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Juarez Antônio de Sousa | Presidente da SBM-GO

Reflexões sobre o linfonodo sentinela
Dois estudos recentes, feitos com mais 1800 pacientes, mostram
que a linfonodectomia axilar não apresenta benefício de sobrevida
nas pacientes com câncer de mama invasivo com metástase
A conduta padrão na presença de metástase no Linfonodo Sentinela (LNS) no exame de congelação ou no HE era a linfonodectomia axilar. No
entanto, dois estudos recentes não suportam mais esta prática.  O estudo Z0011 demonstrou não haver benefício de sobrevida nas pacientes com
câncer de mama invasivo que apresentaram metástase em até dois LNS no exame de congelação ou no HE.
Foram randomizadas 891 pacientes. Foram incluídas pacientes com carcinoma ductal invasivo da mama com 5 cm ou menos, axila clinicamente
negativa. Todas as paciente submeteram-se a tratamento conservador, quimioterapia adjuvante e radioterapia com campos tangenciais. Pacientes que
apresentaram 3 ou mais LNS positivo ou receberam hormônio ou quimioterapia neoadjuvante foram excluídas. A sobrevida global e livre de doença
foram semelhantes nos dois grupos (biópsia do LNS versus linfonodectomia axilar). Com um seguimento mediano de 6.3 anos a sobrevida global e
livre de doença foram respectivamente 91.8 versus 92.5 e 82,2% versus 83.9%.
O segundo estudo foi o IBC SG 23-01, que randomizou 934 pacientes com carcinoma invasivo de mama menor que 5 cm e com LNS com
envolvimento microscópico menor que 2 mm. As pacientes foram aleatorizadas para receber ou não linfonodectomia axilar. A maioria das pacientes
apresentavam tumor T2 (67%), cirurgia conservadora foi realizada em 75% dos casos, 85% eram RE+ e 67% apresentavam metástase linfonodal
menor que 1 mm. A sobrevida livre de doença em 5 anos, com um seguimento mediano de 49 meses, foi de 87.3 e 88.4%, no grupo que se
submeteu a linfonodectomia e não linfonodectomia, respectivamente.
Baseados nestes estudos, recomendamos não realizar linfonodectomia axilar em paciente com carcinoma invasivo com axila clinicamente
negativa, candidatas a tratamento conservador da mama, que apresente metástase em até dois LNS na congelação ou no HE. As mesmas
devem receber radioterapia pós-operatória com campos tangenciais e quimioterapia. Se mastectomia for realizada, a linfonodectomia axilar
deve ser realizada.
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Atualização científica
e confraternização
De 13 a 16 de junho Goiânia sedia o Congresso Goiano de
Ginecologia e Obstetrícia, que abrange três outros eventos.
Contamos com a participação de todos para abrilhantar essa festa
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Sejam bem-vindos ao Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia, 22° Congresso de Ginecologia
e Obstetrícia do Brasil Central da Febrasgo, 37ª Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia e IV Simpósio
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia de Goiás. A relevância científica e social destes eventos unidos em
um só é indiscutível. Temos trabalhado diuturnamente para que este congresso fique na memória de todos
os participantes como um dos mais relevantes da trajetória científica de cada um.
Trouxemos palestrantes internacionais e especialistas nacionais de renome para que possam partilhar de
seus conhecimentos. O foco da Comissão Científica foi o de selecionar os temas mais palpitantes em nossa
área de atuação, abrangendo as diversas subespecialidades que hoje compõem a ginecologia e obstetrícia,
como mastologia, reprodução humana e sexualidade. O objetivo desta programação é beneficiar não apenas
a classe médica, mas também a população atendida por estes médicos.
O povo goiano é conhecido por sua hospitalidade e Goiânia reconhecida como uma cidade acolhedora,
ocupando a posição de capital com maior índice de qualidade de vida, segundo a última pesquisa do IBGE.
Para que o visitante possa aproveitar ao máximo desses predicados, preparamos uma programação social
impecável, com o objetivo de promover integração e possibilitar momentos de lazer inesquecíveis.
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Visão do Radioterapêuta no Linfonodo
Sentinela pós Quimioterapia Neoadjuvante
O status axilar ainda é o fator prognóstico de maior impacto no
câncer de mama. Já em 2003, estudo de Veronesi1 mostrou que o
Linfonodo Sentinela (LS) no câncer de mama tinha alta sensibilidade,
especificidade e acurácia na definição do status axilar. A redução da
morbidade pós-cirúrgica trouxe grande vantagem e hoje a biópsia do
Linfonodo Sentinela (BLS) é totalmente aceita. Entretanto quando se
usa BLS após o uso de Quimioterapia Neoadjuvante (QTneo), ainda
há muitas incertezas.
Há suspeita de que, após QTneo, há fibrose e contração cicatricial
dos linfáticos, além de alteração da rede linfática, o que prejudicaria a
localização do LS e aumentaria os resultados falso-negativos. O guideline
do NCCN, versão 2012, recomenda BLS antes de se fazer a QTneo. Isto
traz o inconveniente aumentar um procedimento cirúrgico.
Estudo publicado por Cox3 analisa 89 pacientes com tumores
localmente avançados, submetidas à BLS antes da QTneo. No grupo
de 47 pacientes com axila clinicamente negativa (cN0), 40 tiveram LS
positivo e foram submetidas a esvaziamento axilar (EA). Do total de 82
pacientes submetidas à EA, 24 tiveram resposta patológica completa e
58 tinham doença axilar residual. Pacientes com pN0 tiveram sobrevida
significantemente maior. Este estudo valida a estratificação prognóstica
quando há resposta patológica axilar completa e preconiza que a BLS
antes da QTneo promove estadiamento mais acurado de pacientes axila
cN0 e permite a aquisição de marcadores prognósticos que podem ser
usados posteriormente.
Do ponto de vista cirúrgico, vários estudos comprovam que a
BLS pode ser feita após QTneo. Estudo do NSABP-B272 analisou 343
pacientes submetidas à EA após BLS. Destas, 125 tinham o LS positivo
(em 70 o LS era o único gânglio positivo) e 218 tinham o LS negativo.
Houve 84,8% de identificação do LS e uma taxa de 10% de falsonegativos. Estes resultados mostram acurácia, sensibilidade e taxa de
falso-negativos semelhantes aos trials que analisam BLS sem QTneo.
Do ponto de vista radioterápico, a conduta no tratamento da
drenagem sempre foi dependente da informação do EA. Ainda não há
consenso sobre a Radioterapia (RT) de drenagem linfática no caso de BLS
pós QTneo. Estudos como o Z-011 e o MA.20 são contraditórios e apenas
aumentam a discussão sobre irradiação de drenagem.
Estudo francês avalia RT linfonodal em pacientes submetidas à
QTneo com resposta axilar completa. Foram analisadas 248 pacientes
com axila clinicamente N0, N1 ou N2 que foram submetidas à QTneo
e no EA apresentaram pN0. Todas foram submetidas a RT de mama
residual e 63,7% também recebeu RT de drenagem. Não houve diferença
de sobrevida livre de recorrência local ou sobrevida livre de doença entre
os grupos com RT de mama vs. mama+drenagem. O estudo sugere que
pacientes com pN0 após QTneo têm prognóstico favorável e risco baixo
de recorrência local. A não irradiação da drenagem não aumentou risco
de morte e nem de recorrência local4.
Na falta de consenso, a tendência dos radioterapêutas tem sido de
irradiar a drenagem linfática quando a paciente tinha axila clinicamente
positiva antes da QTneo e não foi submetida a EA. Se a paciente recebeu
EA, seguimos o consenso de 3 ou mais linfonodos positivos para indicar

RT de fossa supra-clavicular.
Ainda há muitas perguntas sem resposta. A medida que as terapias
evoluem, nos depararemos cada vez mais com situações inusitadas e
decisões que terão que ser tomadas individualmente, caso a caso. Novas
evidências devem ser adotadas na prática com o cuidado adequado, mas
a ousadia sempre fez parte da história do câncer de mama. A ousadia
de alguns possibilitou o tratamento do câncer de mama sem grandes
mutilações. As evoluções cirúrgicas, sistêmicas e radioterápicas devem ser
vistas com bons olhos e praticadas com cautela até que o tempo nos dê a
segurança de que não estamos prejudicando estas pacientes.
Referências bibliográficas
1- Veronesi U, Paganelli G, Viale G, Luini A, Zurrida S, Galimberti
V, et al. A randomizes comparison of sentinel-node biopy with routine
axillary dissection in breast câncer. N Engl J Med 2003; 349(6):546-53
2- Mamounas EP, Brown A, Anderson S, Smith R, Julian T et al.
Sentinel node biopsy after neoadjuvant chemotherapy in breast câncer:
results from the National Surgical Adjuvant Breast adn Bowel Project
Protocol B27. J clin Oncol. 2005;23(12):2964-702.
3- Cox CE et all. Sentinel lymph node biopsy before neoadjuvant
chemotherapy for determining axillary status and treatment prognosis in
locally advanced breast cancer. Ann Surg Oncol 2006.
4- Caroline Daveau, et all. Is Regional Lymph Node Irradiation
necessary in stage II to III breast cancer patients with negative pathologic
node status after neoadjuvant chemotherapy? IJROBP, Vol 78, 2010.
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É seguro pesquisar o
linfonodo sentinela após a
quimioterapia neoadjuvante?
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No Programa de Mastologia do Hospital das Clínicas da UFG já faz parte do
protocolo das rotinas, discutido há dois anos, indicar-se QT neo para quase
todos os tumores acima de 2 cm. Entretanto, existem questionamentos se isto
poderia atrapalhar a biópsia do linfonodo sentinela (BLS)
Existe uma tendência de indicar-se mais a Quimioterapia
Neoadjuvante (QT neo), para reduzir o tamanho do tumor e
para propiciar cirurgias oncologicamente mais econômicas,
menos agressivas e com resultado estético melhor. No
Programa de Mastologia do Hospital das Clínicas da UFG já
faz parte do protocolo das rotinas, discutido há dois anos,
indicar-se QT neo para quase todos os tumores acima de
2 cm. Entretanto, existem questionamentos se isto poderia
atrapalhar a biópsia do linfonodo sentinela (BLS).
O downstagingda axila ocorre em 20 a 40% após a QT
neo (Kuerer et al.1999). Isto significa que mais pacientes
podem ser poupados dos riscos, restrições e complicações
do esvaziamento axilar, se, porém, na esfera teórica, que a
BLS não seja segura, porque redução tumoral com a QT pode
danificar os vasos linfáticos, atrapalhando a migração para
o linfonodo sentinela e que, além disto, a redução tumoral
pode não ser a mesma em todos os linfonodos. Realmente,
neste subgrupo específico em que ocorre o downstaging, os
falsos negativos podem chegar a 16,7% (Shimazu et al.2011).
Porém, seis metanálises recentes mostram que os resultados
do linfonodo sentinela após a QT neo é bastante confiável e
comparável aos resultados sem a quimioterapia, com taxa de
localização de 92% e falsos negativos de 8% (Kelly et al.2009).
Além disto, um falso negativo neste grupo pode não ter a
mesma importância do que o que ocorre nas situações usuais,
porque a paciente não será subtratada por este motivo. Ou
seja, de qualquer modo ela já fez a quimioterapia.
Apenas uma ressalva: na maioria dos estudos com
BLS após QT neo, a axila foi esvaziada. Portanto, não há
seguimento clínico suficiente para predizer o que ocorrerá
com as pacientes que deixaram de fazer o esvaziamento
axilar. Porém, em todos os estudos com BLS negativa em que
a axila foi preservada, a mortalidade foi a mesma nos dois
grupos. Porque após a QT neo isso seria diferente?
Outro argumento bastante comentado é de que o
exame intraoperatório fica prejudicado pela necrose e pela
fibrose após a QT neo. Já se sabe, entretanto, que este é um
argumento falso(Rubio et al. 2010).
A desculpa de não se indicar a QT neo por causa da BLS
não parece, então, justificada. Em último caso, se o leitor
ainda não estiver convencido da segurança de fazer a BLS

apósa QT neo, é possível fazer a pesquisa antes QT (Grube et
al. ). E existem já algumas evidências de que é possível repetir
a BLS após a QT, nos casos de linfonodos positivos, com
segurança, ocorrendo a negativação da axila em 1/3 dos casos
(Khan et al.2005).
Por estes e outros motivos, no último consenso de St.
Gallen, em 2011, do qual tive oportunidade de participar, o
resultado da BLS após a QT neo foi considerado confiável,
muito com base nos resultados do Instituto Europeu de
Oncologia (Goldhirsch et al.2009).
E se o linfonodo sentinela for positivo? Ainda a
recomendação é fazer o esvaziamento axilar para as
mulheres submetidas à QT neo. Mas acredito que isto logo
mudará. Gostaria de ressaltar dois recentes ensaios clínicos
randomizados, que embora não tenham incluido pacientes
após a QT, indicam o sentido para onde nossa prática clínica
deve caminhar. Em primeiro lugar, o IBCSG 23-01, que teve
os resultados apresentados no 34° SABCS, em 2011, que
incluiu mulheres com micrometástases no LS, que foram
randomizadas quanto ao esvazimento axilar ou não. Não
houve diferença na sobrevida livre de doença e na sobrevida
global em cinco anos de seguimento. Em segundo lugar, os
resultados do Z0011, que randomizou para esvaziamento axilar
ou não, 813 mulheres, T1/T2 N0 M0, com até dois linfonodos
sentinelas comprometidos, submetidas ao tratamento
conservador. Também não houve diferença em cinco anos
quanto à sobrevida livre de doença e à sobrevida global. A
recorrência axilar em 6,3 anos de média foi menor que 1%
(Giuliano et al.2011).
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Biópsia de Linfonodo Sentinela
após Quimioterapia Neoadjuvante
A evolução do tratamento do câncer de mama nas últimas
décadas teve um rumo tortuoso. Em 1894 foi proposto por Halsted
que a ressecção radical, buscando o controle loco-regional através de
procedimento cirúrgico amplo e mutilante levaria à cura da maioria das
mulheres com doença localizada, o que levou à adoção da mastectomia
radical com ressecção em bloco quase que imediatamente.
Com o passar das décadas constatou-se que apenas a cirurgia
radical não era suficiente para a cura da maioria das mulheres com
câncer de mama. Em 1977 surgiu a teoria de Fisher, que propunha que
o controle local da doença em nada influenciaria a evolução desta, e sim
que a biologia do tumor seria o fator mais importante na capacidade do
tumor em desenvolver ou não metástases, e que o controle sistêmico
seria a única maneira de curar estas mulheres. Posteriormente, em
1994, Hellman desenvolveu a teoria atualmente aceita, de que o câncer
de mama é uma doença heterogênea e em constante evolução, e que
os tumores adquirem a capacidade de metástases com o passar do
tempo. Propôs assim que, tanto o controle local quanto o sistêmico, são
importantes para a cura da doença.
Com o passar dos anos, demonstrou-se que a opção por cirurgias
mais conservadoras e a utilização de ferramentas de controle local e
sistêmico (como a hormonioterapia, quimioterapia e radioterapia) não
prejudicam o controle local da doença e proporcionam maior sobrevida
das pacientes. Esta evolução levou naturalmente à possibilidade de
que quanto mais eficáz o tratamento sistêmico, menor seria o papel
da terapia local, gerando um gráfico com curva em U invertido, e até a
possibiliade de terapias sem a necessidade de procedimento cirúrgico.
É natural, com base no acima descrito, que surjam temas
controversos como o tema deste texto. Mas é mais importante para
a discussão a definição do que se ganha e do que se perde com o
tratamento mais conservador. É evidente que a morbidade a curto e
longo prazo do procedimento de esvaziamento axilar seria prêmio
suficiente para evitá-lo. Mas a implicação no risco de morte da recidiva
loco-regional em mulheres com câncer de mama, chegando à 6075% em alguns estudos com até 10 anos de acompanhamento, pesa
significativamente nesta balança.
Desta forma podemos dividir a indicação de quimioterapia
neoadjuvante em três situações clássicas: pacientes em que o único
impedimento à cirurgia conservadora é o tamanho do tumor, com
linfonodos axilares clinicamente negativos; a mesma situação com
linfonodos axilares clinicamente suspeitos ou positivos; e pacientes com
doença irressecável.
Nas duas primeiras situações, a realização da pesquisa do linfonodo
sentinela antes da quimioterapia neoadjuvante simplificaria a discussão,
definindo teoricamente quem seria ou não candidato à dissecção
axilar eletiva após o tratamento. Mas isso levaria à realização de dois
procedimentos cirúrgicos, e ignoraria a possibilidade de negativação da
axila com o tratamento neoadjuvante e assim, em teoria, o beneficio da
regressão do estadiamento e da necessidade de cirurgia axilar em quem
inicialmente seria submetido à mesma.
Na terceira situação, a conduta parece mais simples. Mas se

levarmos em conta o que foi discutido no terceiro parágrafo deste texto, a
possibilidade de regressão da doença axilar poderia, em teoria, beneficiar
estas pacientes com a preservação da axila.
Em decorrência disso, vários estudos pequenos, e todos agregados em
duas meta-análises publicadas por Veronique em 2011 e Jean-Marc Classe
em 2009, com aproximadamente 650 pacientes, demonstraram que após a
quimioterapia neoadjuvante a pesquisa do linfonodo sentinela é possível em
94,3% das pacientes, e sensível, visto que após a dissecção axilar (realizada
de rotina em todas as pacientes), a chance de que outros linfonodos que não
o sentinela estejam comprometidos é de aproximadamente 7,4%. Este valor
é o mesmo encontrado em pacientes submetidas a este procedimento sem
a quimioterapia neoadjuvante.
O grande ponto da discussão é: esses dados são suficientes para a
adoção segura da pesquisa do linfonodo sentinela após a quimioterapia
neoadjuvante como rotina na prática clínica? No momento a resposta é
NÃO SE SABE! Com o mesmo volume de informação os grandes grupos de
estudo de câncer de mama chegam à conclusões diferentes, caracterizando
o tema como controverso, visto que não há estudo comparativo nem
seguimento a longo prazo de mulheres nesta situação.
Acredito que apenas estudos randomizados, com um número grande
de pacientes, que incluam evidentemente todos os três grupos de pacientes
com indicação para terapia neoadjuvante, possam responder a esta
pergunta. O risco deste procedimento levar à maior taxa de recidiva locoregional, e consequentemente a maior número de mortes por câncer de
mama, é fator contundente o suficiente para este questionamento.
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Temas mais palpitantes destas três especialidades da medicina foram
discutidos por médicos goianos em evento que reuniu 60 participantes

Nos dias 18 e 19 de maio Jataí sediou a 20ª Jornada de
Ginecologia e Obstetrícia do Sudoeste e a 15ª Jornada de
Mastologia do Sudoeste Goiano. O evento foi realizado no
Anfiteatro do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho
e reuniu 60 pessoas, 15 delas estudantes. No primeiro dia
foram debatidos assuntos da mastologia, quando o presidente
da SBM-GO, Juarez Antônio de Sousa, abordou o tema
Microcistos Agrupados e Cistos Isolados – Existe Diferença
na Conduta? Ele também ministrou a conferência Diagnóstico
e Tratamento do Câncer de Mama – Diretrizes na Conduta.
Luis Fernando Pádua Oliveira falou sobre Contracepção
hormonal em mulheres de alto risco para câncer mama,
Marcus Nascimento Borges discorreu sobre Hormônio
Bioidêntico e Câncer de Mama, enquanto Rosemar Macedo
Souza abordou o tema Cuidados Com a Peça Cirúrgica e a
Influência no Tratamento do Câncer de Mama.
“Nos dois módulos de mastologia, divididos entre
manhã e tarde, tivemos discussões calorosas sobre novas
diretrizes em diagnóstico e tratamento de câncer de
mama, anticoncepcionais e terapia hormonal em pacientes de
risco para câncer de mama, dentre outros assuntos relevantes.
Foi esclarecedor”, define o coordenador do evento, Élio
Caetano de Assis, que é também presidente da Associação
Médica de Jataí (AMJ) e segundo secretário da Sociedade
Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. “Após a abertura
oficial da jornada, tivemos uma palestra fantástica com o
ginecologista Luiz Carlos Pinheiro com o titulo de “Parto
humanizado”, destaca Élio Caetano.
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No dia seguinte foi a vez dos módulos de ginecologia e
obstetrícia. Durante o módulo de ginecologia o presidente
da AMG, Rui Gilberto Ferreira abordou o tema Como
eu Conduzo Tumores Ovarianos. Aldair Novato da Silva
falou sobre a Abordagem Atual da Incontinência Urinária
e Altamiro Araújo Campos trouxe novas informações
na palestra Abordagem Atual da Hemorragia Uterina
na pré e pó- menopausa. No módulo de obstetrícia o
presidente da SGGO, Washington Luiz Ferreira Rios,
falou sobre Placenta Prévia e Acretismo Placentário,
Walter Pereira Borges discorreu sobre Como Conduzir a
gravidez gemelar e o presidente da Sociedade Brasileira de

Ultrassonografia (SBUS), Waldemar Naves do Amaral, falou
sobre Ultrassonografia Morfológica do segundo trimestre da
gravidez . “Os módulos de ginecologia e obstetrícia foram
expostos e discutidos de forma muito brilhante por estes
médicos”, frisa o coordenador da jornada.
Para ele, os objetivos do encontro, que foram a atualização
médica e a confraternização, foi integralmente cumpridos. “É
fundamental nos mantermos sempre atualizados e um encontro
como esse é muito importante, principalmente para o médico
especialista do interior que, por vezes, não tem a oportunidade
de participar de outros eventos. Além disso, é maravilhoso rever
velhos amigos e fazer novas amizades”, finaliza Élio Caetano.
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clube da mama

SBM-GO consolida
parceria com a Sociedade
de Oncologia Clínica e
Radioterapia
Estas entidades em parceria têm o objetivo de
aprimorar o atendimento, promovendo eventos
conjunto de atualização científica
O Clube da Mama se reuniu no
Hemolab or no dia 2 9 de março,
primeiro encontro resultante de
uma parceria da S B M- G O com a
Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica, Regional Goiás (SBOC-GO).
Para o oncologista clínico Juan Manuel
Rodriguez, um dos palestrantes do
evento, a discussão de temas complexos
e controversos com profissionais
muito experientes em tratamento
multidisciplinar de câncer de mama
refletirá no atendimento à mulher de
maneira extremamente positiva. “Nós
comprovamos neste Clube da Mama
como situações relativamente comuns
podem ainda gerar condutas diferentes,
com visões diferentes de modalidades
terapêuticas importantes e integradas”,
reflete o médico.

Segundo ele, a parceria Sociedade de
Oncologia e a Sociedade de Mastologia
contribuirá para o aprimoramento
dos conhecimentos sobre o câncer
de mama. “Da mesma forma que
os cirurgiões mastologistas exercem
sua especialidade de forma integrada
com os oncologistas clínicos, e de
forma interdependente, as discussões
integradas completam as interpretações
e expõe controversas e visões distintas
da mesma doença”, analisa Juan Manuel.
O também oncolog ista clínico
Augusto Ribeiro Gabriel diz que todos
os tratamentos de câncer hoje devem
ser multidisciplinares e que esta parceria
vem ao encontro desta premissa.
“Acredito que a maior vantagem dessa
integração é a união de saberes que
beneficiarão o paciente”, afirma.

Saiba mais sobre a SBOC
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Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica reúne os oncologistas clínicos dos 27 estados brasileiros e é uma das mais bem estruturadas
entidades do gênero na América Latina. Fundada em 1979, a SBOC desenvolve importantes trabalhos nas áreas de pesquisa, ensino,
intercâmbio, divulgação de conhecimento científico, e de representação dos oncologistas brasileiros junto aos organismos governamentais,
outras organizações e à sociedade brasileira. O trabalho desenvolvido visa, em primeiro lugar, promover e apoiar o desenvolvimento
da oncologia clínica através de objetivos pontuais, como:
a Organizar e incentivar a pesquisa científica buscando resultados que aprimorem a qualificação e o desempenho de seus
membros e contribuam afirmativamente para a saúde da população brasileira;
a Organizar, propor e defender políticas e medidas que assegurem ao oncologista clínico condições e meios satisfatórios de
formação, desenvolvimento, atuação e reconhecimento profissional;
a Estimular e promover intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiras visando atuações coordenadas, a disseminação do
conhecimento e a integração de seus membros;
a Propor, estimular e efetivar a publicação de livros, revistas e periódicos de caráter científico e informativo;
a Organizar, a cada dois anos, o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica
Publicação com a qualidade:

EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás
Presidente - Juarez Antônio de Sousa
Vice-Presidente - Wilmar José Manoel
1° Secretário - Antônio Eduardo Rezende de Carvalho
2° Secretário - Rosemar Macedo de Sousa Rahal
1° Tesoureiro - Rogério Bizinoto Ferreira
2° Tesoureiro - Marcus Nascimento Borges

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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