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Somente foi possível alcançar nossa meta com a imprescin-
dível participação dos mastologistas, bem como dos cole-

gas da oncologia clínica, radioterapia, patologia, radiologia, 
ginecologia, medicina nuclear e cirurgia plástica. Estiveram 
também conosco profissionais de enfermagem, fisioterapia, 
psicologia e serviço social.

Vocês fizeram muito e espero que continuem conosco nos 
próximos anos. 

Também registramos aqui a nossa gratidão aos nossos 
patrocinadores e parceiros. Que possamos continuar juntos 
nessa caminhada, que é de muita luta, mas extremamente 
gratificante. 

Os estudantes de diversas Ligas Acadêmicas consegui-
ram multiplicar a voz da SBM-GO com uma parceria bri-
lhante e que não poderia jamais deixar de ser reconhecida. 
A vocês, o nosso muito obrigada. 

Concluímos o ano com um sentimento de gratidão por 
tudo que conseguimos realizar. E não vamos parar por aqui. 
Vamos continuar, firmes,  e cumprindo o nosso papel. 

A todos, um Natal de muita luz e união. 
Que 2018 seja um ano de grandes conquistas! 

Agregar e reunir:
essa foi a meta de 2017

EditoriAl
Rosemar Macedo de Sousa Rahal
Presidente
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possibilidades em outras gestões e em outros anos. Po-
derá contar com nossa ajuda também no que for neces-
sário’’ na fala do mastolgista Régis Resende Paullinelli.

‘’Eu nunca tinha ido a um clube da mama. Já havia ouvi-
do falar, mas este ano tive o prazer de participar. Acho que 
o clube da mama veio fortalecer a Mastologia de Goiás. De 
uma forma objetiva, simples e bem fundamentada, o Clube 
da Mama reuniu profissionais de diversas especialidades 
ligadas à Mastologia para discutirem assuntos pertinentes 
à área. As discussões visam ampliar o conhecimento de to-
dos e melhorar a qualidade dos atendimentos aos pacientes, 
fazendo com que todos nós, que prestamos atendimento à 
saúde da mulher, tenhamos mais segurança nas condutas 
tomadas. As discussões são sempre produtivas. As aulas são 
ministradas de maneira bem informal, permitindo que to-
dos se manifestem e forneçam depoimentos, sobre as difi-
culdades vividas no dia a dia da Mastologia. Sabemos que 
cada caso deve ser tratado como único, pois aprendemos 
com o passar dos anos, que os tumores de mama são dife-
rentes entre si, sabemos também que cada indivíduo por-
tador de tal moléstia é único e pode responder de maneira 
não uniforme aos tratamentos oferecidos, por esta razão, 
discussões na área se fazem necessárias para ampliar nossa 
visão desta complexa doença. As discussões que seguem às 
aulas são muito elucidativas e nos permitem refletir sobre 
condutas que tomamos a cada dia. Assim, acredito que o 
Clube da Mama engrandece a sociedade que o organiza e 
possibilita o aumento do conhecimento e da integração de 
profissionais que atuam na área. Aproveito para parabenizar 
a regional de Goiás e oferecer meu total apoio para que estas 
reuniões continuem a acontecer, refletindo no melhor aten-
dimento e cuidado com o paciente portador de Câncer de 
Mama. Parabéns a todos que participaram e que venha 
2018 com mais atividades e bons ensinamentos.” Lucia-
na Peclat de Paula - Radioterapeuta.
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A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goi-
ás (OAB-GO), em pasceria com a Sociedade 

Brasileira de Mastologia – Regional Goiás e o Cen-
tro Avançado de Diagnóstico da Mama (CORA), 
realizaram, no dia 31 de outubro, uma Audiência 
Pública com o tema “câncer de mama: entraves 
para o rastreamento e tratamento em goiás”.

O radiologista Francisco Ramos ponderou que: 
‘’Hoje o clube da mama nós oferece encon-

tros mensais onde temos a oportunidade de assis-
tir palestras com temas atuais, discutir condutas e 
tratamentos, nos relacionar e trocar experiências 
com profissionais da área . Não menos importante vemos 
uma crescente na parceria com instituições de peso, am-
pliando assim o alcance e o envolvimento da sociedade 
nesta questão, estruturando bases sólidas para futuras e 
efetivas atuações. Agradecemos a todas as gestões desses 
anos e parabenizamos a gestão atual pela atuação e di-
namismo que buscam acompanhar o crescente e rápido 
movimento das informações dos dias de hoje.’’

Para a patologista Marisa Amaral : ‘’O Clube de 
Mama na minha visão está entre as melhores iniciati-
vas da mastologia goiana, aliás o grupo é extremamente 
ativo, o Clube com a sua atividade multidisciplinar per-
mite a toda equipe se manter atualizada e integrada o 
que garante atuação mais e efetiva no diagnóstico e tra-
tamento das lesões mamárias. Isso por sua vez, se traduz 
em um atendimento mais eficiente as pacientes tanto do 
setor privado, quanto público.  É uma grande iniciativa.

´́ A revitalização do Clube da Mama em Goiás foi 
um grande avanço tendo uma  importante adesão dos 
colegas mastologistas, oncologistas, patologistas, radio-
terapêutas, e outras áreas não médicas. Ficamos muito 
feliz com essa a oportunidade de ter grandes palestras, 
grandes discurssões, momentos também para conhecer-
mos  o trabalho dos demais colegas de Goiânia e Goiás. 
Acredito que essa revitalização do Clube da Mama foi 
importante para nosso crescimento como profissional no 
nosso estado. Acredito que deva continuar dentro das 

oAB, SBM e CorA promovem 
Audiência Pública

Clube da Mama Confira o depoimento dos apoiadores do evento
apoiadores

Principais ações da SBM-GO 2017 Atitude Rosa

Washington Luiz Ferreira 
rios - Diretor Dos recursos 
e serviços PróPrios Da
unimeD goiânia

“A UNIMED Goiânia entende que a medicina preventiva 
é muito mais eficaz e eficiente que a curativa. Nesse senti-
do, se sente lisonjeada por ter sido convidada a ser parceira 
do evento. A UNIMED tem uma responsabilidade social 
muito grande em relação a isso. São essas atitudes que fazem 
com que as pacientes se sintam mais acolhidas e amparadas 
no enfrentamento a essa doença,  que ainda é muito sofrida 
para essas mulheres. O evento Atitude Rosa é de extrema 
importância. A UNIMED está junto com a Dra. Rosemar.”

Fátima roriz - Diretora De 
Projetos esPeciais e eventos, Da 
organização jaime câmara 
“O Atitude Rosa é uma realização 

em conjunto da SBM-GO e a Organização Jaime 
Câmara. Acredito que o evento ajuda as pessoas a 
ficarem com o foco mais na atitude de prevenção. A 
conscientização faz a sua parte, e nós fazemos além. 
Essa atitude também precisa vir do poder público! 
E a união da SBM-GO com um grupo de mídia 
é importante para nesse sentido pois, além de re-
forçar a conscientização, auxilia as pessoas a terem 
mais atitude”.



6 7

eLienai Pereira - instituto avon
“Quando uma mulher apoia outra, 
coisas incríveis acontecem, isso me faz 
acreditar na força que temos para mo-

bilizar e conscientizar do quanto é importante nos 
unirmos em prol desta causa que é a luta contra o 
câncer de mama. Nós do Instituto Avon agradece-
mos a parceria e nos colocamos sempre à disposição 
para levar essa mensagem de luta pela vida.”

marcus magnus samPaio - 
Diretor técnico Da oncoviDa
“Temos observado que as pessoas 
estão cada vez mais conscientes da 

importância de se realizar o autoexame. E a con-

gisLene Q. Barreto De oLiveira, 54 
anos, Da ciDaDe De ceres - go.
“O evento foi muito importante. 
Precisamos chamar atenção para 

despertar as mulheres sobre o quão crucial é fazer 
o autoexame.”

syLvia sanae inaBa - instituto 
Por amor
“Acho importantíssimo a realiza-
ção de eventos de conscientização. 
Parabenizo a SBM-GO pela ini-

ciativa! Foi uma honra colaborar e participar 
como apoiadora de um projeto tão relevante 
para toda a sociedade.”

WaLDemar naves Do amaraL - 
ProFessor Do DePartamento 
De ginecoLogia e oBstetrícia 
Da FacuLDaDe De meDicina Da 
universiDaDe FeDeraL De goiás. 

“O Outubro Rosa é uma atividade constante, 
periódica e permanente, referente ao câncer de 
mama. Em Goiás, a SBM realizou o evento com 
perfeição. Este ano ele foi mais inteiro, na praça 
principal de Goiânia, com investimento de vá-
rias entidades de Goiás e com o envolvimento 
da população. Quero felicitar a professora Ro-
semar Macedo Rahal pela incansável disposição 
de cuidar das entidades, em especial, o Departa-
mento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculda-
de de Medicina da UFG e, agora, na presidência 
da SBM-GO.”

Com o objetivo de promover passeios, encon-
tros e atividades relacionadas ao motociclis-

mo, o Ladies of Harley é um grupo composto por 
mulheres que, além de serem apaixonadas por mo-
tos, são associadas da Harley Davidson. Presente 
em vários países, em Goiás o grupo é presidido 
por Mailô Soeiro. 

Este ano, o grupo das Ladies de Goiânia partici-
pou do evento Atitude Rosa, apoiando a luta contra 
o Câncer de Mama. “O objetivo do evento foi cons-
cientizar as mulheres sobre a prevenção do Câncer 
de Mama, que é uma das doenças que mais matam 
no Brasil e no mundo. É importante esclarecer que 
a gente precisa se tocar, precisa se exercitar e ficar 
atenta aos hábitos que não fazem bem à saúde”, ex-
plicou Mailô.

No dia do evento, as Ladies of Harley participa-
ram com as suas máquinas de duas rodas. A presi-
dente do grupo, que foi surpreendida pelo convite 
para participar do Atitude Rosa, elogiou o evento. 
“Indescritível! O evento foi lindo, emocionante! Fo-
mos recepcionadas pelo Grupo Jaime Câmara e pela 
SBM-GO e paramos na Praça Cívica”, relatou.

Grupo goiano ladies of Harley participa de evento 
de conscientização sobre o câncer de mama.

solidariedade na pista
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cLiDenor gomes FiLho - 
PresiDente Da centraL sicooB 
uni  e PresiDente Do conseLho 
De aDministração Da sicooB 

unicentro BrasiLeira.
“Como dirigente do Sicoob, penso que é extrema-
mente importante que as cooperativas mantenham 
acesos os seus interesses pelo que acontece na co-
munidade. O tema, referente ao câncer de mama, 
é bastante importante para a população e é extre-
mamente relevante que as cooperativas participem 
do esforço para a redução da mortalidade.”

maria zaira turchi - 
PresiDente Da FunDação 
De amParo à PesQuisa Do 
estaDo De goiás - FaPeg 

“O Outubro Rosa já é um evento consolidado e 
essa ação da Sociedade Brasileira de Mastologia 
tem uma relevância muito alta, pois trata de um 
tema relacionado à saúde pública e à conscientiza-
ção da população sobre os cuidados com o câncer 
de mama. A Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (Fapeg) se sente honrada em po-
der contribuir com o avanço da medicina aplicada 
a essa área, tanto por meio do fomento à pesqui-
sa científica, tecnológica e de inovação voltada à 
medicina, quanto pelo apoio a eventos importan-
tes como esse da SBM.”

éLBio cânDiDo De PauLa - caPc
“Acho importante apoiar eventos 
como o Outubro Rosa, pois é uma 
maneira de informar e conscienti-

zar as pessoas sobre doenças, prevenções, diag-
nósticos precoces e tratamentos. De acordo com 
o que presenciei no local, acredito  que o evento 
realizado pela SBM-GO atingiu seus objetivos. 
A organização foi muito boa e eu parabenizo os 
envolvidos (em especial a Dra. Rosemar) sabendo 
que trata-se de um trabalho difícil e que requer 
muito empenho. Contamos com uma nova edição 
no próximo ano.”

tinuidade dessa conscientização é o que realmen-
te faz a diferença. Como apoiador, acredito que 
a importância maior é poder colaborar e manter 
essa chama acesa.”
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Outras ações do Outubro Rosa Na Capital

Aproveitando as ações de conscientização re-
alizadas durante todo o mês de outubro, Dr. 

Neimar Alexandre, Médico Nuclear, ministrou 
uma palestra sobre Câncer de Mama, para os 
colaboradores do Instituto de Medicina Nucle-
ar (Imen) e do Sicoob CrediSaúde. Evento, que 
ocorreu no dia 25 de outubro, se iniciou às 
19 horas.
Em pauta, como funcionam as cirurgias 
radioguiadas na operação de tumores nas 
mamas. Experiente, o médico explanou 
também sobre fatores de risco, diagnósticos 
e prevenção.
A entrada no evento exalou solidariedade: 1 
kg de alimento não perecível. O total arre-
cadado foi doado ao Hospital Araújo Jorge.

Colaboradores do imen e do Sicoob CrediSaúde 
participam de palestra sobre câncer de mama

Conscientização

A Bateria Acadêmica Madras-
ta, composta por alunos do 

curso de Medicina da Universi-
dade Federal de Goiás – UFG, 
também participou do evento 
“Atitude Rosa”. Esbanjando entu-
siasmo e engajados com a causa, 
os acadêmicos tocaram durante 
todo o evento, realizado no dia 
oito de outubro. 

De acordo com o responsável 
pela apresentação, o acadêmi-
co Kevin Koshiba, a participação 
no evento teve grande relevância. 
“Foi uma experiência muito dife-
rente e interessante, uma vez que várias ligas aca-
dêmicas da universidade e outras frentes puderam 
se reunir pra exercer atividades diversas, com uma 
única finalidade: proporcionar um evento com a 
maior gama de conhecimento aplicável e infor-
mações possíveis. Tudo isso, em busca de uma 

maior conscientização, tanto das mulheres, quan-
to dos homens participantes, no que diz respeito 
à temática principal do Outubro Rosa, a saúde da 
mulher”, explicou. 

Fundada em 2002, a Bateria Madrasta, além de 
participar das ligas convencionais da universidade, 
realiza trabalhos sociais em hospitais e colégios.

Bateria Madrasta
marca presença
no Atitude rosa

além da sala de aula
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Mastologia
Angiologia
Cirurgia Geral
Nutrição Ginecologia

Cardiologia
Reprodução Humana
Gastroenterologia 

Raio X - Biópsias Guiadas por Ultrassom - Biópsias Guiadas por Mamografia 
Densitometria Óssea - Ecodoppler Venoso - Ecocardiograma 

Mamografias - Colposcopia - Ultrassonografias.

E-mail: institutodamama2008@hotmail.com

Especialidades Atendidas:
Laboratório de Análise Clínica

LABORATÓRIO SABIN

FONES: 62. 3099-5466 / 3324-9576
Rua Coronel Batista Nº173 - Centro - Anápolis - GO CEP 75,020-080

Médico realiza palestras 
sobre o câncer de mama

ativista na luta contra o câncer

Auxiliar, conforme possível, é dever de todos nós 
na luta contra o câncer. E é munido desse obje-

tivo que o mastologista, Dr. Humberto Carlos Bor-
ges, tem ido à luta, oferecendo palestras sobre o tema 
a diversas entidades e instituições

Com o intuito de divulgar e orientar sobre os cui-
dados com a saúde e a prevenção do câncer de mama, 

só em 2017, Dr. Humberto ministrou três palestras: 
uma palestra na loja Maçônica, no setor Pedro Lu-
dovico; outra, no auditório da Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes e a última, no dia 31 de outu-
bro, no Distrito Sanitário Noroeste.

Durante os eventos, o médico abordou temas 
como o autoexame e sanou dúvidas sobre o trata-
mento do câncer de mama.

Para a Mastologista e 
Mestre em Patologia 

Mamária -UFMG,  Dra. 
Mara Costa Dutra,  é pre-
ciso falar sobre o câncer. “É 
muito importante a cons-
cientização da população 
sobre a prevenção do câncer 
de mama. Só com esclare-
cimentos, seja por meio de 
palestras, jornais, ou outros 
informativos poderemos 
trazer às mulheres a impor-
tância dos exames preventi-
vos das mamas”. 

E foi pensando nis-
so que o Condomínio Alphaville realizou 
uma ação muito especial em Outubro,  
mês mundialmente conhecido por levan-
tar a bandeira da prevenção ao câncer de 
mama: uma palestra de conscientização. 

Ministrada às moradoras e funcioná-
rias do condomínio, a palestra foi bas-
tante elogiada. “Foi muito significativa 
a iniciativa do condomínio Alphaville 

Alphaville realiza ação de conscientização 
Unidos contra o câncer de mama

Dra. Mara Costa Dutra 
Mastologista

ao realizar o evento, facilitando o acesso a infor-
mações tão esclarecedoras”, explicou a Dra. Mara 
Costa Dutra.

“O câncer de mama é uma doença que assus-
ta as mulheres tendo em vista 
todo o seu contexto socioeco-
nômico e principalmente emo-
cional, porém, a sua cura está 
diretamente relacionada ao 
diagnóstico mais precoce. 
Não deixar de fazer a ma-
mografia pode salvar a vida 
das pacientes”, finalizou.
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Estudos afirmam que a prática regular de exercício 
diminui consideravelmente a probabilidade de de-

senvolver qualquer tipo de tumor. Pensando nisso, o 
Mastologista, Dr. João Bosco tem realizado, anualmen-
te, o Pedal Contra o Câncer de Mama.

O evento, que acontece em Anápolis, este ano foi reali-
zado no dia 08 de outubro. No grupo de ciclistas, haviam 
mastologistas, pacientes e pessoas engajadas. O trajeto, 
que passou pelo Parque Ipiranga, Centro, Campo Limpo 
e Fazenda Intendência, coloriu de rosa as ruas da cidade.

Em sua 2ª edição, a iniciativa visou recomendar a  
todos que praticar atividades físicas regularmente é uma 
forma importante e poderosa de prevenção. De acordo 

2º pedal outubro rosa é realizado em Anápolis
saúde

com Dr. João Bosco, a conscientização precisa ser lem-
brada. “A prevenção contra o câncer de mama é uma 
luta contínua”, disse.

O evento contou com a cobertura da TV Anhanguera.

É importante conscientizar, in-
dependente do lugar! Em Ce-

res, a campanha do Outubro Rosa 
começou com a iluminação da Clí-
nica Magnificat. De acordo com 
Dr. Glauco Sérgio, também foi 
realizada uma campanha em uma 
cidade próxima, onde cerca de 110 
mulheres foram atendidas. 

Cidade de Ceres também realiza ação no outubro rosa 

Outras ações do Outubro Rosa

Engajado na luta contra o câncer, o Hospital do Câncer 
de Rio Verde também ofereceu a sua contribuição à 

população da cidade. No dia 04 de novembro, a instituição 
realizou cerca de 2500 mamografias, totalmente gratuitas.

A iniciativa, que há 13 anos tem sido realizada, con-
quista espaço e força a cada ano, segundo contou Alessan-
dro Naldi Ruiz, médico Mastologista, na cidade de Rio 
Verde. “A ação visa conscientizar sobre a importância de 
se realizar o exame. E é com esse objetivo, que realizamos 

Hospital do Câncer
de rio Verde realiza cerca
de 2500 mamografias

Firmes na luta contra o câncer esse trabalho. Com certeza, nesses anos, temos feito a dife-
rença em Rio Verde”, disse.

De acordo com Dr. Thiago Machado Carlos de Car-
valho,  Médico mastologista na cidade, conscientizar é 
muito importante. “A conscientização da população sobre 
o câncer de mana é de fundamental importância para al-
cançarmos a meta do diagnóstico precoce e consequen-
temente do aumento das taxas de curas. No evento, as 
pacientes são informadas da importância da mamografia 
do rastreamento da doença, desmistificando fatos e histó-
rias que venham a desistimular essas pacientes a realizar a 
mamografia”,  explicou.

Desde 2004, o Hospital do Câncer de Rio Verde rea-
liza mamografias gratuitas para a população em geral, nos 
meses de outubro e novembro.

No Interior

“Fizemos campanhas no muni-
cípio de Mara Rosa, com quase 100 
mulheres recebendo atendimento e 
orientações, na rádio Legal FM e 
também na  rádio  Coração Fiel. 
Foi gratificante! “, disse.

Participar é a melhor forma 
de auxiliar na conscientização 
da prevenção. 
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Em entrevista, 
Eliane Simo-

nini Baltazar Ve-
lasco, Advogada, 
sócia do escritó-
rio VELLASCO, 
VELASCO & SI-
MONINI ADVO-
GADOS. Mestre 
em Direito, docente 
em cursos de gra-
duação e pós-gra-
duação em Direito, 
conselheira seccio-
nal da OAB-GO, 
e presidente da co-
missão das advoga-
das voluntárias da 

OAB-GO, explanou sobre os direitos de pa-
cientes com câncer.

- Quais os principais direitos dos pa-
cientes com câncer?

Toda mulher que teve uma ou ambas as ma-
mas amputadas ou mutiladas em decorrência do 
tratamento do câncer, tem direito à realização 
de cirurgia plástica de reconstrução mamária. 
Além disso, o paciente tem direito à aposenta-
doria por invalidez; assistência permanente, que 
configura o acréscimo de 25% na aposentadoria 
por invalidez do segurado do INSS, que neces-

A quê pacientes com câncer têm direito?
importante saber!

Eliane Simonini Baltazar
Velasco, Advogada

sitar de assistência perma-
nente de outra pessoa, ou 
seja, um cuidado a critério 
da perícia médica, a partir 
da data de sua solicitação, 
mesmo que o valor atinja o 
limite máximo legal; auxílio doença; o amparo 
assistencial ao idoso e ao deficiente, que garan-
te um salário-mínimo mensal ao portador de 
câncer com deficiência física, incapacitado para 
o trabalho, ou ao idoso com idade mínima de 
67 anos que não exerça atividade remunerada; 
isenção do imposto de renda na aposentadoria; 
isenção do imposto predial e territorial urbano; 
desconto em impostos na compra de veículos 
adaptados; transporte coletivo gratuito munici-
pal e intermunicipal; saque do FGTS; retirada 
saldo total do PIS/PASEP; dentre outros.

- Qual a diferença entre auxílio doen-
ça e aposentadoria por invalidez?

A diferença entre os dois benefícios consiste 
na questão da natureza da incapacidade. Sendo 
constatado que a incapacidade para o trabalho é 
permanente, o benefício a ser concedido é o de 
aposentadoria por invalidez, conforme estabele-
cido no artigo 42 da lei 8.213/91. No entanto, 
quando a perícia do médico do INSS constata 
que a incapacidade para o trabalho, mesmo sen-
do total, é temporária, o benefício a ser concedi-
do é o de auxílio-doença.
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