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Sigamos em frente!

PALAVRA DA PRESIDENTE

ROSANE RIBEIRO FIGUEIREDO ALVES
PRESIDENTE DA SOCIEDADE GOIANA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
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6 2  9 9 9 1 2 - 9 2 0 1Dra. Patrícia Costa
G I N E C O L O G I A  I  C I R U R G I A  Í N T I M A  E  L A S E R

Estamos enfrentando uma pande-
mia, situação que trouxe incertezas 
e a necessidade de reorientar nossas 
agendas, nosso modo de atuar, além 
de redefinir nossas prioridades. Nesse 
cenário, com o objetivo de manter o 
distanciamento social, a SGGO sus-
pendeu a XIX Jornada de Reprodução 
Humana e a 45ª Jornada Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia. 

Porém, esse novo tempo, com novos 
desafios, fez com que reinventássemos 
nosso modo de atuar e de levar atuali-
zação profissional aos nossos afiliados. 
Assim, durante esse período realizamos 
seis videoaulas, com temas de interesse 
aos ginecologistas e obstetras. Além 

dessas, junto a mais dez associações de 
ginecologia e obstetrícia, realizamos mais 
quatro webinars, além de um manual de 
“Orientações sobre o manejo das gestan-
tes com Covid-19”. Todas essas realizações 
estão disponíveis em nosso site e em 
nosso canal no YouTube. 

Ainda, com necessidade de reorientar 
nosso modo de atuar, realizamos a pri-
meira eleição da história da SGGO, no 
sistema drive thru, com participação bas-
tante significativa dos nossos associados. 

Os desafios são inúmeros, mas po-
demos afirmar que o saldo está sendo 
positivo. Reagimos e estamos resistindo 
a esse momento de indefinições. Siga-
mos em frente!
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ELEIÇÕES 

No dia 5 de junho, foi eleita a 
diretoria da Sociedade Goiana de Gi-
necologia e Obstetrícia para o biênio 
2020/22. Com aproximadamente 
120 votos, a chapa SGGO em Ação 
foi a escolhida, tendo assim, a gine-

SGGO em Ação é eleita 
para o biênio 2020/22
ROSANE RIBEIRO FIGUEIREDO ALVES FOI REELEITA COMO PRESIDENTE. OS GINECOLOGISTAS RITA 

DE CÁSSIA BORGES E ALEXANDRE VIEIRA SANTOS MORAES ENTRAM NA NOVA COMPOSIÇÃO

cologista Rosane Ribeiro Figueiredo 
Alves reeleita como presidente. 

Em 54 anos de história da SGGO, 
esta foi a primeira vez que a eleição 
aconteceu em estilo drive thru, dando 
total suporte e conforto ao associado 

votante neste tempo de enfrentamento 
à pandemia. A comissão eleitoral foi 
composta pelos colegas Rui Gilberto 
Ferreira, Washington Luiz Ferreira Rios 
e Juarez Antonio de Sousa. A nova dire-
toria foi empossada no dia 16 de junho.
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“Foi com imensa satisfação que recebemos, da Comissão Eleitoral da SGGO, o resultado 
das votações. Para uma eleição realizada durante a pandemia pelo coronavírus, em sistema 
de drive thru, o resultado foi surpreendente. A chapa “SGGO em Ação” recebeu 119 votos. 

Agradecemos imensamente a cada um dos afiliados que depositaram sua confiança em nossa ad-
ministração por mais dois anos. Agradecemos da mesma forma os que gostariam de ter comparecido à 
eleição, mas estavam impossibilitados por problemas de saúde, de viagens, ou estavam em quarentena. 

Dentre as propostas da Diretoria eleita, podemos listar o aprimoramento das atividades científicas; 
a elaboração de protocolos assistenciais; a defesa profissional; a revisão e modernização do estatuto; 
o estreitamento das relações com outras associações científicas; o uso de tecnologias da informação, 
como formas de disseminar conhecimento; além da revitalização do site da SGGO. Sigamos em frente!”

ROSANE RIBEIRO FIGUEIREDO ALVES  |  PRESIDENTE

IMAGINE
UMA NOVA 
HISTÓRIA
PARA SUA VIDA.

@fertilereproducaohumana

UMA NOVA
FÉRTILE VEM AÍ!

“Foi um prazer atuar como Diretor de Comunicação e Informática da SGGO no biênio 2018-
20. Em equipe, conseguimos aumentar a efetividade dos canais de comunicação com e para 
o associado, valorizando maior uso das tecnologias digitais, dentre várias outras ações positivas. 

Agradeço, agora, à SGGO, pela confiança em mim para ocupar o cargo de Vice-Presidente 
neste novo biênio. Espero poder contribuir sempre com foco na missão da SGGO: defesa profis-
sional e formação continuada do ginecologista e obstetra goiano. Que estejamos todos unidos na 
defesa das boas práticas e boas condições de trabalho dentro da nossa especialidade em Goiás!”

ANDRÉ MARQUEZ CUNHA  |  VICE-PRESIDENTE

Depoimentos
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“Foi com grande alegria que recebi o convite da presidente Rosane para fazer parte dessa 
nova diretoria.  Estarei servindo ao associado e à diretoria, na tesouraria, junto ao doutor 
Sebastião Mesquita. Para essa gestão, tenho muito entusiasmo na proposta de elaboração 
de protocolos assistenciais de conduta, por ser um instrumento tanto acadêmico quanto de 
defesa profissional.”

“Caros colegas, estamos iniciando novo mandato dentro da nova Diretoria da SGGO. 
Vamos buscar o que há de mais novo dentro da nossa especialidade e trazer conhecimentos 
para o Médico Exponencial, para exercer a Telemedicina com segurança, pois modernidade 
vai aproximar mais o Médico e o Cliente, ferramenta que já está autorizada pelo Conselho 
Federal de Medicina quanto pelo Ministério da Saúde.

Um abraço a todos e obrigado pela confiança!”

“Os últimos dois anos junto à Diretoria da SGGO foram de muito trabalho e realização 
de vários eventos importantes para nossos associados! Mas devo dizer que fomos além e, 
em parceria com a Faculdade de Medicina, realizamos dois grandes eventos voltados não 
só para os médicos e outros profissionais de saúde, mas também para a população em geral, 
que foram o I Fórum de Prevenção ao Suicídio e I Fórum de Prevenção ao Feminicídio. Isso 
demonstra o nosso compromisso com a sociedade. 

Nessa próxima gestão me empenharei cada dia mais para que nós, tocoginecologistas, 
aprimoremos nossos conhecimentos e cumpramos nosso papel social, nos colocando cada 
dia mais próximos dessas pacientes!”

“Foram dois anos de muita dedicação de todos da diretoria e em especial por parte da 
Dra. Rosane, no sentido de proporcionar aos associados informações científicas, por meio das 
educações continuadas, revista e jornada.  A jornada de GO ganhou uma nova motivação 
entre os associados com a mudança de local. Também inauguramos nossa nova sede no 
Órion e, em tempo de pandemia, realizamos os webinares que vieram para ficar. Tudo isso 
exigiu trabalho árduo por parte de todos da diretoria. 

Esperamos dar continuidade à modernização da SGGO, implementando a melhoria do 
nosso sítio, com a produção de um aplicativo da SGGO, a manutenção das educações con-
tinuadas, prestigiando e promovendo a participação dos associados nas atividades científicas, 
incrementando protocolos assistências para nortear os convênios e a defesa profissional.”

ALEXANDRE VIEIRA SANTOS MORAES  |  2º TESOUREIRO

SEBASTIÃO MESQUITA  |  1º TESOUREIRO

JOICE MARTINS DE LIMA PEREIRA  |  2ª SECRETÁRIA

RICARDO MENDONÇA LUCAS  |  1º SECRETÁRIO
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“Me sinto lisonjeada com o convite para compor a nova diretoria da SGGO. Me colo-
co à inteira disposição para dar continuidade ao excelente trabalho realizado pela gestão 
anterior. Espero somar a essa nova gestão a experiência que trago de anos na Ginecologia 
e Obstetrícia e, sobretudo, como uma obstetra  apaixonada e dedicada ao meu trabalho. 

Que juntos possamos lutar pelas melhorias em nossa profissão, o que trará benefícios 
para nós e para nossos pacientes.”

RITA DE CÁSSIA BORGES  |  DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

“Caros colegas ginecologistas e obstetras de Goiás, especialmente os do interior do 
estado. Foi com um sentimento de muita responsabilidade e orgulho que recebi da nossa 
presidente o convite para participar novamente desta diretoria. Temos muito o que fazer 
em prol de uma SGGO forte. 

É importante atuarmos na área da educação promovendo jornadas, congressos e encontros 
on-line. Outras frentes necessárias de trabalho são a atualização de protocolos e os problemas 
enfrentados na área de defesa profissional. Juntos seremos mais fortes.”

“Participo ativamente da diretoria da sociedade há seis anos. É um desafio constante e um 
orgulho grande poder contribuir com o crescimento da nossa especialidade. Temos grandes 
desafios e muito trabalho pela frente. Como diretor de defesa profissional, quero aproximar 
cada vez mais do nosso associado e das entidades que nos representam em busca de uma 
maior valorização e melhor condição de trabalho.”

“Agradeço o convite da presidente, Dra. Rosane Ribeiro, para compor a chapa SGGO em ação. 
É uma oportunidade para dar continuidade ao belo trabalho que estamos realizando na diretoria 
da SGGO. Dentre os trabalhos executados, ressalto a construção da nova sede e os eventos me-
moráveis que foram realizados em diversos cenários. Agradeço a todos os amigos da atual diretoria 
pela sintonia e harmonia presente em todas as ações. Boas vindas aos novos integrantes.

 Nosso objetivo frente na Diretoria Científica é o de apoiar a presidente nas atividades 
científicas assim como nos protocolos assistenciais em Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução 
Humana. Também ofereceremos suporte nas diversas atividades propostas pela chapa. Que 
Deus continue nos abençoando neste próximo biênio.”

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVEIRA LEÃO  |  DIRETOR DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

RODRIGO TEIXEIRA ZAIDEN  |  DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL

EDUARDO CAMELO DE CASTRO  |  DIRETOR CIENTÍFICO
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ENCONTROS CIENTÍFICOS

SGGO realiza videoaulas 
com temas importantes 
para os especialistas

Promover a educação continuada aos seus associados é uma 
das principais missões da Sociedade Goiana de Ginecologia e 
Obstetrícia. Neste tempo de distanciamento social, quando os 
encontros presenciais estão proibidos, essa missão não parou. 

Periodicamente, a SGGO tem promovido encontros online 
com professores renomados de todo o Brasil, com discussões 
ricas em conteúdo e trocas de experiências. As aulas podem 
ser acessadas pelo Youtube da SGGO. Veja o que já aconteceu:

14 DE ABRIL

O professor, doutor e livre-docente 
Jorge de Rezende Filho falou sobre Atu-
alidades sobre coronavírus e gravidez, 
em uma live pelo instagram da SGGO.  
A live foi acompanhada por mais de 
200 pessoas, com grande interação e 
respostas de perguntas ao vivo, e mo-
derada pela presidente da SGGO, Dra. 
Rosane Ribeiro Figueiredo Alves.

12 DE MAIO

Moderado pela 2ª tesoureira da 
SGGO, Dra. Joice Martins de Lima 
Pereira, o webinar A saúde mental 
dos profissionais da saúde em tempos 
de Covid-19 contou com a presença 
da médica psiquiatra, professora, 
doutora e livre-docente da FM/USP, 
Carmita Abdo. 

19 DE MAIO

Com apoio da AstraZeneca, o we-
binar Miomas uterinos, causas, sinto-
mas e tratamento foi ministrado pelo 
professor e doutor Marcos Messina, 
com grande participação dos espe-
cialistas. Este encontro foi moderado 
pelo 2º secretário da SGGO, Ricardo 
Mendonça Lucas.

2 DE JUNHO

A Aplicabilidade do teste HPV e de 
marcadores tumorais em PTGI e Col-
poscopia foi o tema da sexta videoaula 
promovida pela SGGO. O encontro 
contou com a presença do professor 
e doutor Jefferson Valença, presidente 
da Sociedade Brasileira de PTGIC e foi 
moderado pela presidente da SGGO, 
Dra. Rosane Ribeiro Figueiredo Alves.

28 DE ABRIL

A situação atual da Covid-19 no 
Brasil na visão da obstetrícia foi o tema 
da segunda aula, ministrada pelo pro-
fessor, doutor e livre-docente Eduardo 
Fonseca. Moderado pela presidente da 
SGGO, Dra. Rosane Ribeiro Figueiredo, 
este encontro foi realizado em formato 
webinar, sendo transmitido pelo Youtu-
be da SGGO.

5 DE MAIO

A terceira videoaula promovida 
pela SGGO foi sobre Cirurgia Gine-
cológica e Covid-19, com o professor, 
doutor e livre-docente Luiz Gustavo 
Brito. Moderado pelo diretor de defe-
sa profissional da SGGO, Dr. Rodrigo 
Zaiden, o encontro online teve mais 
de 320 visualizações pelo Youtube 
da SGGO.
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OPINIÃO

POR PATRÍCIA COSTA - CRM/GO: 7255 - RQE: 2292
TíTulo de especialização em GinecoloGia/obsTeTrícia, TíTulo de especialização em pTGi/ colposcopia, 
TíTulo de especialização em densiTomeTria/osTeoporose, pós-Graduação em medicina esTéTica  e 
médica aTuanTe em laser 

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

DIRETORIA EXECUTIVA DA SGGO 2020/2022
Presidente: Rosane Ribeiro Figueiredo Alves
Vice-Presidente: André Marquez Cunha
1º Secretário: Ricardo Mendonça Lucas
2ª Secretária: Joice Martins de Lima Pereira
1º Tesoureiro: Sebastião Mesquita
2º Tesoureiro: Alexandre Vieira Santos Moraes
Diretor Científico: Eduardo Camelo de Castro
Diretor de Defesa Profissional: Rodrigo Teixeira Zaiden
Diretor de Assuntos Comunitários: José Antônio da Silveira Leão
Diretora de Comunicação e Informática: Rita de Cássia Borges

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

CIRURGIA ÍNTIMA FEMININA

Para mim não há nada mais grati-
ficante que promover mais bem-estar 
e melhora da autoestima às minhas 
pacientes através das cirurgias íntimas 
e procedimentos estéticos íntimos fe-
mininos. Para algumas mulheres ainda 
é um tabu, para outras um sonho e para 
muitas já uma realidade conquistada. 

Por muito tempo a mulher se es-
condeu, tinha vergonha de falar sobre 
isso, era um tabu. Esse tabu tem ficado 
menor a cada dia, devido à maior fa-

para aquela mulher, seja para corrigir 
questões funcionais e/ou promover 
autoestima e autoconfiança a ela. 

Entendo a dor de cada mulher 
que me procura, a dor que muitas 
das vezes não é física. A dor da inse-
gurança e baixa estima que interfere 
diretamente na sua qualidade de 
vida sexual, refletindo em seu rela-
cionamento como mulher e também 
com seu parceiro.  Muitas mulheres 
passam uma “vida” para procurar 
ajuda e depois dos procedimentos 
e da realização da sua expectativa 
se perguntam: “por que não fiz esse 
procedimento antes?”. 

Quando ouço essas palavras e 
vejo o brilho nos olhar destas mu-
lheres que enfrentaram seus medos, 
ganho mais força e coragem, busco 
conhecimento científico para ajudá-
-las em novos desafios. 

cilidade de informações e também ao 
poder que cada uma vem descobrindo 
em seu interior. 

O amor próprio deve contemplar 
o que temos de mais belo e também 
as imperfeições, mas muitas mulheres 
não conseguem conviver com certas 
alterações anatômicas em suas par-
tes íntimas, mesmo sabendo que a 
anatomia íntima feminina seja bem 
diversificada e que cada mulher tem 
um padrão próprio e único.

O aspecto de suas partes ínti-
mas faz com que muitas se sentem 
desconfortáveis. A maior parte delas 
tem insatisfação com a cor, tamanho, 
textura, pelos e outros, e não se per-
mitem aproveitar a relação sexual por 
vergonha ou por traumas. 

Quando uma mulher decide fazer 
uma cirurgia íntima não é por capri-
cho. Em muitos casos ela é necessária 

AUTOESTIMA



OPINIÃO

PROTOCOLO

Cenário geral e 
Transmissão vertical
POR ZELMA BERNARDES COSTA - CRM/GO: 3642 - RQE: 337 E 13663
professora adjunTa do depTo de GinecoloGia e obsTeTricia da universidade federal de Goiás (ufG). 
md phd em epidemioloGia pela ufG. especialisTa em reprodução assisTida pela febrasGo e sbra. 
direTora clinica e Técnica da férTile reproducao humana- Goiânia- Goiás

Desde as primeiras semanas de 
dezembro de 2019, quando a doença 
causada pelo novo corona vírus foi 
detectada na cidade de Wuhan, provín-
cia de Hubel na China, o mundo tem 
presenciado uma rápida e intensa dis-
seminação do vírus, incluindo inúmeros 
países distribuídos pela Ásia, Europa, 
Américas, África e Austrália. Em 11 de 
fevereiro de 2020, a doença recebeu o 
nome oficial de Doença do Corona vírus 
(COVID-19) e o Comitê Internacional 
de Taxonomia Viral nominou o vírus de 
SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. 

Em gestantes infectadas avaliadas até 
o momento, a maioria se encontra no 
terceiro trimestre de gravidez e apresen-
ta-se com febre (dois terços dos casos) e 
tosse (um terço) e, em cerca de 70% das 
vezes, com linfocitopenia e PCR elevada. 

avaliação de amostras de sangue de 
cordão umbilical, tecido placentário, 
líquido amniótico e/ou swab da interface 
amniocorial pareadas com o swab da 
orofaringe neonatal utilizando a técnica 
qRT-PCR para detecção do RNA viral, 
colhidas de forma adequada visando 
evitar contaminação com outros tecidos 
e imediatamente após o parto. 

A sorologia IgG e IgM no neonato 
apresenta muitas possibilidades de falsos re-
sultados. Via de regra os estudos não conse-
guiram demonstrar ainda essa transmissão 
intrauterina, à exceção provável de recente 
publicação em maio de 2020, onde Vivant 
et als demonstraram positividade em todas 
as amostras ideais e necessárias para a sua 
confirmação (estudo sob revisão). Até o 
presente momento, podemos concluir 
que os resultados sugerem muito baixa 
probabilidade de transmissão congênita 
do vírus SARS-CoV-2.

COVID-19 e Gravidez 

A SGGO e outras dez associações de ginecologia e obstetrícia (ASSAGO, SGORJ, SO-
ALGO, SOGIMA, SOGISC, AGOTO, SOPIGO, SOGOES, SOGOPA e SOGOPE) estão 
organizando uma sequência de webinars, com objetivo de levar atualizações sobre temas de 
interesse da especialidade. Acesse estas aulas no site da SGGO (sggo.com.br)

Ainda em conjunto com as associações, a SGGO divulgou um protocolo com Orientações sobre 
o Manejo das Gestantes com Covid-19. A diretoria da SGGO espera que o documento seja útil na 
assistência obstétrica às pacientes com a doença. Confira o material no QR CODE.

Mais de 90% mostram sinais radiológicos 
sugestivos de pneumonia. O Parto prema-
turo, entre 34 e 37 semanas, representou 
a intercorrência obstétrica mais comum. 
Abortamento, pré-eclâmpsia e mortalida-
de perinatal foram mais frequentes quan-
do comparados com a população geral.  

O tipo de parto deve ser por indi-
cação obstétrica e não considerar uma 
presumida proteção do feto à infecção 
materna. A transmissão vertical do vírus 
durante o parto e através do leite ma-
terno não foi confirmada em inúmeros 
estudos até o presente momento. Ainda, 
está bem conhecido que a puérpera 
infectada pode transmitir o vírus da CO-
VID-19 através de gotículas respiratórias 
durante a amamentação e, portanto, são 
importantes as precauções de contato da 
mãe com o RN nesse momento.

A confirmação da transmissão trans-
placentária deve idealmente incluir a 

SGGO se une a outras dez associações de Ginecologia 
e Obstetrícia na promoção de conhecimento
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Seja um aSSociado 
da SGGo

Benefícios
• CONSULTORIA JURÍDICA
• CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO
• DESCONTOS REGIONAIS E NACIONAIS EM
   EVENTOS DA ESPECIALIDADE
• ACESSO À REVISTA SGGO, RBGO E REVISTA FÊMINA
• PARCERIAS COM EMPRESAS
• ACESSO AOS MANUAIS DA FEBRASGO 
• ISENÇÃO NAS INSCRIÇÕES DAS EDUCAÇÕES
   CONTINUADAS DA SGGO

Para se associar, basta 
acessar sggo.com.br

Faça parte desta missão de potencializar a Ginecologia e Obstetrícia!

Avenida Portugal, nº 1.148, Órion Complex, Sala 1507 B - Setor Marista




