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Ficamos bastante satisfeitos com os resultados da 2ª Jornada de 
Mastologia, realizada no auditório do Cremego no dia 2 de março. Mais de 
100 pessoas, dentre especialistas, residentes e acadêmicos prestigiaram o 
evento, que contou com as palestras dos mastologistas João Henrique Pena 
Reis, de Minas Gerais, e Vilmar Marques de Oliveira, de São Paulo. Foi 
um importante momento de atualização e confraternização, o que já nos 
incentiva na organização da terceira edição. 

Além disso, com o propósito de manter sempre aberto o canal da 
educação continuada, vamos promover encontros científicos em Goiânia 
e também no interior, sempre em parceria com a Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia, o que proporciona novos conhecimentos da saúde 
feminina como um todo. 

Outro evento que nos trouxe muita alegria foi o jantar em comemoração ao 
Dia do Mastologista, que contou com 60 participantes e foi realizado no Hotel 
Mercure Goiânia no dia 5 de fevereiro. Participaram alguns representantes de 
outras entidades médicas, como o vice-presidente da SGGO Alexandre Vieira S. 
Moraes, o presidente da AMG Rui Gilberto Ferreira, o chefe do Departamento 
de G.O da FM-UFG Waldemar Naves do Amaral e o ex-presidente da SGGO, 
Washington Luiz Ferreira Rios.

Durante a solenidade foi realizada uma homenagem aos ex-presidentes da 
SBM-GO, quando entregamos uma comenda e um certificado de honra ao mérito 
aos nossos queridos colegas que presidiram a entidade desde sua fundação em 
1988. Quero parabenizá-los, mais uma vez, pelo excelente trabalho desenvolvido 
à frente de nossa regional, iniciando pelo pioneiro Carlos Inácio de Paula e 
continuando com os colegas que o sucederam de forma brilhante: João Bosco 
Machado da Silveira, Ruffo de Freitas Júnior, Roberto Cezar de Conti, Sérvio Túlio 
de Oliveira Brandão, Marcus Nascimento Borges e Geraldo Silva Queiroz. 

E temos ainda mais uma conquista a comemorar: a aprovação da residência 
em Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade Aristina Cândida, de Senador 
Canedo, pelo MEC, fruto de um convênio com o Depto de G.O. da Faculdade de 
Medicina da UFG celebrado há dois anos. Os quatro novos residentes começaram 
no dia 1º de março e isto significa melhora no atendimento à população daquele 
município e incremento à produção científica no Estado. 



Evolução da oncoplástica
Oncoplastia é uma área nova da mastologia que vem 
crescendo cada vez mais. O mastologista se preocupa, 
além da realidade oncológica, com a estética da mulher. 
Em 1846 o professor Halsted retirava toda a mama da 
mulher e ainda retirava os músculos peitorais maior 
e menor. Era um gradativo de mutilação bastante 
grande. Com a evolução dos tempos, passando pelo 
Professor Patey, o Professor Madden passou a não 
retirar os músculos peitorais e depois, já na década 
de 80, o Professor Humberto Veronesi, do “Istituto 
Europeo di Oncologia“, observou que tumores com 
até dois centímetros (no seu maior diâmetro) poderiam 
ser submetidos a cirurgias que conservassem a mama. 
Surgiram as cirurgias conservadoras, os quadrantes. 
Hoje vivemos tempos maravilhosos da oncoplastia. 
Algumas mulheres preferem a mama reconstruída do 
que a original. 

A melhor opção é a mais adequada
Existem, majoritariamente, quatro procedimentos na 
oncoplastia. Podem ser utilizadas próteses de silicone, 
retalhos musculares da própria paciente, expansores 

Em cerca de alguns 15 anos ou mais de existência, a 
oncoplastia já passou por grandes avanços e, hoje, 
possui procedimentos específicos e apropriados que 
atendem as peculiaridades de cada paciente. Especialista 
em Mastologia e pós – graduando em Mastologia pelo 
Hospital Pérola Byington, em São Paulo, com curso 
em Oncoplástica pelo “ Istituto Europeo di Oncologia 
“ em Milão - Itália, Antônio Eduardo Rezende de 
Carvalho pratica a oncoplastia há aproximadamente 
13 anos desde que retornou à cidade natal . Defende o 
Expansor Definitivo de Becker como uma das condutas 
preferidas. “Antes de qualquer cirurgia é fundamental 
uma conversa detalhada com a paciente mostrando 
todas as possibilidades. Cada caso demanda um tipo 
de procedimento, não há receita de bolo. O importante 
é que o profissional esteja qualificado e seguro de seu 
trabalho para que o resultado seja altamente positivo 
e benéfico para o tratamento da mulher”, avalia. 
Antônio Eduardo conta, ainda, um pouco da evolução 
da especialidade, os benefícios da oncoplástica e as 
novidades da cirurgia em Goiás.

e o lipofilling. Existem, inclusive, as tatuagens de 
aréola, para ficar melhor o resultado estético final da 
paciente. Cada mulher possui uma indicação para qual 
tipo de procedimento ser utilizado ou não . É preciso 
avaliar o volume de mama, amplitude cirúrgica. É um 
procedimento complexo. Por isso, é importante a boa 
formação do profissional para que ele possa definir qual 
a melhor conduta de acordo com as particularidades 
de cada paciente. Os resultados estéticos estão cada 
vez melhores. Hoje não é toda paciente que deve 
ser mutilada. A obrigação é oferecer o tratamento de 
oncoplastia para a mulher, quando houver necessidade 
Este detalhe é bastante importante. Nós, profissionais, 
devemos mostrar as possibilidades e discutir com a 
paciente evidentemente qual a melhor conduta a seguir.

Por etapas
O número 10 só vem depois que o número um 
aconteceu. O primeiro passo é fazer o tratamento 
oncológico, no qual se retira a glândula mamária. Para se 
fazer isto, o cirurgião deve ter qualificação para realizar 
bem o procedimento. É claro que , neste primeiro passo, 
o mastologista já trabalha para que as próximas etapas 
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tenham maior sucesso. É importante a boa conversa 
com a paciente antes da cirurgia, explicando os prós e 
os contras, qual o futuro, mostrar fotos e possibilidades. 
Riscos sempre existem. Contudo, quando a paciente 
é bem orientada previamente e a cirurgia transcorre 
tranquilamente, o final é feliz . Lembrando que, a cirurgia 
é apenas uma etapa do tratamento. Há pacientes que 
precisam fazer radioterapia ou quimioterapia depois, 
outras já não precisam passar por mais nenhuma etapa 
de tratamento adjuvante. 

A reconstrução com a prótese
Quando a reconstrução é realizada com o uso de prótese 
de silicone, em um mesmo tempo cirúrgico, é retirada 
a glândula mamária e coloca-se o implante para moldar 
aquela mama. Geralmente, retira-se a glândula e preserva-
se a pele, a aréola e o mamilo . Na maioria das vezes, a 
prótese só é colocada em região retro-muscular , ou seja, 
embaixo do músculo. 

A reconstrução com tecido
A técnica do TRAM ( transposição do músculo reto abdominal) 
realiza a retirada do tecido abdominal, usando-se este retalho 
muscular / adiposo para moldar a mama. Utilizamos prótese 
de silicone mais TRAM quando, geralmente, queremos uma 
mama mais volumosa. Na maioria das vezes, não é utilizada. 
Funciona bem, com excelentes resultados. Em algumas 
ocasiões, usamos o retalho do músculo grande dorsal para 
fazer uma cobertura do implante de silicone/ prótese. Em 
alguns casos, como em pacientes que possuem cirurgia 
abdominal, pacientes tabagistas ou diabéticas, há restrições da 
utilização do músculo abdominal, pois o risco de problemas 
é bastante grande. 

A reconstrução com expansor 
Basicamente, essa é a evolução da oncoplastia. Coloca-se 
o expansor definitivo em posição retro-muscular e, em 
seguida, o mastologista promove a injeção de substância 
salina, soro fisiológico, até alcançarmos o volume adequado. 
Não precisa ser substituído por uma prótese. Em particular, 
sou apaixonado pelo expansor definitivo de Becker. Com 
ele, podemos resolver em tempo cirúrgico único todo o 
tratamento de oncoplastia da mulher. Retira-se toda a glândula 
mamária, preserva-se pele, aréola e mamilo. O expansor é 
colocado em situação retro muacular, embaixo do músculo 
peitoral maior , ele é gradativamente insuflado. As próteses 
de silicone já possuem os volumes definidos, já os expansores, 
que também possuem volumes pré-definidos, podem definir 
o tamanho de acordo com a necessidade de cada paciente. 
O expansor definitivo de Becker, em particular, possui 
modelos mais usados com 50% e 35% de silicone gel, no 
caso do expansor definitivo de Becker, anatômico, com 35% 
de silicone os outros 65% restantes de volume serão soro.

Qualidade final
A oncoplastia hoje é uma realidade crescente que conta 
com melhoras significantes nos implantes de silicone e nos 
expansores. Antes, os expansores não eram definitivos. 
Colocava-se o expansor, expandia-se a mama, retirava-se 
o expansor e colocava-se , depois , a prótese de silicone. 
Hoje, o procedimento é realizado em um tempo cirúrgico 
apenas. Detalhe, não é preciso realizar trocas no decorrer 
do tempo. Assim como as próteses de silicone. Hoje, cada 
vez mais, observamos menos problemas com as próteses 
pois elas estão com melhor qualidade. O gel de silicone 
interno é mais coesivo, agregado e firme. A cápsula que 
envolve é feita por várias camadas protetoras. São vários 
detalhes que culminam em uma qualidade final melhor. 
As mulheres estão mais orientadas e seguem bem os 
conselhos dos médicos. Buscam profissionais adequados. 
Isso é muito importante. Não é todo mastologista que faz 
oncoplastia e não é todo cirurgião plástico que realiza a 
reconstrução. O importante é ter qualidade final para a 
paciente, tanto pelo lado oncoplástico quanto estético. 

Realidade no Brasil
O Brasil vive um boom de cirurgias plásticas. As mulheres 
estão cada vez mais vaidosas somado a vários outros 
fatores, como a tropicalidade do país. A oncoplastia é uma 
realidade. São 50 a 52 mil novos casos de pacientes com 
câncer de mama por ano. No Brasil, as mulheres vivem 
uma realidade triste que são tumores maiores que 2cm. 
Um dos fatores mais problemáticos para o tratamento 
final é o tamanho do tumor. O Dr. Humberto Veronesi 
criou a cirurgia conservadora, que era o quadrante, para 
tumores até 2 cm. Ele observou nos trabalhos científicos 
realizados pelo grupo de Milão, que quando o tumor media 
mais do que 2 cm, sendo realizado tratamento cirúrgico 
conservador a chance de ocorrer recidiva tumoral nos dois 
primeiros anos era muito grande. Quando o tumor media 
mais do que 2cm, a cirurgia deveria ser mais radical. Muitas 
mulheres, nesta radicalidade, ficaram sem mamas. Hoje, 
cada vez mais, a mulher sai do centro cirúrgico no mínimo 
com uma perspectiva, ela sai reconstruída. Os primeiros 
noventa dias, de período pós-cirúrgico, independentemente 
da reconstrução, seja com prótese de silicone, expansor ou 
tecido/retalho muscular, são mais críticos.

Novidade
Hoje temos o lipofilling. É a injeção de gordura da própria 
paciente para preencher espaços, algo irregulares. Existe 
uma certa controvérsia entre alguns profissionais. Alguns são 
adeptos e outros não. Eu, particularmente, não faço mas acho 
extremamente válido. Retira-se a gordura da mulher como se 
fosse uma lipoaspiração. Esta gordura é centrifugada e injetada 
na própria paciente para preencher estes espaços. Funciona, 
mas é preciso aparelhagem adequada. 
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 B UFG terá Centro de Detecção Precoce do 
Câncer de Mama no Hospital das Clínicas

 No dia 24 de janeiro foi oficializada a 

entrega de R$ 2,3 milhões doados pelo 

Instituto Avon para execução do projeto

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da 
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc/
UFG), oficializou, na manhã do dia 24 de janeiro, uma 
parceria para construção do Centro de Detecção Precoce 
do Câncer de Mama. O Instituto Avon doará ao projeto 
R$ 2,3 milhões que serão utilizados na construção do novo 
prédio. O Centro terá 1.089 metros quadrados e funcionará 
ao lado do hospital. A obra está orçada em R$ 5 milhões, 
com o restante dos recursos vindo da UFG. 

O diretor executivo do Instituto Avon, Lírio Cipriani, 
destacou que a escolha de Goiânia para receber estes recursos 
se deu porque a UFG se propôs a ser parceira e ofereceu 
condições para isso. Estiveram à frente da organização e 
viabilização dessa parceria os professores do Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia da UFG, Ruffo de Freitas Júnior 
e Rosemar Macedo.

O reitor da UFG, Edward Madureira, destacou a 
importância dessas parcerias que permitem um melhor 
atendimento à sociedade. O coordenador do Programa de 
Mastologia do HC, Ruffo de Freitas Júnior, ressaltou durante 
a cerimônia a necessidade de se investir cada vez mais na 
prevenção do câncer de mama, mas também na qualidade 
de vida das mulheres que já tiveram a doença. Segundo o 
médico, o tempo de espera para os exames deve diminuir 
dos atuais 30 dias para 14, quando o centro estiver pronto. 

Estiveram presentes ao evento o superintendente da 
Secretaria de Estado da Saúde, Halin Antônio Girade, o 
presidente executivo da Fundahc, José Antônio de Moraes, 
a secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Teresa 
Cristina Nascimento Sousa, representando o prefeito Paulo 
Garcia, a presidente da SGGO Zelma Bernardes Costa e a 
embaixadora do Instituto Avon, Luiza Brunet.

SERVIÇOS
O novo centro pretende oferecer qualidade e conforto no 

atendimento, exames precisos e feitos com agilidade, além 
de rapidez nos agendamentos e nos diagnósticos. Com a 
melhoria dos serviços, todos centralizados no mesmo local, o 
Programa de Mastologia do Hospital das Clínicas/UFG espera 
dobrar sua capacidade de atendimento de 9 mil para 18 mil 
mulheres ao ano. Além disso, o Centro será o primeiro do 
estado a contar com um aparelho de estereotaxia, de alta 
precisão, que permite a identificação de tumores em 3D, 
com atendimento aos usuários do SUS. 

A professora Rosemar Macedo explica que, com o 
aparelho de estereotaxia, as biópsias poderão ser ambulatoriais, 
diminuindo a demanda pelo uso do centro cirúrgico no HC. 
A previsão de inauguração do Centro de Detecção Precoce 
do Câncer de Mama é para o início de 2014.

Poderão ser atendidas por meio do SUS (Sistema Único 
de Saúde) mulheres de todo o estado de Goiás, com idade 
igual ou superior a 40 anos (e/ou com 35 anos ou mais, que 
apresentem alto risco para o câncer de mama), direcionadas 
pelos serviços municipais de saúde. O atendimento contará 
com toda a infraestrutura para oferecer um serviço completo, 
do atendimento ambulatorial em mastologia e procedimentos 
diagnósticos (como mamografia, ultrassonografia e outros), até 
as especialidades de oncologia e cirurgia plástica, passando 
por serviços de apoio como assistência social e psicologia, 
além de favorecer a formação, a capacitação e a pesquisa.

Fonte: Ascom/UFG



Os diretores da Sociedade Goiana de Ginecologia e 
Obstetrícia (SGGO) e da Sociedade Brasileira de Mastologia, 
Regional Goiás, entidades organizadoras da 2ª Jornada Goiana de 
Mastologia, realizada no dia 2 de março no auditório do Cremego, 
estão satisfeitos com os resultados do evento, que contou com a 
participação de 110 especialistas. Segundo o presidente da SBM-
GO, Juarez Antônio de Sousa, os temas abordados suscitaram 
debates e foram bastante proveitosos. “Contamos com a presença 
de João Henrique Pena Reis, de Minas Gerais e de Vilmar Marques 
de Oliveira, de São Paulo, dois grandes nomes da mastologia 
nacional, que partilharam conosco seus conhecimentos em 
diversos assuntos”, afi rma Juarez. 

A programação abrangeu os principais assuntos 
do dia a dia de um consultório de mastologia, como 
Tratamento de Dores Mamárias, Cistos e Nódulos Benignos; 
Atualização e Novidades no Câncer de Mama; Retirada de 
Glândula Mamária Devido ao Câncer de Mama e Posterior 
Reconstrução com Próteses ou Expansores; Reconstrução 
Mamária após Mastectomia Marcial; Reconstrução com 
Retalhos Miocutâneos; dentre outros temas relevantes. 

Juarez destaca que o câncer de mama deve ser um dos 
pontos centrais da preocupação da saúde feminina, já que 
é uma doença grave que, se descoberta tardiamente, pode 
levar à morte. A data do evento, próxima ao Dia Internacional 
da Mulher, quando se rememora a luta das mulheres por 

emancipação e por melhores condições de vida, foi escolhida 
justamente para lembrar que a prevenção ao câncer de mama 
deve fazer parte dessa batalha cotidiana. 

Finalizada a parte científica, foi promovido um almoço, 
quando houve o sorteio de uma TV Led 40 polegadas e 
de outros brindes. A animação ficou por conta da dupla 
Edu Matos & Gabriel. “Foi uma festa que uniu com 
perfeição a atualização científica e a confraternização 
social”, finaliza Juarez. 

Atualização e confraternização na 2ª 
Jornada Goiana de Mastologia

 Realizada no dia 2 de março o evento contou com 

palestrantes de outros estados e reuniu 110 participantes 
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Em casos de retirada cirúrgica da mama devido ao 
câncer, as equipes médicas do Sistema Único de Saúde (SUS) 
deverão também realizar a operação plástica para reconstruir 
o órgão se as condições técnicas forem favoráveis. É o que 
estabelece projeto aprovado pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) no dia 13 de março.

Ainda pelo texto, se a colocação da prótese não for 
possível no mesmo momento da mastectomia (retirada da 
mama), a cirurgia reparadora deverá ser feita assim que a 
paciente alcançar as condições clínicas necessárias.

Proveniente da Câmara dos Deputados, a proposta (PLC 
3/2012) seguirá agora para exame fi nal em Plenário, com 
pedido de urgência também aprovado pela comissão. De 
autoria da deputada Rebecca Garcia (PP-AM), o projeto foi 
defendido pela relatora, a senadora Ana Amélia (PP-RS), que 
destacou a importância das duas medidas que, segundo sua 
avaliação, tornam o projeto meritório. Primeiro, determinar a 
“imediata” reconstrução da mama. Depois, a preocupação em 
garantir que, na ausência de condições favoráveis para a cirurgia 
única, o ato seja realizado assim que elas forem alcançadas.

Atualmente, conforme frisou a senadora, as cirurgias são 
adiadas “indefi nidamente” em muitas unidades do sistema público 
habilitadas para o procedimento. Por isso, Ana Amélia entende 
que o projeto aperfeiçoa a legislação, ao concretizar um direito 
já previsto em lei, para que as mulheres possam contar com a 
reconstrução da mama em casos de mutilação devido ao câncer.

Ana Amélia apontou as vantagens da realização dos 
dois procedimentos cirúrgicos no mesmo momento, dentre 
elas o aproveitamento da mesma internação e da mesma 
anestesia, seguidas de uma só recuperação pós-cirúrgica. 
Observou inclusive que o cirurgião também poderá obter 
“melhores resultados estéticos”, já que ainda não terá ocorrido 
a chamada retração cicatricial. Além do mais, a mulher será 

psicologicamente favorecida por “acordar da cirurgia já sem 
a sensação de vazio, de que algo lhe está faltando”.

A relatora destacou ainda que o câncer de mama é o 
segundo tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres. 
De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
mais de 50 mil brasileiras iriam desenvolver a doença em 2012.

Fonte: AGÊncIA senADo

Cirurgia e reconstrução da mama 
em cirurgia única pelo SUS

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 fi ca 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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Edição: Tatiana Cardoso
Redação: Ana Maria Morais e
Ana Paula Machado
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EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás

Um projeto de lei aprovado pela Câmara Federal 

quer garantir que a operação plástica seja 

realizada imediatamente após a retirada da mama
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Cinco de fevereiro foi escolhido o Dia Nacional 
da Mamografia e Dia do Mastologista por ser o dia 
de Santa Ágata, protetora das mamas e padroeira dos 
mastologistas. Em comemoração a esta importante data, 
a SBM-GO promoveu um jantar, no Hotel Mercure, que 

contou com 60 participantes. O evento foi prestigiado 
por representantes de entidades ligadas à área e 
promoveu uma justa homenagem aos ex-presidentes 
da entidade, quando foi entregue uma comenda e um 
certificado de honra ao mérito a cada um deles pela 
dedicação à mastologia goiana.
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Residência em Ginecologia e Obstetrícia 
no Senador Canedo

A Maternidade Aristina Cândida obteve a chancela 

do MEC e abriu quatro vagas para residência

Como resultado de um convênio celebrado há dois anos 
entre a Prefeitura de Senador Canedo e o Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG, 
a Maternidade Aristina Cândida, em Senador Canedo, recebeu 
a primeira turma de médicos residentes em Ginecologia e 
Obstetrícia no dia 1º de março de 2013. “A maternidade, 
recentemente credenciada pela Comissão Nacional da 
Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/
MEC), foi contemplada com quatro vagas para a especialidade 
de Ginecologia e Obstetrícia, com duração de dois anos”, 
comenta o coordenador da Coreme do Serviço de Residência 
da Maternidade, o mastologista Juarez Antônio de Sousa. 

A necessidade é tanta que 23 Médicos se candidataram 
no primeiro concurso da instituição, que, segundo Juarez, 
transcorreu com transparência e normalidade. Os aprovados 
foram Lorena Cristina Souto, João Paulo Alarcão, Daniela 
Scorsato Batista e Fernando C. Morais. 

Agora, aqueles médicos que querem se especializar na 
área têm mais uma opção no Estado de Goiás para realizar 
residência. “Isso signifi ca melhora no atendimento à população, 
produção de ciência dentro da maternidade e melhor 
qualifi cação técnica”, comemora André Silva Magalhães de 
Macedo, coordenador técnico da Ginecologia e Obstetrícia 
da Maternidade Aristina Cândida de Senador Canedo. “Está 
provado que o médico se fi xa mais onde ele faz residência do 
que onde se formou”, completa.

Homenagem no Dia 
do Mastologista 
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A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Piauí realizará nos dias 12 e 13 de abril a V Jornada Piauiense de 
Mastologia. As atividades acontecerão no Conselho Regional de Medicina (PI). O evento contemplará os principais 
temas controversos da mastologia. Contará, ainda, com uma sessão dedicada aos cuidados paliativos da paciente 
com câncer de mama. Os posters devem ser enviados até o dia 5 de abril para o e-mail sabas.vieira@uol.com.br. Para 
maiores informações e inscrições acesse pimastologia.com.br.

Jornada de Mastologia em Piauí

JORNADA DE ONCOPLASTIA EM SÃO PAULO

Nos dias 17, 18 e 19 de maio acontecerá a Jornada de 
Oncoplastia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, 
concomitante ao II Curso de Oncoplastia Mamária, em 
São Paulo. Com o tema “Da Reconstrução à Reparação”, o 
encontro tem como objetivo difundir, entre os mastologistas, 
técnicas de oncoplastia e reconstrução mamária que 
surgiram em grandes centros europeus e estão difundidas em 
todo o mundo. Serão discutidos temas como Lipoenxertia, 
Adjuvância Pós-reconstrução Mamária, Imaginologia 
Mamária e Ginecomastia. Para outras informações, acesse 
sbmastologia.com.br/jornada-oncoplastia-2013-congresso-sbm.htm

Simpósio de Câncer de Mama em Goiânia
O Goiania Breast Cancer Symposium (GBCS) 2013 será realizado no dia 23 de maio. O encontro é oferecido pelo Programa de 
Mastologia da Universidade Federal de Goiás e pela Associação dos Portadores de Câncer de Mama (APCAM), com apoio da Sociedade 
Brasileira de Mastologia (SBM) e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (Sboc).  Dentre os temas abordados, estão reflexões 
sobre o câncer de mama no Brasil e saúde pública; Epidemiologia; Análise Geoespacial em Saúde; Novas Técnicas de Imagem; 
Infraestrutura e Rastreamento Mamográfico; Desenvolvimento de Drogas e Patentes; e Desafios no Tratamento do Câncer de Mama 
Triplo Negativo. Os debates permitirão a divulgação das novidades tecno-científicas, bem como as perspectivas da pesquisa sobre 
câncer de mama nos cenários nacional e internacional. Outras informações no site gbcs.net.br.
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