Ruffo de Freitas Júnior
Gestão 1996/1998
É o primogênito de 4 filhos de um casal de médicos
ginecologistas Dra Iraydes Duarte Cunha Freitas e Dr Ruffo
de Freitas, nascido em 18 de outubro de 1960, na cidade de
Belo Horizonte - MG, mas logo aos 3 anos de idade seus pais
se mudaram para Goiânia, onde passou toda a sua infância e
adolescência. Casado com Nilceana Maya Aires Freitas,
médica oncologista radioterapêuta e pai de 3 filhos: Paola,
Felipe e Lais. Formado em Medicina pela Universidade
Severino Sombra, em Vassouras - Rio de Janeiro no ano de
1983. Fez 2 residências médicas, uma em cirurgia Geral no
Hospital do Andaraí, em 1986 e depois Ginecologia e
Obstetrícia no Hospital Miguel Couto, em 1988 na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Fez
especialização em Mastologia no Departamento de Oncologia Clínica do Guy's Hospital da
Universidade de Londres nos anos de 1989 e 1992 sob orientação do Dr Ian Fentiman.
Mestrado em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP em 1991.
Doutorado em Tocoginecologia pela Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP em
2001, sob orientação do Dr. Gustavo Antônio de Souza e Dra Marise Moreira Amaral. Entrou
no concurso para Prof Adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás
(UFG) em 1996, pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, onde coordena o Programa
de Mastologia do Hospital das Clínicas desde então, e criou a residência médica de
mastologia. Já foi responsável pela formação dentro do HC - UFG de 16 mastologistas, além
de atuar na preceptoria da residência em cirurgia oncológica dentro do Hospital Araújo Jorge.
É coordenador da Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia que lidera a grande maioria das
suas pesquisas básicas, principalmente na area de epidemiologia do câncer de mama. Atua
como médico titular do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Araújo Jorge da
Associação de Combate ao Câncer em Goiás desde o ano de 1994 e coordena o centro de
pesquisa em Mastologia do Hospital Araújo Jorge. É pesquisador senior pelo CNPq atuando
em temas ligados às doenças da mama, câncer de mama, rastreamento, diagnóstico,
tratamento cirúrgico, endocrinoterapia e quimioterapia. Dentro do Programa de Pósgraduação em Ciências da Saúde da UFG é orientador de Mestrado e Doutorado, bem como
também pelo Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical pelo IPTESP - UFG. Foi
premiado por mais de 45 vezes em Congressos científicos nacionais. Possue 92 publicações
na íntegra de artigos científicos em revistas indexadas, além de 10 capítulos de livros escritos
sob sua autoria. É speaker e consultor científico de alguns laboratórios que atuam na
produção de quimioterápicos no câncer de mama como a Roche, Novartis, Astrazeneca e
possue parcerias com entidades como o Instituto Avon, que juntamente com um projeto
idealizado pela Dra Rosemar Rahal foram contemplados, na última semana ,com a doação de
2,3 milhões para a construção do prédio para o Centro de Detecção Precoce do Câncer de
Mama dentro do HC, onde atuará o programa de mastologia da Universidade. Implementou a
1ª Campanha de rastreamento de câncer de mama em Goiânia em 1996, pela Faculdade de

Medicina da UFG quando desde então, encontra-se engajado em levar atendimento
principalmente às mulheres das periferias da cidade de Goiânia e também do interior de
Goiás. Hoje ele faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia e é o atual
Presidente da Escola Brasileira de Mastologia, responsável pela coordenação de cursos em
todo o Brasil.

