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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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UNIÃO QUE DEU 
RESULTADOS

Juarez antônio de SouSa | Presidente da sBM-GO

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
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Redação: Ana Maria Morais e
Ana Paula Machado
Arte: Vinicius Carneiro
Comercialização: Patrícia Moura

EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás
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O povo brasileiro saiu às ruas para manifestar por seus direitos 
como cidadãos. Entre um cartaz e outro, pedidos por melhorias 
na assistência básica à saúde e educação, palavras contra o 
aumento das passagens do transporte coletivo, e cobranças pelo 
posicionamento do governo perante a PEC 37. O povo, unido, 
conseguiu se fazer forte e deu o primeiro passo rumo a democracia 
plena. Assim devemos ser nós, profissionais médicos, perante as 
discripâncias que assolam nossa profissão. Vamos para as ruas, para 
as reuniões trabalhistas, e nos façamos fortes para conquistarmos 
melhorias para a medicina.

A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás 
apoia as mudanças e luta, incansavelmente, por dias melhores 
para a população e para os mastologistas. Ao mesmo tempo, é 
absolutamente contra algumas medidas que estão sendo adotadas 
e aplaudidas pela Presidência da República como a “importação” 
de médicos estrangeiros sem a devida revalidação do diploma. 
Esta inadimplência é inaceitável aos nossos olhos e desvaloriza 
nossa profissão. A presidente Dilma Rousseff argumenta que 
esses profissionais irão acabar com a desigualdade demográfica de 
médicos no Brasil.

Sabemos que não faltam médicos em nosso país. O que faltam 
são políticas públicas para o fortalecimento do SUS e Plano de 
Estado de Carreira, Cargos e Salários de Médico, dando estabilidade 
para o profissional que atua no interior. Falta respeito, valorização 
e boa vontade. Mas, para nós, sobra esperança e força para 
batalharmos por uma medicina justa e humana.
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Mastologistas goianos e de todo o Brasil se reuniram, entre 
os dias 12 e 14 de junho, para o 2º Congresso Goiano de 
Ginecologia e Obstetrícia, realizado no Centro de Convenções 
de Goiânia. O evento, promovido pela Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia, debateu temas importantes para a 
atualização científica do mastologista.

No dia 13 de junho, foi realizada uma mesa redonda 
sobre Atualização em Mastologia. O professor Carlos Alberto 
Ruiz, de São Paulo, debateu sobre o Manejo da Mulher Após 
Tratamento do Câncer de Mama: Amamentação, Gravidez, 
Contracepção, Sexualidade, Climatério e Terapia Alternativa. 
Outros dois temas da mesa foram Rastreamento do Câncer 
de Mama, apresentado pelo professor Ruffo Freitas Júnior, e 
Patologia Benigna da Mama no Climatério: Como Conduzir, 
que foi ministrado pelo palestrante Afonso Nazário, também 
de São Paulo. No dia 14 de junho, o mastologista e presidente 
da SBM-GO Juarez Antônio Souza participou da mesa redonda 
Revendo Conceitos na Assistência, no Módulo Obstetrícia, e 
apresentou aos colegas os Cuidados com a mama. 

Ainda na programação do Congresso, temas como Estética 
Genital Feminina, Assistência ao Parto Normal, Diabetes 
– rastreamento e cuidados durante a gravidez; e Mitos e 
Verdades em Obstetrícia. 

No último dia de congresso, os especialistas participaram 
de uma mesa redonda para discussão da defesa profissional, 
que focou as lutas das entidades médicas pela preservação da 
medicina goiana e brasileira perante as decisões dos governos 
federal e estadual.

Atualização em mastologia é tema do congresso 
goiano de ginecologia e Obstetrícia
Professores goianos se uniram aos 

ginecologistas-obstetras para discussão 

da defesa profissional médica
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 b centro de Detecção Precoce do 
câncer de mama tem nova aquisição

Parte dos 2,3 milhões de reais, viabilizados pelo instituto avon, foram 

direcionados para a compra de uma mesa de biópsia estereotáxica. 

além disso, projeto arquitetônico do prédio está em fase final

A parceria firmada entre o Programa 
de Mastologia da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) e o Instituto Avon para 
a construção do Centro de Detecção 
Precoce do Câncer de Mama, no 
Hospital das Clínicas, já rendeu grandes 
frutos. Parte dos 2,3 milhões de reais, 
viabilizados pelo Instituto Avon, 
foram direcionados para a compra de 
uma mesa de biópsia estereotáxica, 
fundamental para o rastreamento e 
diagnóstico da doença sem que o 
paciente entre para o centro cirúrgico. 

Além disso, o projeto arquitetônico 
está em fase complementar. “Estamos 
diante de duas frentes de trabalho, que 
são a importação do equipamento e 
o projeto arquitetônico do prédio que 
já foi finalizado. Faltam agora a parte 
hidráulica e elétrica que estão sob a 
responsabilidade do Centro de Gestão 

do Espaço Físico, da UFG”, explica 
Rosemar Macedo, que está a frente da 
organização e viabilização dessa parceria. 

O prédio terá 1.089 metros 
quadrados e funcionará ao lado do 
Hospital das Clínicas. Rosemar afirma 
que a previsão do início das obras é 
agosto deste ano, quando um prédio 
será demolido para dar lugar a outro de 
quatro andares. A obra está orçada em 
R$ 5 milhões, com recursos viabilizados, 
ainda, pela UFG. “O Instituto Avon será 
responsável pela construção de dois 
andares, enquanto a Universidade arcará 
com os custos dos outros dois”, detalha.

Ela destaca o importante papel 
da Fundac, que está responsável 
pela administração financeira do 
projeto.”A Fundação está sendo uma 
gestora deste processo. Fazemos uma 
prestação de contas extremamente 

rigorosa, e cada centavo gasto é 
informado à Universidade e ao 
Instituto Avon”, frisa Rosemar.

tripé
A professora ressalta que a função 

do Centro não está relacionada apenas 
com a questão de rastreamento de 
câncer de mama, mas de capacitação de 
profissionais que estão na atenção básica, 
de técnicos em mamografia ou mesmo 
médicos que querem fazer um curso 
de reciclagem.”Além da questão da 
assistência direta ao paciente, o Centro 
capacita todos os profissionais que 
estão relacionados com o diagnóstico 
de câncer de mama”, detalha. Ela 
assume a responsabilidade de trilhar o 
tripé exigido pela Universidade. “Nosso 
objetivo é propiciar pesquisa, extensão 
universitária e ensino”, finaliza.







cebrom amplia 
instalações e serviços

O presidente da SBM-GO, Juarez Antônio de Sousa, 
esteve presente do coquetel de inauguração do novo serviço e 
ampliação da unidade 1 do Centro Brasileiro de Radioterapia, 
Oncologia e Mastologia (Cebrom), no dia 27 de junho. 

Com a ampliação, a unidade de saúde especializada no 
tratamento de pacientes com câncer, passa 

a contar com cerca de 5 mil metros quadrados de área 
construída, que vão abrigar novos e amplos consultórios 
médicos, modernos espaços para quimioterapia, radiologia 
e radioterapia e um amplo estacionamento privativo. 

Para o diretor do Cebrom, Carlos Inácio, a inauguração 
representa ampliação do que a população precisa em serviço 
de mastologia. “Nossos serviços possuem uma medicina de 
ponta. Aqui no Cebrom, concentramos um grupo grande 
de mastologistas e pretendemos aumentá-lo. Investimos 
em um maquinário de diagnóstico cada dia melhor. Assim, 
a mastologia goiana está sempre respeitada Brasil afora”, 
afirma Carlos Inácio. “Temos orgulho de termos hoje uma 
clínica completa”, reintera.

Dentre as novas tecnologias de radioterapia encontrados 
no Cebrom estão o IMRT (Radioterapia por Intensidade 
Modulada do Feixe), que permite a administração de altas 
doses de radiação nos tumores, com redução dos efeitos 
colaterais e maior e melhor preservação dos tecidos sadios; 
e o GRT (Radioterapia Guiada por Imagem), indicado em 
tratamentos que requerem extrema precisão e que oferece 
maior segurança ao paciente no tratamento de tumores em 
áreas em constante movimento.

 “Hoje, temos um acelerador linear de ultíssima geração, 
a melhor máquina de radioterapia do mundo inteiro que já 
está instalada e pronta para funcionar”, ressalta Carlos Inácio.

O diretor, que é mastologista, afirma que o Cebrom 
investe em toda a oncologia. Na oportunidade, foi implantado 
o Cebrom Kids, especializado no atendimento às crianças. 
“Investimos na oncologia pediátrica que é um setor que 
necessita de um cuidado especial” frisa.
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CLÍNICA MATERMARIA A Clínica da mulher

a melhor para a 
 saúde da mulher

Telefax: (62)3310 3600
Rua Conde Afonso Celso, 223 - Centro - CEP 75025-030 - Anápolis - GO

www.matermaria.com.br - matermaria@matermaria.com.brr
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Ato médico pelo Senado Federal
após 12 anos de lutas e reivindicações médicas, Senado aprova 

proposta que regulamenta o exercício da medicina no brasil. Projeto 

será encaminhado para sanção da Presidência da república

O Senado Federal aprovou, na noite do dia 18 de junho, 
o projeto de lei que institui o Ato Médico, proposta que 
regulamenta o exercício da Medicina no Brasil. “Ontem foi o 
marco histórico mais relevante da Medicina brasileira. Após 12 
anos de luta, com início dramático e traumático, finalizou-se 
uma aprovação textual completa e na íntegra, garantindo nos 
termos da lei que o médico neste país pratique diagnóstico, 
terapêutica e também prevenção das doenças humanas”, avalia 
Waldemar Naves do Amaral, que representou a Associação 
Médica de Goiás durante a sessão plenária.

O projeto, na forma aprovada em Plenário, estabelece 
que serão privativos dos formados em Medicina atividades 
como diagnóstico de doenças, prescrição de medicamentos, 
cirurgias, internações, altas hospitalares, aplicação de 
anestesia geral, emissão de laudos de exames endoscópicos 
e de imagem, procedimentos diagnósticos invasivos e 
exames anatomopatológicos, que são aqueles utilizados 
para o diagnóstico de doenças ou para estabelecer a 
evolução dos tumores.

Com as modificações aprovadas, não serão atividades 
exclusivas de médicos os exames citopatológicos e seus 
laudos e a coleta de material biológico para análises 
clínico-laboratoriais. Outros profissionais ainda poderão 
realizar procedimentos por meio de orifícios naturais em 
estruturas anatômicas visando à recuperação físico-funcional 
e não comprometendo a estrutura celular e tecidual. “Sem 

MOreira Mariz / 
aGência senadO

necessidade de criar dificuldades com as outras profissões 
da saúde, é necessário estabelecimento legal dos limites 
da atividade profissional e daí a necessidade premente da 
aprovação do Ato Médico”, relata Waldemar Amaral. 

Com a aprovação pelos senadores, o projeto será 
encaminhado para sanção da presidente Dilma Rousseff. 
Se sancionada pela presidente, que poderá fazer vetos, a lei 
entrará 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. 

Para o presidente da AMG, Rui Gilberto, essa vitória 
é consequência da luta das entidades médicas. “O fato é 
histórico e esperamos que a presidente sancione a lei do 
Ato Médico o quanto antes”, ressalta. “Enfim, teremos o 
reconhecimento e regulamentação de nossa profissão que é 
uma das mais antigas do mundo”, comemora.



Estão abertas as inscrições para o concurso de monografia 
“Peixoto da Silveira, seu tempo e seu lugar”. A iniciativa faz 
parte da comemoração do centenário de nascimento do 
médico, político e escritor José Peixoto da Silveira, que tanto 
contribuiu para a construção histórica de Goiás. O concurso 
tem a participação e co-realização do Instituto Histórico e 
Geográfico do Estado de Goiás, o apoio da Academia Goiana 
de Letras e da União Brasileira de Escritores (UBE-GO), 
a parceria da Editora Kelps e Contato Comunicação, e a 
realização do Instituto ArteCidadania.

Pretende-se conhecer mais sobre os fatos históricos, 
sociais, econômicos, políticos e culturais transcorridos no 
período recente da história goiana em que atuou José Peixoto 
da Silveira, bem como a sua trajetória específica dentro 
desse contexto. Para início dos trabalhos, recomenda-se a 
leitura do livro “Fragmentos de meu tempo”, de Peixoto da 
Silveira, composto por um seu extenso depoimento sobre 
sua trajetória de vida, gravado para o Museu da Imagem 
e do Som de Goiás, além do livro “Peixoto da Silveira, o 
Gentil-Homem”, registro de vários depoimentos de seus 
contemporâneos editado in memoriam.

Duas monografias poderão ser premiadas e seus autores 
receberão um total de 15 mil reais (13 mil para o primeiro lugar 
e 2 mil para o segundo), de acordo com decisão da Comissão de 
Seleção e Premiação, especialmente constituída para o concurso. 
Caso a Comissão julgue prudente, apenas uma monografia 
poderá ser premiada, podendo inclusive optar pela não outorga 
de qualquer premiação. Lembrando que a monografia inscrita 
deverá ter o mínimo de 60 páginas de texto (2.100 toques sem 
espaço, por página). Imagens e materiais gráficos, se acaso houver, 
serão bem-vindos, desde que citadas as fontes e devidamente 
liberados seus direitos de cessão e reprodução sem fins lucrativos. 

inScriçõeS
O prazo máximo para as inscrições das monografias é dia 

10 de março de 2014 e podem ser feitas gratuitamente e sem 
pré-requisitos de participação. Para se inscrever é necessário 
o preenchimento de uma ficha específica, que pode ser 
solicitada pelo email centenariodenascimentopeixotodasilveira@
hotmail.com, acompanhada de cinco cópias originais, na sede 
do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Goiás. 
Para outras informações, ligue 3224-4622 e 3224-4941, de 
segunda a sexta-feira, em horário comercial. 

PROMOÇÃO E APOIO:

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE GOIÁS, 
ACADEMIA GOIANA DE LETRAS, UNIÃO BRASILEIRA DE 

ESCRITORES (UBE-GO), CONTATO COMUNICAÇÃO, 
INSTITUTO ARTECIDADANIA, EDITORA KELPS, 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE GOIÁS.

+ Ilustra este convite imagem do Templo das Mãos Postas, situado 
no bairro Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, idealizado e 

construído por Peixodo da Silveira, a cargo do engenheiro Hermínio 
Pedroso, hoje sede da AMORC em Goiás.

Concurso de
Monografia
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 Centenário de Nascimento

Premiação:
R$ 15 mil, mais edição

Inscrições: até 10 de março de 2014

FICHA DE INSCRIÇÃO:

NOME:__________________________________________

PROFISSÃO:______________________________________

ENDEREÇO:______________________________________

CIDADE/ESTADO:_________________________________

CEP:_____________  TELEFONE: (    ) _________________

EMAIL:__________________________________________

TÍTULO DA MONOGRAFIA INSCRITA:

________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E INEDITISMO DO TRABALHO 

APRESENTADO A ESTE CONCURSO:

INÉDITO (    )

ACEITE DOS TERMOS DESTE REGULAMENTO E 

ASSINATURA DO AUTOR PROPONENTE:

_____________________________________________

DATA, LOCAL: 

____________________________________________

"Peixoto da Silveira,
seu Tempo e seu Lugar"
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homenagem a Peixoto da Silveira
trabalho deve fazer uma reflexão histórica sobre 

lugares em um determinado período de tempo 

que têm na figura do campônio, estudante, 

médico, migrante, político, escritor e poeta José 

Peixoto da Silveira a sua chave e a sua lente






