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Foi gratificante chegar ao fim de mais um ano. Analisar os 
resultados e observar os frutos de um planejamento pau-

tado na ética é o que mantém a SBM-GO motivada a realizar 
um trabalho ainda melhor.

Dentro desse contexto, a diretoria da SBM-GO reali-
zou, em janeiro deste ano, o seu Planejamento Estratégico. 
Na ocasião, discutimos questões administrativas, planejamos 
ações para os profissionais da saúde e pautamos estratégias de 
repasse de informações para a população.

Em 2018, esperamos continuar crescendo, evoluindo como 
profissionais e contribuindo, cada vez mais, com o avanço de 
nossa categoria.

Por isso, nos sentimos desafiados.
E vocês, podem contar conosco.

Tenham uma boa leitura. 

Em pauta: o planejamento
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Como a Tomossíntese Digital
pode auxiliar na prática clínica

Importante saber

A mamografia é um método de imagem eficaz 
em screening das neoplasias da mama, ava-

TUBO DE RX

Planos de reconstrução

Compressão

MAMA

Detector
Digital

Por Cristina Ruiz

Fatias da Mama reconstruídas por Tomossíntese

liação de pacientes sintomáticas, e follow-up de 
lesões de provável natureza benigna.

Apesar da alta sensibilidade do método, ainda 
há espaço para novas técnicas que possam trazer 
informações valiosas para o diagnóstico do Cân-
cer de mama, bem como levar à redução de bióp-
sias desnecessárias. 

A mamografia 2D é amplamente utilizada 
na prática clínica. Contudo, a sobreposição de 
estruturas durante a sua realização pode obscu-
recer áreas de interesse e levar a falso-negati-
vos, enquanto a sobreposição de tecidos normais 
pode criar pseudolesões, levando ao aumento de 
falso-positivos.

A tomossíntese como novo método de imagem 
permite a avaliação tridimensional da mama sen-
do, na realidade, uma aplicação avançada da ma-
mografia digital.

A mama é comprimida, permanecendo estáti-
ca, e a ampola de raios-x roda de 10 a 20 graus, 

efetuando de 10 a 20 exposições em cada 
grau, com cortes a partir de 0,5 até 1mm.

As imagens são, então, pós-processadas 
por sistema de computação, permitindo a 
análise em estações de trabalho e em moni-
tores de alta resolução.

A tomossíntese tem como principais 
benefícios: a redução da taxa de reconvo-
cação, aumento da sensibilidade e especi-
ficidade em relação à mamografia digital. 
Uma das principais limitações do método 
seria o grau de radiação necessário para a 
realização do exame, mas isso não é mais 
uma realidade, já que o desenvolvimen-
to de novos aparelhos tornou possível a 
utilização de menores doses de 
radiação, inclusive com a pos-
sibilidade de reconstrução das 
imagens 2D, a partir do estu-
do 3D, reduzindo de 40 a 50% 
a dose utilizada inicialmente.

A tomossíntese é um mé-
todo que pode se tornar uma 
arma importante no diagnós-
tico e estadiamento do Carci-
noma mamário. Contudo, por 
se tratar de um método novo, 
ainda requer maior familiari-
zação por parte dos profissio-
nais das suas indicações e de 
seus achados.
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O câncer de mama ain-
da é uma doença que 

amedronta e ameaça a 
vida de muitas mulheres. 
Entretanto, o diagnósti-
co precoce e o tratamento 
mais eficaz têm mudado 
essa situação. A cura e 
uma vida longa já são a re-
alidade para a maioria das 
doentes e, com isso, a qua-
lidade de vida passa a ter 
muito mais importância.

Os seios são um símbo-
lo de saúde, beleza, sensu-
alidade e maternidade. A 
perda de uma das mamas 

ou uma grande deformidade estética devido à ci-
rurgia e à radioterapia podem ser fontes de ansie-
dade, depressão, vergonha e isolamento amoroso. 
Apesar de toda a angústia pela qual a paciente 
está sujeita no momento do diagnóstico e do trata-
mento, estes podem ser bons momentos para uma 
avaliação quanto a possibilidade de reconstrução 
mamária, ou mesmo, para se corrigir o aspecto das 
mamas, visando uma melhora da autoestima.

A reconstrução mamária tardia e a imediata, 
no momento da primeira cirurgia, já são direitos 
estipulados em lei. Porém, menos de um terço das 
pacientes mastectomizadas conseguem a recons-
trução pelo SUS, no Brasil. Apesar disso, alguns 
avanços têm sido conseguidos: o número de mu-

O câncer é resultado de 
mutações genéticas em 

determinados genes, envol-
vendo o controle do ciclo 
celular e reparo do DNA. 
Essas mutações, na maioria 
das vezes, ocorrem de forma 
esporádica e apenas na região 
tumoral. Cada sítio primário 
de câncer apresenta um perfil 
de alterações genéticas carac-
terístico e a descrição destas 
mutações tem sido feita de 
forma cada vez mais precisa, 
ajudando a entender melhor 
o processo de carcinogênese.

Mutações em genes de 
reparo ou genes supressores 

de tumor que ocorrem em células germinativas (es-
permatozoides/óvulos) estão associadas a síndromes de 
predisposição hereditária ao câncer e aumentam consi-
deravelmente o risco para o desenvolvimento de deter-
minados tumores. A maioria dessas síndromes possuem 
um padrão de herança autossômico dominante, ou seja, 
risco de 50% para os filhos. Cerca de 80% dos casos de 
câncer são esporádicos, em aproximadamente 10% há 
uma síndrome de predisposição familiar e em 10% há 
uma agregação familiar sem que seja possível encontrar 
uma mutação em um dos genes reconhecidamente as-
sociados à predisposição ao câncer.

O teste genético tem indicações específicas, e deve 
ser feito preferencialmente  no paciente com o diagnós-
tico de câncer, a fim de se reconhecer a mutação que 
possa estar aumentando o risco de câncer naquela de-
terminada família. Após a identificação da mutação, 

O papel do mastologista
na reconstrução mamária

Predisposição hereditária ao câncer de mama

Artigo Artigo

lheres brasileiras, mastectomizadas, que tiveram 
suas mamas reconstruídas pelo SUS subiu de 16% 
em 2011 para 29% em 2014.

Existem diversas alternativas de reconstrução 
mamária. Nos casos em que apenas uma parte da 
mama seja retirada, o restante da mama, ou algu-
mas áreas de gordura próximas à mama, podem 
ser utilizadas para uma reconstrução parcial, que 
é também conhecida como oncoplastia. Quando 
o tumor pode ser retirado totalmente, com mar-
gem livre, o tratamento conservador é preferível à 
mastectomia porque traz a mesma chance de cura, 
com cirurgias mais simples, com menor risco de 
complicação e, geralmente, com melhor resulta-
do estético. Quando toda a mama necessita ser 
reconstruída, podem ser utilizados expansores, 
próteses e retalhos do próprio organismo, como 
o retalho do abdome (TRAM) e o do músculo 
grande dorsal, nas costas.

Felizmente em Goiânia, nos últimos anos, o 
acesso à reconstrução tem sido facilitado. No Pro-
grama de Mastologia do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, tanto a equipe da 
Mastologia quanto a da cirurgia plástica, estão 
envolvidas no processo de reconstrução mamária 
há vários anos, de modo que, praticamente, não 
existe mais fila para a reconstrução imediata nem 
para a reconstrução tardia. 

Com as mulheres vivendo cada vez mais após 
o diagnóstico do câncer de mama, nada mais 
justo que elas vivam também cada vez melhor, 
com menos sequelas e com menos mutilações.

Dr. Régis Resende 
Paulinelli
MD, PhD
Mastology Program - 
Federal University of Goiás
Breast reconstruction 
- Araújo Jorge Hospital – 
ACCG

Thaís Bomfim Teixeira
Graduação em Medicina pela 
Universidade de Uberaba
Residência em Genética 
Médica pelo Hospital das 
Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais
Pós-graduação em 
Oncogenética pelo Hospital 
de Câncer de Barretos

outros familiares podem então ser testados, para definir 
quais possuem a mutação e necessitam de um acompa-
nhamento mais intenso, e quais vão manter o acompa-
nhamento recomendado para a população em geral.

O teste deve ser indicado para os pacientes que tive-
ram o diagnóstico do câncer em idade precoce, ou uma 
apresentação atípica (por exemplo o triplo negativo), 
ou que apresentem história familiar de câncer, ou que 
tenham uma história familiar limitada (por exemplo 
quem desconhece seus familiares biológicos).

Existem várias síndromes que estão associadas ao 
aumento de risco para câncer de mama: 

- Síndrome de predisposição ao câncer de mama e 
ovário; Síndrome de Li-Fraumeni;  Síndrome de Cow-
den; ATM (ataxia-telangiectasia mutação); Câncer gás-
trico difuso hereditário; CHEK2; Síndrome de Lynch; 
Neurofibromatose tipo 1; PALB2; e Síndrome de Peut-
z-Jeghers; BRIP1, RAD51C, RAD51D; 

Nas mulheres de alto risco está indicada a realização 
de mamografia e ressonância de mama, intercaladas a 
cada 6 meses. A mastectomia profilática está indicada 
nos casos de mutação nos genes: BRCA1, BRCA2, 
TP53 e PTEN; nos genes: ATM, CDH1, CHEK2, 
NF1, PALB2 e STK11 deve-se levar em consideração 
dados da história familiar.

O paciente de alto risco deve ser encaminhado 
para o aconselhamento genético, para realização do 
levantamento da história familiar, com construção do 
heredograma (árvore genealógica) e, quando indica-
do, solicitação do teste genético de acordo com o pa-
drão familiar.

O teste genético pode ajudar o médico assistente na 
escolha terapêutica medicamentosa e cirúrgica; além de 
orientar quais familiares apresentam alto risco e preci-
sam ser acompanhados com maior frequência.
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OsteOpOrOse
Artigo

Osteoporose é uma do-
ença que aumenta o 

risco de fraturas por trau-
matismos de baixa energia, 
como exemplo as quedas 
de própria altura. A fragi-
lidade óssea se deve a uma 
diminuição da resistência, 
que é dada pela densidade 
mineral óssea e também 
pela sua qualidade.

A baixa massa óssea 
pode ocorrer em qualquer 
idade, seja em crianças, 
adultos ou idosos. Porém, 
a osteoporose é classificada 
em primária do tipo I (mu-

lheres na pós-menopausa), tipo II ou senil (idosos), e 
secundária ou tipo III (z-escore menor do que -2,0), 
relacionada à outra doença coexistente, (ex. artrite 
reumatoide, hiperparatiroidismo, intolerância ali-
mentar), ou cirurgias, (ex. ooforectomia, bariátrica, 
tireoidectomia), ou medicações (ex. corticoide, inibi-
dores hormonais, quimioterapia). 

Existem alguns tipos raros como osteoporose 
idiopática (relacionada a escoliose), e a osteoporose 
transitória do quadril (relacionada à gestação). Quan-
do uma criança ou um adulto jovem apresenta baixa 
massa óssea, ela deve ser exaustivamente investigada 
para se tentar descobrir uma causa secundária. 

A investigação diagnóstica deve englobar: 1) anam-
nese detalhada (antecedentes e fatores de risco), que 
podem ser identificados inicialmente pela ferramenta 
digital da Organização Mundial de Saúde denominada 

de FRAX; 2) exame clínico com 
diminuição da altura, defor-
midades pelas fraturas prévias, 
cifose dorsal acentuada e sarco-
penia (diminuição da força, da 
massa e da performance muscu-
lar); 3) exames complementares 
com radiografias da coluna dor-
solombar (avaliar fraturas verte-
brais subclínicas), densitometria 
óssea (t-escore entre -1,1 e -2,4 
igual a osteopenia, e se menor 
do que -2,5 igual a osteoporose) 
e composição corporal (massa 
muscular), e exames laborato-
riais (calciúria de 24 horas, cál-
cio sérico total, 25 OH vitamina 
D, TSH, PTH, creatinina, fos-

fatase alcalina, eletroforese de proteínas, além de outros 
para doenças mais específicas; 4) marcadores biológicos 
da remodelação óssea como CTX-I (avaliar atividade 
dos osteoclastos – reabsorção), e o PINP (avaliar ativi-
dade dos osteoblastos – formação).

Com relação ao tratamento medicamentoso, exis-
tem várias opções que podem ser utilizadas conforme 
a eficácia e avaliação de contra-indicações. O uso de 
suplementos diários deve englobar o cálcio (1000 mg), 
vitamina D (1000 UI), além de magnésio e vitamina 
K. As medicações mais utilizadas são os anti-reab-
sortivos (inibem a ação dos osteoclastos), que podem 
ser divididos em hormonais (raloxifeno 60mg ao dia 
VO), biológicos (denosumabe 60mg por semestre 
SC) e bisfosfanatos (orais ou injetáveis). Essa última 
classe é a mais utilizada, com as opções alendronato 
70mg semanal VO, risedronato 35mg semanal VO, 
ibandronato 150mg mensal VO, risedronato 150mg 

Dr. Frederico Barra de 
Moraes, MSc, PhD, ISCD
Professor de Ortopedia e 
Traumatologia – FM – 
UFG
Professor de Farmacologia 
– FM – UNIFAN
Membro Titular ABOOM, 
SBC, SBTOC
Presidente da SBOT – GO

mensal VO, e o ácido zoledrônico 
5mg anual EV (sendo esse o mais 
potente). 

Também existem os forma-
dores (estimulam a ação dos os-
teoblastos), sendo mais utilizados 
após o uso dos anti-reabsotivos 
por vários anos, ou em caso de 
ineficácia dos anti-reabsortivos 
em evitar fraturas ou a piora da 
massa óssea, ou ainda quando o 
quadro clínico já se encontra bem 
avançado. Os formadores utiliza-
dos são derivados do PTH, sendo 
o existente no Brasil a teriparatida 
20mcg ao dia SC. 

Em relação às mulheres, oste-
oporose e câncer de mama, existem algumas conside-
rações importantes. Para mulheres na pós-menopausa 
com osteoporose que possuem um risco aumentado 
de câncer de mama, o raloxifeno seria a primeira es-
colha, pois diminui o risco de câncer de mama. Caso a 
paciente apresente as duas doenças ao mesmo tempo, 
então as melhores opções são o ácido zoledrônico ou 
o denosumabe, sendo utilizadas doses maiores desses 
medicamentos durante o período da quimioterapia, 
radioterapia ou nas metástases ósseas.

A teriparatida não deve ser usada em pacientes com 
câncer, metástases ou em radioterapia. Devemos sem-
pre revisar as indicações e contra-indicações dessas me-
dicações para cada paciente, e além disso, alimentação 
rica em cálcio e vitaminas, evitar o tabagismo e etilis-
mo, realizar atividades físicas diárias e hábitos saudá-
veis de vida devem sempre ser implementados na rotina 
dos pacientes em tratamento para osteoporose.
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Preservação de fertilidade em pacientes com 
diagnóstico de câncer de mama

Estima-se que, em 2017, 
316120 pacientes te-

nham sido diagnosticados 
com câncer de mama nos 
EUA, sendo 12770 com 
idade inferior a 40 anos. 
No Brasil, o Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), 
estima novos 59700 casos 
neste ano de 2018. Dian-
te desses números ex-
pressivos, o empenho da 
comunidade científica é 
continuo na busca de tra-
tamentos para melhorar o 
prognóstico dos pacientes. 

Os resultados mostram-se na melhora da taxa 
de sobrevida em 5 anos, alcançando 89,7% nos 
EUA em 2013 (Surveillance, Epidemiology and 
End Results, 2013), e 92,0% na Coréia do Sul en-
tre 2010-2014 (país em que as taxas de pacientes 
diagnosticadas antes da menopausa é considera-
velmente maior que nos EUA – 47,9% x 20%). A 
melhora na sobrevida promove a necessidade de 
se discutir aspectos da qualidade de vida após o 
tratamento, como a preservação da fertilidade em 
pacientes jovens.

Pacientes diagnosticadas com câncer de mama devem 
ser encaminhadas para especialista em fertilidade?

Diversos guidelines internacionais recomen-
dam consulta com especialista em fertilidade as-
sim que possível.

O objetivo desta consulta é auxiliar o médico as-
sistente na orientação das pacientes, pois diante das 
inúmeras informações sobre o tratamento oncológi-
co e prognóstico que devem ser transmitidas e dos 
receios que permeiam esta fase inicial, muitas pa-
cientes não discutem sobre futuro reprodutivo com 
seu médico assistente (oncologista/mastologista).

Em Partridge et al, 57% das pacientes estavam 
preocupadas com futuro reprodutivo ao receber o 
diagnóstico de câncer, 29% afirmaram que essas 
preocupações afetaram a decisão quanto à escolha 
terapêutica e 51% sentiram que os receios sobre 
fertilidade não foram abordados adequadamente, 
indicando comunicação insuficiente entre os pro-
fissionais e seus pacientes. Duffy CM et al, obser-
vou que o aconselhamento sobre falência ovariana 
prematura nem sempre é abordado de forma clara 
durante a exposição do plano terapêutico.

Qual a importância do encaminhamento precoce?

O encaminhamento precoce permite que as pa-
cientes reflitam sobre o assunto, tornando a decisão 
entre o tratamento de preservação de fertilidade e 
a quimioterapia menos conflituosa. Além disso, 
evita atrasos no tratamento do câncer de mama.

Lee et al, observaram 93 pacientes com câncer 
de mama referidas para especialista em reprodução, 
sendo 35 encaminhadas antes da cirurgia e 58 após. 
As pacientes do primeiro grupo apresentaram me-
nor tempo entre o diagnóstico e o início do estímulo 
ovariano (42,6 x 71,9 dias), menor tempo para início 
da quimioterapia (83,9 x 107,8 dias) e maior possi-
bilidade de realizar segundo ciclo de tratamento de 

coleta de óvulos (25% x 1,7%); como resultado o nú-
mero de oócitos neste grupo foi 18% superior.

Quais os efeitos da Quimioterapia na Fertilidade?

A quimioterapia pode apresentar toxicida-
de gonadal com efeitos deletérios para a reserva 
ovariana de folículos primordiais. A disfunção 
ovariana após a quimioterapia depende da ida-
de da paciente, função ovulatória antes do início 
do tratamento, medicações utilizadas e duração 
do tratamento. Agentes alquilantes como ciclo-
fosfamida e ifosfamida apresentam alto risco 
para falência ovariana, enquanto antimetabóli-
tos apresentam baixo risco. A média de pacientes 
em amenorréia secundária a quimioterapia foi de 
30-40% em pacientes com menos de 40 anos e 
76-95% com mais de 40 anos após ciclofosfami-
da, metotrexato e 5-f luorouracil por no mínimo 3 
meses. Entretanto, após 4 ciclos de antraciclina e 

ciclofosfamida e paclitaxel, a incidência de ame-
norréia foi de 13,5% em pacientes com menos de 
40 anos e 69,9% entre 40 e 49 anos. Em pacien-
tes HER2 positivo em uso de trastuzumab não se 
observou diferença quanto a amenorréia.

O efeito quimioterápico sobre a função ovulató-
ria deve ser avaliado através do hormônio folículo 
estimulante, estradiol e hormônio anti-mulleriano 
visto que a amenorréia pode ser transitória.

Quais as opções disponíveis para pacientes com 
câncer de mama que desejem preservar fertilidade?

1. Criopreservação de oócitos ou embriões

Constitui método de preferência devido a 
ampla experiência adquirida com as técnicas de 
reprodução assistida em pacientes com infertili-
dade.

É importante informar as pacientes de que a 
estimulação ovariana pode ser realizada em qual-
quer fase do ciclo e dura geralmente 2 semanas, 
permitindo várias coletas para acúmulo de oó-
citos e evitando atrasos no início do tratamento 
quimioterápico.

Frente as novas pesquisas, as técnicas de crio-
preservação de oócitos não mais constituem tra-
tamento experimental, alcançando resultados 
similares aos de óvulos frescos.

Durante a estimulação, níveis suprafisiológiocs 
de estradiol são alcançados, levantando suspeitas 
quanto ao risco de estimular a proliferação de cé-
lulas cancerígenas. Diante disso, o protocolo de 
indução ovariana foi modificado para reduzir este 

Lorena Apolinário Martins

Título de Especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia 
pela FEBRASGO
Título de Especialista em 
Reprodução Assistida pela 
FEBRASGO
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Em entrevista, Dr. João Bosco fala de seus 
hobbys e ressalta a sua preferência: viajar.

“Quando perguntam qual o meu hobby, não 
penso duas vezes: atividades físicas e viajar.
Faço atividades físicas todos os dias de segun-
da a segunda-feira, pedalo 3 vezes por semana 

de mountain bike , com uma média de 140 km, 
praticamente caminho todos os dias, antes de 
ir para meu consultório. Saímos em grupo de 5 
a 10 amigos, a maioria médicos, inclusive com 
meu irmão Ginecologista Maurício Machado, 
pedalamos no domingo até 5, 6 horas, quando 

Torres Gêmeas Petronas- Kuala Lumpur- Malásia

Casa Branca - Washington D.C

trocamos muitas ideias, tiramos fotos, contem-
plamos as belezas da natureza, por onde passa-
mos ( pássaros, animais, árvores e vegetações 
lindas, riachos, lagos e lagoas, montanhas, e por 
aí vai. Essa atividade refrigera nossa alma, nosso 
coração e nossa mente, levando a um estado de 
espírito de muitas alegrias.

Hobby

De portas abertas para o mundo
risco. Atualmente utiliza-se inibidor de aromatase 
– letrozol – a fim de reduzir o pico hormonal sem 
diminuir a quantidade de oócitos recuperados.

Embora não existam grandes trials sobre a se-
gurança da estimulação ovariana em mulheres com 
câncer de mama, estudo prospectivo Kim J et al e 
Rodrigues-Wallberg observou que a recorrência foi 
comparável ao grupo controle e a taxa de sobrevida 
não foi comprometida. Conforme análise de La-
mertini e Fontanella para a revista Breast Cancer 
Research and Treatment em dezembro de 2017 os 
dados existentes são limitados e controversos, não 
permitindo conclusões sólidas acerca da segurança 
da estimulação ovariana neste grupo de pacientes.

Em pacientes que necessitam de terapia neoadju-
vante, a estimulação ovariana de início aleatório (em 
qualquer fase do ciclo) permite que o processo tenha 
celeridade não atrase o tratamento quimioterápico, 
nesses casos, Cavagna et al propõe estimulação ova-
riana com letrozol 5mg e tamoxifeno 20mg diaria-
mente durante o ciclo de captura oocitária.

É importante orientar as pacientes de que o 
tratamento de fertilização não modifica a função 
ovariana futura.

2. Criopreservação de tecido ovariano

Técnica ainda considerada experimental.

3. Uso de agonistas GnRh 

O mecanismo pelo qual os agonistas de GnRH 
preservam a função ovariana ainda não está claro. 
Acredita-se que os agonistas de GnRH ao inibirem a 
secreção de hormônio estimulante do folículo, encur-
tam os ciclos ovariano e uterino e inibem a regulação 
positiva das moléculas antiapoptóticas intragonadais. 

Embora a eficácia dos agonistas de GnRH du-
rante a quimioterapia permaneça controversa, vários 

estudos evidenciaram redução significativa do risco 
de insuficiência ovariana, maior taxa de retomada da 
menstruação e maior probabilidade de gravidez. 

Apesar desses estudos recentes e suas evidên-
cias, guidelines internacionais aconselham que o 
uso de agonista de GnRH durante a quimioterapia 
não pode substituir os métodos de criopreservação 
já estabelecidos para preservação de fertilidade. 
Essas questões devem ser amplamente discutidas 
com as pacientes antes do início do tratamento.

Conclusão

Os métodos atualmente disponíveis de pre-
servação da fertilidade para pacientes com câncer 
de mama incluem criopreservação de embriões, 
oócitos e uso de agonistas de GnRH durante a 
quimioterapia. Em uma consulta específica para a 
discussão do futuro reprodutivo da paciente, deve-
se orientar os prós e contras dos métodos disponí-
veis e a escolha deve ser realizada de acordo com 
as particularidades de cada situação. É importante 
referenciar a paciente logo após o diagnóstico para 
que não haja atraso no início do tratamento onco-
lógico. O encaminhamento precoce é fundamen-
tal para o sucesso.
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Pedalada Mountain bike de Anápolis
para Pirenopolis , 82 Km

Gosto muito de viajar. No mínimo viajo para o 
exterior de duas a três vezes ao ano, sendo que em 
uma dessas viagens toda minha família: esposa, 
filhos e minha única netinha. Além das viagens 
para o exterior, viajo muito pelo Brasil. Também 
possuo uma casa em um condomínio à beira do 
rio Araguaia,para onde vou pelo menos uma vez 
por ano com a família e os amigos. 

Viajo também, quando posso, para todos con-
gressos de minha especialidade no Brasil e algu-
mas vezes no exterior!

Conheço praticamente todos continentes do 
planeta, só me falta conhecer a África e a Ocea-
nia, que ainda pretendo visitar.

As viagens são momentos de descanso, quando 
esquecemos um pouco dos problemas que enfren-
tamos no cotidiano da nossa vida!

Para mim, todos os lugares são bons,desde os 
mais pitorescos pequeninos, até os grandes cen-

Reivellon 2017 em Orlando

tros, só pelo fato de ficarmos no ócio, onde nos 
desligamos do nosso dia a dia. Apesar de tudo, 
prefiro lugares de muita agitação, como por 
exemplo New York onde saímos caminhando sem 
rumo certo pelas ruas agitadas com muitas pesso-
as na rua, ótima gastronomia, teatros, parques e 
lojas lindas. 

Também gosto de contemplar a natureza, as 
culturas e as histórias dos lugares, como na Euro-
pa e outros países.

Por coincidência ou não, deste convite para 
falar algumas coisas sobre minhas viagens, estou 
escrevendo estas linhas no “Hotel Paradisus Palm 
Real” Punta Cana, no Caribe, com seu mar azul 
e tudo muito lindo.

No mais, vamos que vamos viajarmos, pois a 
vida passa muito rápido e temos que aproveitá-lá 
ao máximo.

Um abraço a todos amigos.”
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