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Posicionamento estratégico, ótima infra-estrutura hoteleira 
e de lazer, proximidade de cidades históricas e turísticas com 
deslumbrantes belezas naturais, um dos melhores centros de 
convenções do país, além de comprovado know how na área 
de turismo de negócios e eventos, são alguns dos atrativos 
que credenciam Goiânia a sediar o Congresso Brasileiro de 
Mastologia em 2011, maior e mais importante evento médico 
e científi co anual de nossa especialidade.

Além da inquestionável importância científi ca, o Congresso 
Brasileiro de Mastologia é também uma excelente oportunidade 
de rever amigos, construir novas amizades e de troca de 
experiências entre aqueles que escolheram a Mastologia como 
foco de atuação e estudos. É inegável que Goiás vem ocupando 
uma elogiável posição, em âmbito nacional, na nossa área. 

Portanto, além de desejável, a escolha de Goiânia como sede 
do XVI Congresso Brasileiro de Mastologia é apropriada e 
bem-vinda.

Entretanto, somente com a sensibilidade e o envolvimento de 
todos seremos brindados com a realização do congresso brasileiro 
em terras goianas. Assim, solicitamos o inestimável apoio dos 
colegas para Goiânia, aconchegante e moderna cidade plantada 
no coração do Brasil, capital verde do país, se transformar, em 
2011, em privilegiado centro de debates e trocas de experiências 
de nossa especialidade.

Em 2011 esperamos poder receber convidados e congressistas 
com os braços abertos e datashows ligados para mais uma etapa 
médico-científi ca da história da Mastologia brasileira.

Contamos com a sua adesão!

É inegável que Goiás vem ocupando uma elogiável 

posição, em âmbito nacional, na nossa área
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GERALDO QUEIROZ I PRESIDENTE DA SBM-GO

JUBILEU DA SBM E GOIÂNIA 2011
A SBM está preparando uma série de eventos científicos 

e sociais para comemorar em grande estilo os 50 anos 

de ótimos serviços prestados à especialidade

Após várias gestões, na reunião dos 
presidentes, realizada no Rio de Janeiro, 
lançamos o nome de Goiânia para 
sediar o próximo Congresso Brasileiro 
de Mastologia, marcado para 2011. O 
principal motivo que nos levou a esse 
movimento arrojado foi o ótimo período 
vivenciado pela SBM-GO no cenário 
nacional, um momento de crescimento 
e união cada vez maior, necessário para 
que possamos apresentar o pleito de 
sediar o maior evento nacional de nossa 
especialidade com alta possibilidade 
de sucesso. Goiânia conta com uma 

localização estratégica, um ótimo centro de 
convenções e todos os demais requisitos 
necessários para emplacarmos a nossa 
capital como sede do congresso de 2011. 
Entretanto, somente com a união e o 
envolvimento de todos conseguiremos 
alcançar mais essa importante conquista 
para a Mastologia goiana. Esperamos 
contar com a presença do maior número 
possível de associados no próximo 
round dessa luta, que acontece no mês 
de outubro, na cidade de Gramado/RS, 
durante o XV Congresso Brasileiro de 
Mastologia. 

E por falar em congresso, não podemos 
esquecer que nesta 15ª edição celebraremos 
o Jubileu da Sociedade Brasileira de 
Mastologia. A SBM está preparando uma 
série de eventos científi cos e sociais para 
comemorar em grande estilo os 50 anos de 
ótimos serviços prestados à especialidade e, 
consequentemente, à saúde brasileira. Diante 
desses dois motivos respeitáveis, a presença 
de todos os mastologistas que atuam em 
Goiás no congresso de Gramado, que será 
realizado no período de 14 a 17 de outubro, 
não é somente desejável, é indispensável para 
o avanço da mastologia em nosso Estado.
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XII Jornada de Mastologia do Sudoeste Goiano

Nos dia 1 e 2 de maio foi realizada a XVII Jornada de Ginecologia 
e Obstetrícia do Sudoeste Goiano e a XII Jornada de Mastologia. 
O evento teve uma tarde dedicada à mama e teve como tema 
central Dúvidas em Mastologia, dentro do qual foram abordados 
os temas Mamografi a: como interpretar a classifi cação Birads?, cujo 
palestrante foi Antônio Rosário Leite Filho, Cistos mamários: quando 
observar e quando puncionar? Como interpretar os resultados, 
palestra proferida por José Orestes Borges Guimarães, Hormônios 
induzem câncer de mama? Como conduzir paciente com Ca mama 
e sintomas: atrofi a vaginal, fogachos, osteoporose, assunto analisado 
por Juarez Antônio de Sousa, Biologia molecular: genética, HER 2 
e outros fatores prognósticos e preditivos, abordado por Ruffo de 
Freitas Júnior e Imagenologia da Mama: Mamografi a Convencional, 
Digital, USG e Ressonância, palestra ministrada por João Bosco 
Machado da Silveira.

Evento teve uma tarde dedicada à mama
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EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás
PRESIDENTE: Geraldo Silva Queiroz
VICE-PRESIDENTE: Juarez Antônio de Sousa
1° SECRETÁRIO: Antônio Leite
2° SECRETÁRIO: Antônio Eduardo Rezende de Carvalho
1° TESOUREIRO: Rubens José Pereira
2° TESOUREIRO: Luís Fernando Pádua Oliveira

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

(62) 3224-3737
ARTE@CONTATOCOMUNICACAO.COM.BR

PUBLICAÇÃO COM A QUALIDADE:Edição: Ana Maria Morais
Redação: Dário Álvares
Fotos: Juliana Dias
Direção de Arte: Wesley Soares
Arte Final: Aléx Froes, Lethícia 
Serrano, Matheus Mendes
Comercialização: Erika Bizoto

Praça Floriano, 55/801 – Centro – Rio de Janeiro, RJ
Fone: (21) 2220-7711 / 2220-7111 – e-Mail: secretaria@sbmastologia.com.br

Sede

Rua Cinco de Julho, 349/203 – Copacabana – Rio de Janeiro, RJ
Fone: (21) 2767-9834 – e-Mail: ricardochagas@uol.com.br

Presidência

Diretoria
Presidente
Carlos Ricardo Chagas

Vice-Presidentes
Ângelo do Carmo S. Mathes (SP)
Carlos Henrique Menke (RS)
João Bosco Machado Silveira (GO)
Licurgo N. Bastos Júnior (PA)
Sergio Ferreira Juaçaba (CE)

Secretário-Geral
Roberto José S. Vieira (RJ)

Secretário-Adjunto
Adriana de Freitas Torres (PB)

Tesoureiro-Geral
Marcos Wajnberg  (RJ)

Tesoureiro-Adjunto
José Clemente Linhares (PR)

Conselho Deliberativo
Presidente
Diógenes Basegio (RS)

Comissão Científica
Henrique M. Salvador Silva (MG)

Prezados Mastologistas,
A Diretoria da SBM convida-os a participar dos eventos comemorativos do JUBILEU DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA (1959-2009), nos dias 6 de junho de 
2009, no Rio de Janeiro, e 16 de outubro de 2009, em Gramado-RS, durante o XV 
Congresso Brasileiro de Mastologia, de acordo com a programação aqui publicada.

Incrições e maiores informações com nossas secretárias, Cida e Thais, nos telefones: 
(21) 2262-6306 e (21) 2220-7111.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2009.

Carlos Ricardo Chagas
Presidente da SBM 

Jubileu da Sociedade Brasileira de Mastologia - 1959-2009

PARTE I
06 de Junho de 2009 - 8h às 20h
Hotel Windsor Barra – Rio de Janeiro – RJ
Comemoração da Fundação da Sociedade Brasileira de Mastologia

I. Simpósios - SBM - IFF FIOCRUZ - Oncoclínica RJ
Simpósio Comemorativo do Jubileu da Sociedade Brasileira de Mastologia
XVI Encontro Sobre Temas em Mastologia & IX Novidades & Controvérsias 
em Mastologia
Atualidades em Oncologia Mamária – ASCO 2009

II. Solenidade
Junho de 1959 - Junho de 2009: Conquistas e Afirmações da Especialidade. 
Muitas Recordações 

III. Coquetel

PARTE II
16 de Outubro de 2009
Hotel Serrano – Gramado – RS (XV Congresso Brasileiro de Mastologia)

I. História da SBM

II. Outorga de Comendas

III. Jantar Dançante
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FUNDAMENTAÇÃO: 
A maturação da célula dendrítica (DC) 

é considerada essencial para o início da 
resposta imune. O antígeno CD83 é um 
coestimulador, membro da super família de 
imunoglobulinas com 45Kd, e sua expressão 
é um importante marcador da maturação 
da DC.
OBJETIVOS: 

Analisar a expressão do antígeno CD83 
no fibroadenoma da mama humana e 
no tecido mamário adjacente à lesão, e 
identifi car os fatores clínicos que possam 
infl uenciar nesta expressão. 
MÉTODOS: 

É um estudo retrospectivo e foram 
analisados materiais histopatológicos de 
29 casos de fi broadenomas de mamas 
e dos tecidos mamários adjacentes às 
lesões, de 28 mulheres no menacme. O 
método imunohistoquímico foi utilizado 

Análise da expressão do antígeno 
CD83 no fibroadenoma mamário 
humano e no tecido adjacente

Os professores-doutores AFONSO 
CELSO PINTO NAZÁRIO, CARLOS 
ALBERTO RUIZ, GIL FACINA, 
JUAREZ ANTÔNIO DE SOUSA 
e RICARDO ARTIGIANI NETO, 
componentes da banca examinadora, 
ladeiam MARCUS BORGES

para análise da expressão do antígeno 
CD83 com, posterior, contagem das 
células com microscopia de luz. Utilizamos 
teste paramétrico (t-Student para dados 
pareados) para análise estatística dos 
resultados. 

RESULTADOS: 
A expressão positiva do antígeno CD83 

nas células do fi broadenoma (365,52; DP 
133,13) em relação às do tecido mamário 
adjacente (189,59; DP 140,75), foi superior 
e a diferença foi estatisticamente signifi cativa 
(p<0,001). Vários fatores clínicos foram 
analisados, porém, apenas a paridade 
mostrou-se influente na expressão do 
antígeno CD83 no tecido mamário adjacente, 
onde a expressão positiva foi mais evidente 
nas mulheres nulíparas (p=0,042). 
CONCLUSÕES: 

A expressão do antígeno CD83 foi 
significantemente maior nas células do 
fi broadenoma, quando comparada com as 
do tecido mamário adjacente. Nenhuma 
variável clínica infl uenciou sua expressão 
no fi broadenoma da mama, entretanto, foi 
signifi cativamente maior no tecido mamário 
normal adjacente de mulheres nulíparas. 

A SBM-GO parabeniza o associado Marcus Nascimento Borges pela defesa de Tese de 

Doutorado, no dia 17 de fevereiro, pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
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