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ANTÔNIO EDUARDO REZENDE | Presidente da SBM-GO

Bons motivos para comemorar
Dois grandes profissionais da mastologia estiveram
conosco para trazer informações do âmbito nacional
e para absorção da tecnologia goiana

No dia 8 de março, celebramos o Dia da Mulher. A
comemoração foi designada pela ONU em 1975 como o dia
internacional delas, mas bem antes disso, no século XX, a
data já era celebrada, sempre com o propósito de reivindicar
melhores condições de vida. Muitas foram as conquistas
sociais, políticas e econômicas ao longo dos anos e, sem
dúvida, os cuidados com a saúde foram determinantes.
Neste dia, realizamos, em Goiânia, a 3ª Jornada Goiana de
Mastologia, no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás.
Reunimos, aqui, mais de 100 especialistas de todo o Estado e da
Federação para trocas incríveis de conhecimento e experiência
que, certamente, nos educaram como profissionais médicos e
contribuíram para o desenvolvimento nacional da especialidade.
Dois grandes profissionais da mastologia estiveram
conosco para trazer informações do âmbito nacional e para

absorção da tecnologia goiana. Afonso Celso Pinto Nazário
e Eduardo Camargo Millen protagonizaram debates de alto
nível científico sobre temas do cotidiano do mastologista,
como uso de anticoncepcional, terapia hormonal e o câncer de
mama. Nas entrevistas, publicadas nas próximas páginas, eles
analisam, ainda, as novidades em tratamento da doença.
Trazemos uma ótima notícia para o mastologista
goiano. O governador Marconi Perillo aprovou o
projeto de implantação do Plano de Cargos, Carreira
e Salários para os servidores da saúde do Estado, em
reunião realizada no dia 17 de março. O projeto está na
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esta é uma
reivindicação antiga dos profissionais médicos de Goiás
e uma conquista de todos nós, que realizamos uma
medicina com seriedade e qualidade.
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Jornada Goiana de mastologia
reúne diversos especialistas para
debate sobre saúde da mulher
Realizado no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março,
encontro contou com a presença dos professores nacionais
Afonso Celso Pinto Nazário e Eduardo Camargo Millen

Março de

2014

|4

Mais de 100 especialistas estiveram presentes na
3ª Jornada Goiana de Mastologia, realizada em 8 de
março, quando é comemorado o Dia Internacional da
Mulher, no auditório do Conselho Regional de Medicina
do Estado de Goiás. O encontro foi coordenado pelo
presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás, Antônio Eduardo Rezende de Carvalho,
e pela presidente da Sociedade Goiana de Ginecologia
e Obstetrícia, Zelma Bernardes Costa.
Estavam presentes o presidente da Associação Médica
de Goiás, Rui Gilberto Ferreira, e o diretor da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Goiás, Vardeli Alves
de Moraes, além de outros especialistas das diversas áreas
que envolvem a saúde da mulher, como ginecologistasobstetras, mastologistas e radiologistas, e estudantes da
graduação de Medicina. “É fundamental a integração
entre as diversas especialidades da Medicina para o
diagnóstico e tratamento das diversas patologias que
envolvem a mulher. A equipe deve ser multiprofissional
e, por isso, a participação dos especialistas de outras áreas
em uma Jornada de Mastologia é tão importante”, avalia
Antônio Eduardo de Rezende.
Segundo Zelma Bernardes, a Sociedade Goiana de
Ginecologia e Obstetrícia entende que apostar e investir
nas atividades do grupo da mama de Goiás é proveitoso.
“A mastologia goiana é de alto nível. O grupo de médicos

ZElmA BERNARDES, presidente da SggO e
ANTÔNIO EDUARDO, presidente da SBm-gO

possui elevada produção científica, além de desenvolver um
trabalho social bastante importante. É uma parceria que não
só existe, mas que, certamente, continuará”, analisa. Para a
graduanda do 7º período da Universidade Federal de Goiás,
Jaqueline Alves Damasceno, encontros científicos como a
Jornada de Mastologia são importantes para o conhecimento
sobre a realidade dos diversos Estados da Federação. “São
apresentados assuntos polêmicos que, em muitos casos, não
conseguimos o esclarecimento necessário em nossa rotina
como estudante”, pondera. Ao final do encontro foi realizado
o sorteio de um Ipad.

Programação
Dentre os convidados nacionais estavam o professor Eduardo
Camargo Millen, do Rio de Janeiro. Ele debateu Highlights do
Consenso Brasileiro de Câncer de Mama e TH, Atualidades do
Tratamento Cirúrgico do Câncer de Mama: margens e tratamento
axilar, e Mastectomia Profilática e Pacientes de Alto Risco.
Direto da Escola Paulista de Medicina (SP), Afonso
Celso Pinto Nazário debateu, em Goiânia, Novidades
em Anticoncepcional e Câncer de Mama, Atualidades da
cirurgia no Câncer de Mama Metastático, e Novidades na
Quimioprevenção Primária do Câncer de Mama.
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Dia da Mulher
Em lembrança ao Dia Internacional da Mulher, Zelma
Bernardes ressaltou a importância do debate sobre mama.

“Assim como o coração, a mama faz parte do corpo da mulher.
É um órgão propício a problemas físicos que requer cuidados
especiais para a preservação da saúde física e mental feminina.
Nada mais relevante do que a discussão científica sobre o
tema para os especialistas em saúde da mulher”, afirma a
ginecologista-obstetra.
“É uma data que marca a luta das mulheres por
emancipação e por melhores condições de vida, é importante
lembrar que o diagnóstico precoce do câncer de mama
deve fazer parte dessa batalha cotidiana”, completa Antônio
Eduardo.
Confira nas próximas páginas as entrevistas com os
professores da 3ª edição da Jornada Goiana de Mastologia.

INFORME PUBLICITÁRIO

SPECT-CT NA
NEOPLASIA DE MAMA
Recentemente a medicina nuclear promoveu o surgimento de
uma nova modalidade de estudo dentro da área: O SPECT-CT
(SPECT- Single Photon Emission Computerized Tomography /
CT – Computererized Tomography). Uma tecnologia que tornou
possível a correlação da lesões funcionais (SPECT) com as estruturas
anatômicas (CT) (Figura 1), aumentando tanto a sensibilidade
quanto a especificidade dos achados cintilográficos.
O SPECT-CT trouxe ganhos inesperados em todas as
modalidades médicas e sua aplicação dentro da oncologia, neste
contexto, na neoplasia de mama, está bem fundamentada, seja no
estadiamento inicial, na avaliação do status nodal per-operatório,
na monitorização terapêutica e no reestadiamento oncológico.
O exame de linfocintilografia na cirurgia radioguiada
conta agora com informações adicionais, que variam desde a
precisa localização anatômica do linfonodo até a distância de
penetração aproximada da sonda para encontrá-lo (Figura 2
e 3), Esses dados tem um importante valor para o cirurgião,
influenciando na diminuição do tempo cirúrgico, inclusive
alterando a abordagem cirúrgica em alguns casos, diminuindo
Figura 1:

os riscos per-operatórios e a morbidade do paciente. Contamos
ainda, contamos com a possibilidade :”de solucionar casos que
outrora ficaríamos na dúvida como quando não há drenagem
do linfonodo ou há drenagem não usual, linfonodos próximos
ao sítio de injeção e pacientes muito obesas.
A cintilografia óssea, já amplamente utilizada no
estadiamento inicial, monitorização terapêutica e reestadiamento
oncológico, ganha uma versão mais anatômica, uma vez que
as lesões anteriormente tidas como duvidosas e encaminhadas
para correlação com estudo dedicado de imagem , agora
podem ser resolvidas num só estudo de imagem, minimizando
o número de achados equivocados, e auxiliando o médico
assistente na definição do tratamento adequado, com maior
precisão e menor tempo (Figura 4).
Em suma, o SPECT-CT é uma nova modalidade de
exame, que se enquadra na era da imagem híbrida, já
é amplamente utilizado em outros países e está bem
sedimentado na prática clinica, com importante aumento
da sensibilidade e especificidade no “screening” oncológico.
Dra. Danielle Gujanwski
Especialista em Medicina Nuclear
pelo INCA - CRM-RJ - 52.88855-9

Figura 2: A - Estudo cintilográfico planar para pesquisa do linfonodo sentinela, demonstrando uma área focal na topografia
da axila ipisilateral, melhor visualizado na imagem lateral. B - SPECT-CT do tórax, B1: corte axial da imagem híbrida mostra
o local da injeção do radiofármaco e o linfonodo sentinela; B2: mesmo corte axial do tórax mostrando linfonodo de tamanho
usual, discretamente alongado, situado na axila inferior (nível I), medindo cerca de 0,7mm no maior eixo axial.

Figura 3: A imagem de SPECT-CT permite após a
localização do linfonodo sentinela medições aproximadas
para encontra-lo durante a cirurgia, estas variam de acordo
com a abordagem cirúrgica, nesta paciente caso abordagem
axilar introduzir a sonda do probe cerca de 9 cm, se
abordagem pelo mamilo, 7,3 cm.

Figura 4: A – Estudo de cintilografia convencional numa
paciente de 48 anos em reestadiamento de neoplasia
de mama bilateral. O estudo demonstra áreas focais de
hipercaptação na articulação esterno clavicular direita ( ) e
duas áreas focais na coluna dorsal D8 e D9 ( ), de provável
natureza osteodegenerativa. B- SPECT-CT da região do tórax
confirmando a origem osteodegenerativa das lesões na coluna
dorsal e comprometimento secundário na articulação esterno
clavicular direita, na correlação com o estudo tomográfico
evidencia-se lesão lítica com ruptura da cortical óssea.
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Afonso Celso Pinto Nazário
Professor livre docente e chefe de Mastologia
da Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Qual a importância dos eventos científicos para o
desenvolvimento da mastologia brasileira?
É importante para reciclar. Muitos médicos ficam distantes
da parte acadêmica e das pesquisas - na verdade, a maioria
deles. A mastologia é uma área dinâmica e tem mudado muitos
conceitos. Por isso, as jornadas anuais são fundamentais para
manter a educação continuada dos especialistas.
Como o senhor avalia a mastologia em Goiás?
É muito boa, inclusive acredito que eu tenha sido convidado
por amizade, porque poderia ser feito perfeitamente pelos
mastologistas do Estado, que são de renome, por exemplo,
o Dr. Ruffo Freitas que sempre desenvolve pesquisas na
Faculdade, o Dr. Juarez Antônio e o próprio Antônio Eduardo.
Aqui, em uma das aulas ministradas, tratamos das novidades
em anticoncepcionais e o câncer de mama, considerando
verdades e mitos sobre o assunto.
Existe relação entre uso de anticoncepcional
e riscos do câncer de mama?
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Existe. O anticoncepcional aumenta discretamente o risco
de câncer de mama. É quase insignificante, mas existe. Só que
esse risco, quando a mulher para de tomar a pílula, vai caindo
gradativamente. Após 10 anos sem tomar o medicamento a
mulher se iguala novamente a linha de risco da população
geral, só que se formos pensar nos benefícios da pílula, ele
é bem maior do que este limiar de risco.
Considerando uma gravidez indesejada em uma
adolescente, que pode querer interromper essa gravidez,
talvez de forma clandestina, esse risco é maior que o da
pílula em relação a um câncer.

Quais outras novidades foram apresentadas?
Tratamos sobre doença metastática - que é uma
doença em fase mais avançada - e se vale a pena operar
o tumor primário. Existe uma polêmica em relação a isto.
No tema O Uso da Pílula em Mulheres com Mutação
Genética”, debatemos se é arriscado dar a pílula ou não
em casos de mutação. Outras novidades foram em relação
a quimioterapia preventiva em mulheres com alto risco
de câncer de mama e indicações para diminuir esse risco.
Debatemos, ainda, algumas novidades apresentadas em um
Congresso Americano, especialmente sobre um remédio
que pode ajudar a prevenir o câncer de mama.
Existe alguma expectativa para a redução
no número dos casos de câncer de mama?
Não, pelo contrário, está aumentando gradativamente.
Mas por outro lado, o tratamento está sendo cada vez mais
eficaz. Por exemplo, no Ocidente e nos Estados Unidos, a
mortalidade dessa doença tem diminuído o que nunca havia
acontecido na história da Medicina. Entretanto, nos últimos
10 anos, a mortalidade está caindo devido ao tratamento
com drogas mais eficientes.
No Brasil o panorama não é esse. Tirando São Paulo e
Rio Grande do Sul, a mortalidade em nosso país continua
aumentando. Em São Paulo, além das drogas que o SUS fornece,
a Secretaria do Estado financia outras que já são comprovadas,
mas que ainda não estão disponíveis para o restante do país.

Eduardo Camargo Millen
Mestre e doutor em Ginecologia pela
Unifesp. Mastologista do Instituto
Nacional do Câncer

Qual a importância da interação
de médicos de diferentes Estados?
Acredito que seja a transmissão bilateral do conhecimento.
Quando vamos até uma cidade dar uma aula, aprendemos e muito.
Assim, sentimos as necessidades e experiências regionais. Acho que
esses pequenos eventos de troca são os mais proveitosos.
O que foi debatido em suas aulas e qual a relevância
desses assuntos para o desenvolvimento da especialidade?
Tratamos três assuntos. O primeiro é o uso de terapia
hormonal e o câncer de mama. Um consenso feito pela
Sociedade Brasileira de Mastologia junto com a Sociedade
Brasileira de Climatério - que de alguma forma normatiza algo
bastante polêmico - libera o uso da reposição hormonal em
mulheres com câncer de mama ou de alto risco. Não só o uso de
hormônios, mas também drogas correlatas, o que corresponde
a 60% da prática de um ginecologista em seu consultório.
Discutimos, ainda, um assunto que esteve bastante em
voga nos últimos meses que é a utilização das cirurgias
redutoras de risco. Principalmente depois do caso da atriz
Angelina Jolie, o procedimento obteve grande repercussão.
Temos o cuidado de apresentar as melhoras evidências
para que isso possa ser feito com segurança. E, por fim, o
que acho mais importante, falamos sobre atualidades no
tratamento cirúrgico.
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Existe alguma novidade no tratamento
de câncer de mama?
Existem várias novidades, principalmente do ponto de
vista molecular. Hoje, já alcançamos melhores classificações,
melhor entendimento da biologia, drogas com alvo mais
específico e utilização de drogas com duplo bloqueio – o que
traz melhores respostas. Em cirurgia, estamos conseguindo
reduzir a quantidade e sua agressividade em função de um
melhor sucesso combinado. Quando se tem um melhor
resultado no tratamento sistêmico, permite-se diminuir a
agressividade cirúrgica. O resultado é uma paciente melhor
tratada, com menos morbidade e maior chance de vida.
Hoje já existem exames que detectam uma paciente de alto
risco. Em que nível é necessária uma mastectomia profilática?

Talvez essa seja uma das situações mais polêmicas em
mastologia. Quando se trata de uma mastectomia profilática, ela
estará disponível ou será indicada para 5% da população. É um
nicho específico e alguns critérios são importantes e precisam ser
avaliados. Atualmente, a única indicação absoluta para cirurgia
é quando a paciente de fato tem uma mutação em um dos
genes que é considerado de risco para o câncer de mama, que
é o BRCA1 ou BRCA2. Esses genes dão uma probabilidade
de câncer em torno de 50%. Essa é uma paciente bastante
candidata a uma cirurgia profilática, principalmente se ela tiver
casos de câncer de mama na família.
Quando falamos em indicação absoluta, ainda assim deve-se
discutir com calma com a paciente, já que é uma cirurgia que
pode ter efeitos colaterais, desde os psicológicos até os estéticos.
Em alguns casos, as pacientes não estão preparadas. Por isso, a
indicação absoluta só é “absoluta” quando elas estão preparadas
para o procedimento e principalmente quando a própria
paciente solicita a cirurgia. Existem alguns estudos que mostram
que quando a sugestão parte do médico a aceitação é pior.
O objetivo da aula não foi estimular a realização de uma
mastectomia profilática, mas mostrar que existe um grupo
de exceção, um procedimento de exceção com grande risco,
que deve ter o panorama bem desenhado.
Como o senhor analisa a mastologia em Goiás?
Sou bastante frequentador da mastologia de Goiás.
O grupo goiano de mastologistas é ativo, tem bastante
publicação científica e expressão nacional. Há quatro
anos, realizamos um dos maiores congressos brasileiros da
especialidade. Goiânia está, hoje, em um nível muito bom
comparado com os melhores centros nacionais.
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marconi perillo dá sinal verde para
planos de cargos, carreiras e salários
Plano da Saúde prevê, a cada dois anos, acréscimo de 3% sobre o salário base inicial do
servidor e de 10, 20 e 30% de adicional de titulação para especialistas, mestres e doutores

O governador Marconi Perillo aprovou o Plano de
Cargos, Carreira e Salários para os servidores da saúde do
Estado de Goiás. A boa notícia foi revelada em reunião com
representantes das entidades médicas realizada no dia 17 de
março, no Palácio das Esmeraldas. O projeto, que beneficiará
11,6 mil servidores, foi encaminhado para a Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás.
O Plano da Saúde prevê, a cada dois anos, acréscimo
de 3% sobre o salário base inicial do servidor e de 10,
20 e 30% de adicional de titulação para especialistas,
mestres e doutores, respectivamente. O projeto atende
a uma reivindicação antiga da categoria médica. “São
40 anos de espera por este Plano de Cargos e Salários.
Estamos felizes com a aprovação do projeto, pois
finalmente o médico é reconhecido como profissional da
medicina e por seu trabalho arduamente desempenhado
na saúde pública goiana”, analisa Rui Gilberto Ferreira,
presidente da Associação Médica de Goiás.
ESTAVAm PRESENTES:
• Halim Girarde, secretário de Saúde do Estado de Goiás
• Rui Gilberto Ferreira, presidente da Associação Médica
de Goiás (AMG)

• Erso Guimarães, presidente do Conselho Regional de
Medicina (Cremego)
• Zelma Bernardes Costa, presidente da Sociedade
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia
• Waldemar Naves do Amaral, diretor financeiro da
AMG e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia
do Hospital das Clínicas da UFG
• Leonardo Mariano Reis, vice-presidente do Cremego
• Robson Azevedo, diretor de Fiscalização do Cremego
• Ciro Ricardo Pires de Castro, conselheiro do Cremego
• Salomão Rodrigues Filho, conselheiro do Cremego
• Wilzenir Brito Sandes Barbosa, vice-diretora do
Departamento de Convênios da AMG
• José Eduardo Simarro Rios, presidente da Sociedade
Goiana de Oftalmologia
• Regina Maria Santos Marques, diretora do
Departamento de Convênios da AMG
• Ruy Rocha Macedo, diretor de esportes da AMG
• Nabyh Salum, diretor financeiro adjunto da AMG
• Francisco Azeredo, conselheiro deliberativo da
Sociedade Goiana de Neurocirurgia
• Weuler Alves Ferreira, 1º tesoureiro da Sociedade
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia
Fotos: Walter Alves

EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás
presiDente - antÔnio eDUarDo reZenDe De carvaLHo
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1° tesoUreiro - antÔnio Do rosÁrio Leite FiLHo
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vice-presiDente - rosemar maceDo soUsa raHaL
2° secretÁrio - LUiZ FernanDo JUBÉ riBeiro
2° tesoUreiro - mara costa DUtra

SEDE da SBM-GO
A sede da SBM-Goiás está situada na Associação Médica,
que fica na Av. Portugal, esq. com a Av. Mutirão, no 2653,
St. Oeste
Telefone: 3251.7208

Venham nos visitar. Acesse nosso site: www.sbmgoias.com.br
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CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
Ouvidoria: 0800 940 0602

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA
QUEM É DONO.

CONHEÇA AS RAZÕES PARA OPERAR COM SUA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
CONVENIÊNCIAS E

1

NA UNICRED, VOCÊ É DONO DECIDE O QUE É MELHOR E
A COOPERATIVA VIABILIZA;

2

CONTA COM CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM NOSSO
NICHO;

3

TEM EQUIPE
FINANCEIRA EXCLUSIVA
PARA ATENDÊ-LO;

4

PARTICIPAÇÃO NOS

6

PARCERIAS PARA OFERECER
MELHORES CONDIÇÕES EM
SEGUROS E PREVIDÊNCIA;

7

ISENÇÃO DO IOF DIÁRIO,
QUE NA COOPERATIVA
É ZERO;

8

RESULTADOS. QUANTO
MAIS CONCENTRA SUA
MOVIMENTAÇÃO, MAIS
GANHA NO FINAL;

9

COMODIDADE NAS
INSTALAÇÕES.
INTERNET BANKING E CARTÕES
MÚLTIPLOS INTERNACIONAIS
COM MILHAGEM;

APLICAÇÕES COM MELHOR
RENTABILIDADE, JÁ QUE
OS RECURSOS DE TODOS
OS ASSOCIADOS SÃO
APLICADOS EM CONJUNTO
NO MERCADO FINANCEIRO.

Unicred Centro Brasileira
Referência em distribuição de resultados para os
associados. Mais de R$ 40 milhões de sobras em
2013. Média de R$ 4.000,00 por associado.

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

5

PRODUTOS E SERVIÇOS
FEITOS PARA SUAS
NECESSIDADES;

RECURSOS PRÓPRIOS
PARA USAR COMO

10

LINHAS DE CRÉDITO PARA
VIABILIZAR, DA MELHOR
FORMA, SEUS PROJETOS
PESSOAIS, PROFISSIONAIS E
EMPRESARIAIS.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

