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O ano de 2019 tem sido frutífero para a SBM-GO. Até o momento, a So-
ciedade promoveu três edições do Clube da Mama, participamos, com a co-
laboração da Liga da Mama do HC/UFG, da 11ª corrida Circuito Mulher 
Unimed e, ainda, tivemos a oportunidade de coordenar uma mesa-redonda, 
na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), sobre saúde da mulher. O even-
to, intitulado “Todas Por Elas”, fez parte das comemorações do Dia Interna-
cional da Mulher.

Mas não para por aí! Durante o XXII Congresso Brasileiro de Mastologia 
participamos do “Fórum de Políticas Públicas” e mediamos um debate sobre 
Rastreamento do câncer de mama no Brasil. Na ocasião, discutimos temas 
como acesso ao diagnóstico e qualidade dos exames de imagem.

Em outra oportunidade, ainda durante o Congresso, debatemos com 
membros da Fundação Laço Rosa sobre temas importantes para a paciente 
com câncer de mama.

Lembrando que em maio, de 16 a 19, na cidade de Pirenópolis, teremos 
mais uma edição do Brazilian Breast Cancer Symposium. Esta será mais uma 
oportunidade de atualização no maior evento de pesquisa sobre o câncer de 
mama no Brasil.

Aproveitamos a ocasião e convidamos os associados para curtir a página da 
SBM-GO no Facebook, @sbmgoias, e, ainda, acompanhar todos os aconteci-
mentos em nosso site sbmgoias.com.br.

Boa leitura!
Abraço cordial!

Nosso foco é veNcer 
o câNcer de mama

Editorial
Rosemar Macedo Sousa Rahal
Presidente
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Na última década houve 
um crescimento expressi-
vo do número de mulheres 
que realizam mamografia 
para o rastreamento do 
câncer de mama e pos-
suem implantes mamários.

Mulheres com implan-
tes mamários parecem não 
apresentar risco aumen-
tado de desenvolver cân-
cer de mama. Entretanto, 
a presença de implantes 
dificulta a técnica mamo-
gráfica e interfere na inter-
pretação do exame.

Nas mamas com im-
plantes, o protocolo suge-

rido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia inclui, além 
das incidências básicas, a realização de incidências 
com deslocamento posterior do implante, conhecida 
como Manobra de Eklund (desenvolvida em 1988 por 
G.W. Eklund e colaboradores). Na manobra, o tecido 
mamário é tracionado e a compressão é limitada ao 
tecido deslocado anteriormente (Figura 1).

Importância da Manobra de Eklund
na mamografia das mulheres com implantes mamários

ev
en

to
s

Dra. Lilian Soares Couto (CRM-
GO 11388) - médica radiologista, 
especialista em Imaginologia 
Mamária, mestra em Ciências 
da Saúde pela UFG, doutoranda 
do Programa de Pós-Graduação 
da UFG 

Manobra de deslocamento do implante (Manobra de Eklund)
Fonte: Adaptado EKLUND (1988) 

Membros da Sociedade Brasileira de Mastologia 
Regional Goiás (SBM-GO) e da Liga da Mama 
do HC/UFG participaram da 11ª edição da tra-
dicional corrida Circuito Mulher Unimed, even-
to realizado dia 10 de março. Durante a corrida, 
integrantes da Liga distribuíram panf letos com 
informações sobre a importância da mamografia 

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) promo-
veu, dia 10 de março, no Salão Nobre Dr. Henrique 
Santillo, mesa-redonda para discutir a saúde da mu-
lher. A presidente da SBM-GO, Rosemar Macedo 
Sousa Rahal, coordenou a mesa, que contou com 
especialistas de diversas áreas, como ginecologia, 
psicologia e nutrição. Durante os debates, Rose-
mar frisou que o diagnóstico precoce é fundamental 
para o tratamento e a cura do câncer de mama, bem 

A presidente da SBM-
GO, Rosemar Macedo 
Sousa Rahal, esteve 
presente na 22ª edição 
do Congresso Brasi-
leiro de Mastologia – 
evento realizado de 10 
a 13 de abril no Rio de 
Janeiro. Durante o “Fó-
rum de Políticas Públi-

cas”, que ocorreu durante o Congresso, a mastologista 
goiana coordenou o Módulo de Rastreamento no qual 
discutiu o rastreamento mamográfico no Brasil e qualida-
de de exames de imagem. Participaram como palestrante 
neste debate os médicos Luiz Henrique Gebrim, José Pe-
drini, Idam de Oliveira Junior, Sandra Gioia, Paula Saab, 
Waldeir José de Almeida Junior, Arn Migowski.

Mastologistas de vários Estados se reuniram em um almoço para 
debater sobre ações que podem ser desenvolvidas para o Outubro 
Rosa. As ideias foram apresentadas à diretoria da SBM.

SBM-GO participa do Circuito Mulher Unimed

Debatendo a saúde da mulher na Alego

XXII Congresso Brasileiro de Mastologia

Reunião das mastologistas

Em muitos locais que realizam mamografia 
para rastreamento e diagnóstico destas pacientes, 
seja por conta da redução de custo ou redução do 
tempo de exame, o protocolo utilizado não inclui 
a Manobra de Eklund nas duas incidências preco-
nizadas (MLO e CC). Isso pode reduzir a taxa de 
detecção principalmente de microcalcificações, 
pois as incidências padrões não apresentam defi-
nição da imagem.

Nas imagens sem o deslocamento, o tecido 
mamário apresenta-se deslocado anteriormente e 
há maior espessura da mama, interferindo na per-
cepção dos detalhes da imagem. 

Sendo a compressão mamária uma condição 
necessária tanto para redução da dose de radia-
ção quanto para aumentar a qualidade dos exa-
mes mamográficos, as mulheres com implantes 
apresentam a desvantagem de, nas imagens con-
vencionais ou padrões, o implante impedir a com-
pressão adequada, havendo perda da definição da 
imagem e podendo reduzir o valor diagnóstico.

Outra questão que inf luencia o diagnósti-
co destas pacientes é a posição onde o implan-
te é inserido. Quando retroglandular (na frente 
da musculatura peitoral), há maior dificuldade 
técnica para realização da manobra e, conse-
quentemente, menor quantidade tecido mamário 
exposto ao filme.

Sobre a adição das novas incidências, os exames 
de mulheres com implantes são de, no mínimo, 
8 imagens, significando que essas são irradiadas 
no mínimo duas vezes mais do que as que não 
possuem implantes mamários. O que torna im-
prescindível que os exames sejam realizados em 
mamógrafos com padrão de qualidade ótimo e a 
menor dose possível. 

Além disso, Dra. Rosemar participou de uma dis-
cussão com a Fundação Laço Rosa, em conjunto com 
os médicos Sandra Gioia, Gilberto Amorim, Alexandre 
Boukai e Carlos Ruiz. Na oportunidade, discutiram sobre 
a importância das ONGs na divulgação de informações 
e na articulação de medidas para que as pacientes possam 
ter seus direitos assegurados do diagnóstico ao tratamento 
do câncer de mama.

como a importância da 
alimentação saudável 
e atividade física como 
forma de prevenção 
de diversas doenças na 
população feminina. 
O evento fez parte da 
programação do Mês de Protagonismo Feminino na 
Alego, intitulado “Todas por Elas”.

para detectar o câncer 
de mama, bem como 
da prevenção primária 
dessa doença: alimen-
tação saudável, con-
trole da obesidade e 
atividade física.
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Câncer de mama
e doenças cardiovasculares

O câncer de mama é 
o mais frequente en-
tre mulheres de todo 
o mundo, sendo sua 
incidência maior em 
mulheres a partir de 50 
anos.

Com o diagnóstico 
cada vez mais precoce 
e com os avanços te-
rapêuticos, existe uma 
tendência de melhora na 
sobrevida global e livre 
de doença. Outro fator 
importante é o aumento 
da expectativa de vida 
das mulheres, que ficam 
1/3 de suas vidas no 
climatério, com todos 
os riscos característicos 
desta fase, entre eles o 
das Doenças Cardiovas-
culares (DCV).

As DCV permanecem como a principal causa de 
morbimortalidade entre as mulheres em vários países, 
especialmente acima de 50 anos. Entre elas, há mais 
mortes por DCV (41, 3%) do que outras causas, apre-
sentando um risco seis vezes maior de morrer por DCV 
do que por câncer de mama.

Sobreviventes do Câncer de Mama (SCM) de muito 
tempo podem apresentar alta incidência de doença coro-
nariana. Trabalhos apontam agravos relacionados à qui-
mioterapia, principalmente com os antracíclicos, como 
a doxorrubicina, que apresenta uma incidência de car-
diotoxicidade geral de 9%. A radioterapia também está 
associada com efeitos adversos no coração, como pericar-

dite, lesões actínicas valvares e distúrbios de condução. 
Em terapias com o trastuzumab, os estudos demons-
tram que a incidência de insuficiência cardíaca sintomá-
tica nas pacientes é de até 5%, e que a incidência global 
de disfunção cardíaca pode atingir 19%, quando associa-
do à presença fatores de risco cardiovascular (FRC) e de 
outros tratamentos potencialmente cardiotóxicos.

Portadoras do câncer de mama podem apresentar, 
ainda, os tradicionais FRC como obesidade, sedentaris-
mo, dislipidemias, diabetes e hipertensão. 

Estudo que incluiu 63.566 mulheres acima de 66 
anos, com câncer de mama e seguimento de 9 anos, 
mostrou que a mortalidade por outras causas era duas 
vezes maior do que a causada pelo câncer. As DCV 
foram a principal causa de morte, 15, 9%, seguida 
pela causada pelo câncer de mama que foi de 15, 1% 
(PATNAIK JL, 2011). Outros estudos compararam o 
risco de recorrência do câncer e risco de incidência de 
DCV entre mulheres na pós-menopausa com câncer de 
mama, e encontraram que em 37% o risco de DCV em 
10 anos era maior que o risco de recorrência do câncer 
neste mesmo período

Deve-se, portanto, ter atenção ao diagnóstico, con-
dução e prevenção destas enfermidades associadas.

Dra. Érika Pereira de Sousa e 
Silva (CRM-GO 8233) – médica 
ginecologista e mastologista, 
mestra em Ciências da Saúde pela 
UFG, preceptora da Residência 
Médica em Mastologia do HGG 

IImplantes mamários, eventos adversos e 
complicações pouco frequentes: achados de imagem

Na atualidade, cirurgias de au-
mento com inclusão de implan-
tes mamários são cada vez mais 
comuns, quer seja por motivos 
estéticos, quer seja por recons-
trução após mastectomia. 
Existem complicações locais 
amplamente conhecidas as-
sociadas a essas intervenções, 
tais como rotura dos implan-
tes e contratura capsular. Mas 
existem outras menos comuns, 

como o linfoma anaplásico e a Asia (síndrome autoimu-
ne/inflamatória.)
Os métodos de imagem são cruciais na detecção dessas 
complicações, uma vez que a avaliação clínica muitas ve-
zes pode ser limitada.

Mamografia
A principal função da mamografia, mesmo em pa-

cientes portadoras de implantes de silicone, é a detecção 
precoce de neoplasias mamárias. O principal fator téc-
nico que interfere no estudo mamográfico é a densidade 
dos implantes, sendo que a técnica de Eklund aumenta 
a área de visualização do parênquima em até 5%, permi-
tindo uma maior compressão e redução da superposição 
de estruturas. 

Ecografia
Método de baixo custo e de grande acessibilidade, 

tem como principais limitantes a avaliação da parede 
posterior do implante, detecção de granulomas de sili-
cone residuais, ou de injeções prévias de silicone, que 
produzem atenuação do feixe de ultrassom, limitando a 
acurácia do método.

Ressonância magnética 
Método de alta resolução espacial, permite cor-

reta caracterização dos implantes e dos tecidos 
mamários.

Para a avaliação da integridade dos implantes 
não é necessária a injeção do meio de contraste, 
contudo, para a pesquisa de processos inflamató-
rios e de lesões neoplásicas torna-se imprescindível 
sua utilização.

Complicações locais: Coleções pós cirúrgicas
Decorrentes de manipulação cirúrgica, ou devido 

à reação de corpo estranho, podem se caracterizar 
como seromas, hematomas ou como infecções. A 
ecografia é método eficaz na avaliação dessas com-
plicações, inclusive pela possibilidade de drenagem 
de coleções guiada por esse método.

Dra. Cristina P. Naldi Ruiz*Im
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Asia síndrome

O silicone é considerado uma substância adjuvan-
te, com capacidade de induzir de maneira indireta 
uma reposta imunológica antígeno-anticorpo em in-
divíduos com susceptibilidade imunológica, resultan-
do na chamada Asia Síndrome. 

Como sintomas podemos ter febre, mialgias, ar-
tralgias, artrites, fadiga, desordens cognitivas e de-
pressão. Ao exame físico podemos ter adenomegalias.

Nessa desordem, macrófagos e histiócitos têm a 
capacidade de quebrar a camada de revestimento dos 
implantes, fagocitar e transportar o silicone para os 
gânglios linfáticos e, finalmente, estimular o sistema 
imune, podendo então ser encontrados como prin-
cipais achados de imagem a rotura dos implantes, 
adenomegalias e alterações sistêmicas, como a fibro-
se pulmonar. 

A ressonância, por sua 
vez, permite melhor ca-

racterização das coleções, avaliação de seu volume e de 
sua relação com a cápsula fibrosa. 

Contratura capsular 
AA contratura capsular 

é a mais comum das com-
plicações dos implantes de 
silicone e consiste no endu-
recimento e deformidade da 
cápsula fibrosa, podendo le-
var à deformidade das ma-
mas. Uma vez que se trata 
de diagnóstico clínico, nem 
sempre tem-se achados nos 
exames de imagem.

Na ressonância magné-
tica podem ser observados 
o espessamento da cápsula 
fibrosa, aumento nas dobras 
dos implantes e de seu diâ-
metro ântero-posterior.

Roturas 
Roturas extracapsulares podem ser vistas por es-

tudo mamográfico e mesmo por ecografia. Contudo, 
a ressonância magnética é o método mais eficaz em 

Complicações sistêmicas

Linfoma anaplásico de células gigantes 
Entidade nova e rara, com patogênese ainda não to-

talmente definida, pode decorrer de processo reacional 
e inflamatório crônico  local, causados pela presença do 
implante de silicone. O tempo de latência entre a in-
clusão do implante e a manifestação da doença gira em 
torno de 10,5 anos. 

Geralmente indolor e confinado à capsula fibro-
sa, não costuma invadir o parênquima mamário, 
muitas vezes bastando a realização de capsulotomia 
para sua cura.

O seroma tardio, associado ou não a realce da cáp-
sula fibrosa, bem como a presença de massa sólida, são 
achados dessa patologia, podendo muitas vezes ser iden-
tificados pela ressonância. 

Ecografia - Espessamento da Cápsula, Acentuação das Dobra

Ressonância - Rotura 
Intracapsular 

Ressonância - Rotura 
Extracapsular, Silicone em 

linfonodo 

 Ressonância - Seroma

Ressonância - Massa Captante de Contraste 

Ressonância - Seroma e Realce da 
Cápsula 

Ressonância Magnética - 
Rotura do Implante 

Ressonância Magnética - 
Adenomegalias

Drenagem de coleção guiada 
por ecografia 

Mamografia - aspecto 
arredondado do implante, 
abaulamento

Tomografia - Fibro-
se Pulmonar

Com o aumento no 
número de cirurgias 
para inclusão de im-
plantes de silicone, e 
de complicações rela-
cionadas aos mesmos, 
tornou-se necessária a 
utilização de métodos de imagem para ajudar no 
diagnóstico clínico que, muitas vezes, mostra- 
se limitado. 

A mamografia é método de escolha na detecção 
de lesões de natureza neoplásica nas pacientes com 
implantes de silicone. Contudo, a Ecografia é méto-
do de maior eficácia quando do estudo dos implan-
tes, além de ser método acessível e de baixo custo.

A ressonância magnética é, sem dúvida, o método 
de maior sensibilidade e especificidade na avaliação 
dos implantes de silicone, do parênqjuima mamário, 
e de possíveis lesões associadas.

Tomografia
- Fibrose Pulmonar

determinar a extensão do acometimento do parênqui-
ma pelo silicone livre, bem como no diagnósticos de 
roturas intracapsulares.

* Cristina Pinto Naldi Ruiz tem graduação em Medicina, Universidade Federal de Goiás –UFG 
Residência Médica: Radiologia – Departamento de Radiologia do HC – UFG
Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnetica – Hospital Sírio Libanês - SP 
Ressonância Magnética das Mamas – Instituto de Radiologia Hospital das Clínicas – HC- FMUSP 
Ressonância Magnética da Mama e Pelve - CDPI –RJ 
Breast Imaging Observership - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - NY
Imaging Observership - University of Miami, Miller School of Medicine
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Lesões papilares da mama e seus desafios
O diagnóstico de lesões 
papilares mamárias, 
especialmente em bi-
ópsias por agulha gros-
sa (core biopsy), é um 
desafio para a maioria 
dos patologistas. A 
distinção entre com-
ponentes benignos, pré
-malignos e malignos 
das lesões papilares é 
difícil e o diagnóstico 
de invasão é proble-
mático em lesões com 
margens circunscritas 
/ encapsuladas. Estas 
lesões também re-
presentam problemas 
para o manejo do pa-
ciente e o mastologis-
ta procura obter um 
equilíbrio entre o tra-
tamento excessivo e o 
subtratamento.

Dra. Gabriela Moura de Paula 
(CRM-GO 14542) – graduada em 
Medicina pela UCB, fez residência 
médica em Anatomia Patológica na 
UFG, possui mestrado em Genética 
pela PUC-GO, fez estágio em 
Patologia Ginecológica e Obstétrica 
no Massachusetts General Hospital 
em Boston (EUA) com Dra. Ester 
Oliva e a Dra. Drucilla Roberts, 
e em Patologia Mamária no 
IPATIMUP e no Hospital São 
João em Porto-Portugal com Dr. 
Fernando Schmitt e Dra I.sabel 
Amendoeira. Atualmente é 
patologista do Laboratório CAPC

As lesões mamárias papilares representam um gru-
po heterogêneo de neoplasias com diversos padrões 
morfológicos, apresentações clínicas e achados imagi-
nológicos. Elas podem ser subcategorizadas de acordo 
com a OMS (2012) em: papiloma intraductal, papilo-
ma intraductal com hiperplasia atípica, papiloma com 
carcinoma ductal in situ, carcinoma papilífero intra-
ductal, carcinoma papilífero encapsulado sem e com 
invasão, e carcinoma papilífero sólido in situ e invasivo. 
As lesões papilares podem se apresentar como lesões 
solitárias ou múltiplas, com ou sem descarga mamilar, 
com microcalcificações, como massa palpável e, ainda, 
como lesão oculta descoberta incidentalmente pelo mé-
todo de imagem.

A avaliação das lesões mamárias papilares por bióp-
sia de agulha grossa (core biopsy) é limitada pela impos-
sibilidade de avaliar a totalidade da maioria das lesões. 
Como a classificação pode depender da avaliação da 
periferia da lesão, muitas vezes uma lesão papilar não 
pode ser definitivamente classificada na biópsia. No en-
tanto, geralmente pode ser categorizada como papiloma 
benigno ou “lesão papilar atípica”, a conduta em relação 
aos papilomas benignos ainda é muito controversa. Isto 
é, em parte, devido à probabilidade de fragmentação 

pelo oncologista como alto risco clínico não teriam 
benefício de fazer quimioterapia, como fazíamos até 
termos esta informação, porque na verdade são tumo-
res de baixo risco genético. Outro estudo mostrou que 
seguramente 22% de tumores tidos como alto risco 
clínico não teriam benefício de quimioterapia, porque 
esta não muda a história natural daquele caso quando 
comparado a fazer apenas hormonioterapia.

Seguimos então algumas recomendações mun-
diais, as quais orientam pedir um destes exames para 
pacientes com linfonodo negativo na axila e com tu-
mor pequeno (em geral de 1, 2 a 2 cm) e de baixo/
intermediário grau –principalmente aquelas até 50 
anos – e pedir o outro exame para casos de maior 
risco de recidiva, tais como: até 2 linfonodos positi-
vos na axila e sendo o tumor grau 1 o tamanho deve 
ser maior que 2, 1cm; ou linfonodo negativo, porém 
com relação tamanho/grau do tumor desfavorável 
(grau 1 maior que 3, 1cm – grau 2 maior que 2, 1cm 
e grau 3 maior que 1, 1cm).

Na prática clínica temos experimentado da alegria 
de vermos pacientes que fizeram cirurgia e que nunca 

E agora, doutor, preciso fazer quimioterapia? 

Frequentemente lidamos com esta pergunta quando 
atendemos uma paciente que foi submetida a uma 
cirurgia e vem ao oncologista, encaminhada pelo 
mastologista, para decidir o que deve ser feito daí em 
diante como prevenção secundária, ou seja, um tu-
mor foi retirado completamente da mama e naquele 
exato momento a paciente está sem doença.

A quimioterapia, chamada de adjuvante, a qual 
é feita após uma cirurgia que retirou todo o tumor, 
sempre se mostrou efetiva contra o câncer de mama 
em várias situações clínicas para evitar que houvesse 
recidiva/metástases da doença. Sendo assim, os on-
cologistas na intenção de ajudar e fazer o melhor por 
sua paciente indicaram, no passado, quimioterapia 
adjuvante para muitas mulheres que, provavelmente, 
não precisariam ter feito aquela quimioterapia. Es-
tudos publicados em agosto de 2016 até o momento 
têm mostrado que muitas pacientes classificadas pe-
los oncologistas como beneficiárias da quimioterapia 
adjuvante teriam um benefício real muito pequeno.

Nesse momento é importante você entender que 
o tumor de mama não é uma doença só, ou seja, 
existem aqueles tumores que o exame de imuno
-histoquímica os classifica como luminais, triplos 
negativos e HER2, e a quimioterapia deixou de se 
mostrar efetiva em uma parte destes tumores, es-
pecificamente em alguns do tipo luminais. Sendo 
assim, para as pacientes que operam um tumor e o 
resultado vem na imuno-histoquímica como triplo 
negativo ou HER2, o que vamos discutir daqui por 
diante não tem nenhum impacto.

Chamamos de luminais aqueles tumores que apre-
sentam na imuno-histoquímica a positividade de re-
ceptores de estrógeno e/ou progesterona. São esses 
tumores que começaram a ser estudados de forma 

Por: Dr. Luis Onofre Rezende de Carvalho (CRM-GO 7634) – 
oncologista clínico no CGO e no IMO

mais minuciosa, do ponto de vista genético, para en-
tender quem é quem nesta história de bandido. Em 
2006, esses estudos começaram a recrutar pacientes, 
do mundo todo, de 18 a 75 anos, para participarem 
dessa importante decisão de fazer ou não quimiotera-
pia após uma cirurgia com retirada total do tumor de 
mama. Foram estudadas mais de 22 mil mulheres e, 
atualmente, estamos colhendo o fruto do empenho de 
tantas pacientes e de tantos médicos nessa relevante 
decisão de não fazer quimioterapia em um caso que 
sempre achávamos que o benefício era grande, ou até 
mesmo de fazer em um caso que julgávamos inocente.

Atualmente, quando o oncologista recebe a pa-
ciente no consultório, esta deve estar acompanhada 
do resultado do anatomopatológico e da imuno-his-
toquímica para começar a resposta da pergunta des-
te artigo. Vendo o resultado do anatomopatológico, 
que é a primeira análise feita no tumor, o oncologista 
já tem alguns dados como tamanho do tumor, grau 
e presença de linfonodos positivos ou negativos na 
axila, além da idade da paciente e se a mesma ainda 
menstrua ou não, dados estes que devem ser coloca-
dos na equação. Vendo a imuno-histoquímica, o on-
cologista já define se aquele tumor é luminal ou não. 
Sendo luminal, o tumor é classificado como baixo 
risco clínico ou alto risco clínico, que significa risco 
de a doença voltar.

Nesse momento, então, entra a necessidade de fa-
zer, a depender do caso, um exame de assinatura ge-
nética do tumor – no Brasil temos dois que são mais 
usados. Estes exames fazem a análise no tumor de 21 
genes ou de 70 genes e trazem como informação o 
risco ou score, estimando a chance de recidiva daquele 
tumor nos próximos 10 anos. De forma objetiva, um 
estudo mostrou que 46% dos tumores classificados 

teríamos coragem de não oferecer quimioterapia adju-
vante, mas usando o resultado de um destes exames, 
temos oferecido apenas a hormonioterapia adjuvante, 
ou seja, um alívio para as mulheres. Temos também 
visto casos que sempre tínhamos dúvida em não ofe-
recer quimioterapia, e, agora, com a ajuda de um des-
tes exames, podemos afirmar para aquela mulher que 
a quimioterapia é importante para ela.

Finalizando, o cenário só melhora no sentido de 
fazer o tratamento de uma forma mais direcionada, 
personalizada e precisa – deixando de exageros e 
também de extrapolações de dados – buscando deci-
sões mais assertivas e forma mais clara ao explicar e 
considerar com a paciente que acaba de receber um 
diagnóstico assustador, que a situação não é tão ruim 
como parecia, ou até mesmo que ser agressivo agora 
vai trazer bons frutos no futuro. Devemos pensar em 
20 anos sem câncer de mama, por isso o bom plane-
jamento após a cirurgia é fundamental.

Tenham fé e recebam a palavra da verdade do 
Evangelho que Jesus diz em Marcos 5;34: “Filha, a 
tua fé te salvou! Vai-te em paz e fica livre do teu mal.”
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A tuberculose (TB) é um im-
portante problema de saúde 
global e uma das principais 
causas de mortalidade por etio-
logia infecciosa, atrás apenas 
das causas relacionadas ao Vírus 
da Imunodeficiência Humana 
(HIV). Em 2014, aproxima-
damente 9, 6 milhões de novos 
casos de TB foram estimados 
mundialmente pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

A forma pulmonar é a 
mais comum, entretanto, 
outros sistemas podem estar 
envolvidos, incluindo os lin-
fonodos, sistema nervoso cen-

tral, ossos/articulações, trato gênito-urinário, abdome e 
mama. A Tuberculose Extrapulmonar é responsável por 
15 a 20% de todos os casos – 18% dos pacientes têm ape-
nas doença extrapulmonar.

A TB da mama é uma entidade incomum, mesmo em 
regiões endêmicas como o Brasil. A incidência varia de 
menos de 1% em países desenvolvidos até 3-5% das pato-
logias mamárias em países subdesenvolvidos como a Índia. 
É basicamente dividida em primária e secundária, sendo a 
primeira forma definida quando não se identifica outro sí-
tio de infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. A forma 
secundária resulta da disseminação do bacilo de outros lo-
cais para o tecido mamário, por via linfática, hematogênica 
ou por contiguidade, sendo a via linfática a mais comum.

Acomete, comumente, mulheres entre 20 a 40 anos, 
multíparas, lactantes. Apresenta-se como nódulos dolo-
rosos ou não, edema e abaulamento mamário, espessa-
mento cutâneo, retração do mamilo ou úlceras com seios 
de drenagem. Os principais diagnósticos diferenciais 
são: necrose gordurosa traumática, mastite de células 
plasmocitárias, mastite granulomatosa idiopática, neo-

Tuberculose mamária é rara, mas merece atenção

Dra. Moara A. Santa Bárbara 
Borges (CRM-GO 17040) 
– médica infectologista pela 
Unicamp, mestra em Ciências da 
Saúde, membro da diretoria da 
Sociedade Goiana de Infectologia, 
professora do IPTSP-UFG e 
atua no HC-UFG

plasia mamária e abscesso piogênico crônico. Infecções 
fúngicas comuns, como actinomicose e blastomicose 
(PBmicose) também são relevantes. Um alto índice de 
suspeição e uma análise microbiológica ampla são ne-
cessários para um diagnóstico correto.

Métodos que detectam exposição prévia ao M. tu-
berculosis, como a prova tuberculínica (PPD) e o En-
saio de Liberação de Interferon Gama (IGRA), podem 
auxiliar a suspeição diagnóstica. A citologia aspirativa 
por agulha fina e a biópsia de tecido mamário são os 
métodos mais utilizados para a coleta de espécimes. O 
diagnóstico é feito por análise microbiológica por pes-
quisa direta (bacterioscopia), cultura do material, análi-
ses citológica e histopatológica.

Novas modalidades diagnósticas baseadas na detec-
ção de ácidos nucleicos melhoraram a precisão e redu-
ziram o tempo para o diagnóstico. Recentemente, está 
disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a técnica 
Xpert MTB/RIF®, com sensibilidade e especificidade 
variando de 81% a 99% respectivamente em amostras 
teciduais extrapulmonares.

O tratamento com a associação de antituberculostáticos 
continua sendo o padrão de tratamento. No Brasil, é uti-
lizada a coformulação de Rifampicina, Isoniazida, Pirazi-
namida e Etambutol (2 meses) seguida por Rifampicina e 
Isoniazida (4 a 7 meses), ajustadas por faixas de peso.

Em resumo, a tuberculose mamária ainda pode ser 
considerada uma doença rara nos dias de hoje, mas 
deve ser sempre lembrada quando nos depararmos com 
pacientes com envolvimento mamário de evolução su-
baguda, com nódulos ou processo inflamatório com 
presença de fístulas e que não apresentem indícios de 
malignidade no histopatológico, principalmente em pa-
íses em que a Tuberculose é endêmica.

Referências: SILVA, E. R.; et al. Tuberculose Primária da Mama. Rev. 
Bras. Ginecol. Obstet, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 241-246, May 2002.
SINHA, R. & RAHUL. Breast tuberculosis, Indian Journal of Tuberculosis, 
Volume 66, Issue 1, 2019.

dos tecidos inerente a esse tipo de lesão, dificultando 
interpretações não apenas quanto aos achados morfo-
lógicos intrínsecos, mas também da real relação com o 
parênquima mamário adjacente e dificuldade para ca-
tegorização adequada de lesões benignas ou malignas, 
invasivas ou in situ.

Rasmussen et al. investigou se alguns fatores clíni-
cos, radiológicos e patológicos observados no pré-opera-
tório poderiam favorecer benignidade da lesão a fim de 
evitar tratamentos excessivos. Encontraram fatores com 
maior risco de malignidade (idade avançada, papilomas 
periféricos e tamanho maior), mas não identificaram 
fatores que favorecessem baixo risco de malignidade e, 
portanto, indicavam excisão de toda lesão.

Vários trabalhos revelam que os papilomas sem atipia 
que forem completamente removidos pela mamotomia 
não precisam de excisão cirúrgica e podem ter segui-
mento clínico com exames de imagem Rakha et al. estu-
dando lesões Birads 3 e 4, concluíram que, mesmo com 
lesão residual pequena, a possibilidade de seguimento 
também pode ser considerada desde que haja concor-
dância clínica / imaginológica / anatomopatológica com 
amostra representativa e sem fatores de risco adicionais. 
O seguimento em lugar da excisão cirúrgica vem cada 
vez mais sendo a melhor opção para as lesões papilíferas 
sem atipias diagnosticadas por biópsias percutâneas, so-
bretudo aquelas sem microcalcificações, sem massa pal-
pável, e sem modificação das características da imagem.

O estudo imuno-histoquímico é complementar, 
muito útil na identificação de um processo neoplásico 
dentro de uma lesão papilar da mama. No entanto, a 
morfologia ainda é mais importante e o diagnóstico de 
uma proliferação neoplásica não deve ser feito apenas 
com o padrão de marcação imuno-histoquimico. Além 
disso, deve ser usada no contexto correto, caso contrá-
rio, as implicações do padrão de coloração podem causar 
uma classificação incorreta da lesão.

Enfim, as lesões papilares mamárias apresentam 
desafios tanto no diagnóstico quanto no manejo 
clínico, sendo fundamental a correlação dos dados 

clínicos, radiológicos e morfológicos para melhor 
definição de conduta.
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Gratidão, Dra. Rossana

No primeiro dia de residência, quando conheci a Dra. 
Rossana, percebi que se tratava de uma mulher forte e 
sábia. Uma fortaleza, posso dizer! Por outro lado, pude 
conhecer uma mulher meiga e doce, que trata suas pa-
cientes com muita empatia e cuidado. Dessa mesma for-
ma, me adotou como filha, como sempre faz com todos 

Depoimento da residente
Marilha Gabriela Martins Pontes

os seus residentes e, por 
isso, somos imensamen-
te gratos. Ela sabe exigir, 
amar e defender como 
uma mãe legítima. Sorte a 
nossa de poder conviver e 
aprender diariamente com 
pessoas como ela. Nosso 
sentimento é de gratidão, 
respeito e imenso carinho.

Maestria na administração da vida

Rossana de Araújo Catão nasceu em Campina Grande, 
segunda maior cidade do Estado da Paraíba, distante da 
capital João Pessoa a 133km. Graduada em Medicina 
pela Universidade Federal de Campina Grande, seguin-
do sua vontade de auferir conhecimento, alçou voo para 
a capital do Brasil para se especializar em Ginecologia 
e Obstetrícia no Hospital Regional de Taguatinga do 
Distrito Federal. Como se não bastasse, decidiu por 
nova especialização em Oncologia no Hospital Araú-
jo Jorge (ACCG), local onde atua profissionalmente. 
Também trabalha na gestão do Hospital e Maternidade 
Dona Íris, em Goiânia-GO, como diretora-geral. Essa 

Depoimento advogado Anderson Zampronha, 
esposo da Dra. Rossana

é uma síntese de sua trajetória profissional. E como 
pessoa, como defini-la? Filha dedicada, amiga sincera, 
íntegra em seus conceitos e correta em suas atitudes, es-
posa querida e companheira de toda uma vida.

Goiana de coração e exímia profissional
laÇos de FaMÍlia

Rossana de Araújo Catão Zampronha, paraibana de 
nascimento, mas goiana de coração, optou pela compa-
nhia do povo goiano e fez sua moradia nesta capital. Seu 
treinamento em cirurgia oncológica foi feito no Hospital 
Araújo Jorge (HAJ), da Associação de Combate ao Cân-
cer em Goiás. Em Goiânia, também conheceu Anderson 
Zampronha, com quem se casou e adotou o sobrenome.

Em 1994, passou a fazer parte do corpo clínico do 
Serviço de Ginecologia e Mama no mesmo hospital 
no qual foi treinada. Desde então, ela desenvolve seu 
trabalho com grande maestria, vigor, e, acima de tudo, 
com respeito à paciente. Aliado a isso, é exímia cirurgiã 

Depoimento da radioterapeuta
Dra Nilceana Maya Aires Freitas – mantendo ao mesmo 

tempo a destreza de uma 
artista associada a apri-
moramentos científicos 
constantes.

Dra. Rossana é rígi-
da com seus princípios 
éticos e também consi-
derada “uma mãe” por 
vários residentes que a 
veem como um espelho, 
em decorrência do seu 
doce tratamento para 
com eles, aliado ao seu brilhante profissionalismo.
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