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Paz, sabedoria e 
amor para 2022!

PALAVRA DA PRESIDENTE

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

Final de ano é tempo de celebrarmos o nascimento de Cristo e 
de confraternizações. É tempo também de reflexões, de fazermos 
um balanço das realizações e dos acontecimentos que marcaram 
o ano que finda e de tecermos conjecturas para o próximo ano.

As reflexões, as notícias animadoras e o espírito de festas nos 
levam a fazer suposições otimistas para o Ano Novo que se 
aproxima. Vislumbramos 2022 como o ano em que a pande-
mia se tornará uma endemia. Como outras doenças endêmicas, 
provavelmente continuará como causa de enfermidades e de 
óbitos, com surtos periódicos. Porém, no estado endêmico, com 
um melhor conhecimento a respeito dos métodos para limitar 
sua disseminação entre as pessoas e com a disponibilidade de 
vacinas, podemos pensar no retorno às nossas tão necessárias 
atividades presenciais.

As realizações e os acontecimentos que marcaram a SGGO 
em 2021 são apresentados nas próximas páginas. Esse balanço 
mostra que, para seguir o fluxo dos acontecimentos em meio à 
pandemia, nos reinventamos. Foram inúmeras reuniões, várias 
Educações Continuadas, nossa tradicional Jornada e até grandes 
negociações, que ocorreram, até a sua conclusão, de forma re-
mota. A sensação que fica ao final é que, apesar das adversidades 
desse ano, a SGGO cumpriu sua missão.

No mês de novembro, perdemos o grande amigo e professor 
Dr. Vardeli Alves de Moraes. O professor Vardeli foi um ginecolo-
gista e obstetra excepcional. Foi, também, um mestre, um grande 
homem, pai de família e amigo. Certamente será lembrado, com 
muito carinho, por toda a classe médica e pelas próximas gera-
ções, por seu valioso legado para a Medicina. Descanse em paz.

Que tenhamos todos um Feliz Natal e que a paz, a sabedoria 
e o amor sejam a tônica no Ano Novo que se aproxima!
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RETROSPECTIVA 2021

O ano de 2021 viveu a continuidade da pan-
demia. De um lado, o medo da doença que le-
vou tantos entes queridos. Do outro, a esperança 
acendida pela chegada da tão sonhada vacina. A 
Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia 
viveu, intensamente, estas duas realidades. 

Luz em meio à pandemia: 
ano foi de conquistas e superação

Se eventos científicos aconteceram virtual-
mente, resguardando a saúde e o bem-estar dos 
professores e participantes, a luta pela ampla 
vacinação nas grávidas e puérperas aconteceu 
bravamente, de forma ativa e presencial.

Acompanhe a nossa retrospectiva 2021:

EVENTOS CIENTÍFICOS

FEVEREIRO

6

21

A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obs-
tetrícia abriu sua agenda científica 2021 com o 
webinar “Vacinação contra a Covid na mulher”, 
realizado no dia 6 de fevereiro. O professor 
convidado foi o infectologista Dr. Boaventura 
Braz de Queiroz.

A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obste-
trícia (SGGO) e o Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de Goiás (Cremego) realizaram, 
em parceria, o Curso de Emergências Médicas – 
Capítulo Emergências em Obstetrícia, por meio 
de lives dominicais nas redes sociais. Foram oito 
aulas com os temas “Descolamento Prematuro 
da Placenta”, “Placenta Prévia”, “Rotura Uteri-
na”, “Mortalidade Materna”, “Hemorragias na 
Doença Trofoblástica”, “Acretismo Placentário”, 
“Prenhez Ectópica” e “Abortamento e as He-
morragias”. A primeira aula aconteceu no dia 
21 de fevereiro.
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ABRIL MAIO

17 5 A 8

No dia 17 de abril, em continuidade ao seu 
programa de Educação Continuada, a  SGGO 
realizou mais uma edição com o tema “Inconti-
nência Urinária Mista, como conduzir?”, com o 
professor Dr. Paulo Feldner. 

Pela primeira vez em sua história, a 
tradicional Jornada de Ginecologia e Obs-
tetrícia da SGGO foi realizada em forma-
to virtual. A 45ª edição da Jornada, que 
aconteceu juntamente com o 9º Congres-
so Goiano de Ginecologia e Obstetrícia, 
reuniu mais de 230 especialistas entre os 
dias 5 e 8 de maio. 

Revista  da sociedade Goiana de GinecoloGia e obstetRícia -  5



JULHO

3

25

Em uma parceria entre SGGO, SES e SMS, 
aconteceu, no dia 3 de julho, a live “Assistên-
cia e Atenção às Gestantes e Puérperas com 
Covid-19”. Na programação os temas “Contro-
vérsias no acompanhamento da vacinação da 
gestante com Covid-19”, com a palestrante Na-
dya Maciel Bomtempo, e “Covid-19 e Gestação: 
uma visão geral”, com a palestrante Ana Tamiris. 

Mantendo seu compromisso 
de qualificação profissional do 
ginecologista e obstetra goiano, 
a Sociedade Goiana de Gine-
cologia e Obstetrícia realizou 
mais uma Educação Continu-
ada com o tema “Tratamento 
hormonal do climatério, da 
transição menopausal à idade 
madura: benefícios e riscos”. 

SETEMBRO

PATRIMÔNIO

Em uma iniciativa visionária, a SGGO realizou a permuta de 
terrenos no Setor Marista por apartamentos residenciais que 
serão revertidos, posteriormente, em alugueis para a entidade 
e consequente estabilidade financeira. Após a negociação com 
três construtoras, ficou decidido aceitar a proposta da City 
Incorporadora. 

A SGGO receberá apartamentos que somarão 1.550 m² de 
área privativa destacados do total do empreendimento a ser 
edificado no local, o que equivale ao valor de R$9.050.000,00 
em permuta. Os terrenos de propriedade da SGGO em ques-
tão estão localizados nos lotes 22, 23 e 24 da quadra 218, 
na Rua 1.125 do Setor Marista, com área total de 1.479 m².

O encontro virtual aconteceu 
no dia 25 de setembro, com 

a presença da professora Dra. 
Rita Dardes.

6  - Dezembro de 2021



VACINAÇÃO

Durante todo o ano de 2021, a SGGO teve um papel importante para 
o avanço da vacinação em gestantes e puérperas em Goiás. 

No dia 7 de junho, a SGGO enviou ofício à Secretaria Estadual de 
Saúde, informando o apoio da entidade para a vacinação deste grupo 
de mulheres, inclusive para gestantes sem comorbidades. Até então, no 
Brasil, a vacinação para grávidas sem comorbidades havia sido suspensa 
até que um caso de óbito materno, ocorrido após a vacina, com vetor 
viral não replicante pudesse ser esclarecido. 

No dia 9 de junho, a presidente da SGGO, Dra. Rosane Ribeiro 
Figueiredo Alves, esteve novamente em reunião com instituições gover-
namentais, incluindo SES e SMS, para tratar da vacinação e outros assun-
tos relacionados à Covid-19 na gestação. Neste encontro, ficou firmada 
a parceria entre as instituições envolvidas e a SGGO na divulgação de 
orientações sobre condutas em gestantes com suspeita ou com Covid-19.

Foi publicado, no dia 7 de julho, com participação da SGGO, o 
Protocolo Assistencial: Gestantes e Puérperas com Síndrome Gripal. O 
documento afirma que gestantes e puérperas até o 14º dia de pós-parto 
devem ser consideradas grupo de risco para Covid-19, segundo orientação 
do Ministério da Saúde.

No dia 1 de setembro, a SGGO enviou um ofício à Superintendên-
cia de Vigilância em Saúde de Goiás solicitando que não seja exigido 
relatório ou prescrição médica ou qualquer outro documento além 
daqueles que comprovam a gestação ou puerpério, para realização de 
vacinação contra Covid-19, assim como ocorre na vacinação contra 
gripe e outras vacinas.
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EVENTO

Para fechar a agenda científica da Sociedade 
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia com chave de 
ouro, aconteceu, nos dias 13 e 14 de novembro, o 
Curso Also Brasil – Suporte Avançado de Vida em 
Obstetrícia para Profissionais da Saúde, direcionado 
especificamente para médicos obstetras.

A abertura do evento contou com a presença 
da presidente da SGGO, Dra. Rosane Ribeiro 
Figueiredo Alves que deu boas-vindas a todos os 
participantes e destacou o papel importante dos 
colegas na realização do encontro. “A SGGO, 
ao ouvir a solicitação dos seus colegas associa-
dos, prontamente atendeu ao pedido de trazer 
a Goiânia o Curso Also, referência no ensino 
teórico e prático das emergências obstétricas”, 
analisa a presidente. “Um agradecimento espe-
cial à nossa colega Dra. Fernanda Macedo de 
Sousa pelo apoio nesta parceria. Preciso também 
ressaltar a participação do Rodrigo, secretário 
da SGGO, em viabilizar a realização do curso, 
desde a logística às exigências aos trâmites bu-
rocráticos”, completa.

A instrutora do Curso Also Brasil, Dra. Maria 
Aparecida dos Santos Traverzim, explica que o 
curso faz uma padronização de atendimento nas 
situações de emergência. “Quando se padroniza 
uma atuação em sua situação desta, em que o 
próprio médico fica estressado por toda a cir-
cunstância, fica mais fácil realizar o atendimento, 
colocando a paciente em menor risco”, salienta. 
Toda situação de urgência, hoje, de acordo com 
Dra. Maria Aparecida, faz com que o profissional 
esteja preparado, com um possível checklist na 
cabeça, para que se possa fazer uma atuação 
passo a passo. “Assim, não esquecemos de nada 
que seja necessário ser feito, consequentemente 
temos mais sucesso no procedimento”, analisa.

O Curso Also é dividido em aulas teóricas 
e práticas com simulação de situações reais 
em manequins.

Curso Also Brasil é realizado, 
em Goiânia, para obstetras
ENCONTRO, DE INICIATIVA DA SGGO, ACONTECEU 

NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DE 

CONVENÇÕES DO CLARION GOIÂNIA ÓRION
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SGGO se despede do 
grande amigo e professor 
Vardeli Alves de Moraes

IN MEMORIAN

No dia 13 de novembro de 2021, a Ginecologia 
e Obstetrícia se despediu de um grande mestre, 
médico e amigo, Dr. Vardeli Alves de Moraes. A 
SGGO se solidariza com todos os colegas e fami-
liares que sentem a perda irreparável do professor 
Vardeli, que por anos se dedicou a esta instituição, 
sendo seu presidente no período de 1982 a 1986. 

O Dr. Vardeli Alves de Moraes concluiu o 
curso de Medicina da UFG em 1974 e a resi-
dência médica na especialidade de Ginecologia 
e Obstetrícia três anos depois, em 1977, no 
Hospital Geral de Goiânia (HGG). Possui títulos 
de mestrado (1995) e doutorado (1998) na área 
de Obstetrícia obtidos na Universidade Federal 
de São Paulo. Ingressou na UFG como professor 
na Faculdade de Medicina em 10 de outubro de 
1985 para ministrar a disciplina de Obstetrícia. 
Em 30 de junho de 2021, o docente foi agra-
ciado com o diploma de Professor Emérito pela 
sua contribuição à UFG.

Professor Vardeli, seu nome jamais será es-
quecido pela SGGO e por seus colegas. Ficarão, 
para sempre, seu legado e as boas memórias 
construídas em décadas de compromisso com 
a Medicina e com a vida.
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“Nascido em Itumbiara, Goiás, juventude em 
Ituiutaba, Minas Gerais, órfão de Pai aos sete anos 
de idade, junto com mais cinco irmãos, você vem 
para Goiânia, e com a sua luta e persistência faz 
medicina na UFG, torna-se um Ginecologista 
e Obstetra, professor, educador, pesquisador 
e gestor impecável e bem sucedido. Por onde 
passou como na Presidência da SGGO, Chefia 
do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, 
Diretoria da FM-UFG você deixou a sua marca 
de líder humilde, culto e muito determinado.

 Na sua caminhada se mostrou ser um homem 
religioso, um musicista sax sanfonista que ao 
conhecer a Marlene Vieira, que também tocava 
órgão na igreja, surgiu um grande romance, três 
filhos maravilhosos”:

“O Departamento de Ginecologia e Obstetrí-
cia demonstra a sua gratidão a este profissional 
que depositou anos de amor e carinho pela 
educação em Ginecologia e Obstetrícia. Esta 
homenagem mostra que ele será sempre impor-
tante para a Faculdade de Medicina.

Vardeli Alves de Moraes atuou em várias 
funções ligadas à administração de uma uni-
dade acadêmica, como coordenador do in-
ternato, subchefe e chefe do Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de 
Medicina; coordenador do curso de Medicina 
e vice-diretor e diretor da Faculdade de Me-
dicina. Além dessas funções administrativas, 
o professor Vardeli ainda foi conselheiro da 
Comissão de Ética Médica, do Comitê de Ética 
em Pesquisa Humana e Animal, do Conselho 
Diretor da Faculdade de Medicina, membro 
da Comissão de Mortalidade Materna da Se-
cretaria Estadual de Saúde nos anos de 2003, 
2005 e 2006, membro da Comissão Nacional 
Especializada de Hipertensão da Federação 

- Prof. Alexandre Morais do nosso Depar-
tamento;

- Prof. Leonardo de Morais, Professor do 
Departamento de Ortopedia;

- Fernanda Vieira de Morais, psicóloga, agora 
grávida do seu primeiro filho, já inteirando cinco 
maravilhosos netos.

Em conversa amistosa com seu filho Prof. 
Alexandre ele me revelou: meu Pai nasceu para 
ser Professor em toda a sua plenitude.

Vive a docência em 360 graus. Ele sem-
pre quiz conhecer todas as facetas do ato de 
educar. Falando com alguns de seus inúmeros 
alunos, eles me revelaram que sempre foi 
um Professor tranquilo, amável e leve como 
uma pluma”.

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FE-
BRASGO), entre os anos de 2001 e 2005, 
e membro titular da Academia Goiana de 
Medicina, em 2007.

Na pesquisa, o professor Vardeli atuou 
nas linhas de pesquisa Avaliação da Vitalida-
de Fetal, Hipertensão na Gestação, Ruptura 
Prematura das Membranas e Ultrassonogra-
fia. Orientou três alunos no Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 
da Faculdade de Medicina; participou de 
29 bancas de defesa de mestrado em vários 
programas da UFG e de outras instituições e 
de oito bancas de defesa de doutorado em 
várias instituições do país.

O professor Vardeli publicou 36 artigos com-
pletos em periódicos e 38 capítulos de livros; 
aposentou-se em 07 de maio de 2014 como 
Professor Associado da Faculdade de Medicina 
da UFG e ainda atuou como voluntário na gra-
duação como docente da disciplina ‘História da 
Medicina’”.

TRECHO DO DISCURSO DO DR. RUI GILBERTO FERREIRA, NA ENTREGA DO 
DIPLOMA DE PROFESSOR EMÉRITO DA UFG AO DR. VARDELI ALVES DE MORAES

TRECHO DO TEXTO DE HOMENAGEM PÓSTUMA AO DR. VARDELI ALVES DE MORAES 
PUBLICADO PELO DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA UFG
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ANUIDADE 2022

Aproveite o valor promocional da Anuidade 
2022 da SGGO que tem como primeira data de 
vencimento o dia 31 de janeiro. Estar em dia com 
sua anuidade proporciona o fortalecimento e o 
crescimento da SGGO. Nosso agradecimento 
por sua confiança e disposição!

O valor total da anuidade é cobrado em par-
cela única via boleto bancário pela Febrasgo e 

Renove sua anuidade ou 
torne-se um associado SGGO!

ANUIDADE
SGGO
2022

DATA
VENCIMENTO

EFETIVOS/TITULADOS
RESIDENTES

R1 R2 R3 R4

SGGO FEBRASGO VALOR TOTAL VALOR

31/jan R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 456,00

ISENTOS
28/fev R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 480,00

31/mar R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 504,00

A partir de 01/abr R$ 309,00 R$ 309,00 R$ 618,00

50% são repassados para a SGGO, conforme 
destacado na tabela. O boleto chega via Correios 
ou email. Caso não receba, entre em contato 
pelo telefone (62) 9.9902-9038.

Os residentes devem enviar para a SGGO 
(email: ginecologia@sggo.com.br), declaração 
da Residência Médica atualizada de 2022, con-
forme orientação da Febrasgo.

AINDA NÃO SOU SÓCIO(A). 
COMO POSSO ME ASSOCIAR?

Para filiar-se à Sociedade Goiana de Ginecologia 
e Obstetrícia – SGGO e Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRAS-
GO, preencha o formulário que está no QR CODE 
e envie-o para o email ginecologia@sggo.com.br 
juntamente com os seguintes documentos:

EFETIVOS/TITULADOS
Cópias: Carteira CRM;  Diploma Médico;  Cer-

tificado/Declaração de atuação na especialidade; 
Formulário de Admissão (preenchido).

RESIDENTES
Cópias: Carteira CRM;  Diploma Médico;  Decla-

ração de Residência Médica (atualizada); Formulário 
de Admissão (preenchido).

- 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

BENEFÍCIOS DE SER 
ASSOCIADO(A) SGGO

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (62) 9.9902-9038.
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PARTICIPE!

AGENDA DE EVENTOS 
DA SGGO 2022

Programe-se para os eventos 2022 da Socie-
dade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia! Tere-
mos, em nossa agenda, seis encontros científicos 
e grandes oportunidades de reciclar conheci-
mento e trocar experiências importantes para o 
nosso aperfeiçoamento enquanto especialistas.

Acompanhe, em nossas redes sociais e 
site, o formato e o tema de cada Educação 
Continuada. Em breve, teremos novidades da 
nossa tradicional Jornada Goiana de Gineco-
logia e Obstetrícia que, em 2022, completará 
46 edições.

AGOSTO
13 - Educação Continuada

SETEMBRO
À definir - 29ª Jornada do Sudoeste 

(Rio Verde)

OUTUBRO
29 - Educação Continuada

FEVEREIRO 
12 - Educação Continuada

ABRIL
30 - Educação Continuada

MAIO
25 a 27 - 46ª Jornada Goiana 
de Ginecologia e Obstetrícia
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DIRETOR TÉCNICO

DR. MOHAMED KASSEM SAIDAH - CRM/GO: 8595

-GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - RQE 4864
- ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - RQE Nº 11675
- MEDICINA FETAL - RQE Nº 11674

AVENIDA CONTORNO, Nº 813, CENTRO - ANÁPOLIS - GOIÁS

(62) 3324-0640  /  (62) 3324-0650  /  (62) 3943-1341  /        (62) 9 9912-0640

• GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

• AMNIOCENTESE

• CORDOCENTESE

• PERFIL BIOFÍSICO FETAL

• ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA
   DO 1º E 2º TRIMESTRE

• DOPPLER

• ULTRASSONOGRAFIA GERAL

• ULTRASSONOGRAFIA 4D/5D (REALISTIC VUE)

• NIPT (PANORAMA)

• PATERNIDADE PRÉ-NATAL NÃO INVASIVA

• HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA

• VIDEOCOLPOSCOPIA

• ECOCARDIOGRAMA FETAL

• DOPPLER VENOSO E ARTERIAL

• ESTUDO DO SÊMEN

• INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

• CONGELAMENTO SEMINAL


