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Mulheres, vamos à luta!

PALAVRA DA PRESIDENTE

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

O dia 8 de março, “Dia Internacional 
da Mulher”, diferente de outras datas 
comemorativas, tem profundas raízes 
históricas. Está relacionado ao incêndio 
ocorrido em Nova York no dia 25 de 
março de 1911, quando 125 mulheres 
e 21 homens morreram. O episódio 
mostrou as más condições de trabalho 
enfrentadas por mulheres naquela épo-
ca. Após esse, em 1917, ocorreu outro 
episódio marcante. Uma enorme con-
centração de mulheres operárias, protes-
tando contra a fome e a Primeira Guerra 
Mundial, surge como um estopim para 
o início da Revolução Russa. 

A esses dois episódios, vários ou-
tros se sucederam em várias regiões do 
mundo e, em 1975, as Nações Unidas 
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instituíram o dia 8 de março como o 
“Dia Internacional da Mulher”. O ob-
jetivo é lembrar as conquistas sociais, 
políticas e econômicas das mulheres, 
independente de questões sociais, cul-
turais, econômicas e políticas.

Em consequência desses fatos 
históricos em busca da igualdade de 
gêneros, a SGGO abraça com muito 
carinho o “Dia Internacional da Mu-
lher”. Esse dia nos faz lembrar que 
ainda há inúmeros espaços sociais, 
políticos, econômicos e educacionais 
a conquistar, além de inúmeros atos 
violentos ligados ao gênero a exter-
minar. Não aceitemos apenas flores 
vermelhas! Arregacemos as mangas e 
vamos à luta!!!
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CONGRESSO

4  -  feveReiRo de 2020

No período de 3 a 5 de junho, a saúde e o bem-estar da 
mulher, da visão científica à holística, estarão em evidência 
durante a 45ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia 
e 9º Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia. Este 
ano, o encontro acontecerá no Centro de Convenções do 

45ª Jornada acontecerá no maior 
complexo de saúde do Centro-Oeste
NOVO LOCAL FOI ESCOLHIDO PARA GARANTIR AO 

CONGRESSISTA UM AMBIENTE MODERNO COM 

ACESSO FÁCIL A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

Complexo Órion. “Priorizamos novamente o fácil acesso, 
além da disponibilidade de áreas para estacionamento, 
de praças de alimentação e de hospedagem, reunidas em 
um único espaço”, afirma a presidente Rosane Ribeiro 
Figueiredo Alves.

As pré-inscrições serão feitas exclusivamente online, 
através do site oficial do evento www.sggo.com.br/jorna-
da2020 até o dia 28 de maio. 

Confira a programação científica preliminar (sujeita a 
alteração sem aviso prévio).

03 DE JUNHO DE 2020 

14h00 às 14h30 - Solenidade de abertura
14h30às 16h30 - Simpósio: Recrudescimento da sífilis: problema 
nacional de saúde pública 
14h30 – 14h50 - Situação atual da sífilis no Brasil 
14h50 – 15h10 - Como diagnosticar a sífilis materna 
15h10 – 15h30 - Sífilis congênita na atualidade: onde estão as falhas? 
15h30 – 15h50 - Avaliação e acompanhamento das diversas modalidades 
de tratamento 
15h50 – 16h20 - Debate
16h20 às 16h50 - Intervalo
16h50 às 17h30 - Conferência: Laser e rejuvenescimento genital: mito 
ou verdade? 
17h30 às 18h10 - Conferência: Sexualidade da mulher contemporânea

04 DE JUNHO DE 2020

08h00 às 09h20 - Mesa redonda: Endometriose
08h00 – 08h20 - Desafios no diagnóstico da endometriose
08h20 – 08h40 - Atualização no tratamento da dor pélvica
08h40 – 09h00 - Tratamento da infertilidade na endometriose
09h00 – 09h20 - Discussão
09h20 às 10h40 - Mesa redonda: Avanços em Patologia do Trato 
Genital Inferior 
09h20 – 09h40 - Vacina contra o HPV: indicações “offlabel”
09h40 – 10h00 - Desempenho da citologia em meio líquido e do teste HPV 
10h00 – 10h20 - Aplicabilidade clínica dos biomarcadores p16 e Ki67
15h00 – 15h30 - Discussão
10h40 às 11h00 - Intervalo
11h00 às 12h20 - Mesa redonda: Infertilidade no consultório: evidências atuais 
11h00 – 11h20 - Infertilidade no consultório: por que esse casal não engravida?
11h20 – 11h40 - Propedêutica básica da infertilidade é suficiente? O que 
mais podemos investigar?
11h40 – 12h00 - Há vantagem em induzir ovulação em pacientes inférteis 
com ciclos menstruais regulares? 
12h00 – 12h20 - Discussão
12h20 às 14h00 - Intervalo para almoço
14h00 às 15h30 - Mesa redonda: Mastologia

14h00 – 14h20 - Câncer de mama e gestação: uma visão obstétrica
14h20 – 14h40 - Preservação da fertilidade em mulheres com câncer de mama
14h40 – 15h00 - Manejo dos sintomas climatéricos em mulheres tratadas 
por câncer de Mama
15h00 – 15h30 - Discussão
15h30 às 16h00 - Intervalo
16h00 – 16h40 - Conferência: Aborto – Impacto na saúde feminina 
16h50 – 17h30 - Conferência: 20 anos de humanização do parto e 
nascimento: o que mudou?
17h30 às 19h00 - Assembleia Geral Ordinária da SGGO 

DIA 05 DE JUNHO DE 2020

08h00 às 09h30 - Mesa redonda: Androgênios
08h00 – 08h20 - Quando e como utilizar androgênios na prática ginecológica?
08h20 – 08h40 - Qual o efeito dos androgênios na sexualidade?
08h40 – 09h00 - Quais as indicações dos androgênios na menopausa?
09h00 – 09h30 - Discussão
09h30 às 11h00 - Mesa redonda: Menopausa e osteoporose
09h30 – 09h50 - Diagnóstico e tratamento da insuficiência ovariana 
prematura 
09h50 – 10h10 - Quando e como tratar a osteoporose?
10h10 – 10h30 - Riscos da obesidade no climatério, como podemos prevenir? 
10h30 – 11h00 - Discussão
11h00 às 12h20 - Mesa redonda: Ginecologia endócrina
11h00 – 11h20 - Diagnóstico e tratamento da SOP na adolescência
11h20 – 11h40 - Quando, como e até quando usar os sensibilizadores de 
insulina na SOP? 
11h40 – 12h00 - Amenorreia secundária na clínica ginecológica, como 
conduzir? 
12h00 – 12h20 - Discussão
12h20 às 14h00 - Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 - Mesa redonda: Uroginecologia
14h00 – 14h20 - Incontinência urinária mista, como conduzir?
14h20 – 14h40 - Infecção urinária de repetição, um desafio no consultório 
do ginecologista
14h40 – 15h00 - Diagnóstico e tratamento da síndrome da bexiga dolorosa 
15h00 – 15h30 - Discussão
15h30 às 16h00 - Intervalo

PROGRAMAÇÃO PREMILINAR – GINECOLOGIA



IMAGINE
UMA NOVA 
HISTÓRIA
PARA SUA VIDA.

@fertilereproducaohumana

UMA NOVA
FÉRTILE VEM AÍ!
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16h00 às 17h30 - Mesa redonda: Anticoncepção
16h00 – 16h20 - Como escolher a melhor pílula?
16h20 – 16h40 - Manejo das intercorrências durante o uso de anticoncepcionais
16h40 – 17h00 - Orientações e recomendações sobre o uso dos LARCs

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR – OBSTETRÍCIA

17h00 – 17h30 - Discussão
17h30 às 18h10 - Conferência: O que o obstetra precisa saber sobre 
ultrassom na gestação
18h10 - Encerramento

03 DE JUNHO DE 2020

14h00às 14h30 - Solenidade de abertura
14h30 às 16h00 - Simpósio: Recrudescimento da sífilis: problema 
nacional de saúde pública 
14h30 – 14h50 - Situação atual da sífilis no Brasil 
14h50 – 15h10 - Como diagnosticar a sífilis materna 
15h10 – 15h30 - Sífilis congênita na atualidade: onde estão as falhas? 
15h30 – 15h50 - Avaliação e acompanhamento das diversas modalidades 
de tratamento 
15h50 – 16h20 - Debate
16h20 às 16h50 - Intervalo
16h50 às 17h30 - Conferência 1: Laser e rejuvenescimento genital: 
mito ou verdade?
17h30 às 18h10 - Conferência 2: Sexualidade da mulher contemporânea

04 DE JUNHO DE 2020

08h00 às 09h20 - Mesa redonda: Predição e prevenção no 1º trimestre 
08h00 – 08h20 - Protocolos FIGO / ISUOG no rastreio da pré-
eclâmpsia
08h20 – 08h40 - Anomalias cromossômicas
08h40 – 09h00 - Pirâmide invertida na realidade brasileira

09h00 – 09h20 - Discussão  
09h20 às 10h40 - Mesa redonda: RCIU – Como conduzir?
09h20 – 09h40 - RCIU precoce 
09h40 – 10h00 - RCIU tardia 
10h00 – 10h20 - Quando intervir
10h20 – 10h40 - Debate
10h40 às 11h00 - Intervalo  
11h00 às 12h20 - Mesa redonda: Amniorrexe
11h00 – 11h20 - Atualização no diagnóstico
11h20 – 11h40 - Como prevenir (papel do SLUDGE)?
11h40 – 12h00 - Conduta: quando aguardar e quando interromper
12h00 – 12h20 - Discussão
12h20 às 14h00 - Intervalo para almoço
14h00 às 15h30 - Mesa redonda: Prematuridade
14h00 – 14h20 - Medida do colo uterino: rastreio universal?
14h20 – 14h40 - Gestação única: o que fazer no colo curto?
14h40 – 15h00 - Corticoterapia: atualização
15h00 – 15h30 - Discussão
15h30 às 16h00 - Intervalo
16h00 – 16h40 - Conferência: Aborto – Impacto na saúde feminina 
16h50 – 17h30 - Conferência: 20 anos de humanização do parto e 
nascimento: o que mudou?
17h30 às 19h00 - Assembleia Geral Ordinária da SGGO  



MENSAGENS
“Caros admiradores da saúde integral da mulher, queridos e queridas amigas 

ginecologistas e obstetras, eu e outros dez associados da SGGO, atuantes nas 
comissões das diversas áreas de nossa sociedade, fizemos um trabalho harmo-
nioso, agradável e construtivo de elaboração dos temas da nossa 45ª Jornada 
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. As mesas abordarão questões práticas e 
atuais que surgem no dia a dia do consultório do ginecologista. 

Esses assuntos foram distribuídos em temas como Anticoncepção, Climatério, 
Osteoporose, Patologia do Trato Genital Inferior, Endocrinologia Ginecológica, 
Endometriose, Reprodução Humana, Sexologia, Uroginecologia e Mastologia. 
As sugestões dos temas e dos professores foram feitas democraticamente em 
nossas reuniões e as decisões ocorreram através do voto individual. 

O evento oferece uma excelente oportunidade de discutirmos os assuntos 
do nosso cotidiano, aqui na nossa cidade, com professores de renome nacional 
e internacional. Será um enorme prazer confraternizar com vocês e juntos par-
ticiparmos ativamente deste congresso que é de todos os goianos”.

“Olá amigos e amigas ginecologistas e obstetras, eu e os membros da co-
missão de Obstetrícia convidamos vocês para estarmos juntos na 45ª Jornada 
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Estamos trabalhando há alguns meses com 
temas relevantes e convidando professores renomados para que tenhamos um 
ótimo momento de aprendizado e confraternização nos dias 3, 4 e 5 de junho.

Vivemos momentos difíceis na Medicina e principalmente na nossa área e 
acredito ser importante estarmos juntos e coesos. Quero aqui expressar minha 
gratidão por presidir mais uma vez os trabalhos desta comissão. Até breve!”

Eduardo CamElo dE Castro
PRESIDENTE DA COMISSÃO
CIENTÍFICA GINECOLOGIA

rEisson sErafim Cruz
PRESIDENTE DA COMISSÃO CIENTÍFICA OBSTETRÍCIA
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05 DE JUNHO DE 2020

08h00 às 09h30 - Mesa redonda: Gemelaridade
08h00 – 08h20 - Importância da corionicidade
08h20 – 08h40 - Gestação gemelar monocoriônica: como conduzir o 
segmento fetal para melhores resultados perinatais
08h40 – 09h00 - Gestação gemelar: o que fazer no colo curto? 
09h00 – 09h30 - Discussão
09h30 às 11h00 - Mesa redonda: Infecções
09h30 – 09h50 - CMV e toxoplasmose
09h50 – 10h10 - Coronavírus
10h10 – 10h30 - ITU na gestação 
10h30 – 11h00 - Discussão
11h00 às 12h20 - Mesa redonda: Diabetes
11h00 – 11h20 - Relevância e diagnóstico do DMG
11h20 – 11h40 - Tratamento não medicamentoso do DMG
11h40 – 12h00 - Tratamento medicamentoso do DMG
12h00 – 12h20 - Discussão

12h20 às 14h00 - Intervalo para almoço 
14h00 às 15h30 - Mesa redonda: Assistência ao parto
14h00 – 14h20 - Assistência a gestação e nascimento no século XXI
14h20 – 14h40 - Assistência ao nascimento baseado em evidências e ao 
respeito!
14h40 – 15h00 - Parto vaginal natural e instrumental 
15h00 – 15h30 - Discussão
15h30 às 16h00 - Intervalo 
16h00 às 17h30 - Mesa redonda: TOP Temas
16h00 – 16h20 - Formação em Ginecologia-Obstetrícia: como garantir 
profissionais.
16h20 – 16h40 - O que o obstetra deve entender sobre os programas de 
rastreamento: é possível avaliar riscos sem programas?
16h40 – 17h00 - A genética humana moderna e a Obstetrícia
17h00 – 17h30 - Discussão
17h30 às 18h10 - Conferência: O que o obstetra precisa saber sobre 
ultrassom na gestação
18h10 - Encerramento



“Chegamos na 45ª edição da Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, 
evento já tradicional na agenda científica da SGGO e que muito nos orgulha. 
Dentro da Comissão de Temas Livres, temos celebrado, a cada edição, o envio 
de trabalhos que crescem em número e qualidade. E nossa perspectiva para 
2020 é ainda maior, já que resgatamos em nossa história o Prêmio Maurício 
Campos Viggiano, que coroará o melhor artigo científico original completo. Esta 
premiação carrega consigo o nome de um grande ginecologista, o que demonstra 
sua importância para a produção científica de nosso Estado.

Lembrando que os resumos de temas livres orais e e-pôsteres deverão ser 
enviados até o dia 3 de abril pelo site www.sggo.com.br/jornada2020. Não 
deixe de enviar seu trabalho. Tenho certeza que teremos uma disputa acirrada 
e de grande qualidade”.

JuarEz antonio dE sousa
PRESIDENTE DA COMISSÃO CIENTÍFICA TEMAS LIVRES

ESPAÇO CULTURAL

Mulher sofre
POR EBERTH VENCIO
GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Fé, menina. Deus é um poeta. Fez a mulher a partir da costela do homem. 
O melhor que Ele fazia, em sentido figurado, era deixar transfigurado o tórax 
masculino. Fica sempre faltando um pedaço. Adultos e meninos devem a sua 
existência ao domicílio uterino, a despeito da impensável claustrofobia de 
boiar durante meses dentro de um bolsão líquido nas entranhas maternas. 

Os dilemas existenciais que igualam os gêneros vêm de longe. 
Quem somos. Por que viemos. Para onde vamos depois da barafunda 
existencial dos dias. São questionamentos que afetam profundamente 
o cerne dos homens. A maioria deles morre primeiro. Muitos ensan-
decem por não saber relevar a dor da dúvida. As mulheres, não. As 
mulheres sofrem sofrimentos mais pragmáticos, igualmente terríveis, é 
verdade, porém, fazem isso com mais leveza e dignidade, na superfície 
da matéria. O seu talento para lidar com o desespero é inato e vige preso 
aos cromossomas. Ser mulher não é para qualquer um. A senha genética 
do ser humano resistente é 46XX. 

O calvário feminino vem de berço, antes mesmo do nascimento. Decepcionar 
os pais por ter vindo menina. Ser criada, desde pequenina, para a submissão e para a 
culpa. Caminhar os labirintos da puberdade com zelos de não ser violentada sexualmente 
pelos machos. Carregar no ventre fetos parasitas que não entendem nada, mas, reclamam de tudo, mesmo antes de serem desovados. A dor 
do parto. A anatomia destroçada. As tetas bufadas de leite. As noites trincadas, não dormidas. Os filhos que ganham o mundo. A síndrome 
do ninho vazio. A capacidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. A língua destravada. A vocação para o perdão. 

Deus deve estar de saco cheio com essa história de que “Mulher sofre”. Não te apoquentes, Senhor. Não há a quem culpar por isso. 
Na escuridão do nada, fizeste o mundo sozinho. A vida é só coisa que acontece. Podes ser um poeta, mas, sei que não és bobo. Soubeste 
escolher a dedo a criatura ideal para aguentar o tranco existencial no teu misterioso projeto de perpetuação da espécie humana no planeta 
azul. A essa criatura, dura feito costela, tu deste o nome de “Mulher”, a companhia ideal para seres fracos e tolos como os homens.
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HOMENAGEM

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Ginecologista e obstetra

O Dr. Sebastião Moreira foi, para 
mim, o exemplo máximo de humani-
zação no cuidado das pacientes. Tive 
o privilégio de muitas vezes ser apre-
sentado por ele como filho e, de fato, 
ele foi meu segundo pai. Em 2000, 
conhecemo-nos em um curso pré-con-
gresso da SGGO. Logo apaixonei-me 
por seu entusiasmo na condução da 
Maternidade Nascer Cidadão, por seu 
compromisso com todas as pacientes, 
tratando igualmente a moradora de rua 
e a mais portentosa senhora que acorreu 
à Maternidade para conseguir o “parto 
humanizado de cócoras”. Graças a 
Deus, em sua jornada, o Dr. Sebastião 
contou com a ajuda e com o amor da 
Vera, que cuidou dele com paciência 
e carinho em todos os bons e maus 
momentos. Eis aí uma mulher valorosa, 
prova do amor e do cuidado de Deus 
para com esse grande homem.

EDUARDO SANTOS LOPES PONTES
Ginecologista e obstetra

Conheci o Tião em São Paulo no 
Hospital do Servidor Estadual. Em 
1997, ele foi convidado a dar aula sobre 
humanização e fazer um planejamento 
sobre implantação da humanização na 
maternidade. Na época, foi um cho-
que! Imagine um goiano chegando na 
maternidade do Hospital do Servidor 
e falando que estava tudo errado?! Se-
gundo ele, não era pra fazer tricotomia, 
enteroclisma e ocitocina em todas as 

Sebastião Moreira: misto de 
saudade e gratidão

 No dia 5 de fevereiro de 2020, a Medicina goiana se despediu do ginecologista e 
obstetra Sebastião Fernandes Moreira. Exemplo de competência profissional e ética, 
Tião - como era conhecido por seus familiares e amigos - inspirou toda a classe médica, 
principalmente por seu pioneirismo e militância na humanização da Obstetrícia goiana. 

A SGGO, neste momento de saudade, se solidariza com todos aqueles que ama-
vam Sebastião Moreira. Ele deixa um legado de amor e compaixão ao ser humano. 

Veja o depoimento de alguns colegas e familiares:

pacientes e fórcipe de alívio em todas as 
primigestas. Eu mesmo fui um dos que 
torceu o nariz. Chegando a Goiânia, fui 
trabalhar na Nascer Cidadão e aprendi 
muito com o Tião. Realmente ele tinha 
um olhar diferente sobre o paciente. Que 
Deus o receba e conforte a sua família.

LUIZ AUGUSTO A BATISTA
Ginecologista e obstetra

Tive a oportunidade de conviver com 
o Dr. Sebastião Moreira desde meu R1 
no HGG, época da residência. Ele era 
um dos poucos staffs que ficava junto 
aos residentes nos atendimentos. Sempre 
o admirei muito. Sempre foi uma pessoa 
ímpar e nem sempre compreendido. 
Fez muito para a nossa classe médica, 
principalmente quando esteve no CRM, 
fortalecendo a figura do médico perante 
a sociedade. Há anos, fez aquilo que hoje 
virou “moda” que é a humanização do 
parto HUMANO. Para ele sempre foi 
um ato natural e básico, nada complexo. 
Pessoalmente, ele teve um papel fun-
damental no parto de minha filha Dra. 
Nathalia, filmando todo o acontecido 
das 7h às 20h, além de uma assistência 
inigualável em minha vida profissional. 
Quem o conheceu, o amou e ama mui-
to. Quem não teve a oportunidade de o 
conhecer, deve saber quem foi este lindo 
personagem na nossa história. 

HUMBERTO CARLOS BORGES
Ginecologista e obstetra

Falar do Dr. Sebastião Moreira é 
falar de humanização. É também falar 

daquele que dava voz para as angústias 
dos pacientes mais vulneráveis. Como 
colega, foi um professor da vida práti-
ca, nunca permitiu que perdêssemos o 
foco na assistência integral. A muitos 
auxiliou até mesmo na vida particular, 
com seus conselhos e com seu bom 
humor. Enquanto líder, o Dr. Sebastião 
era autêntico e às vezes até polêmico ao 
defender suas convicções. Era um ver-
dadeiro amigo, independentemente do 
nível dos "comandados". Nosso amigo 
Tião nos deixa um legado definitivo de 
boas práticas em Obstetrícia e em aco-
lhimento à gestante. 

VERA LÚCIA
Viúva do Dr. Sebastião Moreira

Amore Mio lindo do meu coração! 
Sou imensamente grata por esses qua-
se 15 anos de convivência. Com você 
aprendi a respeitar e a aceitar o próxi-
mo. Você é a pessoa mais altruísta que 
já conheci. Na sua despedida inúmeras 
pessoas compartilharam o quanto você 
as ajudou nos momentos mais difíceis 
de suas vidas. Sempre falamos um ao 
outro: nosso amor é joia rara de se ver, 
somos a semente e o chão, somos como 
a arca e o tesouro, nosso amor é forte, é 
diamante, nosso amor é ouro. Te amarei 
para sempre. Vera Amore Mio.
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CLÁUDIA PACHECO GARCIA,
Ginecologista e obstetra, e sobrinha do 
Dr. Sebastião Moreira

Filho exemplar, irmão amigo, pai amoroso e dedicado. En-
controu uma grande companheira, o Amoremio (Vera). Para 
muitos um profissional ético, competente, inovador e carismáti-
co. Um grande colaborador na implantação da humanização do 
parto em Goiânia. Para nós, da família, o nosso querido Titão 
(Tio Sebastião). Paternal, incentivador e participativo em todos 
os momentos familiares e ainda tinha o prazer de documentar 
tudo. Todos nós temos gravado na nossa alma e em vídeo a sua 
presença única e atemporal. Gratidão!

CRISTIANE VIEIRA MANSO DE LIMA
Enfermeira Obstétrica

Represento aqui a Enfermagem Obstétrica Goiana, imensurável 
importância teve Dr. Sebastião Moreira para a nossa categoria! Sim, 
foi o nosso maior incentivador e apoiador, apostou que trabalhando 
em equipe multidisciplinar, mudaríamos o cenário goiano do parto e 
nascimento. Ensinou-nos que o parto é da mulher e que se nos po-
sicionássemos como meros expectadores e facilitadores, o sucesso 
seria garantido. Mestre, seguimos sem sua presença por aqui, porém 
levando conosco o seu legado e todo aprendizado que nenhuma 
faculdade conseguiu nos ensinar. Eu em particular, sou eternamente 
grata pela oportunidade da convivência, do crescimento pessoal 
e profissional, levarei sempre comigo o seu pedido de continuar 
lutando pela humanização da assistência a gestantes e bebês.

Atendendo aos pedidos dos ginecologistas 
e obstetras, a Sociedade Goiana de Ginecologia 
e Obstetrícia enviou 
um ofício para a 
Maternidade Nascer 
Cidadão solicitando 
que o centro de par-
to da unidade passe 
a ser chamado Cen-
tro Obstétrico Dr. 
Sebastião Fernandes 
Moreira.

NOTA
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Hemorragias no 3º trimestre da gravidez 
e puerpério: confira a programação

A SGGO realizará, no dia 7 de março, no auditório da 
Associação Médica de Goiás – Complexo Órion, a educa-
ção continuada com o tema Hemorragias no 3º trimestre 
da gravidez e puerpério. O encontro terá a presença do 
professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, 
Marcos Masaru Okido, de Ribeirão Preto, além dos espe-
cialistas goianos Aldair Novato Silva e Sebastião Mesquita.

Jornalista Responsável: Tatiana 
Cardoso - JPGO 2393
Redação: Ana Paula Machado
Projeto Gráfico: Vinícius Carneiro
Impressão: Gráfica Art3
Tiragem: 1.000

DIRETORIA EXECUTIVA DA SGGO 2018/2020
Presidente: Rosane Ribeiro Figueiredo Alves
Vice-Presidente: Reisson Serafim Cruz
1º Secretário: Eduardo Camelo de Castro
2º Secretário: Ricardo Mendonça Lucas
1º Tesoureiro: Sebastião Mesquita
2º Tesoureira: Joice Martins de Lima Pereira
Diretor Científico: Maurício Machado da Silveira
Diretor de Defesa Profissional: Rodrigo Teixeira Zaiden
Diretor de Assuntos Comunitários: José Antônio da Silveira Leão
Diretor de Comunicação e Informática: André Marquez Cunha

Revista SGGO é o Órgão Informativo da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia

EXPEDIENTE

email: tatiana@versaillescomunicacao.com.br

SGGO | Avenida Portugal, nº 1.148, Órion Complex, Sala 1507 B - Setor Marista - Goiânia - GO / CEP: 74150-030
Fone/Fax: (62) 3285-4607 / E-mail: ginecologia@sggo.com.br - Site: sggo.com.br 
Facebook: https://www.facebook.com/Sociedade-Goiana-de-Ginecologia-e-Obstetricia - Instagram: @sggo

COLABORADORES
Secretário da SGGO: Rodrigo (62) 9.9902-9038
Assessoria de Comunicação da SGGO:
Tatiana Cardoso (62) 9.9189-7178
Ana Paula Machado (62) 9.8226-9413
Administradora da AMG: Edna (62) 9.9830-0805

Veja o programa científico:

- 08:30 - 09:00 - Descolamento prematuro da placenta / 
Dr. Marcos Okido - Ribeirão Preto

- 09:00 - 09:30 - Placenta prévia e acretismo placentário / 
Dr. Marcos Okido - Ribeirão Preto

- 09:30 - 09:45 - Discussão

- 09:45 - 10:15 - Coffee break

- 10:15 - 10:45 - Métodos cirúrgicos na hemorragia 
pós-parto / Dr. Aldair Novato Silva - Goiânia

- 10:45 - 11:15 - Métodos não cirúrgicos na hemorragia 
pós-parto (balão de Bakri) / Dr. Sebastião Mesquita - Goiânia

- 11:15 - 11:30 - Discussão

- 11:30 - 12:00 - Hands On com balão de Bakri / Dr. 
Sebastião Mesquita - Goiânia

Inscrições no site www.sggo.com.br

“Sobre hemorragias no ciclo gravídico puerperal, sem-
pre é oportuno expor, debater e aprender sobre as compli-
cações hemorrágicas no ciclo gravídico puerperal visto que 
elas ainda matam muitas mulheres no nosso meio. Sim, não 
há outra maneira de melhorarmos os desfechos maternos e 
perinatais se não formos repetitivos. Para os profissionais 
que atuam diretamente com o problema é fundamental 
que eles não subestimem o risco e estejam preparados a 
reconhecer e atuar de forma rápida e sistematizada. Para 
que isso aconteça é preciso que haja revisão constante do 
tema e incorporação dos protocolos na rotina assistencial”. 

Marcos Masaru Okido

CONVIDADO
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O que o projeto oferece?

Como funciona?

Todo mundo tem o direito de sonhar.

A Humana Medicina Reprodutiva se 
empenha em transformar casais em 
família. Nosso intuito é que mesmo 
casais sem condições fi nanceiras 
tenham a oportunidade de gerar 
uma vida. Por meio de um Projeto 
Social, viabilizamos o acesso ao 
tratamento de Reprodução Assistida. 

Oferecemos o Projeto Integrar que 
é um programa de Fertilização In 
Vitro ao alcance de todos.

Os casais aprovados ganham um 
desconto diferenciado para que o 
tratamento seja viabilizado.

É feita uma análise da renda anual 
do casal após recebermos a 
inscrição na clinica ou pelo e-mail 
projetointegrarhumanamr@gmail.
com. Para mais informações acesse 
o nosso site.

Dr. Rodopiano Florêncio - Diretor Técnico - Médico - CRM 3117




