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UMA MANHÃ PROVEITOSA
A 1ª Jornada Goiana de Mastologia reuniu com
sucesso a transmissão do conhecimento e a
vontade de aprender do público participante
Ainda estamos em clima de comemoração pelo sucesso da 1ª Jornada Goiana de Mastologia.
Quero agradecer aos palestrantes, especialistas, residentes, acadêmicos, patrocinadores e todas as
pessoas que, dos bastidores, contribuíram para o êxito do evento. Gratifico ainda o presidente da
SGGO, Washington Luis Ferreira Rios pela viabilização da jornada e os especialistas Simone Elias (SP),
Joaquim Teodoro de Araújo Neto (SP) e Bruno Garcia Gonçalves (GO) que foram os palestrantes e
levaram a todos a muitas reflexões.
O grande escritor gaúcho Érico Veríssimo escreveu em uma de suas incontáveis história que “A
inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. E a persistência é o caminho
do êxito”. Presenciamos a união destas duas características vitais ao desenvolvimento humano nesta
jornada, que reuniu com sucesso a transmissão do conhecimento e a vontade de aprender do público
participante.
Em apenas uma manhã atualizamos nossos conhecimentos quanto aos principais tópicos ligados ao
câncer de mama, no que diz respeito à prevenção, diagnóstico, tratamento e reconstrução mamária. E além
da aquisição de saber científico, ainda tivemos momentos agradáveis de confraternização, quando foram
fortalecidos os laços profissionais e de amizade que nos unem. O evento deixou no ar um gostinho de
quero mais e acredito que outros colegas partilham da mesma sensação.
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Auditório repleto de mastologistas,
ginecologistas e residentes

SBM-GO promove 1ª Jornada
Goiana de Mastologia
A I Jornada Goiana de Mastologia,
realizada no dia 10 de março no auditório
do Cremego, foi um verdadeiro sucesso.
Estiveram presentes   cerca   de   200  
profissionais, dentre mastologistas,
radiologistas, oncologistas, cirurgiões
plásticos, ginecologistas, residentes e
acadêmicos.
Os temas tratados geraram uma
grande interação entre os participantes. O
desenvolvimento da mastologia, buscando
a excelência do atendimento à paciente
foi o foco central do evento. Em todos os
debates, percebeu-se uma preocupação
com o bem-estar geral da paciente e de
seus familiares. “Outra questão ressaltada
foi a necessidade de estreitar ainda mais
a participação da equipe multidisciplinar
no tratamento do câncer de mama, para
que as pacientes tenham resultados
plenamente satisfatórios”, afirma o
presidente da SBM-GO, Juarez Antônio
de Sousa.
Dentre os diversos assuntos abordados,
o mastologista destaca alguns mais
relevantes: “Em epidemiologia e risco
de câncer de mama, o principal tema foi
testagem genética, palestra ministrada
por Simone Elias, de São Paulo; no caso
de tratamento, o planejamento cirúrgico,

Em todos os debates, prestigiados por cerca de
200 inscritos, percebeu-se uma preocupação com o bemestar geral da paciente e de seus familiares

JUAREZ ANTÔNIO DE SOUSA com os
palestrantes SIMONE ELIAS, CRISTINA NALDI
RUIZ, JOAQUIM TEODORO e BRUNO GARCIA

que foi o tema discorrido por Joaquim
Teodoro de Araújo Neto, também de São
Paulo; e no caso de reconstrução mamária
pós cirurgia, as vantagens e desvantagens
de cada técnica, assunto comentado pelo
goiano Bruno Garcia Gonçalves”.
Após as palestras, chegou o momento
da confraternização, iniciado por meio
de um sorteio de uma TV LCD 42’’,

da qual o ganhador foi o mastologista
Wladimir Antônio de Faria. Ao final, foi
servido um almoço de congraçamento
para os participantes do evento e, em
seguida, realizado o tradicional torneio de
tênis. O evento atendeu todas as nossas
expectativas. Agora é começar a nos
prepararmos para o próximo , conclui o
presidente da SBM-GO.

WASHINGTON LUIS FERREIRA
RIOS, presidente da SGGO

Momento de confraternização

O presidente da SBM-GO com o
deputado HÉLIO SOUSA

JUAREZ ANTÔNIO DE SOUSA
juntamente com o vereador ANSELMO
PEREIRA que foi homenageado

REVISTA MAMIGO

|5

Temas atuais e relevantes foram
debatidos com entusiamo

Auditório

&

%
IDEIAS

VANESSA  MONTEIRO  SANVIDO    |  RESIDENTE  DE  2º.  ANO  DO  PROGRAMA  DE  RESIDÊNCIA  
MÉDICA  EM  MASTOLOGIA  DA  ESCOLA  PAULISTA  DE  MEDICINA  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO  
PAULO  (EPM-UNIFESP)
AFONSO  CELSO  PINTO  NAZÁRIO    |    PROFESSOR  LIVRE-DOCENTE  E  CHEFE  DA  DISCIPLINA  
DE  MASTOLOGIA  ESCOLA  PAULISTA  DE  MEDICINA  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO  PAULO  
(EPM-UNIFESP)  E  CHEFE  DO  DEPARTAMENTO  DE  GINECOLOGIA  ESCOLA  PAULISTA  DE  MEDICINA  
DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO  PAULO  (EPM-UNIFESP)
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EFEITOS DA TIBOLONA NA DENSIDADE
MAMOGRÁFICA E RISCO DE CÂNCER DE MAMA
A mama é um órgão-alvo para os hormônios esteróides
sexuais e condições que propiciem a exposição prolongada ao
estrogênio e à progesterona, como por exemplo, a menarca
precoce, a nuliparidade e a menopausa tardia, são fatores de
risco para o câncer de mama.
Estudos epidemiológicos evidenciaram aumento do risco
de câncer de mama associado ao uso prolongado de terapia
hormonal em pacientes na pós-menopausa. Estes trabalhos
geraram grande impacto no tratamento e na prevenção
de sintomas do climatério, com diminuição na prescrição
da medicação e busca de tratamento alternativo à terapia
hormonal, resultando muitas vezes no prejuízo da qualidade de
vida devido ao risco de desenvolvimento do câncer de mama.
O Women´s Health Iniciative randomized Trial (WHI)1
publicou em 2002 no JAMA, os dados de 16.608 mulheres
na pós-menopausa, comparando o efeito da terapia hormonal
combinada (estrogênios equinos conjugados 0, 625 mg
associados ao acetato de medroxiprogesterona 2,5 mg)
versus placebo no risco de câncer de mama. O estudo foi
randomizado e duplo cego; incluiu pacientes de 50 a 79 anos,
não histerectomizadas e sem antecedentes mamários. As
pacientes do grupo da terapia hormonal apresentaram aumento
do diagnóstico de câncer de mama invasivo em relação ao
grupo-placebo e o risco relativo foi de 1,24 (p< 0, 001). Houve
aumento do risco de câncer de 2,3% por ano de uso da terapia
hormonal. O tamanho tumoral foi significativamente maior (1,7
cm versus 1,5 cm, p= 0,04) e os tumores foram diagnosticados
em estágios mais avançados (25% versus 16% de metástase
axilar, p= 0,04). Não houve diferença entres os grupos em
relação ao tipo histológico e status do receptor hormonal.
O estudo evidenciou após um ano de seguimento alteração
mamográfica em 9,4% das pacientes no grupo submetido à
terapia hormonal (grupo 1) e 5,4% no grupo-placebo (grupo
2) com p< 0, 001. A cada ano, o percentual de alteração
mamográfica foi maior no grupo 1, totalizando 31,5 % após
seguimento médio de 5,2 anos.
O WHI concluiu e enfatizou a associação do câncer de mama
com a terapia hormonal, resultado da proliferação da mama,
estímulo ao crescimento e desenvolvimento de células cancerígenas
pré-existentes, aumento da densidade mamária e diminuição do
screening mamográfico nas pacientes em uso da medicação.

The Lancet2 , em 2003, noticiou os resultados do Million
Women Study. O estudo foi realizado pelo National Health
Service Breast Screening Programme (NHSBSP) com 1.084.110
mulheres, entre 50 a 64 anos, tendo como objetivo avaliar
o impacto de diferentes esquemas de terapia hormonal na
incidência do câncer de mama. O resultado deste trabalho
corroborou os dados vigentes na época. O risco relativo para
câncer de mama em pacientes usuárias de terapia hormonal
em relação a pacientes sem uso de medicação foi 1,66 (IC 1,60
– 1,72). O risco relativo foi maior em todos os tipos de terapias
estudadas: RR 1,30 (1,21-1,40), p<0, 0001, com terapia somente
com estrogênio; RR = 1,45 (1,25-1,68), p<0, 0001, em usuárias
de tibolona e RR = 2,0 (1,88-2,12), p<0, 0001, em pacientes
tomando estrogênio e progesterona.
Após os resultados destes trabalhos, ficou estabelecida a
associação do uso prolongado de terapia hormonal com o câncer
de mama. Além disto, confirmou-se o aumento da incidência
de mamas densas nos exames de rastreamento das pacientes.
A relação entre o percentual de densidade mamográfica e
risco de câncer de mama foi relatado na New England Journal
of Medicine3 em 2007. O risco de desenvolver a doença foi
proporcionalmente maior em pacientes com elevado percentual
de densidade mamográfica. Em mulheres com mais de 75%
de área densa na mamografia em relação aquelas com menos
de 10% de densidade, o risco de câncer foi 4,7 (IC 95% 3-7,4).
A mama densa é considerada fator de risco independente de
câncer e apresenta importante impacto no rastreamento por
diminuir a sensibilidade da mamografia.
A tibolona, derivado da 19-nortestosterona, é aceita como
terapia hormonal e alternativa para o tratamento de mulheres
na pós-menopausa. Não apresenta atividade biológica e o
efeito resulta da formação de três metabólitos com diferentes
atividades nos receptores de estrogênio, progesterona e
androgênio. Atua como estrogênio na prevenção da perda óssea,
melhoria dos efeitos vasomotores, redução da dispareunia e do
ressecamento vaginal. No endométrio age como a progesterona,
evitando sua proliferação. Apresenta efeitos androgênios no
sistema nervoso central e no fígado. Na mama, a tibolona inibe
a enzima sulfatase e estimula a sulfotransferase, resultando na
diminuição local de níveis do estradiol e consequentemente
reduz a exposição da mama ao hormônio, não estimulando o

parênquima mamário durante o tratamento.
Inúmeros trabalhos foram publicados com a intenção de
comprovar a ausência de alteração mamária com esta terapia
hormonal, o que seria opção muito interessante na pósmenopausa para terapêutica e prevenção.
Estudo randomizado prospectivo duplo-cego4 alocou 166
pacientes na pós-menopausa para receber tibolona 2,5 mg,
estradiol 2 mg associado noretisterona 1 mg ou placebo. Após 6
meses de tratamento, o grupo da terapia hormonal combinada
apresentou aumento da densidade mamográfica em 50%
das pacientes; somente 2 a 6% das pacientes com tibolona
e 0% no grupo-placebo. A diferença entre terapia hormonal
e placebo foi estatisticamente significativa (p< 0, 001) e não
houve diferença entre tibolona e placebo. O risco relativo de
aumento da densidade mamográfica da terapia combinada
em relação à tibolona foi 8,3 (IC 95% 2,7-25). Estes dados
foram confirmados em outro estudo5 com doses menores de
medicação (1 mg estradiol e 0,5 mg noretisterona). Diferente
da terapia combinada, a tibolona não estimulou a mama e não
alterou a mamografia.
Estudo fase II6 desenhado para avaliar o efeito da tibolona
na densidade mamográfica após 10 anos de tratamento, não
apresentou diferença estatística entre tibolona e grupo controle
(p > 0,05). Concluiu que a tibolona não estimula a mama
mesmo em período prolongado de medicação.
Infelizmente os trabalhos publicados na literatura
comparando a tibolona com os demais esquemas terapêuticos
apresentam número pequeno de pacientes e baixo nível de
evidência. Há necessidade de ensaios clínicos randomizados
com seguimento médio maior para confirmação destes dados.
É importante enfatizar que a tibolona não interfere no
screening mamário e não aumenta a densidade mamográfica;
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2° TESOUREIRO - MARCUS NASCIMENTO BORGES
SEDE da SBM-GO
A sede da SBM-Goiás está situada na Associação Médica,
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porém, aumenta o risco de câncer de mama, ponto crítico na
prescrição de terapia hormonal nos dias atuais. À semelhança
dos dados do WHI, a tibolona aumentou em 45% risco
relativo de câncer.
O tratamento de mulheres na pós-menopausa permanece
como desafio. Prescrever ou não terapia hormonal deverá
ser motivo de debate e discussão entre médicos e pacientes,
considerando como pontos fundamentais sintomas e sinais
clínicos, prevenção de doença e melhora da qualidade de
vida. O tratamento deverá ser individualizado, analisando
antecedentes pessoas e familiares, comorbidades, aderência à
consulta e exames de triagem, associado à orientação do risco
maior de câncer de mama vigente a medicação ou uso por
períodos maiores de 5 anos.
REFERÊNCIAS:
Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy
postmenopausal women. Women’s Health Iniciative Randomized
Controlled Trial. JAMA 2002;92:321-33.
Breast cancer and hormone-replacement therapy in the
Million Women study. The Lancet 2003; 362:419-27.
Mammographic density and the risk and detection of breast
cancer. N Engl J Med 2007;356:227-36.
Effects of tibolone and continuous combined hormone
replacement therapy on mammographic breast density. Am J
Obstet Gynecol. 2002 Apr;186(4):717-22.
Differential impact of conventional and low-dose oral
hormone therapy, tibolone and raloxifene on mammographic
breast density, assessed by an automated quantitative method.
BJOG. 2008 May;115(6):773-9. Epub 2008 Mar 19.
Long-term effects of tibolone on mammographic density. Fertil
Steril. 2004 Nov;82(5):1343-7.
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A projeção da mastologia
brasileira no planeta
O Brasil ainda tem um alto índice de mortalidade por câncer de mama, mas
isso se deve às realidades distintas de sua dimensão continental. O país é
considerado modelo nos programas de rastreamento e tratamento da doença
A Sociedade Brasileira de Mastologia
ocupa hoje uma posição extremamente
importante diante da mastologia mundial.
Esta declaração é do presidente da
Sociedade Mundial de Mastologia, o
baiano Ézio Novaes Dias. “Eu vejo a
mastologia brasileira com muito orgulho.
Seguramente, somos considerada a
sociedade mais importante dentro das
sociedades que compõem a mundial”,
reforça, complementando que não
existe nenhum congresso em todo o
planeta como o brasileiro. “A Sociedade
Americana de Mastologia, uma sociedade
importante que tem um nível científico
elevado, possui um congresso anual que
tem metade ou um terço das pessoas que
estão aqui. Temos contribuido para toda
a mastologia”, afirma.
Segundo ele, este reconhecimento
é fato dentro da sociedade mundial, já
que, em termos de projeção, realização
de eventos e pesquisas, a mastologia
brasileira está em primeiro lugar. “Por
incrível que pareça nós estamos em
primeiro lugar em alguma coisa, não só
no futebol”, brinca. “Digo com muito
orgulho: eu não sou presidente da
sociedade mundial por mérito pessoal e
sim em reconhecimento ao que o Brasil
representa. Sou representando do Brasil
lá dentro. Já passei por todas as instâncias
no Brasil e pude representar meu país lá
fora”, complementa
Ézio explica que a Socie dade
Mundial de Mastologia é composta
por 99 sociedades de 50 países e que
o destaque da mastologia brasileira se
deve ao trabalho iniciado há mais de
20 anos. “Tem sido feito um trabalho
expressivo ao longos dos anos para o
fortalecimento da especialidade. Há 20
anos atrás, muitas mulheres não sabiam
o que era mastologia, porque era uma
subespecialidade”, analisa. “O Brasil hoje
é exemplo para o mundo. Nós temos
uma lei federal que obriga o governo a
pagar mamografia para mulheres a partir
dos 40 anos. E outra lei que obriga o

De acordo com ÉZIO NOVAES DIAS
não tem um único especialista em
oncologia clínica n África

governo e planos de saúde a pagarem
a reconstrução mamária para mulheres
que se submeteram à cirurgia. Vários
países considerados mais ricos estão
nos consultando para saberem como
conseguimos implantar essa lei, porque
tentam mas não conseguem em seus
países”, conta.
No entanto, por ser um país
continental, com realidades distintas em
cada região, o Brasil não está à frente no
controle do câncer de mama. Os países
que apresentam índices mais baixos da
mortalidade pela doença são os menores,
com condição econômica mais estável,
como a Suécia, Noruega, Dinamarca
e Holanda. “Esses países possuem
programas de controle e rastreamento
bastante interessantes que fazem com
que a maioria dos casos de câncer de
mama sejam diagnosticados em fase
inicial e isso, obviamente, leva à cura da
maior parte das pacientes”, constata.
Segundo ele, a pior realidade é
vivenciada na África, onde se encontram

os países com menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do
mundo. “A Angola, apesar de estar
em franco desenvolvimento, não tem
um único serviço de radioterapia”,
exemplifica. “A paciente ou não faz
a radioterapia ou vai para algum país
vizinho que tenha o serviço como na
África do Sul, Lisboa ou Inglaterra. Ou
seja, nós temos a situação de um país
inteiro que não tem um único aparelho
de radioterapia, com cerca de 1000 casos
de câncer de mama com diagnóstico em
fase avançada”, lamenta. “De 10 anos
para cá que se começou a falar sobre o
tema, com o surgimento das campanhas
contra a Aids quando o país foi visitado
por pessoas que começaram a falar
sobre doenças como câncer de mama
e câncer do colo uterino. Não tem um
único especialista em oncologia clínica
por exemplo. Tem um estrangeiro que
vai lá uma vez por semana para fazer
quimioterapia em todo mundo. Uma
realidade triste a da África”.
De acordo com ele, seu principal
propósito, ao assumir a Sociedade
Mundial de Mastologia foi a de levar
conhecimento científico nos locais
menos favorecidos. Para isso, conta
com um departamento da entidade,
denominado Escola Internacional de
Mastologia, que promove cursos no
mundo inteiro. “Só que antes os cursos
eram promovidos mais frequentemente
dentro de congressos como este. Estamos
tentando mudar isso fazendo com que
o conhecimento chegue a países menos
favorecidos. Este ano, por exemplo, já
tivemos cursos na África. Na próxima
semana faremos no Equador, que
possui uma condição um pouco menos
favorecida pois a informação quase nunca
chega até lá. Teremos em novembro
um curso na Indonésia que também
é um país desfavorecido da Ásia. A
tendência é de percorrer o mundo
levando conhecimento aos médicos até
seus locais de trabalho”, finaliza.
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EMBOLIZAÇÃO VASCULAR LINFÁTICA:
UM DOS FATORES PROGNÓSTICOS EM
CARCINOMAS MAMÁRIOS
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Relação entre a presença de embolização vascular linfática em
biópsias por agulha grossa, comparada aos espécimes cirúrgicos e ao
comprometimento linfonodal pela coloração de hematoxilina-eosina
Introdução: Embolização vascular linfática por células tumorais se apresenta em aproximadamente 15
a 20% dos carcinomas mamários invasivos, e em 10% dos casos histologicamente linfonodos negativos. A
presença de êmbolos linfáticos em tumores mamários tem sido demonstrada por meio de diversos trabalhos
como fator preditivo importante para recidiva loco regional e metástase à distância, com impacto na sobrevida
global das pacientes. Com isso, vários trabalhos têm tentado demonstrar sua real significância através de
diversas técnicas, inclusive com a utilização de estudo imunohistoquímico. Nosso objetivo foi o de avaliar tal
aspecto em biópsias por agulha grossa (BAG); sua relação com os achados intratumorais na peça e a positividade
nos linfonodos tão e somente com utilização de corte corado pela hematoxilina-eosina (HE), prática utilizada
pela maioria dos laboratórios, que, rotineiramente, não utilizam técnicas complementares para tal estudo.
Material: Foram analisados 120 produtos de BAG em cortes corados somente pela hematoxilinaeosina, comparados aos respectivos espécimes cirúrgicos obtidos e ao estado linfonodal axilar
das pacientes com diagnósticos de carcinoma mamário infiltrativo (CMI), pertencentes aos
estádios clínicos IIa; IIb e IIIa, obtidos no período de 2004 a 2006, com vistas a presença de
embolização vascular linfática (EVL) relacionando os resultados obtidos nas BAG e nas peças obtidas,
procurando estabelecer a fidedignidade dos achados quanto ao estado linfonodal destas pacientes.
Resultado: Dos 120 espécimes, 4 BAG exibiam EVL, que foram concordantes com os achados
da peça cirúrgica e positividade linfonodal.(p=0,000). Dos 116 casos restantes os quais não exibiam
EVL identificada na BAG, 43 casos exibiam EVL (37%) na peça e destes 116 casos 67 casos (57,75%)
axila era positiva. Ao analisar a relação peça – axila, notamos que 73 casos exibiam peça negativa para
EVL, porém, 30 casos (41,07%) apresentavam axila positiva, versus 47 casos com positividade para
EVL na peça dos quais 41 casos (87,23%) mostraram-se positivos para comprometimento linfonodal.
Conclusões: Embolização vascular linfática consiste em um dos fatores prognósticos de grande
relevância na vigência de carcinomas mamários invasivos, sendo dado importante na elaboração
de laudos anatomopatológicos. Observamos, contudo, que a simples avaliação através de cortes
corados pelo HE, não demonstram em produtos de BAG e mesmo com a análise de fragmentos
representativos da peça a fidedignidade quanto ao comprometimento linfonodal. Tal fato se
explicaria, já que trabalhos vêm demonstrando que a área para melhor observação seria a região
peritumoral, muitas vezes não representada nas BAG ou mesmo na seleção dos cortes histológicos.
Outro fator relevante consiste no problema de artefatos de retração tumoral, tão frequentes, e na
própria variação interobservadores. Com a utilização de marcadores específicos para identificação de
linfáticos, como o D2-40, talvez obtivéssemos maior segurança e melhores recursos no tratamento
da doença, planejamento cirúrgico e terapêutico, associados ao recurso do seriamento padronizado
dos linfonodos sentinelas, ainda não utilizados de rotina em todos os laboratórios. Assim concluímos
que a experiência do patologista associada a recursos imunoistoquímicos e técnicos é de fundamental
importância para a identificação de lesões que demonstram aspecto agressivo, indicando alto
potencial de embolização vascular linfática, maior potencial metastático e, portanto pior prognóstico.
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Associadas durante reunião semanal
em atividade de terapia ocupacional

Associação Amigos da Mama orienta e
auxilia pacientes com câncer de mama
Grupo presta atendimento voluntariado, hospitalar e emocional, no Hospital Materno Infantil
A Associação Amigos da Mama
(Amma) é uma instituição que trabalha
com pacientes em tratamento do câncer de
mama do Hospital Materno Infantil (HMI).
Ela teve início em 2000, como um grupo
de apoio as pacientes com câncer de mama,
formado por uma equipe multidisciplinar
do HMI e com o apoio do mastologista
Juarez Antônio de Sousa.
A Amma foi criada para unir, orientar
e principalmente resgatar a autoestima
das pacientes com câncer de mama do
HMI. A associação promove atividades
de terapia ocupacional, como oficinas
de trabalhos manuais para produção de
tapetes, almofadas, colchas e panos de
prato. Estes trabalhos são divulgados em
feiras e eventos em Goiânia para arrecadar
fundos para contribuir no sustento da
associação e das pacientes.
FUNCIONAMENTO
Todas as quartas-feiras, as 14 horas,
as associadas se reúnem num espaço
multifuncional nas dependências do HMI
onde recebem orientações de médicos,
assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos,
nutricionistas e cirurgião plástico. Além
disso, realizam fisioterapia em grupo com
a fisioterapeuta e também diretora de
comunicação da Amma, Marcela Souza
Berquó, que explica que após o tratamento
cirúrgico a fisioterapia é fundamental no
processo de reabilitação.
Nessas reuniões são solicitadas a

Sete recomendações do INCA para o
tratamento do câncer de mama no Brasil
1. Toda mulher com diagnóstico de câncer de mama confirmado deve iniciar seu
tratamento o mais breve possível, não ultrapassando o prazo máximo de três meses
2. Quando indicado, o tratamento complementar de quimioterapia ou hormonioterapia deve ser iniciado no máximo em 60 dias, e o de radioterapia no máximo
em 120 dias
3. Toda mulher com câncer mama deve ter seu diagnóstico complementado com a
avaliação do receptor hormonal
4. Toda mulher com câncer de mama deve ser acompanhada por uma equipe
multidisciplinar especializada que inclua médicos (cirurgião, oncologista clínico e
radioterapeuta), enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta
5. Toda mulher com câncer de mama deve receber cuidados em um ambiente que
acolha suas expectativas e respeite sua autonomia, dignidade e confidencialidade
6. Todo hospital que trata câncer de mama deve ter Registro de Câncer em atividade
7. Toda mulher com câncer de mama tem direito aos cuidados paliativos para o
adequado controle dos sintomas e suporte social, espiritual e psicológico
presença de profissionais que possam
passar as pacientes orientações sobre
a consecução de exames laboratoriais,
quimioterapia, radioterapia, medicação
e próteses convenientes, mas também
de profissionais de outras áreas como do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
para esclarecer as pacientes quais são
seus benefícios como aposentadoria ou
afastamentos temporários.
A Amma promove palestras, discussões,
reuniões, conferências e congressos
científicos sobre o câncer de mama e
assuntos conexos e qualquer paciente
com câncer de mama pode participar
das reuniões. Segundo a assistente social

e vice-presidente da associação, Sirlene
Bastos, os doze anos de Amma são uma
verdadeira realização, principalmente se
tratando de pacientes com diagnósticos
tão complicados como no câncer de
mama. “Depois que comecei a trabalhar
na Amma me sinto uma pessoa mais
realizada profissionalmente a nível de
assistência social e realizada no trabalho
com o voluntariado,” declara.

CONTATO

Para mais informações ou doações
entrar em contato pelo telefone
(62) 3201-3384 ou pelo email
ammahmi@yahoo.com.br

