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Bons tempos nos esperam
Juarez antônio de SouSa | Presidente da sBM-GO

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

VENHA PARA A UNICRED.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
QUE É SUA.

Mais de 270 mil profissionais 
da saúde em todo o país 
escolheram a Unicred como sua 
instituição financeira.

UNICRED - O MAIOR SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PAÍS.

Conta Corrente
Cheque Especial
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras

CONTE TAMBÉM COM OS PRODUTOS COMPLETOS DE UMA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA QUE É SUA:

Faz sentido operar 
com uma instituição 

financeira que é sua.

MAIS DE 423 AGÊNCIAS COOPERATIVAS 
UNICRED EM TODO O BRASIL.

Débito Automático
Assessoria Financeira
Cartão de crédito e débito
Seguros

Produtos Corporativos
Internet Banking
Serviços de Malote
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É com alegria e orgulho que recebemos a notícia de que a SBM-GO 
tornou-se entidade de utilidade pública a nível municipal e estadual. 
Trabalhamos, em unidade, há anos em busca do aprimoramento 
científico e melhorias do atendimento à mulher. São anos dedicados 
à prevenção do câncer de mama, atuando para que a mulher goiana 
e brasileira tenha a assistência necessária para vencer a doença e ter 
qualidade de vida. São lutas, tentativas e conquistas para o bem da 
população e, agora, temos o mérito reconhecido pelo governo. 

E para reafirmar esse compromisso, no próximo mês a SBM-GO 
realizará campanhas de prevenção ao câncer de mama em alusão 
ao “Outubro Rosa”, período em que intensificaremos ainda mais 
conscientização da mulher em relação a prevenção e ao tratamento 
desta doença. Fiquem atentos as notícias e colaborem para 
divulgação dos eventos!

Somos gratos aos esforços do Deputado Hélio de Sousa e 
do Vereador Anselmo Pereira que propuseram e conseguiram a 
aprovação do projeto de lei na Assembleia e na Câmara. Aproveito 
a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e 
consideração e reconhecimento por todos mastologistas. 

Comemoramos, ainda, a eleição da nova diretoria de nossa 
casa. Ao novo presidente, Antônio Eduardo, força e temperança nos 

próximos três anos. É uma grande honra passar esta presidência para 
um grande amigo e um mastologista conceituado de nosso Estado. À 
toda a diretoria, podem contar sempre com meus esforços para fazer 
nossa especialidade cada dia mais unida e renovada. Tenho certeza 
que novos tempos virão e nos trarão grandes alegrias.

Passamos por um período difícil na Medicina brasileira perante 
as decisões arbitrárias do Governo Federal. Recebemos, em Goiás e 
no Brasil, médicos estrangeiros que estão passando por avaliações e, 
em breve, estarão atendendo em unidades de saúde.

No dia 10 de setembro, recebemos uma boa notícia. O deputado 
Eleuses Paiva, relator na Comissão Especial destinada a proferir 
parecer sobre a Proposta da Emenda à Constituição nº 454, de 2009, 
apresentou o seu parecer favorável, em forma de substitutivo, à 
criação da Carreira de Estado para médicos no âmbito federal.

Um passo importante para uma conquista que há tempos está 
entre as principais reivindicações da classe médica brasileira e que 
será fonte de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Que 
estejamos atentos às próximas etapas e sejamos fortes. Pedimos 
aos colegas que unifiquem a força. A SBM-GO está alerta e junto 
às entidades médicas continuará na luta pela valorização da nossa 
profissão e da saúde pública brasileira.
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Utilidade pública municipal e estadual

Sociedade é reconhecida pelo trabalho desenvolvido em benefício da saúde da 

mulher por meio do compartilhamento do saber científico e do serviço humanitário

Por servir a coletividade e sem fins lucrativos, a 
Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás 
tornou-se utilidade pública municipal e estadual. A 
expressão utilidade pública designa o conjunto de 
condições pelo qual os poderes públicos reconhecem a 
uma entidade privada, cujas atividades prestadas as tornam 
de interesse público. 

Desde sua criação, há 25 anos, a Sociedade Goiana de 
Mastologia trabalha cotidianamente na busca pela melhor 
condição de saúde da mulher, levando conhecimento e 
assistência às pacientes em Goiás. Por meio da prevenção, 
procura minimizar os efeitos causados pelas patologias 
mamárias, principalmente pelo câncer de mama. 

Diz-se de utilidade pública as sociedades civis, associações 
e fundações que receberam o referido título por assim o 
solicitarem, bem como por cumprir os requisitos da Lei 
Federal nº 91 de 28 de agosto de 1935. O título permite às 

entidades beneficiárias a melhorarem os serviços que prestam 
à comunidade, buscando parcerias com o governo estadual e 
municipal, que visam às finalidades assistenciais, educacionais, 
culturais e filantrópicas de pesquisa científica. 

O benefício garante à Sociedade o reconhecimento 
como instituições sem fins lucrativos e prestadoras de 
serviços à sociedade. Entidades sem fins lucrativos são 
aquelas capazes de reverter em finalidades estatutárias ou 
em manutenção e expansão do próprio negócio todos os 
lucros obtidos em atividades comerciais, industriais e de 
serviços desenvolvidos por ela.

Somente as entidades legalmente constituídas no Brasil 
podem obter o título de utilidade pública. As exigências 
incluem a necessidade de funcionamento da instituição 
há pelo menos dois anos, sem a remuneração dos seus 
dirigentes, e a promoção de atividades compatíveis com o 
Título. Às entidades portadoras do título, por força da antiga 
Lei de 1935, resta obrigatória a necessidade de apresentar 
anualmente um relatório de atividades, para comprovar o 
cumprimento dos requisitos legais vigentes.

A Sociedade agradece o apadrinhamento do deputado 
estadual Hélio Antônio de Sousa e do vereador de Goiânia 
Anselmo Pereira que acreditaram no trabalho desenvolvido 
pela mastologia goiana à favor da saúde.
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Quando um agrupamento de homens ou mulheres profissionais e 
qualificados, assim como os médicos, que se propõem a trabalhar em prol do 
alívio do sofrimento das pessoas por meio da pesquisa, conhecimento e serviço 
no aspecto de doação, e se reúnem para prover para outros o benefício, mais 
do que nunca, nós, legisladores devemos reconhecer o mérito. Hoje, o mundo 
está individualizado. A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás tem 
uma entidade própria direcionada à pesquisa, instrumentalização e qualificação 
dos médicos para aliviar o sofrimento da população, principalmente de uma 
doença que está no século XXI avançando, que é o câncer de mama, e outros 
casos, e fazem com a doação de seus conhecimentos.

Nós, do município de Goiânia, mais do que nunca temos a obrigação de reconhecer que 
eles estão realmente fazendo um serviço de doação, de alívio e, melhor ainda, um serviço 
de utilidade pública sem remuneração específica. Os médicos recebem individualmente, 
mas o agrupamento faz uma ação benemérita para a sociedade.

Conheci o presidente da Sociedade de Mastologia, Juarez Antônio de Sousa. Fui pessoalmente, com minha assessoria, 
na entidade. Assistimos palestras, simpósios e unificamos o pensamento do servir. E, melhor ainda, temos que a Sociedade 
não individualiza conhecimento, os associados compartilham para outros médicos que têm o espírito de solidariedade. 
Nossas visitas na entidade nos encantou e nos fez compreender que mais do que nunca ela deveria ser reconhecida 
como útil ao município de Goiânia. Por isso criamos a Lei n° 9.266, publicada no dia 27 de maio de 2013.

A mastologia consiste na especialidade médica que se dedica ao estudo das glândulas mamárias, 
tendo como especialista o mastologista que previne, diagnostica e trata as doenças da mama. O 
carcinoma de mama representa um dos principais problemas de saúde no Brasil, ocupando o primeiro 
lugar entre as neoplasias malignas na mulher, tratando-se de uma doença complexa e multifatorial que 
sofre fortes influências de fatores genéticos e ambientais, acometendo principalmente mulheres na pós-
menopausa. A Sociedade Brasileira de Mastologia é uma entidade filiada à Associação Médica Brasileira 
e a Senologic International Society e congrega aproximadamente 1800 sócios, dos quais 1038 são médicos 
especialistas em Mastologia, objetivando contribuir para o progresso, promovendo o aperfeiçoamento 
dos conhecimentos especializados e coordenando a formação de novos especialistas; realizando cursos, 
seminários e congressos regionais sobre a especialidade; estudando e debatendo todos os problemas 
referidos a Mastologia em Goiás e estipulando programas de educação continuada na especialidade.

Com a ampla divulgação da Sociedade Brasileira de Mastologia, pelos meios de comunicação da importância do 
diagnóstico precoce, houve a modificação do conceito de que a falta de conscientização e o medo de câncer eram os principais 
responsáveis pelo grande número de pacientes com tumores avançados no Brasil. O problema que ainda ocorre e a falta de 
acesso aos poucos centros especializados, que nem sempre estão capacitados para um diagnóstico rápido e possível de se 
fazer em uma única consulta. Por motivos como este, é que a Sociedade Brasileira de Mastologia é de extrema importância 
para a prevenção do carcinoma de mama, como na redução do índice de mortalidade. São sociedades como esta, sem fins 
lucrativos e prestadoras de serviços à sociedade, merecedoras do título de Utilidade Pública.

Hélio antônio de SouSa
dePutadO estadual e MédicO, fOrMadO eM 1973 Pela universidade federal de GOiás

anSelmo Pereira da Silva SobrinHo
vereadOr de GOiânia GraduadO eM direitO
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União e informação marcam 
nova diretoria da sBm-Go
Para o novo presidente, Antônio Eduardo, é fundamental que se leve conteúdo 

científico à comunidade, permitindo a prevenção primária do câncer de mama

Presidente: Antônio Eduardo Rezende de Carvalho
Vice - Presidente: Rosemar Macedo Sousa Rahal
1º secretário: José Orestes Borges Guimarães
2º secretário: Luiz Fernando Jubé Ribeiro
1º tesoureiro: Antônio do Rosário Leite Filho
2º tesoureiro: Mara Costa Dutra

“Unidos podemos sempre melhorar”. Esta é a frase que 
pretende marcar a nova diretoria da Sociedade Brasileira 
de Mastologia – Regional Goiás. O autor é o mastologista 
Antônio Eduardo Rezende de Carvalho, presidente do triênio 
2014/2016 que junto com os demais membros tomará posse 
a partir do dia 1 de janeiro de 2014.

Médico formado pela Universidade Federal de Goiás, em 
1993, Antônio Eduardo é especialista em Mastologia pelo 
Hospital Pérola Bayngton, em São Paulo, onde trabalhou 
com o professor José Aristodemo Pinotti. Atuou no Instituto 
Europeu de Oncologia, que é o centro da mama da Europa, 
com o professor Umberto Veronesi, considerado o papa da 
mastologia europeia.

A nova diretoria da SBM-GO foi eleita com chapa 
única o que, segundo o mastologista, transmite o consenso 
do grupo. “O consenso dá a ideia de união. Esta deve 
ser a nossa bandeira principal, a união da classe e da 
especialidade”, afirma. Segundo ele, os especialistas devem 
manter a união da classe e estimular a informação da 
especialidade e da prevenção primária do câncer de mama. 
“O grande detalhe é a prevenção”, frisa.

Uma das bandeiras defendidas pela diretoria é a 
forte atuação na informação. Para isso, pretende passar 
o máximo de informação, pelos meios de comunicação, 

para a comunidade e, assim, multiplicar a prevenção 
primária do câncer de mama, com campanhas educativas 
e palestras orientativas. “Essa bandeira da informação 
estará em continuidade com a maravilhosa e espetacular 
presidência do Juarez Antônio de Sousa, um grande amigo 
e exemplo de especialista em nosso Estado. O nosso 
grupo fará manutenção do que já foi e ainda está sendo 
realizado, pois só temos coisas boas para pontuar deste 
triênio que está finalizando”, elogia.

o que é novidade
Tirateima de dúvidas. Neste novo projeto, a diretoria 

pretende reunir, a cada dois ou três meses, um público-
alvo para tirar as principais dúvidas que envolvem a 
mastologia. O encontro pode acontecer em alguma sala 
comercial ou por meio de um canal de comunicação. 
“O importante é que levemos o conhecimento, 
principalmente às mulheres, da importância da prevenção 
do câncer de mama”, ressalta Antônio Eduardo.

CiênCia
Segundo o presidente, a diretoria atuará, ainda, no 

estímulo da produção científica em Goiás por meio de 
pesquisas e congressamentos. Os encontros periódicos, 
como os Clubes da Mama, terão continuidade assim como 
as jornadas realizadas no interior do Estado. “A ciência é 
muito importante. Somos eternos aprendizes. Estamos sempre 
aprendendo. Esta ideia deve ser mantida”, avalia.

Mesmo atuando em rede privada, Antônio Eduardo 
sempre teve uma grande admiração e encantamento 
pelo atendimento público e pela Academia. “Eu adoro o 
academicismo. Vou lutar veemente para aproximar cada 
vez mais o acadêmico dos especialistas. A semente são os 
acadêmicos que deverão perpetuar a especialidade”, diz.

MASTOLOGIA BRASIL EM AÇÃO
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O parlamentar contesta a suposta preocupação do governo com a saúde quando o próprio PT no 

Congresso está obstruindo a aprovação da PEC 454/2009, que cria a carreira de médico de Estado

O médico e líder do Democratas 
na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), 
questionou no dia 17 de setembro 
de 2013 representantes do Ministério 
da Saúde e do Ministério Público do 
Trabalho sobre a legalidade e efetividade 
do Programa Mais Médicos. Em 
audiência pública na comissão mista que 
analisa a Medida Provisória que institui o 
programa (MP 621/2013), o deputado 
classificou a medida como paliativa para 
um setor extremamente carente de 
investimentos e de valorização da carreira 
de médico. Mais uma vez definiu a MP 
como eleitoreira, concebida apenas com 
a finalidade de levantar a popularidade 
da presidente Dilma Rousseff e ajudar 
o atual ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, em sua campanha prevista ao 
governo de São Paulo.

“O Ministério da Saúde somente 
descobriu que faltam médicos no interior 
em junho de 2013? O que foi feito do 
início da gestão do PT até agora para 
interiorizar a medicina brasileira? Por que 
o governo vetou um projeto de autoria de 
um senador do PT que acresceria R$ 40 
bilhões ao orçamento da saúde garantindo 
10% da receita bruta líquida da União para 
o setor?”, questionou Caiado.

O parlamentar contesta a suposta 
preocupação do governo com a saúde 
quando o próprio PT no Congresso 
está obstruindo a aprovação da PEC 
454/2009, que cria a carreira de 

presidente - JUarez antônio de soUsa

Vice-presidente - Wilmar José manoel

1° secretário - antônio edUardo rezende 

de carValho

2° secretário - rosemar macedo de soUsa 

rahal

1° tesoUreiro - roGério Bizinoto Ferreira

2° tesoUreiro - marcUs nascimento BorGes

SEDE da SBM-GO
A sede da SBM-Goiás está situada na Associação Médica, 
que fica na Av. Portugal, esq. com a Av. Mutirão, no 2653, 
St. Oeste
Telefone: 3251.7208
Venham nos visitar. Acesse nosso site: www.sbmgoias.com.br

(62) 3224-3737
ArTE@COnTATOCOmuniCACAO.COm.br

PubliCAçãO COm A quAlidAdE:

Edição: Tatiana Cardoso
Redação: Ana Paula Machado
Arte: Vinicius Carneiro
Comercialização: Patrícia Moura

EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás

médico de Estado. De autoria de 
Caiado, a proposta, segundo o líder 
democrata, promoveria a interiorização 
da medicina ao estabelecer garantias 
aos médicos, como estabilidade, salários 
justos e aposentadoria.

Ronaldo Caiado ainda criticou 
o silêncio do Ministério Público do 
Trabalho diante do contrato Brasil/
OPAS para trazer médicos cubanos. 
Conforme o parlamentar goiano, há 
informações suficientes para uma 
apuração das condições de trabalho 
desses profissionais que não terão 

Para ronaldo Caiado “este é o programa mais eleitoreiro 
que o brasil já assistiu. este governo conseguiu demonizar a classe 
médica e quer responsabiliza-la por todos os problemas da saúde”

fOnte: rOnaldOcaiadO.cOM.Br

ronaldo caiado questiona legalidade 
do programa mais médicos

direito ao salário integral do programa, a 
trazer suas famílias, a escolher as cidades 
onde vão atuar, dentre outros. “É 
aceitável, em nome da saúde do povo 
brasileiro, ter esses cidadãos vivendo 
no Brasil em condições análogas a 
escravidão e passar os recursos do 
contrato para um país com regime 
ditatorial?”, questionou.

“Este é o programa mais eleitoreiro 
que o Brasil já assistiu. Este governo 
conseguiu demonizar a classe médica 
e quer responsabiliza-la por todos os 
problemas da saúde”, afirmou Caiado.



encontro no sudoeste goiano promove 
interação entre especialidades  

interior goiano foi coroado com a participação de grandes especialistas para 

o aprimoramento científico em mastologia, Ginecologia e Obstetrícia

Nos dias 13 e 14 de setembro, o sudoeste goiano reuniu 
cerca de 180 especialistas de todo o Estado, em Rio Verde, 
para o aperfeiçoamento da teoria e prática em Ginecologia, 
Obstetrícia e Mastologia. Foram realizadas a 16ª Jornada de 
Mastologia, o I Encontro da Escola Brasileira de Mastologia 
e o I Encontro de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia da 
Faculdade de Medicina de Rio Verde (UniRV), concomitante a 
21ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia do Sudoeste Goiano. 

 “É uma oportunidade dos colegas do sudoeste de Goiás 
se reciclarem e confraternizarem com os professores que 
vieram de Goiânia e São Paulo, trocando conhecimento 
e experiências”, afirma José Antônio da Silveira Leão, 
ginecologista-obstetra, membro diretor da Sociedade Goiana 
de Ginecologia e Obstetrícia e organizador do evento.  O 
especialista ainda destaca a participação dos colegas de Jataí, 
Quirinópolis, Santa Helena, São Simão e cidades da região. 
“Para nós do interior é uma grande satisfação receber os 
professores e amigos, é como se a gente estivesse recebendo 
amigos em casa e isso é um prazer para nós”, frisa. Ele conta 
que nesta edição, a comissão organizadora decidiu inovar 
e fechou uma parceria com a Faculdade de Medicina de 
Rio Verde, com apoio do diretor Vicente Guerra Filho, 
o que resultou na participação massiva dos acadêmicos. 
“Os professores, tanto da parte de Mastologia quanto de 
Ginecologia e Obstetrícia, entenderam nossos objetivos de 
interação e, com isso, o evento foi um sucesso”, comemora.

maStologia
Os idealizadores do módulo de Mastologia foram os 

especialistas Juarez de Sousa, Ruffo Freitas e Rosemar Macedo. 
“Na área da Mastologia, tivemos verdadeira imersão matemática 
referente às doenças da mama, discutindo temas que fossem 
envolventes para a comunidade científica, incluindo cirurgias 

profiláticas, decorrentes dos efeito Angelina Jolie, estudando 
quais as mulheres que devem ser observadas para a presença 
de mutações genéticas, mostrando, ainda, a importância de um 
diagnóstico precoce por meio da mamografia, ultrassonografia 
e ressonância magnética da mama”, detalha Ruffo Freitas.

Segundo ele, diferente dos anos anteriores, além de 
toda grandiosidade científica da jornada, o casamento com 
a Universidade Rio de Verde e com a Escola Brasileira de 
Mastologia proporcionou uma troca de conhecimento e saberes 
importantes e efetivas entre profissionais, principalmente 
ginecologistas e mastologistas, da região e de todo o Estado. 

interação  
Para Rosemar Macedo, o evento permitiu uma interação 

interessante entre os ginecologistas e mastologistas, com a 
participação de profissionais mastologistas renomados não só 
de Goiás, mas como de outras universidades do Brasil.  “O 
aproveitamento não foi apenas para o meio acadêmico, mas 
para todos os profissionais que hoje exercem a Medicina em 
várias cidades de Goiás. Foi uma formação conceituada com 
repasse de informação interessante da mastologia para todos 
os profissionais presentes”, ressalta.

No final do evento, Zelma Bernardes Costa, presidente da 
SGGO e palestrante do tema “Preservação da Fertilidade em 
Mulheres com Câncer de Mama” sentenciou: “a SGGO não 
medirá esforços para levar a atualização científica a todos os 
colegas do Estado de Goiás. Agora, mais do que nunca precisamos 
estar unidos para sobreviver com dignidade às agressões e 
dificuldades que tem nos imposto o Governo Federal”.  O 
presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás, 
Juarez Antônio de Sousa, agradeceu o belo trabalho realizado 
pela equipe científica do evento. “Parabenizamos o médico 
José Antônio da Silveira Leão pela organização da Jornada de 
Mastologia e Ginecologia do Sudoeste Goiano, evento apoiado 
pela SBM-GO e SGGO”, agradece. 
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ambulatório Girassol oferece assistência para vítimas 
de violência sexual da rede municipal - hospital e 
maternidade dona Íris

Especializado em assistência às vítimas de violência sexual da 
rede municipal de saúde, o Ambulatório Girassol do Hospital e 
Maternidade Dona Íris funciona desde 1º de maio de 2013, e 
atende mulheres, acima de 14 anos, que residem em Goiânia. 
O ambulatório recebe pacientes de segunda a sexta-feira, das 
7h às 13h e possui equipe multiprofissional preparada para o 
atendimento físico e psicológico das mulheres agredidas.

Segundo a ginecologista-obstetra Maria Laura Porto, médica 
assistente do ambulatório, mulheres chegam até o local para 
atendimento por iniciativa própria ou pelo encaminhamento do 
médico. “O ginecologista-obstetra deve apenas instruir a mulher 
para que ela venha até o Ambulatório. A demanda é livre. As 
pacientes devem vir, no máximo, até 72 horas após o ocorrido. 
Neste período, ainda temos condições de fazer a anticoncepção 
de emergência, a prevenção de DSTs e uso de medicação 
antirretroviral para a profilaxia da Aids que está disponível em 
nossa farmácia”, afirma Maria Laura que é mestranda em Ciências 
da Saúde pela Universidade Federal de Goiás.

Pacientes que são molestadas na madrugada, chegam até 
o plantão da Maternidade Dona Íris e recebem o primeiro 
atendimento. Na manhã seguinte, são encaminhadas para o 
ambulatório que fará um acompanhamento especializado. 
“A assistência é feita durante seis meses, por meio de exames 
complementares e tratamento de patologias intercorrentes”, 
explica a ginecologista-obstetra Kellen Sebba de Alencar, que 
é médica assistente do Girassol. Ela diz que ainda é realizado 
um acompanhamento psicológico, feito no momento em que 
a paciente chega à Maternidade com a equipe de psicólogos e 
assistentes sociais. “Posteriormente, a paciente é atendida na rede 
de saúde, em locais perto de onde reside”, acrescenta.

ConStituição
Em 1º de agosto de 2013, foi sancionada a lei que prevê o 

atendimento integral e multidisciplinar às vítimas de violência 
sexual em todos os serviços de urgência e emergência do Sistema 
Único de Saúde. A aprovação da lei faz parte das diretrizes já 
definidas pelo Ministério da Saúde desde 2004, na política 
nacional de atenção integral à saúde da mulher. O atendimento 
às vítimas de violência sexual deve incluir diagnóstico e 
tratamento de lesões, realização de exames para detectar 
Doenças Sexualmente Transmissíveis, uso de anticoncepção de 
emergência e prevenção de AIDS e outras DSTs.

A lei ainda determina, em parceria do Ministério da Saúde 
com o Ministério da Justiça, capacitação da equipe médica 
para coleta e preservação do material coletado para exame 
médico legal.

ConSCientização
Maria Laura revela que, segundo o Panorama do Enfrentamento 

à Violência Contra a Mulher do Ministério da Saúde, a cada 15 
segundos uma mulher é agredida no Brasil. A cada duas horas 

Fale no Ambulatório Girassol

Telefone: (62) 3956-8888, ramal 241
Email: hmdiambulatoriogirassol@gmail.com
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as ginecologistas-obstetra Kellen e maria laura 
no ambulatório girassol - Hmdi

uma é assassinada e a prevalência da violência sexual é de 30%. 
Desta porcentagem, 7% corresponde a estupro e os outros 
23% correspondem a coerção sexual. “O grande problema é 
que a agressão não é denunciada, e as mulheres não procuram 
atendimento ambulatorial. Apenas 10% das mulheres que sofrem 
violência sexual procuram a Delegacia de Polícia, mas por falta de 
informação a maioria não procura atendimento médico, sendo 
privada da assistência e manutenção da saúde”, alerta.
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 b inscrições antecipadas para o congresso 
da sGGo 2014 garantem preços 
promocionais

As inscrições para o 3º Congresso Goiano 
de Ginecologia e Obstetrícia e 39ª Jornada de 
Ginecologia e Obstetrícia já estão abertas. Aqueles 
que efetuarem a inscrição antecipadamente 
pagarão valores promocionais e garantirão a 
participação no maior congresso da especialidade 
do Estado. O encontro acontecerá no período 
de 28 a 30 de maio de 2014 no Centro de 
Convenções de Goiânia.

A  com i s s ão  o r g an i z ado r a  j á  e s t á 
trabalhando em uma programação científica 
de alta qualidade, com temas relevantes para 
o crescimento profissional dos participantes. 
Grandes nomes da Ginecologia, Obstetrícia e 
Mastologia de todo o território nacional estão 
sendo listados para comporem o quadro de 
professores do evento.

A Sociedade Goiana de Ginecologia e 
Obstetrícia convida a todos os colegas a 
participarem deste grande encontro que 
marcará a produção científica do primeiro 
semestre de 2014. Para maiores informações, 
ligue (62) 3285-4607. 28 a 30 de maio

inscreva-se agora para participar
do próximo evento no ano da copa

sóciO cOM teGO-sGGO / Outras federadas

sóciO seM teGO-sGGO / Outras federadas

nãO sóciO
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residente nãO sóciO**
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