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A SBM-GO tem 
grandes realizações a 
comemorar no primei-
ro semestre de 2018: a 
participação no Bem 
Estar Global, onde 

prestamos atendimento em prevenção ao câncer de 
mama a mais de 200 mulheres; a mesa-redonda de 
Mastologia na 43ª Jornada Goiana de Ginecologia 
e Obstetrícia; a atuação no Brazilian Breast Can-
cer Symposium (BBCS), ocorrido na cidade de Pi-
renópolis, quando tivemos a oportunidade de nos 
atualizarmos sobre temas inovadores e conviver-
mos com nomes relevantes da pesquisa em câncer 
de mama nacional e internacional; a participação 
do Dia de Cooperar e ainda o Clube da Mama, que 
segue forte, trazendo sempre assuntos do dia a dia 
do mastologista.

Essas conquistas são possíveis porque houve mé-
dicos que vieram antes de nós e sedimentaram o 
caminho para que pudéssemos trilhar. Um desses 
grandes exemplos vem do Dr. Carlos Inácio de Paula, 
um dos pioneiros e principais nomes da Mastologia 
nacional. Nas páginas seguintes você confere uma 
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Palavra da Presidente

homenagem feita por uma de suas filhas, Luciana de 
Paula. Nesta edição, trazemos também uma home-
nagem ao Dr. Élbio Cândido de Paula, assinada por 
uma de suas filhas, Gabriela de Paula. Dr. Élbio é 
um dos nomes de destaque da Anatomia Patológica 
em Goiás, que muito tem contribuído para diagnós-
ticos precisos na oncologia.

A Revista SBM-GO traz ainda revisões cientí-
ficas sobre Carcinoma Lobular Invasor de Mama, 
sobre Sarcoma Mamário, sobre o PET/CT na ava-
liação do câncer de mama, o uso de um aplicati-
vo que auxilia a mapear o estadiamento do câncer 
de mama, além das novidades sobre imagenologia 
mamária apresentadas durante a Jornada Paulista 
de Radiologia. Sabemos que a atualização cons-
tante é um dos requisitos para um bom exercício 
profissional e queremos contribuir nesse diferen-
cial para cada um dos mastologistas goianos que 
nos acompanha.

Convidamos a todos a ficarem atentos à agenda 
do nosso site, sbmgoias.com.br, para que possam 
participar conosco das atividades da SBM-GO no 
segundo semestre de 2018, que prometem momen-
tos de atualização e confraternização inesquecíveis.
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Revisão Carcinoma Lobular Invasor da Mama Sarcoma mamário: características e tratamento
CientÍFiCO CientÍFiCO

O Carcinoma Lo-
bular Invasivo 

(CLI) da mama é o 
subtipo morfológico 
especial mais comum 
de câncer de mama, 
correspondendo a 15% 
de todos os casos. O 
pico de incidência do 
CLI ocorre nas mu-
lheres pós-menopau-
sadas por volta da 5ª 
e 6ª décadas da vida, 
com uma média de 
idade aproximada de 
1 a 3 anos mais velha 
que a média de idade 
das mulheres com car-
cinoma mamário in-

vasivo sem tipo especial (CMI-STE).
Existem quatro tipos de carcinoma lobular: 

clássico, pleomórfico, alveolar e sólido, cada um 
apresentando mutações e diferenças genômicas 
específicas.

A forma clássica caracteriza-se como uma ne-
oplasia epitelial lobular invasora com presença de 
células pequenas e uniformes, infiltra o tecido ma-
mário na forma de fila indiana ou agrupamentos 
lineares, tem pouca desmoplasia e crescimento in-
sidioso. A graduação histológica do CLI é realiza-
da de acordo com a classificação de Nottingham, a 
qual demonstra a correlação entre grau, sobrevida e 
intervalo livre de doença. Aproximadamente 76% 
das lesões são grau II. Os CLI da mama estão asso-
ciados a características de bom prognóstico fenotí-
pico, baixo grau histológico, receptores hormonais 
positivos e HER2, p53 e marcadores basais nega-
tivos, entretanto, este subtipo pode ser altamente 
metastático. Vários estudos tem demonstrado que a 
sobrevida global das pacientes diagnosticadas com 
CLI pode ser similar ou pior que das pacientes com 
diagnóstico de carcinoma mamário invasivo sem 
tipo especial (CMI-STE).

Os CLI expressam o receptor de estrógeno em 
95%, receptores de progesterona em 60 a 70% e re-
ceptores de androgênio em 90% dos casos. A su-
perexpressão do HER2 raramente é encontrada no 

Dra. Mara Costa Dutra
Mastologista 
Professora PUC-GO
Médica da Santa Casa de 
Misericórdia de Goiânia
Mestrado em Patologia Mamária 
- UFMG

CLI. A ausência ou a expressão discreta da E-ca-
derina é o melhor marcador imunohistoquímico de 
diferenciação entre CLI e CMI – STE. No entan-
to, sua viabilidade diagnóstica não é absoluta, uma 
vez que pode haver perda da sua expressão no CDI.

A apresentação clínica mais frequente é de uma 
massa palpável ou espessamento da pele com de-
limitação imprecisa e tamanho subestimado ao 
exame clínico. A perda das moléculas de adesão 
explica o padrão deste tipo tumoral especial com 
limitada habilidade em  formar massas palpáveis. 
Uma característica marcante deste tumor é a pre-
sença de focos sincrônicos de neoplasia que podem 
estar localizados na mesma  ou na mama contrala-
teral (multifocalidade e multicentricidade). O risco 
relativo de bilateralidade é 1.5 comparado ao CMI
-STE. Outra característica clínica é o padrão he-
matogênico das metástases, com maior freqüência 
para ossos, trato gastrointestinal, útero, meninges, 
ovários e serosas.

O CLI apresenta baixa sensibilidade nos méto-
dos de screening. Na mamografia a sensibilidade 
varia de 57 a 79%, com taxa  de  falso-negativo  
acima de 20%.

Os achados ultrassonográficos mais comumente 
encontrados são de uma massa hipoecóica, irregu-
lar, com margens indistintas em aproximadamente 
85% dos casos. A ultrassonografia apresenta sensi-
bilidade que varia de 81 a 83% e acurácia maior que 
a mamografia para lesões mensuráveis, detecção de 
multicentricidade e avaliação linfonodal.

A ressonância magnética da mama mostra maior 
sensibilidade para o CLI, com variação de 83 a 
100% e acurácia mais elevada para a detecção de 
lesões sincrônicas na mesma ou mama contralateral 
com taxas de 80 a 90%.

Evidentemente, devido ao padrão molecular lu-
minal, a endocrinoterapia é a principal opção tera-
pêutica para pacientes com CLI e a baixa taxa de 
proliferação (exceção para a variante pleomórfica) 
limita o valor da quimioterapia.

Embora o CLI seja considerado tipo histológi-
co especial, a doença é heterogênea e identificar 
pacientes com subtipos de pior prognóstico trará 
benefícios na individualização e agressividade no 
tratamento e também para monitorar a doença 
em progressão.

Os sarcomas de 
mama constituem 

um grupo de tumores 
raros e histologicamen-
te heterogêneos que se 
originam do tecido con-
juntivo da mama.1 Eles 
podem ser primários 
(“de novo”) ou secundá-
rios (devido ao tratamen-
to com radioterapia para 
outro tumor e/ou devido 
linfedema crônico de 
qualquer etiologia).2

Sarcomas mamários 
correspondem a menos 
de 1% de todos os cân-
ceres da mama e menos 

de 5% dos sarcomas de partes moles. A idade mediana 
de diagnóstico situa-se entre 45 e 50 anos.3

Algumas síndromes genéticas resultam em risco 
aumentado para sarcomas de partes moles (inclusive o 
da mama), dentre as quais podemos citar a síndrome 
de Li-Fraumeni, as variantes da polipose adenoma-
tosa familial e a neurofibromatose tipo 1, embora a 
grande maioria dos pacientes não apresente nenhuma 
dessas síndromes.4

A exemplo dos demais sarcomas de partes moles, os 
de mama também constituem uma doença heterogênea 
do ponto de vista histológico. Dentre os tumores rela-
cionados a tratamentos prévios, entretanto, o angiossar-
coma parece ser o tipo histológico mais frequente, sendo 
infelizmente também o de pior prognóstico.5

A apresentação clínica mais comum parece ser como 
uma massa mamária volumosa unilateral (sarcomas 
bilaterais são uma exceção), indolor e de consistência 

endurecida, sendo o seu volume usualmente maior (me-
diana de 5 e 6 cm e crescimento abrupto). 6

Dada a extrema raridade dos sarcomas mamários, 
não há estudo prospectivos randomizados para guiar o 
tratamento oncológico. A escolha terapêutica tem sido 
inferida de análises retrospectivas pequenas e extrapola-
ção de estudos de outros sarcomas de partes moles (cujo 
comportamento clínico, histologia e prognóstico supõe-
se serem similares).7

A ressecção cirúrgica com margens livres parece ser 
a única modalidade de tratamento curativa, sendo mas-
tectomia a abordagem de escolha para angiossarcomas e 
tumores de mamas previamente irradiadas. Não parece 
haver benefício em esvaziamento linfonodal para axilas 
clinicamente negativas, entretanto (uma vez que a inci-
dência de disseminação linfática é baixa).8

Radioterapia adjuvante melhora controle locorregio-
nal, mas sem ganho de sobrevida. Sugere-se irradiar os 
casos considerados de alto risco (tumor >5 cm, margem 
cirúrgica positiva, e/ou histologia de angiossarcoma), es-
pecialmente nas pacientes jovens.9

Não há benefício comprovado para quimioterapia 
adjuvante, devendo seu uso ser discutido caso a caso, le-
vando em consideração: performance status, a idade, as 
comorbidades, a localização da doença, o tamanho do 
tumor, o subtipo histológico e a toxicidade relacionada 
ao tratamento.10

O benefício teórico do tratamento quimioterápico deve 
ser contraposto às toxicidades esperadas do tratamento, 
como: esterilidade, cardiomiopatia, dano renal, risco de 
segunda neoplasia e impacto na qualidade de vida.10

O regime quimioterápico de escolha é alguma com-
binação de Doxorrubicina e Ifosfamida (grau de reco-
mendação 2B), sendo os taxanos uma opção também 
razoável para angiossarcomas (principalmente nos casos 
de exposição prévia a antracíclicos).11

Dr. Uirá M. Resende,
CRM-GO 13.056
Graduado em Medicina-UFMG
Médico Oncologista Clínico
Diretor Clínico do Hospital 
Hemolabor
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Tratamento neoadjuvante pode ser oferecido para 
tumores muito grandes, sendo uma opção razoável para 
tumores inicialmente irressecáveis ou cuja ressecção re-
sultaria em sequela muito significativa. A resposta pare-
ce melhor em neoplasmas de alto grau.11

Recidivas locorregionais são comuns e requerem 
reabordagem cirúrgica. Quimioterapia paliativa pode 
ajudar no controle sintomático em caso de metástases, 
mas metastasectomia oferece maior ganho de sobrevida, 
principalmente para lesões pulmonares isoladas.12

Referências:

1. Breast câncer. Cancer. 1995;75(1 Suppl):257.
2. Post-treatment sarcoma in breast cancer patients. Ann 
Surg Oncol. 1994;1(1):66.
3. An analysis of 78 breast sarcoma patients without dis-
tant metastases at presentation. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 
2000;46(2):383.

O câncer de mama é o 
câncer mais diagnosti-
cado entre mulheres na 
maioria dos países. Os 
métodos de imagem são 
fundamentais no mane-
jo da doença.

O PET/CT (Tomo-
grafia por emissão de 
pósitrons associada a to-

mografia computadorizada) avalia a distribuição in-vivo 
de diferentes moléculas e fornece informações metabó-
licas. É o exemplo do 18F-FDG, molécula da glicose 
marcada com flúor-18 (um isótopo radioativo de meia-
vida curta que emite pósitrons), utilizada para a avalia-
ção do metabolismo glicolítico (o qual está aumentado 
em várias neoplasias, inclusive no câncer de mama).

O metabolismo glicolítico varia entre os diferen-
tes tipos de câncer de mama (a avidez do carcinoma 

PET/CT na avaliação de pacientes com
câncer de mama

iMaGenOlOGia

Larissa F. Medeiros Vieira
Especialista em Medicina 
Nuclear concedido pela SBMN 
/ AMB. Pós-graduada em 
Ultrassonografia Geral 
pela CETRUS (Programa 
Proficiency). Fundadora do 
QUALIMAGEM - Grupo 
Multiprofissional de Pesquisas 
em Medicina Nuclear e 
Radiologia. Responsável por 
laudos de PET/CT no IMEN 
- Instituto de Medicina Nuclear

ductal invasivo, por exemplo, é maior que a do car-
cinoma lobular invasivo). O metabolismo também 
está correlacionado ao grau histológico e expressão 
imuno-histoquímica. Em resumo, a intensa avidez 
da lesão tumoral pelo 18F-FDG está relacionada a 
doença neoplásica mais agressiva.

O PET/CT é interessante para pesquisa de lesões 
secundárias em pacientes com neoplasia de mama 
de alto risco. Em geral pode-se considerar seu uso 
na investigação de lesões metastáticas em pacientes 
já com envolvimento linfonodal. Alguns estudos 
também sugerem benefício em pacientes jovens sem 
envolvimento linfonodal conhecido, porém com his-
tologia agressiva.

No Brasil, o PET/CT oncológico tem cobertu-
ra obrigatória por convênios médicos para o diag-
nóstico do câncer de mama metastático quando os 
exames de imagem convencionais apresentarem 
achados equívocos.

4. The epidemiology of soft tissue sarcoma. Semin Oncol 
1997; 24:504.
5. Sarcomas and malignant phyllodes tumours of the breast-
-a retrospective study. Eur J Cancer 2006; 42:2715.
6. Prognostic factors in primary breast sarcomas: a series 
of patients with long-term follow-up. J Clin Oncol 2003; 
21:2583.
7. Surgical management of primary breast sarcoma. Am 
Surg 2002; 68:673.
8. Prognostic factors in primary breast sarcomas: a series of 
patients with long-term follow-up. J Clin Oncol 2003; 21:2583.
9. Role of radiotherapy in sarcoma of the breast--a retros-
pective review of the M.D. Anderson experience. Radiother 
Oncol 1999; 52:173.
10. Primary sarcoma of the breast. J Surg Oncol 2004; 87:121.
11. Treatment and outcomes of patients with primary breast 
sarcoma. Am J Surg 2008; 196:559.
12. Outcome of locally recurrent and metastatic angiosarco-
ma. Ann Surg Oncol 2009; 16:2502.
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imagens médicas digitais e desenvolvimento de ferra-
mentas de suporte para a decisão clínica, com potencial 
de expandir os limites da radiogenômica e radiologia 
(Gilles Radiology 2016).

A perspectiva dessas novas tecnologias é mover a ra-
diologia para o campo prognóstico, otimizando a cadeia 
diagnóstico-tratamento-seguimento, reduzindo assim 
custos em saúde, e expandindo o papel da radiologia na 
medicina de precisão. 

Câncer de mama na gravidez e lactação
As modificações mamárias na gravidez afetam enorme-
mente a imagem ecográfica. O parênquima fica mais 
heterogêneo, com hipertrofia das unidades ducto lobu-
lares terminais e com ectasia ductal. A mamografia na 
gestação fica restrita àqueles casos suspeitos de câncer. A 
dose de radiação para o útero em um exame completo 
das duas mamas com duas incidências é de 0,06 μGy 
(0,006 mrad) (Sechopoulos Radiology 2008). A resso-
nância magnética é contraindicada durante a gestação 
devido ao uso do contraste.

Na lactação a ultrassonografia, a mamografia e a res-
sonância são seguras. É importante estar apto para re-
conhecer condições benignas encontradas nestas fases, 
como a galactocele, o adenoma lactacional, fibroadeno-
mas, mastites e abscessos.

O atraso de 1-13 meses no diagnóstico infelizmente 
é comum. É o câncer mais comum durante a gestação 
e a principal causa de morte por câncer nesta popula-
ção. Sua incidência aumentou em torno de duas vezes 
entre os anos de 1963-2002 (Anderson Obstet Gynecol 
2009, Raphael Current Oncology 2015). Geralmente 
são tumores maiores, mais frequentemente metastáticos 
ao diagnóstico, e com biologia pior (alto grau, triplo ne-
gativo e Ki-67 elevado). 

Mama masculina e transgêneros
A avaliação imaginológica da mama masculina segue 
algumas recomendações publicadas pelo ACR (Ameri-
can College of Radiology) em 2015:

•	 Homens	 com	 sintomas	 típicos	 de	 ginecomastia/	
pseudoginecomastia geralmente não necessitam de exa-
mes de imagem;
•	 Homens	com	menos	de	25	anos	e	nódulo	palpável	
indeterminado: iniciar com ultrassonografia e realizar a 
mamografia se houver algum achado suspeito;
•	 Homens	maiores	de	25	anos	ou	aqueles	com	nódulo	
clinicamente suspeito: iniciar com a mamografia e reali-
zar a ultrassonografia se a mamografia for inconclusiva.

No que se refere ao uso de ressonância magnética na 
avaliação da mama masculina, as indicações são restritas 
a casos de carcinoma oculto, suspeita de carcinoma infla-
matório, e avaliação de parede torácica naqueles carcino-
mas posteriores (Schin Curr Probl Diagn Radiol 2018).

No grupo de transgêneros tem sido crescente o uso de 
tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual. 
A escassez de dados limita alguns protocolos. O que se 
observa é que com o tratamento hormonal ocorre a redu-
ção de tecido glandular e proliferação do estroma fibroso, 
portanto o risco de câncer de mama neste grupo é baixo. 
Se houver tecido mamário residual após o tratamento 
cirúrgico, o risco de câncer permanece, porém é muito 
baixo. Nos casos submetidos à cirurgia o rastreamento 
deve ser feito com o exame clínico, tendo em vista que a 
mamografia pode ser inviável, e, se necessário, a ultrasso-
nografia e/ou ressonância seriam os métodos de escolha.

No caso de homens transgêneros o tratamento hor-
monal proporcionará um desenvolvimento ductal e áci-
no-lobular variável e portanto os estudos quanto ao risco 
de câncer de mama neste grupo são controversos. Para 
avaliação dos mesmos a ressonância é o método de es-
colha. Quanto ao rastreamento de câncer de mama não 
há consenso. Acredita-se que mulheres com uso de tra-
tamento hormonal por pelo menos 5 anos teriam maior 
risco de câncer de mama do que homens não transgêne-
ro e, portanto, sugere-se o início do rastreamento aos 50 
anos com intervalo anual ou bianual (Sonnenblick Curr 
Radiol Rep 2018).

Em meio às constantes inovações e pesquisas em an-
damento, vamos aguardar as novidades de 2019.

A 48a Jornada Paulista 
de Radiologia aconteceu 
entre os dias 03 e 06 de 
maio de 2018.  O evento 
foi organizado pela So-
ciedade Paulista de Ra-
diologia e Diagnóstico 
por Imagem (SPR) em 
parceria com a Socieda-
de Radiológica da Amé-
rica do Norte (RSNA). 
Contou com diversas 
salas voltadas para áreas 
de atuação específicas, 
incluindo uma para a 
imagenologia mamária. 

Nesta, tivemos a presença de ilustres palestrantes na-
cionais e internacionais, dentre eles Anthony Thomas 
Stavros, Mary C. Mahoney e Mary S. Newell. 

Nestes quatro dias dedicados a atualização houve di-
versas aulas com assuntos atuais. 

Mamas densas
A elevada densidade mamária é um fator independente 
de risco para câncer de mama (Boyd NEJM 2007). O 
estudo DMIST já demonstrou que a mamografia digital 
melhora a sensibilidade e acurácia na detecção de cân-
cer nessa população (Pisano Radiology 2008). Com o 
mesmo intuito a tomossíntese vem sendo utilizada e tem 
demonstrado reduzir a reconvocação e o efeito de mas-
caramento, aumentando assim a acurácia no diagnóstico 
de câncer de mama, mas seu verdadeiro impacto ainda 
não foi comprovado. O uso da ultrassonografia mamária 
complementar é extremamente examinador dependente 
e, portanto, tem baixa especificidade, causando aumento 
do número de biópsias. O uso da ressonância magnéti-

Imagenologia mamária na Jornada Paulista de Radiologia
artiGO

ca neste grupo específico de pacientes não é descrito em 
nenhum guideline e apresenta uma série de limitações 
(como o alto custo e uso de contraste endovenoso).

Linfonodos axilares
A avaliação ecográfica dos linfonodos axilares na vigência 
de um carcinoma mamário invasor pode ser útil para iden-
tificar linfonodos de aspecto suspeito de comprometimen-
to pela doença. Linfonodos redondos e hipoecóicos, com 
perda parcial ou completa do hilo gorduroso, com subs-
tituição parcial ou total por uma massa irregular ou mal-
definida, com espessamento cortical excêntrico e com a 
presença de microcalcificações (no caso de tumor primário 
com microcalcificações), apresentam características de alta 
especificidade. Já o espessamento cortical difuso maior 
que 3 mm não é específico e pode ser encontrado em lin-
fonodos reacionais (Ecanow Radiographics 2013). A bi-
ópsia destes linfonodos deve ser realizada caso a imagem 
seja realmente suspeita e apenas em situações que possam 
acrescentar algum benefício ao tratamento da paciente.

Radiogenômica/ Radiômica
Radiogenômica refere-se à correlação entre características 
de imagem do câncer e sua expressão gênica. Algumas 
potencialidades para o câncer de mama: predizer o subti-
po molecular sendo complementar ao exame imunohisto-
químico, reduzir o número de falsos-positivos e portanto 
de overdiagnosis, auxiliar na escolha do local de biópsias, 
orientar intervenções diagnósticas como a indicação de 
ressonância pré-operatória, predizer e monitorar a res-
posta terapêutica, e contribuir para o desenvolvimento de 
drogas (Thrall J Am Coll Radiol 2015). A radiogenômica 
tem-se mostrado efetiva também em alguns estudos que 
analisam a probabilidade de recorrência. 

Radiômica é uma metodologia que utiliza compu-
tadores para extração de informações quantitativas de 

Dra. Raquel Portela
Medicina pela UFG 
Residência em Ginecologia/
Obstetrícia HC/UFG 
Residência em Mastologia HMI 
Mestrado Unifesp
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O auditório do Sicoob tem sido o palco do Clube da 
Mama, que no primeiro semestre  de 2018 já teve 
cinco edições e tem mais quatro programadas para 
o segundo semestre. O próximo  está agendado para 
o dia 21 de agosto, no mesmo local. Endereço: AV. 
T-8, n. 109, Setor Marista.

Clube da Mama a todo vapor
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BBCS em expansão

Depois de sete edições, em 2018 o Goiânia Breast Can-
cer Symposium, passou a ser denominado Brazilian Bre-
ast Cancer Symposium (BBCS) e foi sediado na cidade 
de Pirenópolis, de 17 a 19 de maio. O evento contou 
com cerca de 500 participantes de 19 estados brasileiros, 
mais de 100 palestras (contando com sete especialistas 
estrangeiros), oito workshops, 15 trabalhos na categoria 
Apresentação Oral e 143 trabalhos na categoria Pôster. Fo
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De 23 a 25 de maio foi realizada no auditório do Cre-
mego a 43ª JGGO. A SBM-GO foi a responsável pela 
mesa redonda “Mastologia”, que teve como coordena-
dora a presidente da entidade, Dra. Rosemar Macedo 
Sousa Rahal e contou com a participação do reumatolo-
gista Prof. Dr. Nilzio Antônio da Silva, e dos mastolo-
gistas Prof Dr. Ruffo de Freitas Júnior e Dr. Alexandre 
Marchiori Xavier de Jesus.

Trad ic iona lmente , 
o estadiamento do 
câncer de mama era 
baseado na extensão 
anatômica da doen-
ça e não considerava 
a biologia tumoral. 
A partir de 2018, o 
novo estadiamento 
elaborado pelo AJC-
C-American Joint 
Committee on Can-
cer incluiu biomar-
cadores da doença 
com o objetivo de 
melhorar a estrati-
ficação prognóstica 
das pacientes. Essa 
inclusão foi baseada 

em avaliação prognóstica de pacientes tratadas 
no MD Anderson Cancer Center, nos Estados 
Unidos, a qual foi posteriormente validada em 
casuística do Registro de Câncer da Califórnia.  

O estadiamento anatômico (EA) também 
recebeu algumas modificações em relação à 7ª 
edição, como a exclusão do carcinoma lobular in 
situ do estádio Tis. Esse estadiamento anatômi-
co mantêm o seu valor prático e permanece um 
instrumento adequado para a avaliação prognós-
tica das pacientes.

Porém, a principal modificação foi a criação 
do Estadiamento Prognóstico Clínico (EPC) e 
do Estadiamento Prognóstico Patológico (EPP), 

Mastologia se destaca na 43ª JGGO
sBM-GO aPOia eventOs CientÍFiCOs
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No dia 11 de maio ocorreu mais uma edição do pro-
jeto Bem Estar Global em Goiânia e a SBM-GO, 
em conjunto com o Programa de Mastologia / UFG 
e a Liga da Mama / UFG prestaram atendimento 
gratuito a cerca de 200 mulheres, que foram sub-
metidas à triagem e, quando necessário, ao exame 
clínico e agendamento de mamografias. 

SBM-GO no Bem Estar Global
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A Liga da Mama do HC/UFG participou do Dia de 
Cooperar, que foi realizado no 30 de junho no Zo-
ológico. A Liga ficou no stand da COOPANEST-
GO, orientou às mulheres que estiveram no evento 
sobre a importância da prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de mama.

Liga da Mama no Dia de Cooperar

Estadiamento do câncer de mama:
TNM 8ª edição

CientÍFiCO

com a inclusão de Grau Tumoral, HER2, Re-
ceptor de Estrógeno e Receptor de Progesterona.

O EPC é baseado em informações obtidas an-
tes do tratamento, associadas aos resultados dos 
biomarcadores.

O EPP se aplica apenas aos pacientes subme-
tidos ao tratamento cirúrgico inicial e é baseado 
em informações clínicas, dados anatomopatoló-
gicos provenientes da peça cirúrgica e resulta-
dos dos biomarcadores. Em algumas situações, 
a combinação de variáveis clínicas e patológicas 
pode gerar até quatro estágios de estadiamen-
to para a mesma paciente, entre o momento do 
diagnóstico e a avaliação pós cirúrgica (figura 1). 

As assinaturas genômicas também podem ser 
utilizadas no EPP como um potencial modifica-
dor do estadiamento, quando disponíveis e in-
dicadas. Nessas situações, o resultado de baixo 
risco genômico (low-risk score ou RS <11) tra-
duz um prognóstico semelhante ao observado no 
estádio IA, o que pode interferir na tomada de 
decisão acerca do tratamento adjuvante dessas 
mulheres.

A maior limitação desse novo estadiamen-
to é a grande variação de categorias conforme 
a combinação dos diferentes critérios, com mais 
de 1.400 possibilidades de estadiamento clínico 
e prognóstico. Essas categorias podem ser con-
sultadas em dezenas de tabelas específicas, dis-
poníveis no site da AJCC (cancerstaging.org) ou 
em outras plataformas.

Entretanto, um aplicativo desenvolvido por 
um mastologista brasileiro (TNM8 BREAST 

Leonardo Ribeiro Soares – 
Médico do Dpto de Ginecologia 
e Obstetrícia do HC/UFG. 
Mastologista do Instituto de 
Mastologia e Oncologia
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Cirila e Dr. Carlos Inácio de Paula Bruno, Marina, Gustavo, Otavio e Leonardo

Ao homem que construiu um grande legado na 
Mastologia Brasileira

laçOs de FaMÍlia

Dr. Carlos Inácio de Paula,

Me enche de orgulho e alegria fazer um texto te 
homenageando.

Aquele menino magricela, caçula, filho de seu 
Edson e dona Adriana, nascido lá em Delfinópo-
lis. Aquele mesmo, que brincava com barbeiros 
na casa onde morava, que perdeu a mãe levada por 
um câncer de mama ainda muito jovem. Aquele 
menino, que teve o dom de ver longe, de saber o 
que queria e de não desistir de sonhos que pare-
ciam inatingíveis.

Você trilhou seu caminho, meu pai. Estudou 
muito. Trabalhou e lutou muito. E se fez. E fez his-
tória. E fez um nome que leva consigo um legado 
na medicina de Goiás e na história da Mastologia 
Brasileira.

Pai sempre presente, mas ausente diante de tan-
tas longas horas trabalhadas. A quem faltou muita 
coisa, mas que nunca nos deixou faltar nada.

Hoje, avô de 5 netos.
Pode ver sua vida realizada nos cabelos brancos 

que te restam.
Pode ver seus feitos em tantos outros alunos, 

médicos ou não, que o tiveram como mestre em al-
guma fase da vida: Prof. Carlos Inácio, como diz a 
placa em cima de sua mesa.

Colecionador de amigos que o querem bem, de 
pacientes que o amam e de uma família eternamen-
te grata e orgulhosa do pai, filho e marido que é.

Agradeço a Deus por fazer parte desta história.
Agradeço a você por nos ensinar a ser simples, a lu-

tar por justiça e por so-
nhos. Agradeço a você 
por ser nosso exemplo 
em tudo na vida.

Agradeço a você por 
ser nosso pai.

Luciana de Paula  Adriano, Luciana e Sonia Helena

CANCER CALCULATOR) foi devidamen-
te aprovado e licenciado pela AJCC para uso 
em todo mundo, sendo disponível por meio da 
Apple Store e do Google Play a um custo acessí-
vel. Esse aplicativo permite a inclusão individu-
alizada das variáveis e fornece automaticamente 
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Dr. Élbio e Silvia Lêda com os netos Mateus, Emanuella, Gregó-
rio, Élbio Neto, João, Otávio e Lêda

voltar no tempo e esco-
lher qualquer profissão, 
voltaria a fazer medicina 
e seria Patologista.  Com 
a orientação de seu mestre 
Aventino Alfredo Agos-
tini, ainda na UNB, ini-
ciou sua caminhada como 
patologista e citopatolo-
gista. Veio para Goiânia 
em 1975, tendo trabalhado no Hospital Araújo Jorge 
durante 42 anos, como patologista e chefe de serviço. 
Foi professor de Patologia Geral e Anatomia Patológica 
da UFG durante 37 anos e é sócio-proprietário e pato-
logista do laboratório CAPC há mais de 40 anos.

Seu amor pelas células e sua incansável busca pelo 
conhecimento faz com que aos 72 anos trabalhe muito 
diariamente, participe de vários congressos nacionais e 
internacionais todos os anos e ainda tenha ao seu lado 
dois filhos e uma nora patologistas.

Gabriela Moura de Paula

O amor pela medicina vem da infância
laçOs de FaMÍlia

Élbio Cândido de Paula nasceu em 25 de junho 
de 1946, em Itumbiara, Goiás. Segundo filho de 

Waldemira e Áires, começou a construir sua história 
de vida na roça, com simplicidade e muito trabalho 
junto com seus três irmãos. Foi para cidade estudar 
aos 9 anos de idade e em sua apresentação disse que 
queria ser médico quando crescesse. Determinação 
sempre foi uma de suas características e, mesmo com 
tantas dificuldades, fez medicina na Universidade de 
Brasília (UNB), local onde conheceu dois grandes 
amores que o acompanhariam por toda a vida, Silvia 
Lêda e a Anatomia Patológica.

Sempre diz ser grato a Deus por suas conquistas, 
sendo a maior delas a família. Casou-se com Silvia 
Lêda, é pai de Isabela, Eduardo, Henrique e Gabrie-
la e avô de Mateus, Emanuella, Gregório, Élbio Neto, 
João, Otávio e Lêda. Dono de um coração bondoso, de 
uma fala honesta e de atitudes justas, se faz presente e 
é um grande exemplo pra toda família. Diz e mostra 
na prática que simplicidade, perseverança, honestidade 
e amor valem a pena, mesmo que em muitos momentos 
não seja o caminho mais fácil. Diz ainda que se pudesse 

Silvia Lêda
e Dr. Élbio Cândido de Paula

Silvia Lêda e Dr. Élbio ladeados pelos filhos Isabela, Eduardo, 
Henrique e Gabriela
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