




Me despeço com o 
sentimento de dever 

cumprido e desejo 
sucesso à nova diretoria

PALAVRA DA PRESIDENTE

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

Em 2018 assumimos com 
bastante empenho e entusias-
mo o honroso e desafiador 
cargo de presidente da SGGO, 
uma sociedade científica bem 
consolidada, com longo e ro-
busto histórico, além do notável 
destaque e relevância social. 
Dessa forma, o desafio propos-
to foi, sem dúvida, enorme!

O período de 2018 e 2019 foi 
de grandes realizações! Dentre 
estes momentos, há necessidade 
de historiar o sucesso da 44ª Jor-
nada Goiana de G.O; da mesma 
forma devemos exaltar a realiza-
ção de sete edições das Educa-
ções Continuadas em Goiânia; 
de três Jornadas de Ginecologia e 
Obstetrícia no interior do estado, 
em parceria com as Regionais de 
Rio Verde, Jataí e Ceres. Além 
desses, há que celebrar a inau-
guração da nova sede da SGGO 
nas dependências da Associação 
Médica de Goiás (AMG), outro 
fato marcante e histórico.

Os anos de 2020, 2021 e 
início de 2022, em decorrência 

da pandemia pelo coronavírus, 
foram marcados pela superação. 
Nesse período a SGGO driblou 
as dificuldades, adaptou-se ao 
universo online e promoveu 
34 encontros científicos virtu-
ais. Realizou, em parceria com 
órgãos oficiais, ações sociais, 
educativas, de defesa profissio-
nal e de interesse à saúde da 
mulher. Pela primeira vez em 
sua história, a tradicional Jornada 
de Ginecologia e Obstetrícia da 
SGGO foi realizada em formato 
virtual. Além disso, manteve seu 
calendário para as eleições para 
nova diretoria, pela primeira vez 
em estilo drive thru, com número 
recorde de votos. 

Apesar de atropelados pela 
pandemia de Covid 19, o que 
reduziu quase pela metade a 
receita financeira, relativa à 
locação de imóveis, intensifica-
mos a valorização patrimonial 
da SGGO. Concretizamos 
uma negociação milionária, 
que permitiu permutar três 
terrenos, com área de 1.479m2. 
por apartamentos que somarão 
1.550 m² de área privativa. Isso, 
somado à inauguração da nova 
sede, sem dúvida, resultará em 
legado financeiro sem prece-
dentes à nossa Sociedade.

Todos esses fatos, registrados 
em fotos, de momentos ines-
quecíveis de confraternizações, 

de homenagens e de entrega de 
premiações estão disponíveis 
em diversas edições da Revista 
SGGO, em nosso site e, cer-
tamente marcarão história da 
nossa Sociedade. 

Final de gestão é tempo de 
reflexões, de celebrarmos e, 
sobretudo, é tempo de agra-
decermos. Agradecermos pela 
SGGO ter cumprido sua missão 
tanto com os afiliados, quanto 
com a sociedade; pela parceria e 
eficiência de todos os membros 
das duas Diretorias;  pela ava-
liação positiva dos associados; 
pela forma eficiente e amigável 
de nossos colaboradores, pela 
valiosa parceria e colaboração 
de órgão oficiais de estado de 
Goiás e município de Goiânia, 
como Conselho Regional de 
Medicina (CREMEGO), Sindi-
cato dos Médicos (SIMEGO), 
Associação Médica de Goiás 
(AMG), Secretaria Estadual de 
Saúde (SES-GO) e Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS-GO). 

Me despeço, com o sentimen-
to do dever cumprido, mas tam-
bém, com muitas saudades de 
todos, Diretoria, Colaboradores, 
Associados, Agregados e de To-
dos que nos auxiliaram de forma 
sempre competente e amigável.  

Desejo que à nova Diretoria 
sucesso e prosperidade nesse 
novo ciclo que se inicia!
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PRINCIPAL

46ª Jornada Goiana de Ginecologia e 
Obstetrícia surpreende e é marcada 
pelo retorno aos encontros presenciais

Mais uma edição de sucesso 
da Jornada Goiana de Gineco-
logia e Obstetrícia foi realizada, 
nos dias 25 a 27 de maio de 
2022. A 46ª edição foi marcada 
pela excelência científica e pelo 
reencontro caloroso dos mais 
de 300 ginecologistas e obs-

tetras presentes que puderam 
compartilhar experiências e 
agregar conhecimento e prática 
ao seu dia a dia no consultório 
e no atendimento às pacientes.

A Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia agra-
dece a todos os colegas que 

prestigiaram este encontro cien-
tífico e social, aos organizadores, 
comissões científicas, professo-
res renomados de todo o Brasil, 
e colaboradores. A 46ª Jornada 
de G.O só foi um sucesso graças 
a presença e entusiasmo de to-
dos. Que venha a 47ª Jornada!
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Já tradicional durante as Jornadas de Ginecolo-
gia e Obstetrícia, o jantar promovido pelo Grupo 
Cifarma brindou o encerramento da 46ª edição, 
na noite do dia 27 de maio. Participantes, pro-
fessores e convidados foram surpreendidos por 
uma belíssima recepção, com delicioso buffet e 
atração artística e musical.

Na oportunidade, os melhores trabalhos cien-
tíficos foram premiados. Ainda houve o discurso 
de representantes de entidades e instituições 
médicas, presidentes das comissões científicas, 
além do discurso da presidente da SGGO e da 
Jornada, Dra. Rosane Ribeiro Figueiredo Alves, 
que fez uma retrospectiva das duas últimas ges-
tões frente à SGGO. 

Jantar promovido pelo Grupo Cifarma 
coroa encerramento da Jornada
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A Sociedade Goiana de Ginecologia e 
Obstetrícia e a Comissão de Temas Livres da 
46ª Jornada parabenizam os ginecologistas e 
obstetras, autores dos trabalhos científicos, pela 
qualidade dos projetos enviados. Os trabalhos 
científicos são fundamentais para a promoção 
da ciência e do aprimoramento técnico e prático 
dos especialistas.

Os trabalhos premiados, em Ginecologia e 
Obstetrícia, em primeiro lugar receberam o valor 
de R$1.000,00. Em segundo lugar, R$800,00, e 
em terceiro, R$500,00.

Melhores trabalhos 
científicos são premiados

TRABALHOS PREMIADOS

GINECOLOGIA PRINCIPAL AUTORES

1º LUGAR
Avaliar mudanças parâmetros ovulatórios, porcentagem, 

qualidade oocitária/embrionária entre faixas etárias 18-42 anos
Fabiana Carmo Approbato

Approbato FC, Approbato MS, Be-
netti BBC, Moraes AVS, Tcheuffa AY

2º LUGAR
Endometrise Profunda, pneumotórax espontâneos repetição, 

tratamento e abordagem cirúrgica hérnia diafragmática 
volumosa e endometriose pélvica

Maxley Martins Alves
Alves MM, Júnior AWC, Torres 
MBS, Alves LVFS , Dias JVA, 

Rodrigues RCR

3º LUGAR
Carcinoma mamário invasor tipo especial, papilar sólido com 

traço neuroendócrino
Gabriela Silva Garcia Tagawa

Tagawa GSG 1; Souza AM2; Venancio 
LG2; Oliveira CI; Pinto AS; Sousa JA

OBSTETRICIA AUTOR PRINCIPAL AUTORES

1º LUGAR
Análise retrospectiva sobre o uso de ácido acetilsalicílico na 
prevenção de pré-eclâmpsia em um município de Goiás

André Maroccolo de Sousa
Vieira AC, Silva CQ, Sousa AM, 
Sousa JA, Neto AC, Oliveira CL

2º LUGAR
Perfil da sífilis gestacional e congênita em uma maternidade 

de referência de Goiânia, Goiás, Brasil
Lara Karoline Camilo 

Clementino
Clementino LKC, Figueiredo 

AVSMV, Saddi VA, Ramos JEP

3º LUGAR
Gestação de alto risco em Altamira-PA e a importância do 

Pré-Natal: Relato de experiência
Gabriela Silva Garcia Tagawa

Silva, LL. Cavalcante, RL. 
Damasceno, HC.
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ELEIÇÕES

Nova diretoria da SGGO é 
eleita para biênio 2022-2024

No dia 27 de maio, 
aconteceram as eleições 
para a diretoria da Socie-
dade Goiana de Gineco-
logia e Obstetrícia biênio 
2022-2024, durante a 46ª 
Jornada Goiana de Gineco-
logia e Obstetrícia. A chapa 
eleita foi a “SGGO em Mo-
vimento”, que tem como 
presidente o ginecologista 
e obstetra Alexandre Vieira 
Santos Moraes.
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1. Aprimorar atividades científicas;
2. Criar protocolos assistenciais de conduta em G.O, para nossa região;
3. Atuar ativamente na defesa profissional junto à Unimed, planos de saúde e órgãos 
regulamentadores e governamentais;
4. Revisar e modernizar o estatuto;
5. Estreitar relações com AMG, CREMEGO e SIMEGO;
6. Aprimorar tecnologias da informação como forma de disseminar conhecimentos;
7. Fortalecer as ações das comissões especializadas.

PROPOSTAS DA NOVA GESTÃO

DIRETORIA SGGO BIÊNIO 2022/2024
Presidente: Alexandre Vieira Santos Moraes
Vice-Presidente: Rosane Ribeiro Figueiredo Alves
1ª Secretária: Luiza Emylce Pelá Rosado
2ª Secretária: Natália Lacerda de Assis
1º Tesoureiro: Eduardo Camelo de Castro
2º Tesoureiro: Eduardo Santos Lopes Pontes
Diretor Científico: Tárik Kassem Saidah
Diretor de Defesa Profissional: Ricardo Mendonça Lucas
Diretora de Assuntos Comunitários: Evandra Ferreira Machado de Sousa
Diretora de Comunicação e Informática: Joice Martins de Lima Pereira

“Em nome da “SSGO em 
movimento” agradecemos 
a confiança e o carinho de-
positada em nossa chapa. 

Sabemos do nosso grande 
desafio, principalmente em 
dar continuidade a excelente 
gestão da “SGGO em Ação”, 
sob a presidência da professo-
ra Rosane que, em momentos 
difíceis como o da pandemia, 
conduziu com austeridade, 
competência e muito aca-
demicismo. Tivemos mara-
vilhosas aulas on-line e uma 
jornada que, há anos, não 
tínhamos visto.

Parabenizo e agradeço meus 
colegas, Rosane Alves, Eduardo 
de Castro, Ricardo Lucas, Joice 
Martins, Luiza Emylce, Edu-
ardo Lopes, Natalia Lacerda, 
Evandra Sousa e Tárik Saidah 
que aceitaram esse desafio de 

representar a SGGO pelos pró-
ximos dois anos. 

Do lado pessoal, sinto-me 
muito honrado. A SGGO fez 
parte da minha infância, ado-
lescência e vida acadêmica. 
Meu querido pai não escondia 
o carinho e o orgulho de fazer 
parte dessa Sociedade, tenho 
isso bem gravado em minhas 
memórias. Não só ele, mas 
também o tio Altamiro, que 
tive o prazer de conviver tanto 
na Maternidade ELA quanto 
na UFG. 

Gratidão a todos. 
Convido vocês associados 

da SGGO a movimentarmos 
juntos em prol da nossa So-
ciedade”.  

Dr. Alexandre Vieira Santos Moraes, 
presidente eleito da SGGO

“Convido vocês a movimentarmos 
juntos em prol da nossa SGGO”
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GESTÃO 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

GESTÃO PROFÍCUA

Retrospectiva 2018-2022: anos de 
grandes desafios, mudanças inesperadas 
e muitas ações e conquistas

A trajetória das últimas duas 
diretorias da Sociedade Goiana 
de Ginecologia e Obstetrícia, 
presididas pela ginecologista 
Dra. Rosane Ribeiro Figueiredo 
Alves, foi marcada pela fecun-
didade e pela resiliência. Foram 
diversas ações realizadas na 
qualificação científica do mé-
dico especialista e sua defesa 
profissional. Em meio a estas 

realizações, uma pandemia 
inesperada que tornou tudo 
ainda mais desafiador. 

Ao todo, nos dois mandatos 
(2018-2020 e 2020-2022), 
foram 15 eventos presenciais 
realizados, além de outros 34 
encontros virtuais. Algumas 
ações tiveram destaque como 
a inauguração da sede admi-
nistrativa da SGGO no Órion 

Business, a reforma das salas 
comerciais da SGGO no cen-
tro da cidade, a permuta de 
terrenos do Marista com a In-
corporadora City, dentre outras 
iniciativas muito importantes 
que estão nesta retrospectiva. 
Quatro anos de muito trabalho 
e aproveitamento que, certa-
mente, marcaram a história da 
SGGO.

GESTÃO 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 de Santos Moraes
Diretor Científico: Eduardo Camelo de Castro
Diretor de Defesa Profissional: Rodrigo Teixeira Zaiden
Diretor De Assuntos Comunitários: José Antônio da Silveira Leão
Diretor de Comunicação e Informática: Rita de Cássia Borges

RETROSPECTIVA 2018

18 de agosto  - Educação Continuada em Reprodução Humana 21 e 22 de setembro - Jornada de G.O do Sudoeste Goiano 

EVENTOS CIENTÍFICOS 
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6 de outubro - Educação Continuada Vitalidade Fetal 

9 de março - Educação Continuada Suicídio: saber, agir e prevenir 

29 a 31 de maio - 44ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia 

13 e 14 de setembro - 27ª Jornada do 
Sudoeste Goiano 

27 e 28 de setembro - I Fórum de Prevenção 
ao Feminicídio 

28 de setembro - Evento Laser e Terapias 
Não Hormonais no Climatério 

27 de abril  - 18ª Jornada de Reprodução Humana 

10 de agosto - Educação Continuada Patologia do Trato Genital 
Inferior e Colposcopia 

Movimento da Fertilidade

CAMPANHA

RETROSPECTIVA 2019
EVENTOS CIENTÍFICOS 
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25 e 26 de outubro - IV Simpósio de G.O do Vale do São Patrício 

Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose 

30 de novembro - Educação Continuada Osteoporose 

Dia do Aleitamento Materno 

CAMPANHAS

COMUNICAÇÃO MODERNA E EFICAZ

REFORMA DAS SALAS COMERCIAIS DA SGGO 

Em uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Sociedade Goiana 
de Ginecologia e Obstetrícia, foram criados quatro grupos de Whatsapp 
que possuem a participação de aproximadamente 700 especialistas de 
todo o Estado. Estes grupos deram mais modernidade e celeridade na 
comunicação entre a entidade e os ginecologistas e obstetras goianos.

No primeiro se-
mestre de 2020, 
aconteceu a reforma 
das salas comerciais 
da SGGO que estão 
situadas no Setor 
Central de Goiânia. 
Uma iniciativa im-
portante para a se-
gurança e qualidade 
das instalações.
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INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE

EVENTO CIENTÍFICO PRESENCIAL EVENTOS VIRTUAIS

No dia 6 de novembro, a SGGO inaugurou a 
sua nova sede no 15º andar do Órion Business & 
Health Complex. Um dia marcante para a história 
da SGGO, com a presença de grandes nomes da 
especialidade, ex-presidentes e convidados. Na 

oportunidade, houve o descerramento da placa 
de inauguração com painel dos 17 ex-presidentes.

Vale lembrar que a escolha da sala e sua res-
pectiva metragem foi feita pela diretoria biênio 
2016-2018.

RETROSPECTIVA 2020

7 de março - Educação Continuada Hemorragias no 3º Trimestre 

Com a chegada inesperada da pandemia e o 
consequente isolamento social, a SGGO se viu 
no dever de se reinventar para dar continuida-
de a qualificação científica dos ginecologistas 
e obstetras. Foram 12 eventos virtuais, dentre 
webinars, educações continuadas e simpósios. 
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ADEQUAÇÃO DOS VALORES DE ALUGUEL

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

Uma das consequências da pandemia foi a redução, em torno de 50%, dos valores dos alugueis 
dos imóveis da SGGO, acatando a solicitação dos inquilinos. Esta foi uma estratégia para manter 
os locatários em um momento de crise econômica.

No dia 5 de junho, em uma experiência inovadora, a SGGO realizou a eleição, em formato 
drive thru, da diretoria biênio 2020-2022.

14 de abril – Atualidades sobre Coronavírus
28 de abril – A situação atual da Covid-19 no Brasil na visão da Obstetrícia
5 de maio – Cirurgia Ginecológica e Covid-19
12 de maio – A Saúde mental dos profissionais da saúde em tempos de Covid-19
19 de maio – Miomas uterinos
2 de junho – Aplicabilidade do HPV e de marcadores tumorais em PTGI
30 de junho – Diretrizes Atuais para o Diagnóstico e Tratamento da Sífilis
15 de agosto – EC Obesidade na Mulher
8 de setembro – Aspectos Éticos e Legais no Atendimento Médico às Vítimas de Violência Sexual
19 de setembro – 28ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Sudoeste Goiano
17 e 19 de outubro – I Simpósio de Saúde Feminina da SGGO
1 de dezembro – EC Projeto Parto Adequado Einstein

Revista  da sociedade Goiana de GinecoloGia e obstetRícia -  15



NOVA IDENTIDADE VISUAL E NOVO SITE

EVENTOS VIRTUAIS

CURSO ALSO BRASIL

REVISTA SGGO PASSA A SER VIRTUAL

Fechando o ano, em Dezembro de 2020, 
a SGGO apresentou aos colegas a sua nova 
identidade visual, respeitando as cores e símbolo 
originais da entidade. Uma SGGO mais moderna 
e atuante.

RETROSPECTIVA 2021

5 a 8 de maio - 45ª Jornada Goiana de G.O 

Curso Emergências Médicas em parceria com o Cremego

6 de fevereiro – Vacinação contra a Covid na mulher
17 de abril – Incontinência Urinária Mista
3 de julho – EC Atuação dos casos de pacientes com 
Covid-19 em parceria com a SMS e SES
25 de setembro – Tratamento Hormonal do 
Climatério da Transição Menopausal à Idade MaduraFechando a agenda científica de 2021 e 

atendendo a solicitação dos colegas obstetras, a 
SGGO intermediou a realização do Curso Also 
Brasil - Suporte Avançado de Vida em Obstetrí-
cia, nos dias 13 e 14 de novembro, em Goiânia.

Sempre visando a modernização e a agilidade 
na comunicação com seus associados, a SGGO 
deu um passo importante em 2021, transfor-
mando a revista SGGO em virtual. 
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PERMUTA DOS TERRENOS DO SETOR MARISTA COM A CITY INCORPORADORA

EVENTOS VIRTUAIS

FORTE ATUAÇÃO DA SGGO NA 
VACINAÇÃO DAS GESTANTES

A SGGO teve um papel importante 
na vacinação das gestantes no Estado 
de Goiás. Em parceria com a SMS e 
SES, promoveu o Protocolo Assistencial 
e Live: Gestantes e Puérperas com 
Síndrome Gripal. Também emitiu orien-
tações e recomendações importantes 
para os especialistas e comunidade.

Em uma iniciativa visionária, 
a SGGO realizou a permuta 
de terrenos no Setor Marista 
por apartamentos residenciais 
(total de 1.550 m²) que serão 
revertidos em alugueis para a 
Sociedade. Valor estimado de 
R$ 9.050.000,00. 

Além disso, haverá o rece-
bimento pela SGGO do valor 
locatício de R$ 15.000,00 

RETROSPECTIVA 2022

19 de fevereiro - EC Implantes Hormonais 
contendo androgênicos: análise de riscos e 
benefícios 
30 de abril - EC O que há de novo no trata-
mento da SOP? 

por cada mês que perdurar a 
construção do empreendimen-
to, desde a entrega da posse 
dos imóveis da SGGO para 
a incorporadora até a data da 
efetiva entrega das chaves dos 
imóveis permutados, sendo 
assegurado o valor mínimo de 
R$ 720.000,00 a título de valor 
locatício. Perfazendo, assim, o 
valor total de R$9.770.00,00.
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46ª JORNADA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Para fechar com chave de ouro as atividades 
científicas e sociais da atual gestão, aconteceu a 
46ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, 

Nos últimos quatro anos de gestão, a SGGO teve um 
crescimento significativo em seu caixa:

de 25 a 27 de maio, um marco importante para 
a volta dos encontros presenciais. 

FINANCEIRO

SGGO tem um crescimento financeiro 
de 75,21% nos últimos quatro anos

2018 - R$ 273.835,00 
2022 - R$ 479.792,00 (Extrato retirado no dia 9 de 
junho 2022, antes do fechamento da 46ª Jornada)

18  - junho de 2022

Jornalista Responsável
Ana Paula Machado

Projeto Editorial
Vinícius Carneiro de Oliveira

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: comunicacao@sggo.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: 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
Ana Paula Machado (62) 9.8226-9413

Administradora da AMG
Edna (62) 9.9830-0805





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


