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Discurso de Abertura
Excelentíssima representante do Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais, Excelentíssima Secretária de 
Saúde de Belo Horizonte e nossa colega Claudia Navarro
Excelentíssima Diretora Administrativo da Associação 
Médica de Minas Gerais, Dra. Maria Inês de Miranda 
Lima.

Excelentíssimo Presidente FEBRASGO, Dr. Agnaldo 
Lopes da Silva Filho. Excelentíssimos associados 
SOGIMIG, congressitas e todos da equipe técnica do 
CMGO2022.

Meus colegas diretores SOGIMIG Gestão 2021-2023.

Boa Noite!
Há quase 13 anos, participei pela primeira vez da 
organização de um evento científico. Este evento foi o 
Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia em 
BH.

Pensem só um evento de aproximadamente 5000 
pessoas, 500 convidados, 12 salas.Até os dias de 
hoje foram mais de 50 eventos de todos os portes e 1 
pandemia onde tivemos que aprender a fazer eventos 
científicos inteiramente a distância, confesso não 
sabíamos como fazer.

Hoje posso dizer: os desafios de um evento são 
inúmeros porque estão relacionados acima de tudo ao 
comportamento social de uma classe, no nosso caso 
ginecologistas e obstetras. Sabemos que o médico 
administra seu tempo entre atualização científica e 
exercício profissional por isso temos que construir um 
evento que atenda as necessidades e expectativas do 
congressista que são infinitamente diversas, para tal 
precisamos INOVAR para INTEGRAR.
Acima de tudo precisamos trazer a novidade, mas 
precisamos falar do dia a dia, precisamos falar do todo 
e dos detalhes, precisamos trazer a evidência científica, 
mas precisamos também trazer as experiências dos 
especialistas no assunto.

Diretoria 2021-2023
Presidente
Cláudia Lourdes Soares Laranjeira
Vice-Presidente
Maria Paula Moraes Vasconcelos
Diretor De Ações Sociais
Eduardo Siqueira Fernandes
Diretora Adjunta
Thelma de Figueiredo e Silva
Diretora Administrativa
Inessa Beraldo de Andrade Bonomi
Diretor Científico
Eduardo Batista Cândido
Diretora Comercial e Financeiro
Ines Katerina Damasceno Cavallo Cruzeiro
Diretor de Ensino e Residência Médica
Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues
Diretor de Marketing e Comunicação
Eduardo Cunha da Fonseca
Diretor de Relações Institucionais
Mucio Barata Diniz
Diretora Sociocultural
Luiza Liboreiro Motta Ferrari
Diretora de Tecnologias da Informação e 
Mídias Sociais
Laura Maria Almeida Maia
Diretora de Valorização e Defesa Profis-
sional
Mariana Ataydes Leite Seabra
Diretor das Vice-Presidências e Regionais
Gabriel Costa Osanan
Conselho Consultivo
Alim Alves Demian
Angélica Lemos Debs Diniz Cláudia Lúcia 
Barbosa Salomão João Pedro Junqueira 
Caetano Roberto Carlos Machado Márcia 
Salvador Géo
Victor Hugo de Melo
Liv Braga de Paula
Conselho Consultivo Nato
Delzio Salgado Bicalho
Carlos Henrique Mascarenhas Silva Agnal-
do Lopes da Silva Filho
Maria Ines de Miranda Lima Marcelo Lopes 
Cançado

AV. JOÃO PINHEIRO, 161, SALA T09 
CENTRO - BELO HORIZONTE/MG 
31 3274-2452 / 3222-6599
31 98623-8095 / 98623-8101
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Não poderíamos deixar de citar o CMGO em números 
pois teremos 36 mesas redondas, 4 vídeo conferencias 
internacionais e 2 outras conferências nacionais, 6 
updates, 2 sessões com os apresentação oral dos 
melhores temas livres de Ginecologia e de Obstetrícia, 
69 e-posters, 150 convidados palestrantes e cerca de 
800 congressistas.

Queremos também aqui enfatizar algumas conquistas 
importantes deste CMGO 2022: em uma proposta inédita 
na SOGIMIG fizemos inscrições gratuitas para todos os 
residentes associados e em consequência batemos o 
recorde de residentes inscritos, representando 200 dos 
congressistas, sejam bem-vindos vocês representam o 
potencial de crescimento da SOGIMIG. Ainda valorizando 
o ensino tivemos um número importante de acadêmicos, 
são 60, através deles podemos plantar a sementinha da 
especialidade na graduação. Criamos cursos avançados 
exclusivos e tivemos alguns com vagas esgotadas, isso 
também representa uma tendência no universo dos 
congressos médicos – cursos sobre temas específicos 
da área para grupos pequenos.

Teremos 7 cursos avançados realizados na sede 
SOGIMIG, consultem a grade. Outra inovação para trazer 
uma experiência ainda melhor para os congressistas 
é palestras exclusivas de convidados internacionais 
por videotransmissão e discussão real time com os 
palestrantes serão 5 videoconferências internacionais.

Agradeço a cada um dos membros da diretoria, Eduardo 
Candido, Inessa, Ines, Laura, Eduardo Siqueira, Marcio 
Hipólito, Luiza, Mariana, Eduardo Cunha, Thelma, Múcio, 
Maria Paula e Gabriel, cada um no seu papel, vocês 
fazem a diferença na qualidade científica, na logística e 
em cada pequeno detalhe. Todos trabalhamos de forma
brilhante.

Temos certeza que o evento é de cada um dos 
congressistas e por isso desejo a todos um excepcional 
congresso.
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Sobre os trabalhos vencedores
A grande qualidade técnica e a temática extremamente 
atual dos trabalhos vencedores dos prêmio Lucas 
Machado e Clóvis foram os enfatizados pelo Dr.
Eduardo Batista Cândido, diretor científico da SOGIMIG.

Além disso foram apresentados 6 temas livres na 
forma de apresentação oral e 68 temas livres no 
formato de e-pôster das mais diversas regiões do 
estado. A qualidade dos temas e essa diversidade de 
regiões demonstram a grande capilaridade do CMGO 
e SOGIMIG em toda Minas Gerais, afirma o Dr. Eduardo 
Batista Cândido.

O Dr. Eduardo Batista Cândido também ressalta 
a excelência da grade científica do XIV CMGO 
com grande número de convidados nacionais 
e internacionais, todos de grande destaque nas 
respectivas áreas de atuação.

Dr. Eduardo Batista Cândido, diretor científico da 
SOGIMIG.
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Curso Avançado em PTGI
No XIV Congresso Mineiro e Ginecologia e Obstetrícia, 
realizado nos dias 11 a 14 de maio de 2022, na 
Associação Médica de MG, o Comitê de PTGI e 
Oncologia Ginecológica da SOGIMIG organizou um 
Curso Avançado em PTGI, no formato de apresentação 
de casos clínicos, com atualização científica, 
contemplando os temas mais relevantes como Lesão 
Intra-Epitelial de Baixo Grau, Lesão Intra-Epitelial de 
Alto Grau, Lesão Glandular, Cirurgia de Alta Frequência, 
Carcinoma microinvasor, vaginite atrófica, Úlcera 
Genital, Neoplasia Intraepiteial Vulvar.

Foram oferecidas 15 vagas e houveram 12 inscritos. 
Esses temas da PTGI são do dia a dia de consultório 
dos ginecologistas, fazendo com que sempre haja 
grande interesse por parte dos colegas. Por ter sido um 
curso com poucas pessoas, a discussão foi riquíssima, 
com a participação ativa de todos. Os casos clínicos 
apresentados foram excelentes, e os professores 
trouxeram o que há de novo e atualizado no assunto 
referente a cada caso clínico.

Foi muito gratificante organizar e participar deste 
curso, juntamente com todos os componentes deste 
Comitê.

Dra. Adriana Almeida de Souza Lucena (Comitê de 
Oncologia Ginecológica e PTGI da SOGIMIG)

Sobre os Cursos Avançados
“Um grande sucesso do CMGO 2022 foram os cursos 
avançados: em diversas áreas. Foram oferecidos sete 
cursos: Tratamento conservador do prolapso genital, 
Ginecologia infanto-puberal, atendimento de urgência 
e emergência da gestante no pronto-socorro, Desejo 
sexual hipoativo, trauma perineal obstétrico, patologia 
do trato genital inferior em situações especiais e 
avanços na terapia hormonal na menopausa. Os 
diversos cursos, todos realizados na nova sala da 
SOGIMIG, foram muito elogiados pelos participantes”, 
salienta o diretor de comunicação da SOGIMIG Dr. 
Eduardo Cunha da Fonseca.

Outro grande destaque foi a iniciativa inédita da 
SOGIMIG de oferecer a gratuidade da inscrição para 
residentes sócios, que mostrou-se extremamente 
acertada e foi corroborada pelos mais de 200 
residentes inscritos informa o Dr. Eduardo Cunha da 
Fonseca. 

A conferência de abertura: “Se somos melhores 
tecnicamente, porque os pacientes não percebem” 
proferida pelo Professor José Camargo de Porto Alegre 
(RS) foi extremamente relevante e impactante para 
todos os congressistas afirma o Dr. Eduardo Cunha da 
Fonseca.

Dr. Eduardo Cunha da Fonseca (diretor de 
comunicação da SOGIMIG)
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Sobre as apresentações
“O CMGO 2022 foi uma grata surpresa após esse 
longo tempo de eventos online. Poder participar e ouvir 
grandes nomes da área com atualizações e novos 
conceitos foi espetacular, principalmente eu sendo 
fisioterapeuta pélvica.”

Me impressionoaram muito as apresentações sobre os 
riscos cardiovasculares pós-menopausa, preparação 
para o parto, bem como o tratamento clínico da 
endometriose, patologia que afeta tanto a qualidade de 
vida das mulheres e exige tratamento multidisciplinar, 
incluindo a fisioterapia. 

Com certeza estarei presente nos próximos, pois 
quando a equipe se une e está alinhada em
condutas e conhecimento, mais as pacientes ganham.

Ângela Miranda (Fisioterapeuta na área de Saúde da 
Mulher)

Vasto conteúdo de Ginecologia e 
Obstetrícia
“O CMGO 2022 veio com grandes expectativas por 
ser o primeiro presencial pós pandemia, e superou 
todas elas. Tudo muito bem organizado, salas ótimas 
e confortáveis. Especial parabéns à organização 
dos temas com vasto conteúdo de Ginecologia e 
Obstetrícia, que agregaram muito na prática médica 
diária. Gostei muito das aulas de SUA, principalmente
manejo de sangramento com métodos contraceptivos 
hormonais, e de Ginecologia Endócrina”.

“Um agradecimento especial à SOGIMIG por sempre 
incluir os residentes em seus eventos; o que possibilita 
aos mesmos se tornarem membros ativos e presentes 
na comunidade médica”.

Dra. Nívia Mesquita de Moura (R3 de Ginecologia e 
Obstetrícia do Hospital Vila da Serra)
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Retorno dos Eventos Presenciais
“O CMGO de 2022 foi acima das expectativas. Esse 
congresso marcou o retorno aos eventos presenciais 
de excelência da Ginecologia e Obstetrícia mineira. 
Foi visível a ótima organização e todo planejamento 
prévio. Os temas e a aulas foram de alto nível científico 
Todos puderam aproveitar a oportunidade de assistir 
palestrantes internacionais e nacionais ao vivo e online,
com oportunidade de participar do debate. Parabéns a 
Diretoria da Sogimig por todo trabalho. Agora estamos 
esperando o CMGO de 2023”.

Dra. Marilene Vale de Castro Monteiro (Comitê de 
Disfunções do Asssoalho Pélvico SOGIMIG)

Um Evento estimulante!
“O Congresso Mineiro para mim foi bastante 
estimulante. Além de marcar o início da volta dos 
eventos presenciais e ser uma oportunidade de 
conhecer e encontrar colegas de profissão, esse foi o 
meu primeiro congresso como residente, aproveitando 
muito mais as palestras.”.

Dra. Fernanda Alhais Maia Pinto (R1 de Ginecologia e 
Obstetrícia do Hospital Vila da Serra)

Delicadeza em ensinar
“Na vivência de tempos difíceis, tivemos a dádiva 
de poder participar presencialmente de mais um 
Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia. Na 
abertura, com a palestra do Dr José Camargo, já 
sabíamos o que estaria por vir: aulas ministradas com 
muita competência, honestidade e delicadeza.

Delicadeza em ensinar e em compartilhar o que há de 
novo, não esquecendo de frisar a delicadeza em lidar 
com o paciente, razão de ser da medicina. Parabenizo a 
diretoria e a todos os envolvidos na organização desse
memorável congresso. Como palestrante e 
congressista me senti acolhida e melhorada através da 
aquisição de novos conhecimentos.”

Dra. Iracema Maria Ribeiro da Fonseca (Comitê de 
Oncologia Ginecológica e PTGI da SOGIMIG).
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Temas atuais e pertinentes
“Tema atual e pertinente, o adiamento da maternidade 
e seus potenciais impactos para a mulher moderna foi 
um dos temas abordados no último CMGO. É muito 
importante que o ginecologista geral tenha ferramentas 
para orientar suas pacientes sobre as técnicas 
disponíveis, indicações, benefícios e potencias riscos, 
para que então, esta mulher munida de informação 
possa tomar uma decisão consciente frente ao seu 
futuro reprodutivo.”

Dra. Leci Veiga Caetano Amorim (Comitê de 
Reprodução Humana SOGIMIG).

Ótimas aulas e excelentes debates
“Retornar aos congressos de forma presencial foi 
muito especial. Tive a oportunidade de participar de 
ótimas aulas com excelentes debates. Além disso, 
foram abordados temas das diversas áreas da 
ginecologia e obstetrícia. Os cursos avançados foram 
outro diferencial, principalmente o de tratamento 
conservador de prolapso genital, onde foi possível 
aprofundar sobre o tema com especialistas renomados 
da área. Parabéns a equipe organizadora pelo
evento!”

Dra. Lívia Salvador Géo (R2 de Ginecologia e 
Obstetrícia Rede Mater Dei de Saúde)

Novidades na Mesa de Avanços em 
Endoscopia
“Um excelente evento, com a participação expressiva 
de colegas jovens e interessados. A mesa de Avanços 
em Endoscopia trouxe novidades importantes para 
nosso dia a dia”.

Dr. Sergimar Miranda (Ex-presidente da Sogimig)
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Programação Rica e Científica
“Em 2022, após 3 anos, retornamos com nosso CMGO 
de forma presencial.

Evento marcado por uma rica programação científica 
com palestrantes de Minas Gerais, de outros estados e 
também convidados internacionais, com participações 
através de vídeo conferências.

Chamou muito a atenção a organização do evento 
tanto em relação à logística (suporte aos congressistas 
palestrantes, organização das atividades e respeito 
ao cronograma previamente estabelecido) como 
também na distribuição das palestras em várias salas, 
possibilitando com que os colegas tivessem uma 
grande opção de atualizações. Também a realização 
dos cursos avançados que propiciaram uma grande 
atualização em situações do dia a dia do consultório e 
serviços de urgência.

Tive a oportunidade de participar de 2 mesas, 
ambas relacionadas aos distúrbios hipertensivos na 
gravidez, principal causa de morte materna por causas 
obstétricas diretas no Brasil. Fizemos uma ampla 
atualização em relação às novas recomendações na 
abordagem das gestantes com distúrbios hipertensivos 
e também na predição / prevenção da doença.

Pude testemunhar, em conversas com vários colegas 
nos intervalos entre uma atividade e outra, a tamanha 
satisfação e alegria com a qualidade do evento e 
a oportunidade de troca de experiências entre os 
diversos serviços de atenção à mulher.

Fico grato pelo convite de ter participando de 
um evento de tamanha qualidade científica e 
organizacional.

Parabéns a toda Diretoria da Sogimig e espero pode 
estar sempre junto de vocês em outros eventos.

Dr. Francisco Lírio Ramos Filho (Comitê de Gravidez de 
Alto Risco e Medicina Fetal da SOGIMIG)

Sobre a conferência proferida pelo prof. 
Juan Blumel
“Podemos conferir a importância da avaliação 
cognitiva das mulheres no período da transição e pós 
menopausa. A queixa de perda de memória recente
é bastante frequente nas mulheres e, esse dado torna-
se mais alarmante quando a paciente é submetida a 
ooforectomia por não importa o motivo. 

O professor Blumel apresentou dados de pesquisa 
da rede latino-americana e que tive a honra de 
participar, onde pudemos comprovar que THM foi 
fator protetor no risco de demência. E chama a 
atenção aos colegas que fiquem atentos quantos 
aos benefícios da THM, principalmente no grupo de 
mulheres ooforectomizadas antes da idade média de 
menopausa natural.”

Caso queiram ler o trabalho na integra segue o link do 
artigo: https://doi.org/10.1080/13697137.2021.19512
03

Dr. Marcio Alexandre Hipólito Rodrigues (Diretor de 
Ensino e Residência Médica da SOGIMIG).

https://doi.org/10.1080/13697137.2021.1951203
https://doi.org/10.1080/13697137.2021.1951203
https://doi.org/10.1080/13697137.2021.1951203
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Destaque das Mesas: Gestação e Diabetes, 
Imagem em Obstetrícia e Educação 
Médica
“A Mesa Gestação e Diabetes foi muito elogiada: As 
palestrantes, altamente capacitadas, discutiram desde 
o diagnóstico até as repercussões na saúde do filho
da mãe diabética, passando pelo tratamento e parto. 
Reforçaram a necessidade do diagnóstico precoce 
pelos critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde em parceria interinstitucional com a Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Organização 
Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da 
Saúde (OPAS/OMS – Brasil), e a importância da
abordagem e orientação adequados da paciente para 
ter o seu comprometimento no tratamento. Salientaram 
a importância da abordagem multidisciplinar. Muito
enfatizado o papel da dieta e atividade física no 
controle da doença e a melhora do resultado perinatal 
e a longo prazo quanto se alcança o bom controle.”

“A Mesa Imagem em Obstetrícia foi excepcional, 
todos demonstraram os limites de cada método, 
suas indicações baseadas no que há de evidencias 
cientificas ponderando sobre os limites de cada 
método. Essa mesa mostrou a necessidade do uso 
adequado dos exames complementares abordados, as 
condutas no CIUR e os níveis de cuidado nos fetos com 
cardiopatia congênita no parto, sala de parto e pós
natal.”

Outro destaque foi a Mesa sobre Educação Médica:
“Tão importante quanto a atualização do conhecimento 
da especialidade, é a preocupação da Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia em discutir e encontrar
novos caminhos para o ensino da especialidade. 
Com esta finalidade as apresentações trouxeram 
a discussão da realidade atual e do impacto da 
pandemia na graduação e na residência médica, o 
trabalho que vem sendo desenvolvido na FEBRASGO 
e a implantação das EPAS além do uso da Simulação.  
Esta mesa foi riquíssima e mostrou a importância da 
formação dos preceptores de Residência Médica.”

Dra. Maria Paula Moraes Vasconcelos (Vice presidente 
SOGIMIG).



e é um grande sucesso!


