




Que 2021 nos traga 
esperança de dias melhores!
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O ano de 2020 será lembrado como 
o ano em que a pandemia causada pelo 
SARS-CoV-2 fez com que readaptásse-
mos nossas rotinas, refletíssemos sobre 
nossas prioridades e nos reinventásse-
mos. São essas readaptações e reinven-
ções da SGGO que essa última edição 
da revista irá abordar. 

Nesse aspecto, uma das principais 
medidas da SGGO, com sentimen-
to misto de pesar, mas também de 

responsabilidade foi a suspensão de 
suas atividades científicas presenciais, 
incluindo a nossa tradicional Jornada, 
já em sua 45ª edição. Essas atividades 
foram substituídas por pelo menos uma 
dezena de atividades científicas remotas, 
na forma de educações continuadas e 
de simpósios com a participação de 
renomados professores de todo o país. 

Final de ano é época de celebrarmos 
o nascimento de Cristo. Dessa forma, 
apesar da necessidade de distanciamento, 
a cidade, os lares e as famílias mostram 
um brilho muito especial e um enorme 
desejo de comemorar esse momento 

especial. Sem dúvida, nessa época, o 
maior e o melhor presente do Natal é 
estar no seio da família ou com quem 
amamos. Porém, estamos atravessando 
um momento crítico e precisamos pro-
teger a nós mesmos, familiares, amigos 
e toda a comunidade. Nesse sentido, 
não olvidar que aglomerações implicam 
sempre em um risco muito elevado de 
transmissão do vírus.

Final de ano é época também de 
desejarmos paz, sabedoria e amor. 
Que tenhamos todos um Feliz Natal 
e que 2021 nos traga esperança de 
dias melhores!
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PRINCIPAL

Uma nova identidade e um 
novo portal para uma SGGO 
mais moderna e atuante

O PRINCIPAL OBJETIVO FOI APROXIMAR, AINDA 

MAIS, A SOCIEDADE DO SEU ASSOCIADO, 

MELHORANDO A COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSANDO SUA FORÇA E VIVACIDADE

A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia apre-
senta a todos os colegas ginecologistas e obstetras sua nova 
identidade visual, mais moderna e elegante, que expressa sua 
vivacidade e força em atuar e representar a classe. 

Ao mesmo tempo em que a nova identidade é mo-
derna e inovadora, respeita a tradição e o legado da 
SGGO, preservando traços da antiga marca, destacando 
o compromisso e respeito com a história da entidade que, 
há 54 anos, não mede esforços na promoção científica, 
luta e defesa do especialista em G.O no Estado de Goiás 
e em todo o Brasil.

O símbolo do útero e do feminino expressam a área 
de atuação dos ginecologistas e obstetras, sempre pauta-
dos pela ética, pela ciência e pela dedicação exemplar à 
saúde feminina. As cores inclusive remetem ao universo 
feminino e à Medicina.

NOVO PORTAL
Seguindo a modernidade da nova marca, foi criado um 

novo portal institucional da SGGO. O intuito principal foi 
melhorar e ampliar a comunicação com o associado, pro-
porcionando uma experiência motivadora e esclarecedora 
dos conteúdos produzidos. Agora responsivo, o novo portal 
pode ser acessado no desktop e smartphone, com a mesma 
qualidade e facilidade. 

Acesse o QR CODE e conheça 
o novo site e nova identidade 
da SGGO. É fácil, prático e te 
aproxima ainda mais da Sociedade. 
Esperamos que tenha uma ótima 
experiência.

Um novo portal, 
uma nova experiência

Os eventos científicos são intensamente explorados, 
com apresentação da programação e inscrições prévias. Em 
SGGO TV, é possível acessar a todas as aulas online, de for-
ma rápida e prática, o que fomenta a educação continuada 
dos especialistas.

As edições da Revista SGGO agora podem ser folheadas, 
tornando a leitura ainda mais prazerosa. Ainda podem ser 
acessadas as fotos sempre marcantes nas educações conti-
nuadas da SGGO. 
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Com o objetivo de ampliar o seu alcance e modernizar 
o seu formato, a partir de 2021 a revista institucional da So-
ciedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia não será mais 
impressa, e sim virtual. A mudança é um passo importante 
da SGGO para a modernização de suas atividades e reflete 
sua consciência ambiental e social, sem qualquer perda de 
qualidade no conteúdo.

O novo formato da revista será disponibilizado, de forma 
rápida e prática, no site institucional da SGGO e enviado 
aos colegas ginecologistas e obstetras via email e grupos 
especializados de whatsapp. 

Acesse sggo.com.br e confira as edições da Revista SGGO.

SEM PAPEL

Revista SGGO passa a 
ser digital em 2021
SEGUINDO SUA NOVA PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO, 

REVISTA SGGO GANHARÁ UM NOVO FORMATO COM 

AINDA MAIS QUALIDADE E PRATICIDADE
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RETROSPECTIVA 2020
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O ano de 2020 certamente será marcado pela superação. 
O mundo enfrenta o coronavírus e suas incertezas, fazendo 
com que todos mudem suas realidades. A SGGO, neste pe-
ríodo de enfrentamento, driblou as dificuldades, adaptou-se 
ao universo online e promoveu diversos encontros científicos 

No ano da pandemia, SGGO 
supera dificuldades e realiza 
diversos encontros científicos

aos ginecologistas e obstetras, promovendo sua educação 
continuada e qualificação profissional. Além disso, manteve 
seu calendário das eleições para nova diretoria, com recorde 
de número de votos, o que certamente marcará a sua história. 

Confira a retrospectiva 2020:

No dia 7 de março, a SGGO realizou sua primeira Edu-
cação Continuada de 2020, com o tema Hemorragias no 3º 
Trimestre da Gravidez e Puerpério. O evento aconteceu no 

EVENTOS CIENTÍFICOS

auditório da Associação Médica de Goiás e contou com a 
presença dos professores Marcos Okido (SP), Aldair Novato 
Silva (GO) e Sebastião Mesquita (GO).

MARÇO

ABRIL

Diante o surgimento da 
pandemia e o impedimento 
da realização dos eventos 
presenciais, mantendo a 
segurança dos colegas, a 
SGGO promoveu, no dia 
14 de abril, sua primeira 
videoaula, com o tema Atu-
alidades sobre coronavírus 
e gravidez, com o professor 
Jorge de Rezende Filho.

A situação atual da Covid-19 no Brasil na visão da obstetrícia 
foi o tema da segunda aula, no dia 28 de abril, ministrada pelo 
professor, doutor e livre-docente Eduardo Fonseca. O encon-
tro foi realizado em formato webinar, sendo transmitido pelo 
Youtube da SGGO, modelo utilizado nos encontros posteriores.
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MAIO

JUNHO

SETEMBRO

AGOSTO

A terceira vídeoaula promovida 
pela SGGO aconteceu no dia 5 maio, 
com o professor, doutor e livre-docente 
Luiz Gustavo Brito. Ele discursou sobre 
Cirurgia Ginecológica e Covid-19.

No dia 12 de maio, foi realizado o 
webinar A saúde mental dos profissio-
nais da saúde em tempos de Covid-19 
com a presença da médica psiquiatra, 
professora, doutora e livre-docente da 
FM/USP, Carmita Abdo.

Com apoio da AstraZeneca, o 
webinar Miomas uterinos, causas, sin-
tomas e tratamento foi ministrado pelo 
professor e doutor Marcos Messina, no 
dia 19 de maio, com grande participa-
ção dos especialistas. 

A Aplicabilidade do teste HPV e de marcadores tumorais 
em PTGI e Colposcopia foi o tema da sexta videoaula pro-
movida pela SGGO, no dia 2 de junho. O encontro contou 
com a presença do professor e doutor Jefferson Valença, 
presidente da Sociedade Brasileira de PTGIC.

No dia 30 de junho, o professor doutor Mauro Romero 
Leal Passos falou aos ginecologistas e obstetras sobre as 
Diretrizes Atuais para o Diagnóstico e Tratamento da Sífilis.

No dia 15 de agosto, foi realizada mais uma edição da 
tradicional Educação Continuada SGGO com o tema Obesi-
dade na Mulher, com apoio da empresa farmacêutica Novo 
Nordisk. Presença dos professores Erika Aparecida Silveira, 
Paulo Roberto Viana Gentil e Edmund Chada Baracat . 

No dia 8 de setembro, aconteceu o Webinar SGGO – Aspec-
tos éticos e legais do atendimento às vítimas de violência sexual, 
com a presença da advogada Ana Lúcia Amorim Boaventura, 
membro da Câmara Técnica de Direito Médico do Cremego. 

A saúde da mulher em tempos de pandemia foi o tema 
escolhido para a 28ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do 
Sudoeste Goiano e 23ª Jornada de Mastologia do Sudoeste 
Goiano, edição Quirinópolis – GO, que aconteceu, pela 
primeira vez, em formato virtual, no dia 19 de setembro.
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OUTUBRO

DEZEMBRO

Com apoio da BAYER, a SGGO 
promoveu o seu I Simpósio de Saúde 
Feminina em dois dias de programação: 
17 e 19 de outubro. Na grade científica, 
temas como Contracepção de longa 
duração, Diagnóstico e conduta no 
sangramento uterino anormal e Trombose 
e anticoncepção hormonal. Presença dos 
professores Carolina Sales Vieira, Carlos 
Afonso Maestri e André Luiz Malavasi.

Para fechar a agenda científica de 2020, foi realizada no 
dia 1 de dezembro, a Educação Continuada em Obstetrícia 
com o tema Projeto Parto Adequado Hospital Albert Einstein 
em parceria com o Ministério da Saúde.

Presença da professora Rita de Cássia Sanchez, ginecolo-
gista e obstetra, especialista em Medicina Fetal, doutora em 
Medicina pela FM/USP e atual coordenadora médica do 
Setor de Medicina Fetal e do Programa Parto Adequado do 
Hospital Israelita Albert Einstein. 

ELEIÇÕES 2020

No dia 5 de junho, foi eleita a diretoria da SGGO biênio 
2020/22. Com aproximadamente 120 votos, a chapa SGGO 
em Ação foi a escolhida, tendo assim, a ginecologista Rosane 
Ribeiro Figueiredo Alves reeleita como presidente. Esta 
foi a primeira vez, em mais de 50 anos de história, que a 
eleição aconteceu em estilo drive thru, o que proporcionou 
total segurança e conforto ao associado neste tempo de 
enfrentamento à pandemia.



PROGRAME-SE!

ANUIDADE 2021

FEVEREIRO
06 - Educação Continuada

ABRIL
10 - Educação Continuada

JUNHO
09 a 11 - 45ª Jornada Goiana 
de Ginecologia e Obstetrícia

AGENDA DE EVENTOS SGGO 2021

A promoção do conhecimento e da 
educação continuada de seus associados 
são pilares da Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia. Para tanto, 
a SGGO convida a todos os colegas 
ginecologistas e obstetras a participa-
rem ativamente dos eventos que serão 
realizados em 2021. 

Para acompanhar as novidades 
sobre cada evento e seus formatos, 
basta acessar o portal sggo.com.br. Para 
sugestão de temas, envie email para o 
endereço ginecologia@sggo.com.br.

AGOSTO
14 - Educação Continuada

SETEMBRO
A definir - 29ª Jornada de 

Ginecologia e Obstetrícia do 
Sudoeste Goiano e 24ª Jornada de 
Mastologia do Sudoeste Goiano

Local: Rio Verde

OUTUBRO
02 - Educação Continuada

A Sociedade Goiana de Ginecologia 
e Obstetrícia agradece a todos os seus 
associados por contribuírem com a 
anuidade da entidade, o que propor-
ciona o seu fortalecimento e viabiliza 
seu crescimento. Neste sentido, convida 
a todos os colegas para quitarem sua 
anuidade 2021, tendo como primeiro 

Quite sua anuidade até o dia 31 
de janeiro e obtenha desconto

ANUIDADE
SGGO
2021

DATA
VENCIMENTO

EFETIVOS/TITULADOS
RESIDENTES

R1 R2 R3 R4

SGGO FEBRASGO VALOR TOTAL VALOR

31/jan  R$ 211,00 R$ 211,00  R$ 422,00

ISENTOS
28/fev  R$ 222,00 R$ 222,00 R$ 444,00

31/mar  R$ 233,00 R$ 233,00 R$ 466,00

A partir de 01/abr  R$ 286,00 R$ 286,00 R$ 572,00

prazo de vencimento com descontos o 
dia 31 de janeiro.

Lembrando que o valor total é 
cobrado em parcela única via boleto 
pela Febrasgo e 50% deste valor é 
repassado para a SGGO, conforme 
destacado na tabela.

Os residentes devem enviar para 

SGGO (email: ginecologia@sggo.com.
br) a declaração da Residência Médica 
atualizada de 2021, conforme orienta-
ção da Febrasgo.

O boleto chega via Correios ou 
email. Caso não receba, por gentileza, 
entre em contato pelo telefone (62) 
9.9902-9038.
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DESTAQUE

Ginecologista e obstetra 
é a primeira médica a se 
tornar coronel na PMGO

Qual a importância deste reconheci-
mento em sua vida profissional e pessoal?

Como sou ginecologista e obstetra, 
trabalho 24 horas com as mulheres. É 
de fundamental importância mostrar o 
valor do nosso papel como mulher na 
sociedade atual, ocupando uma posição 
que anteriormente era preenchida, em 
sua grande maioria das vezes, pelos 
homens. Sou mulher, mãe, filha, pro-
fissional, esposa do também coronel da 
PMGO, Waldemar Naves do Amaral, 
o qual foi defensor ferrenho em minha 
promoção. Dedico esta premiação a 
todas as mulheres que assim como eu 
lutam diariamente para realizar com 

É com alegria que a Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia - 
SGGO parabeniza a médica ginecologista e obstetra Mara Sandra Naves do 
Amaral pela conquista em se tornar a primeira médica a chegar à patente 
de coronel na Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO. 

A ginecologista e obstetra é diretora técnica e chefe dos serviços médicos 
do Hospital da Polícia Militar, além de diretora técnica e curadora da Fundação 
Tiradentes, instituição na qual presta assistência ao efetivo da PMGO e a seus 
familiares, especialmente às mulheres da corporação, e às mulheres e filhas 
dos oficiais. Mara Sandra também realiza atendimento em consultório, fora 
da PMGO, atuando de forma ética e comprometida com a saúde feminina. 

Confira a entrevista:

êxito e competência todas as nossas 
funções. Que sejamos determinadas e 
persistentes sempre.

Como é o trabalho na corporação e 
como ele acrescenta em sua vida como 
médica e mulher?

Trabalhar na corporação me dá a 
sensação de vários prazeres. O prazer do 
reconhecimento do trabalho cumprido 
na tentativa de fazer sempre o melhor, 
que é ser policial militar nestes 30 anos. A 
sensação de orgulho de fazer parte desta 
corporação que é a PMGO a qual sempre 
me recebeu de braços abertos. Sensação 
de gratidão pelo carinho recebido nestes 

anos pelos pacientes, pelos comandantes. 
Certamente me tornei uma mulher mais 
forte, cumpridora dos meus horários e 
deveres, sendo mais resiliente.

Qual a mensagem deixa aos seus 
colegas de especialidade?

Quanto mais determinados somos, 
mais espetaculares serão as nossas con-
quistas. Que sejamos persistentes nos 
objetivos e trabalhemos duro fazendo 
o melhor aos nossos pacientes. E, por 
fim, que tenhamos sempre motivação 
para conquistar os nossos sonhos, 
pois o trabalho, por muitas vezes, será 
bastante árduo.
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