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Dando continuidade ao comparti-
lhamento de conhecimentos, iniciado 
na Revista MAMIGO, a Sociedade 
Brasileira de Mastologia – Regional 
Goiás publica nesta edição a contri-
buição de colegas conceituados sobre 
temas relevantes e atuais, de interesse 
da Mastologia e especialidades afins.

E já que o foco é o compartilha-
mento de conhecimentos, lembramos 
que, de 17 a 19 de maio, a nossa bu-
cólica e centenária cidade de Pirenó-
polis (GO) sediará o Brazilian Breast 
Cancer Symposium 2018 (BBCS). 
Presidido pelo Prof. Dr. Ruffo de 
Freitas Júnior, estruturado por uma 
Comissão Organizadora e um Co-
mitê Científico compostos por pro-
fissionais extremamente qualificados 
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PuBLiCA COMuNiCAçãO

Palavra da Presidente

e comprometidos, com uma progra-
mação muito bem elaborada e baliza-
da em temas arrojados e inovadores, 
o BBCS seguramente será um mo-
mento singular de aquisição de novos 
conhecimentos, troca de informa-
ções, experiências, confraternização 
e interação entre os pesquisadores em 
câncer de mama do país e de vários 
pontos do planeta.

Aguardamos todos, em maio, na 
nossa querida Pirenópolis e agra-
decemos aos colaboradores cien-
tíf icos e patrocinadores que, mais 
uma vez, tornaram possível a pu-
blicação da Revista da Sociedade 
Brasileira de Mastologia - Regio-
nal Goiás (SBM-GO).

Muito obrigado e uma ótima leitura.
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Mutações germi-
nativas dos ge-

nes BRCA1 e BRCA2 
afetam cerca de 5% dos 
pacientes portadores de 
câncer de mama e es-
tão relacionadas com 
tumores triplo negati-
vos (TNBC), que tem 
pior prognóstico e são 
resistentes às terapias 
alvo habitualmente uti-
lizadas no tratamento 

do câncer de mama. Recentementeuma nova classe de 
drogas, denominda inibidores da PARP[Poli (ADP-ri-
bose) polimerase], trouxe novas opções de tratamento à 
quimioterapia para estes pacientes.

Olympiad, estudo de fase 3randomizado 2:1, com-
parando o inibidor da PARP Olaparibe com regime 
quimioterápico da escolha do clínico em pacientes com 
câncer de mama metastático BRCA mutado e HER2 
negativo. Neste estudo oOlaparibe alcançou sobrevida 
livre de progressão (SLP)de7 meses versus 4,2 meses 
para o braço controle (p<0,001 e HR=0,58). Além disso, 
foi alcançada a taxa de resposta de 59,9% para o grupo 
de Olaparibe e 28,8% para o grupo controle, com me-
nor toxicidade.

No estudo EMBRACA, Talazoparibe, em aborda-
gem semelhante (câncer de mama metastático ou irres-
secável, BRCA mutado e HER2 negativo, previamente 
tratados), alcançou PFS de 8,6 meses versus 5,6 meses 
para o braço controle (p<0,0001 e HR=0,54). O bene-
fício clínico foi observado em todos os subgrupos,inclu-

Inibidores da PARP Cirurgias radioguiadas, com semente de iodo-
125, na marcação de lesões ocultas da mama

avanço Medicina nuclear

De uso comum 
na braquiterapia 

do câncer de prósta-
ta, as sementes ra-
dioativas atualmente 
apresentam-se como 
excelente alternativa 
da Medicina Nucle-
ar, para a demarcação 
de lesões ocultas da 
mama, nas cirurgias 
radioguiadas. Estas 
sementes são normal-
mente compostas de 

invólucros de titânio contendo 0,2 mCi de iodo-
125 (125I), isótopo radioativo com meia-vida 
física de aproximadamente 60 dias e que emite 
radiações entre 27 e 35 keV. É conhecida na lite-
ratura por RadioguidedSeedLocalization (RSL), 
uma variação da técnica tradicional, que utiliza 
o macroagregado de albumina humana marcado 
com tecnécio-99m.

O uso da semente (125I) traz inúmeras vantagens:

1) Como é radiopaca e eco refringente, permite 
a confirmação da correta marcação da lesão por 
mamografia ou ultrassonografia prévia à cirurgia;

2) Devido à sua maior meia-vida física, têm-
se uma maior f lexibilidade no agendamento das 
cirurgias, entre uma e duas semanas de quando 
se coloca a semente até o procedimento cirúrgico, 

Por Dr. Augusto Ribeiro Gabriel*

Por Dr.Antônio César Pereira*

sive em pacientes com receptores hormonais positivos e 
metástases cerebrais.

Vários estudos estão em andamento para testar a 
eficácia de outros inibidores da PARP no cenário da 
doença metastática, como o Veliparibe e o Niraparibe, 
bem como estudos em adjuvância e neoadjuvância para 
o Olaparibe, seja associadoà quimioterapia ou ao Pem-
brolizumabe.

Alguns biomarcadores, como TP53, ATM, PALB2 
and RAD51C,têm se mostrado promissores como indi-
cadores de predição de resposta e prognóstico, podendo 
trazer alvos para novas estratégias de tratamentos.

*Graduado em Medicina pela Escola de Medicina da 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória (1992), com especia-
lização em Patologia Clínica pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (1996). Mestre em Ciên-
cias Ambientais e Saúde pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Goiás (2008). Doutor em Ciências da Saúde pela 
Universidade Federal de Goiás (2014). Atua com ênfase em 
Cancerologia, principalmente nos seguintes temas: oncologia, 
cancerologia, oncologia clínica, câncer.

diferentemente do tecnécio ou do agulhamento, 
que devem ser realizados na véspera;

3) Maior precisão na localização da lesão, com 
retirada de menos tecido livre da doença, devido 
à sua marcação sempre pontual, por ser uma fon-
te selada;

4) Menor exposição à radiação dos pacientes e 
cirurgiões. A baixa energia do iodo-125 faz com 
que tenha um menor poder de penetração, fican-
do a maior parte da radiação restrita ao tecido 
onde foi colocada a semente;

5) E, por último, provavelmente a maior van-
tagem: a possibilidade de marcação de lesões que 
serão submetidas a quimioterapia neoadjuvante 
por até 9 meses, para a posterior retirada do locus 
tumoral, permitindo a extirpação de eventuais 
neoplasias residuais pós QT.

Goiânia foi a primeira cidade do Brasil a ter 
a concessão da CNEN para a utilização das se-
mentes em cirurgias radioguiadas, devido ao 
empenho da equipe da Medicina Nuclear do 
Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), que 
sempre busca trazer tecnologia de ponta e inova-
ção para auxiliar o diagnóstico e tratamento de 
suas pacientes.

*Graduado em Medicina pela UnB, residência em 
Medicina Nuclear pela UNESP de Botucatu e Mes-
trado em Ginecologia e Obstetrícia, com concentra-
ção em Medicina Nuclear, pela UNESP de Botucatu. 
Coordenador das Cirurgias Radioguiadas do Centro 
de Diagnóstico por Imagem de Goiânia (CDI).
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A história da hor-
monioterapia em 

câncer de mama tem 
mais de um século e 
remonta à proposta de 
ooforectomia como for-
ma de controle da do-
ença avançada feita por 
Albert Schinzinger em 
1889. Curiosamente le-
vou-se quase um século 

até a descrição dos receptores de estrógeno em tumo-
res mamários realizado por W. McGuire, em 1973, e 
dois anos adicionais para a descrição dos receptores de 
progesterona por K. Horowitz. Estes lapsos de tempo 
indicam que o processo de geração de informação e 
conhecimento em Medicina nem sempre é tão rápido 
ou tão definitivo quanto gostaríamos. Como exem-
plo, não faz muito tempo era considerada adequada a 
abordagem terapêutica do câncer de mama sem con-
siderar as informações de receptores hormonais, algo 
inconcebível hoje em dia.

O tratamento adjuvante do câncer de mama con-
ceitualmente objetiva combater a presença de doença 
não detectável clinicamente naquelas pacientes que 
foram (tratamento adjuvante) ou serão tratadas local-
mente de forma definitiva (tratamento neoadjuvante), 
geralmente empregando cirurgia como tratamento 
local. Esta doença não detectável pelos métodos con-
vencionais é conhecida como doença micrometastáti-
ca. É interessante observar que este conceito de doença 
micrometastática, que remonta ao início dos estudos 
de quimioterapia adjuvante, foi posteriormente con-
firmado através da detecção de células neoplásicas cir-
culantes do sangue ou na medula óssea mesmo em 

Tratamento adjuvante do câncer de mama

Hormonioterapia

Por Dr. Marcus Magnus 
Sampaio* (CRM -GO 7378)

dados do EBCTG 2011 (Early Breast Cancer Trialists’ 
Collaborative Group) mostraram o benefício do uso de 
TMX com uma redução do risco de recorrência em 15 
anos (RR= 0,61; IC 95%= 0,57-0,65) e redução do risco 
de morte relacionada ao câncer de mama em 15 anos 
(RR 0,70, IC 95%= 0,64-0,75). 

A partir deste balizamento, e com as diferentes 
abordagens disponíveis (p. ex.: inibidores da aromatase 
e supressão ou ablação ovariana), surgiram duas formas 
de abordar o problema: intensidade e tempo.  Assim, 
busca-se a definição da melhor intensidade do bloqueio, 
mais adequada e com melhor perfil de toxicidade; além 
da definição do tempo deste mesmo bloqueio.  

No campo da intensidade da hormonioterapia é 
preciso considerar as pacientes na pré-menopausa e 
na pós-menopausa. Nestas últimas a intensidade foi 
testada na comparação entre inibidores da aromatase 
(IA) X tamoxifeno em múltiplos estudos. Nesta situ-

ação os estudos ATAC (TAM X anastrozol) e BIG 
1-98 (TAM X letrozol) mostraram ganho em sobre-
vida livre de doença (SLD) com o emprego de IA e 
o estudo MA.27 mostrou uma equivalência entre o 
anastrozol e o exemestano. Estes e outros dados fo-
ram analisados em conjunto pelo EBCTG, em uma 
meta-análise publicada na revista The Lancet com 
31.920 pacientes, demonstrando concordância com 
os estudos individuais e mostrando ganhos de sobre-
vida relacionada ao câncer de mama, além de ganhos 
relacionados à mortalidade por qualquer causa. Na-
turalmente esses ganhos devem ser ponderados com 
os efeitos colaterais proporcionados pelo uso de IA, 
principalmente sintomas musculoesqueléticos, dis-
funções sexuais, osteoporose, fraturas, doença car-
diovascular e hipercolesterolemia, em contraste com 
o risco de TVP e câncer de endométrio relacionado 
ao uso de TMX.

carcinomas mamários de 0,5 cm de diâmetro, mos-
trando que muito precocemente estas células tumorais 
podem adquirir um fenótipo invasor.

Dos tratamentos disponíveis e em uso corrente atual-
mente no tratamento adjuvante destacam-se o emprego 
da quimioterapia, da hormonioterapia e dos anticorpos 
monoclonais direcionados contra o receptor HER-2, 
uma proteína transmembrana que foi inicialmente estu-
dada como um marcador prognóstico de evolução des-
favorável em câncer de mama, mas que mostrou ser um 
excelente alvo para os anticorpos monoclonais dirigidos 
contra HER-2 como trastuzumab e pertuzumabe.

O uso de cada um destes elementos no extenso ar-
mamentário relacionado ao tratamento do câncer de 
mama foge ao nosso objetivo, qual seja, discutir alguns 
pontos relacionados à hormonioterapia adjuvante e pro-
porcionar uma visão geral dos pontos já definidos e ain-
da por definir neste contexto. 

A hormonioterapia (HT) evoluiu a partir da HT 
ablativa cirúrgica, a ooforectomia e hoje as modalidades 
mais comuns em tratamento adjuvante são os modula-
dores da sinalização do receptor de estrogênio (selective 
estrogen receptor modulators – SERMS), dos quais o 
tamoxifeno (TMX) é o exemplo mais conhecido, além 
dos inibidores de aromatase e dos análogos LHRH 
como a goserelina, a triptorrelina e a leuprorrelina,  os 
quais fazem a supressão da função ovariana a partir da 
supressão a nível hipofisário.

Diversas meta-análises já demonstraram o benefí-
cio da hormonioterapia quanto ao ganho de sobrevida 
em comparação com não tratamento naquelas pacien-
tes com doença não metastática e com receptores hor-
monais positivos. A droga que serve de balizador neste 
sentido é o tamoxifeno, o qual faz um antagonismo 
competitivo no âmbito do receptor de estrogênio. Os 
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A intensidade da hormonioterapia também foi ava-
liada na pré-menopausa, na comparação entre tamo-
xifeno X ablação/supressão ovariana (com ou sem IA). 
O racional desta abordagem está na evidência de uma 
melhor evolução para as pacientes que desenvolvem 
amenorreia após a quimioterapia adjuvante, sugerindo 
que parte deste benefício possa estar relacionado à su-
pressão ovariana.  Nesta situação o que se demonstrou 
foi o pouco ou nenhum benefício da adição de ablação 
ovariana ao uso de TMX. Contudo, a análise combi-
nada entre os estudos TEXT/SOFT (4690 pacientes) 
mostrou um ganho na SLD para a combinação de abla-
ção/supressão ovariana + exemestano em comparação 
com TAM + ablação/supressão ovariana (risco relativo 
de 0,72 IC 95%= 0,60-0,85). Este dado vai no mesmo 
sentido que indica a superioridade do bloqueio com IA 
na pós-menopausa, pelo menos no curto prazo.

No outro caminho, relativo ao tempo maior de em-
prego da hormonioterapia,  os estudos mostraram, no 
que se referiu ao tamoxifeno, um ganho com redução da 
recorrência (estudos ATLAS e aTTom). De forma rele-
vante estes estudos mostraram uma redução da morta-
lidade relacionada ao câncer de mama, principalmente 
na segunda década após o diagnóstico, evidenciando 
um efeito tardio e persistente da hormonioterapia, em 
consonância com a biologia do tumor de mama com re-
ceptores hormonais positivos, os quais podem recidivar 
em um longo período após o tratamento inicial.

No mesmo sentido, porém de forma menos consis-
tente, o estudo MA.17R avaliou o uso de letrozol por 5 
anos, havendo um uso prévio por 5 anos da mesma dro-

A radioterapia possui 
parte fundamental no 
tratamento do câncer 
de mama em estágios 
iniciais, com benefícios 
comprovados de sobre-
vida após a cirurgia con-
servadora. No entanto, a 
realidade brasileira en-
frenta carência de apa-
relhos de radioterapia, 

o que provoca longas filas de espera, atrasos no início 
do tratamento, que poderão comprometer a eficácia do 
tratamento oncológico.

Muitos pacientes moram a longas distâncias (num 
raio maior que 50 km) dos serviços de radioterapia, o 
que dificulta o deslocamento diário da paciente para a 
realização do tratamento.

A radioterapia com fracionamento convencional tem 
duração aproximada de 5 a 6 semanas, sendo realizada 
em cinco sessões por semana. Esse tempo prolongado de 
tratamento acaba por preencher, durante longo tempo, as 
vagas nos aceleradores lineares, aumentando ainda mais 
a fila de espera para a entrada de novos pacientes à espe-
ra para iniciar a radioterapia e dificulta o deslocamento 
diário dessa paciente por várias semanas, afastando-a do 
trabalho e mesmo do seu convívio familiar.

A proposta da maior utilização das técnicas de hipo-
fracionamento em radioterapia, ou seja, a redução nos 
dias dispensados ao tratamento (geralmente em 3 a 4 
semanas), acarretaria menores filas de espera para ini-
ciar a radioterapia e maior rotatividade dos aceleradores 
lineares, com um número consequentemente maior de 

Qualificação de Recomendações de 
Radioterapia Hipofracionada de Mama

Consenso da sBrt

entrada de pacientes na máquina ao longo dos meses, 
facilidade no acesso aos serviços especializados e, con-
sequentemente, um maior número de pacientes tratadas 
com a mesma capacidade instalada de equipamentos 
destinados ao tratamento radioterápico no país.

O hipofracionamento na radioterapia consiste no 
aumento da dose diária com um número menor de 
frações e redução no tempo total necessário ao trata-
mento ionizante.

Vários estudos de fase III randomizados com núme-
ro significativo de pacientes suportam o uso do hipofra-
cionamento na prática clínica em pacientes submetidas 
ao tratamento conservador da mama, com a mesma 
eficácia em controle local e sobrevida, sendo já ampla-
mente utilizado nos países como o Canadá, Inglaterra e 
Austrália (Whelan et al., N Engl J Med 2010;362:513-
20; Haviland et al., Lancet Oncol 2013;14:1086-94; 
Fast Trialist Group, Radioth Oncol 2011;100:93-100; 
Budach et al., Breast Care 2015;10:240-45; Valle et al., 
Breast Cancer Res Treat 2017;162(3):409-17).

Diante dos fatos acima expostos, a Sociedade Brasi-
leira de Radioterapia (SBRT) na pessoa do Presidente 
Dr. Arthur Accioly Rosa, se preocupou em documentar 

Por Dra. Nilceana Maya
Aires Freitas*

ga, com ou sem o emprego de tamoxifeno inicial por 5 
anos. Este estudo mostrou benefício em termos de SLD, 
porém, sem evidenciar ganho de sobrevida global (93 X 
94%; p= 0,83).  De forma interessante, três estudos pos-
teriores foram incapazes de confirmar os mesmos acha-
dos (NSABP-B42, DATA trial, IDEAL trial).

Nesta situação, onde há múltiplas opções com per-
fis de benefício e de toxicidades diversos, é natural que 
haja alguma discordância entre os profissionais quanto 
à melhor abordagem. Contudo, é fundamental avaliar 
adequadamente os riscos de recidiva e mortalidade da 
melhor forma possível, seja através da presença de fa-
tores de risco como presença de envolvimento linfono-
dal, tumores volumosos, alto grau tumoral, presença de 
invasão linfo-vascular, seja através de ferramentas in-
formatizadas para estimativas de risco ou, quando dis-
ponível, pelo uso de ensaios genômicos.

Além disso, é fundamental discutir com as pacientes 
essas informações, o que funciona como auxiliar ou até 
mesmo definidor da decisão terapêutica, mas também 
com agente motivador, uma vez que os tratamentos com 
maior supressão da função endócrina, como o uso de 
análogos LHRH associados a exemestano ou mesmo 
uso de IA por prazos mais longos, embora tenham um 
potencial melhor resultado de longo prazo, acarretam 
mais sintomas e efeitos colaterais no curto prazo.

*Oncologista Clínico, Mestre em Biologia na Área de Ge-
nética Humana pela Universidade Federal de Goiás, mem-
bro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), 
da American Society of Clinical Oncology (ASCO) e de Eu-
ropean Society of Medical Oncology (ESMO).
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e sugerir um Consenso para uniformizar a utilização 
do hipofracionamento em radioterapia nas pacientes 
tratadas de câncer de mama no Brasil, assegurando as 
medidas de segurança necessárias à técnica, após uma 
reunião com especialistas na área de diferentes regiões 
do país, a qual tive a honra de coordenar.

Os painelistas que participaram do Consenso são todos 
membros titulares da SBRT, escolhidos por terem expe-
riência reconhecida e dedicação no tratamento do câncer 
de mama, que estariam também representando os princi-
pais grandes centros de referência em câncer de mama de 
cada uma das diferentes regiões do país, os quais, na sua 
maioria, realizam o atendimento profissional tanto com 
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto com 
o atendimento na rede privada de saúde suplementar.

A reunião de especialistas aconteceu no dia 3 de mar-
ço de 2018 e contou com a presença de 20 profissionais, 
sendo 18 radio-oncologistas, um físico (representante da 
Associação Brasileira de Física Médica-ABFM) e um 
mastologista (representante da Sociedade Brasileira de 
Mastologia - SBM), os dois últimos escolhidos como 
consultores Ad Hoc. Apenas os radio-oncologistas tive-
ram direto a voto.

Inicialmente, foram formuladas questões quanto às 
indicações e segurança do hipofracionamento em radio-
terapia para o câncer de mama em diferentes contextos 
clínicos e, após a revisão da literatura e discussão dos 
temas, foram colocadas em votação.

Três respostas possíveis eram permitidas para as 
questões: concordam, discordam e abstenção. A absten-

Sempre nos questionam como é ter um pai médico e 
tão conceituado como o nosso, e nunca sabemos ao 

certo o que realmente responder.
O famoso Dr. Ruffo Júnior é, na verdade, o nosso 

melhor amigo. Não é só o médico, professor, doutor, 
pesquisador e cientista renomado. Ele já foi o nosso 
príncipe encantado, vilão de conto de fadas, palhaço, 
mágico, mecânico, eletricista e, atualmente, ele assume 
o lugar de herói. Sim, herói! Não só nosso, mas de mi-
lhares de mulheres brasileiras. Diversas vezes ficamos 
tristes e até nos sentimos abandonadas quando não po-
díamos tê-lo ali, ao nosso lado o tempo todo, mas talvez 
hoje sejamos capazes de entender o por quê. Ele, que 
tantas vezes já abdicou de noites em família, nunca ne-
gou um colo quando mais precisamos. Ele, que sempre 
deu o seu melhor às suas pacientes, também já passou 
várias noites em claro preocupado com nossas doenças.

Assim como ele mostra a todos um grande amor à 
Medicina, ele demonstrou amor todos os dias em casa. 
Nunca o vimos reclamar, ou sequer pensar em desis-
tir dessa profissão que sempre foi a sua vocação. Afinal, 
uma pessoa que nasceu no dia do médico só pode ser 
uma coisa: médico! E foi assim que sempre o vimos: 
uma capa branca, sempre disposto a, se não necessaria-
mente salvar, aliviar e cuidar do outro.

Desde pequenas, ele sempre brincou que poderíamos 
ser o que quiséssemos quando crescêssemos, desde que 
fossemos médicas. Brincadeira ou não, aquilo foi o que 
nós sempre carregamos conosco. Nunca tivemos dúvi-
das, queríamos ser iguais a ele, mas não foi um caminho 
fácil. Pensamos em desistir diversas vezes, choramos 
muito, crescemos mais ainda. Lidamos com várias dores, 
mas tivemos sempre o apoio dos nossos pais. Vivencia-
mos o que percebíamos ainda crianças: médico trabalha 
muito, se doa muito, mas não há nada mais gratificante 

ção poderia ser utilizada nos casos onde não existissem 
dados suficientes, ou o painelista não tivesse experiência 
ou conhecimento suficiente naquele tópico. O consenso 
era atingido quando existia concordância de pelo me-
nos 75% dos painelistas. O grau de recomendação foi 
também sugerido de acordo com o nível de evidência 
científico fraco, médio ou forte.

A reunião foi dividida em três módulos principais de 
discussão:

Módulo I – Qual a paciente ideal para a radioterapia 
hipofracionada de mama

Módulo II – Zonas de controvérsias e contraindica-
ções ao hipofracionamento de mama

Módulo III – Segurança na tecnologia aplicada do 
hipofracionamento de mama

O resultado da reunião de Consenso será publicado 
na revista Brazilian Journal of Oncology (BJO) e, em 
breve, trarei os resultados dessa reunião atualizados aqui 
na Revista da SBM-GO.

* Radio-Oncologista do Hospital Araújo Jorge / ACCG, 
Cebrom Bueno e Instituto de Mastologia e Oncologia (IMO), 
Mestrado e Doutorado pela UFG, membro da Diretoria 
da Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), gestões 
2011-2014 e 2017 – 2020, membro da American Society 
for Radiation Oncology (ASTRO) e Sociedade Brasileira de 
Radiocirurgia (SBRC) e membro da Rede Brasileira de Pes-
quisa em Mastologia.

Dedicação à Medicina e amor à família

laços de Família
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do que saber que se fez o bem a outrem. Terminamos a 
faculdade e chegou o momento tão aguardado por nós: a 
colação de grau. Foi nesse dia que tivemos a maior certe-
za das nossas vidas: fizemos a escolha certa.

A maior emoção foi ver nossos dois maiores exem-
plos ali, o papai Ruffo e a mamãe Nilceana, nos ajudan-
do a fazer aquele que será o juramento de uma vida: o de 
Hipócrates. Juramos nunca fazer o mal perante os nos-
sos dois maiores juízes: nossos pais! Naquele momento 
compreendemos a dimensão e a grandiosidade dessa 
profissão. Médico não é anjo, salva-vidas ou mesmo um 

“deus”. Médico é o que nossos pais sempre foram: hu-
manos que juraram aplicar tudo aquilo que sabem para 
o bem do enfermo.

Gratidão pai por ser nosso mestre, exemplo, nosso 
maior companheiro. Gratidão por nos levantar quando 
caímos, por nos ouvir quando precisávamos desabafar, 
por nos fazer continuar quando queríamos desistir. Nunca 
nos esqueceremos dos ensinamentos, carinho e puxões de 
orelha. Sei que nunca seremos tão grandes quanto você, 
mas tenha certeza que persistiremos nessa árdua tarefa. 
Espelhamo-nos ontem, hoje e sempre e nos orgulhamos 
ao dizer que sim, somos muito parecidas com aquele que 
sempre foi nosso maior exemplo: nosso pai! Continue bri-
lhando sempre, pois hoje aprendemos que dividir você é a 
melhor coisa que poderemos fazer à humanidade.

 Com todo o nosso amor e admiração,
 Laís Tomaz Maya e Paola Ferreira de Freitas
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A Mastite Granu-
lomatosa foi des-

crita pela primeira vez 
por Kessler e Wolloch 
em 1972. Apresenta 
baixa incidência cor-
responde a 1,8% das 
doenças benignas da 
mama (Segundo es-
tudo de Baslaim et 
al). De etiologia des-
conhecida, acomete 
mulheres jovens, prin-
cipalmente com histó-

ria de gestação e amamentação recentes.
 Clinicamente surge como nódulo único ou nó-

dulos dolorosos, edema e eritema da pele, derrame 
papilar, fístulas e adenomegalia axilar. Na maioria 
das vezes é unilateral. A Mastite granulomatosa 
pode simular um câncer, principalmente o câncer 
inflamatório, seu diagnóstico é de exclusão.

 Os achados mamográficos são descritos como: 
normal, pequenos nódulos mal definidos, densida-
de assimétrica e distorção do tecido mamário. O 
aspecto ultrassonográfico são imagens nodulares hi-
poecoicas, heterogêneas, margens irregulares, con-
fluentes, edema subcutâneo, espessamento da pele e 
adenomegalia axilar.

 Para o diagnóstico sugere-se amostras histo-
patológicas, que pode ser pela Core Biopsy.  Re-
alização de pesquisa para Fungos e Bactérias. A 
Mastite granulomatosa na análise histológica 
ocorre entre os lóbulos com granulomas necró-
ticos não caseosos com células gigantes sem ne-
nhum microrganismo identificado.

Mastite Granulomatosa

saiba mais

Por Dra. Lorene Almeida 
Pinheiro de Belém*

 Essa patologia apresenta alta taxa de recorrência 
e não existe consenso sobre o tratamento ideal. As 
abordagens principais são medicamentosa, cirurgia 
ou as duas associadas. Dentre as medicamentosas, o 
uso de corticoide (Prednisona) e Metotrexate é o que 
apresentou melhor resposta.

 Em alguns trabalhos, o uso de Prednisona foi de 
30mg/dia de 4-6 semanas. A dose inicial é de 30mg/
dia nas duas primeiras semanas, reduzindo par 20 mg/
dia na terceira semana, para 10mg/dia na quarta sema-
na e 5mg/dia na quinta e sexta semana. Essas pacientes 
eram suplementadas com Cálcio e Vitamina D.

 As pacientes com recorrência em uso de terapia 
com corticoide podem iniciar o uso de Metotrexate 
de 7,5mg/ 10 mg por semana (até a dose de 15 mg) 
durante 4 semanas a 11 meses. As pacientes fizeram 
suplementação com 5mg/dia de ácido fólico e, a cada 
2-4 semanas, era realizado hemograma com conta-
gem de plaquetas e função hepática. Apresenta me-
nos efeitos colaterais e recidivas, porém os principais 
efeitos colaterais são: anemia, neutropenia e altera-
ção da coagulação.

 Cirurgia era mais utilizada no início e em nó-
dulos únicos, mas apresenta alta taxa de recidiva e 
resultados estéticos ruins.

 A mastite granulomatosa, apesar de ser uma pa-
tologia benigna, ainda é um desafio para nós mas-
tologistas, devido à ansiedade que gera na paciente, 
tratamento prolongado (efeitos colaterais adversos) e 
altas taxas de recidiva.

* Médica Mastologista, Membro do Colégio Bra-
sileiro de Mastologia e Titulo de Mamografia pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia. Preceptora da re-
sidência de Mastologia do Hospital e Maternidade 
Dona Iris - HMDI.
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