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Rio de Janeiro hosts the World Congress of Gynecology and Obstetrics

From October 14th to 19th, Rio de Janeiro hosts the 22nd World Congress of Gynecology and
Obstetrics, which will gather nine thousand specialists from 125 countries in Riocentro, in the
West Side of the city. Focusing on women’s health, the event’s program includes discussions
and plenary sessions on the progresses of promoting health, diagnosis and treatment, new
technologies and local and global demands.
Returning to Latin America after 15 years, the congress is organized by the International
Federation of Gynecology and Obstetrics (Figo) and will feature speakers from Brazil, USA,
Australia, UK, Ireland, Italy, Panama, France, Bangladesh, Lebanon, Germany, Canada,
Slovenia, Jamaica, Colombia, Burkina Faso, Bhutan, Afghanistan, India, Chile and Bolivia,
among others, as well as representatives from governments, NGOs, the World Health
Organization (WHO) and the United Nations (UN).
“The way a country prioritizes women’s health show how this country sees its future. We will
gather the global community to share knowledge, best practices and discuss political actions to
promote healthy lives and well-being for all women everywhere in the world,” says Johan Vos,
CEO of Figo, adding that the discussions will help shape global, local and national policies.
The World Congress of Gynecology and Obstetrics takes place every three years since 1958. In
2015, it was held in Vancouver, USA, and was attended by over 6,000 professionals from 122
different countries, where 1,865 researches were presented. It is the world’s largest
conference of professionals specializing in women’s health.
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Rio de Janeiro recebe Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia
O Rio de Janeiro recebe, entre 14 e 19 de outubro, o 22º Congresso Mundial de Ginecologia e
Obstetrícia, que reunirá nove mil especialistas de 125 países no Riocentro, zona Oeste da
cidade. Com foco na saúde da mulher, a programação do evento conta com debates e sessões
planárias sobre os avanços em promoção da saúde, diagnóstico e tratamento, novas
tecnologias e demandas regionais e globais.
O congresso, que retorna à América latina após 15 anos, é organizado pela Federação
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (Figo) e contará com palestrantes do Brasil, EUA,
Austrália, Reino Unido, Irlanda, Itália, Panamá, França, Bangladesh, Líbano, Alemanha, Canadá,
Eslovênia, Jamaica, Colômbia, Burkina Faso, Butão, Afeganistão, Índia, Chile e Bolívia, entre
outros, além de representantes de governos, ONGs, Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Organização das Nações Unidas (ONU).
“A maneira como um país que prioriza a saúde das mulheres demonstra como esse país
enxerga seu futuro. Reuniremos a comunidade global para compartilhar conhecimento, as
melhores práticas e discutir ações políticas para a promoção de vidas saudáveis e do bem-estar
para todas as mulheres, em todos os lugares do planeta”, afirma Johan Vos, diretor executivo
da Figo, acrescentando que os debates ajudarão a moldar políticas globais, regionais e
nacionais.
O Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia ocorre a cada três anos desde 1958. Em
2015, foi realizado em Vancouver, nos EUA, e contou com a participação de mais de 6 mil
profissionais de 122 países, com a apresentação de 1.865 pesquisas. É a maior conferência
global de profissionais especializados em saúde da mulher.
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