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Três anos de aprendizado e 
eTerno amor pela masTologia

Juarez antônio de SouSa | Presidente da sBM-GO

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

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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Grandes foram as conquistas, mas maiores e mais satisfatórios 
foram os aprendizados frente a presidência da Sociedade 
Brasileira de Mastologia - Regional Goiás. Nos últimos três anos 
de mandato, pude crescer como médico e, principalmente, como 
humano que procura constantemente buscar resultados benéficos 
para o próximo. Imensurável foi crescimento do amor pela 
Mastologia, uma especialidade que tanto me orgulha.

Passamos por momentos inesquecíveis neste período. 
Logo em 2011, tivemos a honra de receber, em Goiânia, o XVI 
Congresso Brasileiro de Mastologia, que reuniu, aqui, grandes 
nomes da especialidade que compartilharam conhecimento e 
levaram um pouco da essência da mastologia goiana. 

Outros eventos científicos no decorrer de 2011, 2012 
e 2013 nos ajudaram a evoluir profissionalmente, como a 
Jornada Goiana de Mastologia, o Clube da Mama e os eventos 
pelo interior do Estado e em âmbito nacional. Obrigado a 
todos que contribuíram para o desenvolvimento exponencial 
da especialidade.

Em maio de 2013, assistimos uma grande conquista da 
SBM-GO, quando foi reconhecida como entidade de utilidade 
pública municipal e estadual. O título é o reflexo de um trabalho 
compromissado, sem fins lucrativos, de todos os profissionais da 
Mastologia de Goiás em benefício da saúde da mulher.

Para fechar o ano, participamos de mais uma edição da 
Campanha Outubro Rosa que busca, por meio do conhecimento 
e serviço humanitário, prevenir o câncer de mama. Assim, 
deve ser nossa missão cotidiana, educar as mulheres goianas e 
brasileiras sobre a importância de prevenir doenças da mama, 
fazer mamografia e realizar o diagnóstico precoce.

Agradeço a oportunidade de estar a frente de uma Sociedade forte, 
erguida sobre valores e fortificada pelo humanismo. Saibam, meus 
caros colegas, que estaremos sempre unidos à favor da Mastologia. 
Podem contar sempre com minha disposição, dedicação e garra.

Que o espírito natalino do ano que se finda nos traga bênçãos 
divinas. Um Natal iluminado, cheio de amor e fé. Que o próximo 
ano seja de renovação, lutas e realizações!
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mastologia goiana é representada 
em simpósio internacional

Os mastologistas Juarez Antônio de Sousa, Ruffo Freitas 
Júnior, Rosemar Macedo, Rossana Catão e a radioterapeuta 
Nilceana Aires participaram do San Antonio Breast Cancer 
Symposium 2013, que aconteceu entre os dias 10 e 14 de 
dezembro no Centro de Convenções Henry B. Gonzalez em 
San Antonio, Texas, EUA. Estavam presentes mastologistas de 
todo o mundo, dentre eles Ann H. Partridge (Boston - MA), 
Steven Shak (Redwood City - CA), Ingrid A. Mayer (Nashville 
– TN) e Antonio C. Wolff (Baltimore - MD). 

“Este simpósio científico tem como objetivo integrar 
especialistas e clínicos de câncer de mama. Tive a 
oportunidade de compartilhar conhecimento com grandes 
nomes da mastologia mundial e levar o que temos de mais 
avançado em diagnóstico, tratamento e prevenção da doença 
em Goiás e no Brasil”, analisa Juarez Antônio.

O simpósio 2013 do câncer da mama focou a terapia 
do câncer e pesquisa do Centro de Ciências da Saúde UT 
em San Antonio, que é uma associação americana voltada 
para a pesquisa do câncer, e da Faculdade de Medicina 
Baylor. A programação científica apresentou informações 
essenciais combinada com discussões básicas, translacional e 
pesquisa profissional clinica do câncer. “Foi uma experiência 
enriquecedora”, afirma o presidente da SBM-GO.

Dentre os temas discutidos, estavam as Atualizações Sobre 
os Avanços em Áreas-chave e nas Tecnologias Disponíveis 
para Pesquisa Translacional; Fórum de Desenvolvimento 
de Carreira: a Sessão de Rede para Jovens Pesquisadores; 
Os Desfechos Clínicos de Ensaios: Seleção, Análise e 
Interpretação; Tendências Globais em Incidência de Câncer 
de Mama e Mortalidade; O Impacto da Idade Biológica; e o 
Fórum de Ciência Clínica. 

Evento científico reuniu mastologistas de todo o mundo para 

debater os avanços em pesquisa e ciência do câncer de mama



Presidente: Ruffo de Freitas Júnior (GO)
Vice-Presidente Nacional: Augusto Tufi Hassan (BA)
Vice-Presidente Região Norte: José Mauro Secco (AP)
Vice-Presidente Região Nordeste: Marcos Nolasco Hora Das Neves (BA)
Vice-Presidente Região Centro-Oeste: Juarez Antônio de Sousa (GO)
Vice-Presidente Região Sudeste: João Henrique Pena Reis (MG)
Vice-Presidente Região Sul: José Luiz Pedrini (RS)
Secretário-Geral: Mônica Maria Vieira de Macedo Travassos Jourdan 
de Araújo Jorge (RJ)
Secretário-Adjunto: Fabio Postiglioni Mansani (PR)
Tesoureiro-Geral: Rafael Henrique Szymanski Machado (RJ)
Tesoureiro-Adjunto: Felipe Eduardo Martins de Andrade (SP)
Editor da Revista Brasileira de Mastologia: Cesar Cabello dos Santos (SP)
Diretor da Escola Brasileira de Mastologia: Antonio Luiz Frasson (RS)

CHAPA
UNIÃO & AÇÃO
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 b ruffo Freitas Júnior é o 
novo presidente da sBm

Diretoria 2014-2016 da Sociedade Nacional possui, ainda, Juarez 

Antônio de Sousa como representante da Regional Goiás

O mastologista goiano Ruffo Freitas Júnior é o presidente 
eleito da Sociedade Brasileira de Mastologia para o período 
2014-2016, tendo como vice-presidente da Região Centro-
Oeste o Juarez Antônio de Sousa.

Ruffo Freitas Júnior possui graduação em Medicina pela 
Universidade Severino Sombra (1983). Fez especialização 
em cirurgia Geral no Hospital do Andaraí (1986) e em 
Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Miguel Couto (1988). 
É especialista em Mastologia no Departamento de Oncologia 
Clínica do Guy’s Hospital da Universidade de Londres (1989). 

Mestre em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas 
(1991), atuou como “Honorary Registrar” no Departamento de 
Oncologia Clínica do Guy’s Hospital da Universidade de 
Londres (1992). Terminou doutorado em Tocoginecologia pela 
Universidade Estadual de Campinas (2001).

Atualmente é médico titular do Serviço de Ginecologia e 
Mama do Hospital Araújo Jorge da Associação de Combate 
ao Câncer em Goiás e Professor Adjunto II da Universidade 
Federal de Goiás, onde coordena o Programa de Mastologia 
da Universidade Federal de Goiás.



,

ressonância 
magnéTica das mamas: 
realidade 2013

antônio eduardo | MastOlOGista

O exame de ressonância magnética de mamas (RM) vem 
galgando a cada dia lugar de suma importância na avaliação 
das mamas, quer em pacientes de alto risco ou não. 

Observamos que a curva de aprendizado dos profissionais 
envolvidos neste exame de imagem vem melhorando a passos 
largos e ligeiros, acompanhando o expoente no exterior. 
Temos observado a melhoria dos aparelhos e a preocupação 
das equipes envolvidas em proporcionar, cada vez mais, uma 
melhoria na qualidade das imagens, bem como na informação 
que elas podem fornecer.

no futuro, a avaliação de mamas com o uso de rm terá maior 

taxa de crescimento, com uso de bobinas dedicadas e mais 

sensíveis, com protocolos específicos e maior padronização

No que diz respeito à técnica de exame, propriamente 
dita, temos em questão um exame de imagem com alta 
sensibilidade e especificidade, com alta resolução espacial e 
temporal, que é realizado com cortes finos em curto intervalo 
de tempo, que deve ser realizado sempre com bobina específica 
para mamas e com aparelhos com alto campo (1,5 a 3 T).

Para que tenhamos um melhor resultado final de 
exame devemos nos atentar para algumas informações 
básicas como, por exemplo, indicação clínica do exame, 
anamnese organizada, boa avaliação de exames anteriores. 
Deve fazer parte da avaliação do paciente, neste momento, 
um bom exame físico, avaliação de biópsia e/ou cirurgia 
prévia, realização de radioterapia ou mesmo quimioterapia 
anteriormente, período hormonal da paciente (entre segunda 
e terceira semanas pós-menstrual), detalhes sobre o implante 
de silicone (se houver ).

A realização do exame de RM das mamas implica, 
previamente, em uma boa orientação sobre o exame 
em geral, sempre orientando sobre o decúbito ventral 
da paciente e quanto ao uso de contraste endovenoso 
(gadolíneo) que pode ter reação alérgica em proporções que 
podem chegar a uma reação leve para cada 5 mil pacientes 
e/ou uma reação grave para cada 500 mil pacientes 
examinados e que fizeram uso do contraste gadolíneo.
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Existem algumas contraindicações que devem ser sempre 
observadas e valorizadas, como marca-passo cardíaco, válvulas 
cardíacas metálicas, implantes cocleares, clips de aneurisma 
cerebral, stent cardíacos (antes dos 3 primeiros meses), 
gestação em primeiro trimestre, e claustrofobia.

Durante a realização do exame a avaliação técnica do 
mesmo deve englobar sinal da lesão, morfologia da mesma, 
padrão de captação e distribuição do gadolíneo, além das 
curvas de captação (critério qualitativo – tipo de curva e 
quantitativo – lesão /parênquima).

As indicações mais adequadas de solicitação de RM 
deveriam estar no contexto à seguir:

 • Achados de mamografia e ultrassom inconclusivos;
 • Implantes mamários (avaliar lesões associadas e/ou 

integridade das próteses);
 • Câncer oculto de mama com linfonodo axilar positivo ( 

75 % a 86 % );
 • Melhor planejamento cirúrgico em se tratando de lesões 

que acometam a parede torácica, nos casos de se avaliar a 
extensão da lesão nas mamas densas (a mamografia pode 
subestimar a lesão em 14 % e o ultrassom em 18 % );

 • Em casos de margens positivas após nodulectomias / 
tratamentos conservadores (procura por achados adicionais);

 • Resposta clínica tumoral após QT neoadjuvante. Fazer 
avaliações pré tratamento, após segundo ciclo e após quarto 
ciclo. Os critérios de resposta envolvem: redução de 25 % do 
volume da lesão, achatamento da curva de captação inicial, 
redução da captação máxima de contraste;

 • Distinção de cicatriz cirúrgica e recidiva tumoral. O 
período de avaliação pós cirúrgica deve estar contido no 
período de 3 a 6 meses após a cirurgia e no tangente à 
avaliação após a radioterapia deve ser avaliado após 12 a 18 
meses, para que possamos ter a devida organização cicatricial 
dos tecidos mamários internos;

 • Avaliação de carcinoma lobular invasivo em mamas 
densas (bilateralidade);

 • Presença de lesão com extenso componente intraductal 
(a acurácia da RM de mamas está em torno de 95 %).

A RM de mamas tem impacto direto em algumas 
situações bem objetivas. Pode detectar carcinoma oculto de 
mamas em 2 a 5 % das pacientes de alto risco, proporciona 
recomendação de biópsia em 3 a 30 %, proporciona 
seguimento em achados benignos em 7 a 25 %.

No passado a RM de mamas era uma possibilidade de 
diagnóstico de segunda ou terceira linha, era exame de alto 
custo e benefício questionável, com alta sensibilidade e baixa 
especificidade, existiam mais dificuldades do que solução com 
múltiplos protocolos, com critérios diagnósticos variados e 
dificuldade de se realizar biópsia em conjunto.

No futuro a avaliação de mamas com o uso de RM terá 
maior taxa de crescimento, com uso de bobinas dedicadas 
e mais sensíveis, com protocolos específicos e maior 
padronização, uniformidade pelo BI-RADS, com possibilidade 
de realização, inclusive, de core biopsy, com a detecção de 
mais pacientes de alto risco com melhoria do screening e 
também com opção de métodos para avaliação de implantes.
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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

PublicAção com A quAliDADE:

Edição: Tatiana Cardoso
Redação: Ana Paula Machado
Arte: Vinicius Carneiro
Comercialização: Patrícia Moura

EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás



Vaidade e amor fraterno no setor 
de Quimioterapia da associação de 
combate ao câncer

“Não há maior retribuição do que ver o 

sorriso das mulheres quando se vêem 

no espelho depois de produzidas. os 

abraços apertados, as palavras de 

carinho e as bênçãos concedidas não 

têm preço”, afirma clau oliveira

Levantar a autoestima de mulheres que passam pelo 
tratamento de câncer. Este é o principal objetivo da Oficina de 
Moda e Beleza que acontece todas as quartas-feiras no Setor 
de Quimioterapia da Associação de Combate ao Câncer de 
Goiás, no Hospital Araújo Jorge. Nestes dias, as angústias 
dão lugar ao bate-papo descontraído com as consultoras de 
estilo, nutricionistas, farmacêuticos e psicólogos que abordam 
diversos temas relacionados as transformações físicas causadas 
pelo tratamento.

Criada em maio deste ano, a Oficina de Moda e 
Beleza foi idealizada pela chefe de Enfermagem do Setor 
de Quimioterapia do Hospital Araújo Jorge, Ludmylla de 
Macedo e Silva, que quis mostrar às mulheres que a vida 
continua mesmo com a presença da doença. Quem confirma 
é o psicólogo Wanderley de Paula, frisando que quando as 
pacientes estão tranquilas e seguras o tratamento é bem 
mais eficaz.

Atualmente, o quadro de voluntariado da oficina é fixo. 
Na primeira quarta-feira do mês, a blogueira Dani Guimarães 
faz uma oficina de amarração de lenços. Na segunda, a 
consultora de estilo Clau Oliveira faz uma palestra de 
autoestima, ensina como utilizar lenços e maquiagens básicas 
para realçar olhos e boca. As outras quartas-feiras ficam por 
conta de uma nutricionista e um psicólogo. 

Morando há três anos em Goiânia, Clau Oliveira desde sua 
chegada na capital gostaria de fazer um trabalho voluntário 
no Hospital Araújo Jorge. A oportunidade surgiu no começo 
deste ano e foi abraçada com corpo e alma pela consultora de 
estilo e imagem pessoal. “Meu objetivo é inspirar as mulheres 
a ver uma luz no fim do túnel, a descobrir uma forma de se 
sentirem belas e amadas mesmo na adversidade”, afirma Clau. 

Ela conta que começa a oficina com a apresentação 
simples em datashow, falando sobre autoestima, mostrando 
fotos de amarrações de lenços, maquiagens de olhos e como 
reconhecer e valorizar o biotipo de cada mulher. “ Como a 
maioria é bastante simples, não cabe nesse momento falar 
de tendências de moda. Entro neste debate quando elas se 
interessam e pedem informações”, argumenta.

O interessante, segundo a consultora, é a interação. “Elas 
começam tímidas, sem jeito e ao longo da conversa vão se 

soltando e participando. No fim, todas saem de lá com lenço 
nos cabelos e maquiadas”, ressalta

LençoS
A perda dos cabelos é um processo difícil para qualquer 

mulher, mexe com a autoestima e pode levar à depressão. 
No dia de sua oficina, Clau dá dicas de como utilizar o lenço 
tanto na cabeça como no pescoço e na cintura. “Existe um 
preconceito em relação aos lenços, pois muitas pessoas 
associam o acessório ao câncer. Em minhas conversas com 
as pacientes, tento passar a naturalidade de se utilizar lenços 
como mais um requinte ao visual, sendo uma peça que tem a 
função de enfeitar e consequentemente embelezar”, enfatiza.

Uma dúvida frequente é como combinar os lenços 
com as roupas. “Vivemos numa época em que o mix de 
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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.br



estampas está na moda. Ensino a utilizar peças que tenham 
“cores que conversam entre si” e, para quem tem dúvidas 
ainda, mais fácil combinar animal print com floral ou poás 
e listras”, detalha.

BeLeza
Clau Oliveira lista ainda a maquiagem como fundamental 

para compor o visual. “O ideal é utilizar uma base para 
disfarçar manchas, imperfeições e palidez. Muitas mulheres 
tem a pele manchada por causa do tratamento”, explica. 
Também é importante passar delineador nos olhos (preto, 
marrom ou colorido), aprender a desenhar a sobrancelha 
com molde quando os pelos caem, manter as unhas cuidadas, 
usar um brinco bonito e uma roupa que adeque ao estilo.

Mantendo a vaidade
Uma dica que a consultora sempre dá na oficina é pensar 

que é mais fácil enfrentar qualquer problema quando a 
pessoa se sente bem consigo mesma. “Sempre falo para elas 
aproveitarem esse tempo de tratamento como se fosse um 
“repouso”, uma pausa na vida atribulada para fazerem o 
que gostam, como ler, aprender alguma coisa diferente e se 
cuidar”, ressalta. “Aprender formas de valorizar outros pontos 
do corpo que elas tem de bonito para substituir a vaidade 
com os cabelos”, acrescenta.

Lição de vida
No dia de sua oficina, Clau leva brindes arrecadados 

com a ajuda de sua amiga Marilda Reis. “Ela abraçou a 
causa comigo. Me ajuda no trabalho e na arrecadação dos 
materiais como lenços, itens de maquiagem e sapatos”, 
revela Clau. Segundo ela, este trabalho é fundamental 
para sua vida. “Sou apaixonada pelo projeto. Me sinto 
extremamente útil e feliz em contribuir, em alegrar um 
pouquinho a vida das mulheres, em ajudá-las de alguma 
forma a se sentirem melhor”, pontua.

A consultora lembra a primeira vez que foi até o 
Hospital Araújo Jorge para dar início ao projeto. “Minha 
mãe faleceu em decorrência de um AVC fulminante 
na véspera do último natal. Desde então, nunca mais 
tinha entrado em um hospital. Quando chegou o dia da 
oficina, parei em frente ao Araújo Jorge, me lembrei de 
tudo que passei durante os nove dias em que ela ficou 
em coma. Me deu um aperto no coração. Meu medo 
era entrar ali e começar a chorar. Mas respirei fundo e 
adentrei no Setor de Quimioterapia”, conta. Ela frisa que 
foi um momento inesquecível, com troca de carinho. 
“Quando acabou a oficina, fomos lanchar. Uma senhora 
perguntou se poderia cantar uma música para mim e, 
claro, aceitei. Ela cantou exatamente a música que minha 
mãe amava e vivia cantando. Foi um dos momentos mais 
emocionantes da minha vida. Me senti abraçada por ela 
naquele momento. É como se minha mãe estivesse ali 
ao meu lado”, recorda.
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 b café da manhã alerta para a 
prevenção ao câncer de mama
Atividade fez parte da programação outubro Rosa que marca o 

reforço nas ações ao combate ao câncer, principalmente os que 

mais afetam as mulheres, como os de mama e colo do útero

A Sociedade Brasileira de Mastologia 
- Regional Goiás, em parceria com a 
Consciente Construtora e o Laboratório 
Cito Center, promoveu um café da 
manhã, no dia 26 de outubro, pela 
prevenção ao câncer de mama. Quem 
compareceu ao evento, realizado na 
Praça Conceito Consciente, pode 
aferir pressão, receber o informativo da 
SBM-GO com dicas do autoexame e 
informações sobre o câncer de mama. 
Estava presente a Liga da Mama da 
Universidade Federal de Goiás. Ao 
final, foram entregues vouchers do 
Laboratório Cito Center para que 
sejam realizados exames de glicose e 
colesterol em qualquer unidade. 

Dirce Leonel Souza, 78 anos, 
marcou presença no café da manhã. 
Há quatro anos descobriu que estava 
com câncer de mama. Após passar 
por quimioterapia e radioterapia, 
hoje, continua em tratamento, que 
normalmente se estende por cinco anos, 
com medicamentos leves. “É um evento 
maravilhoso e necessário. Atinge as 
pessoas que passam pelo local que são 
conscientizadas do mal que o câncer 
traz, mas principalmente sobre a cura 
que hoje é favorável”, reflete.

Café da manhã realizado na Praça Consciente 
no dia 28/10/13 para alertar as mulheres

Sua amiga Meire Minadakis, 64 anos, 
também estava prestigiando o evento. 
Musicista e nascida em Atenas, Grécia, 
ela frisa a importância da prevenção do 
câncer de mama. “O câncer quando 
detectado precocemente possui 90% de 
chance de cura. É necessário realizar a 
mamografia anualmente e o autoexame 
periodicamente”, alerta.

OutuBrO rOsa

O café da manhã fez parte das 
atividades promovidas pela Sociedade 
Brasileira de Mastologia – Regional 
Goiás no Outubro Rosa. Este mês 
é marcado, em todo o mundo, por 
um reforço nas ações de combate 
ao câncer, principalmente os que 
mais afetam as mulheres, como os 
do colo do útero e o de mama. “É o 
momento para lembrar a importância 
do diagnóstico precoce, como também 
alertar sobre os fatores de riscos que 
podem desencadear o câncer de 
mama. Mudança de hábitos de vida 
é fundamental para prevenirmos esta 
doença que ainda vitima milhares 
de mulheres diariamente”, afirma 
o presidente da SBM-GO, Juarez 
Antônio de Sousa. 
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