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Podemos sempre
melhorar!
Em 2015 passamos por dificuldades, as mais variadas. Em todos
os locais que passávamos, ouvíamos reclamações. Mesmo assim,
vencemos e iniciamos a caminhada de 2016.
Mais uma vez, estamos unidos e firmes em um mesmo objetivo:
melhorar a especialidade de Mastologia, a figura do mastologista e
tudo em sua volta. Estamos no caminho certo.
O mês de fevereiro é muito importante para a nossa
especialidade, pois comemoramos, no dia 5, o Dia do Mastologista,
da Mamografia e também da Santa Ágata, protetora das mamas.
Gostaríamos de parabenizar todos os mastologistas goianos por
este sinergismo esplendoroso que vivemos. Recebemos sempre
muitos elogios e ouvimos muito a respeito disto: UniÃo, força
e resUltado.
É importante salutar o significado dos nossos residentes neste
processo. Recebemos, em 2016, novos residentes em novos serviços.
Que possamos trabalhar intensamente na formação de especialistas
capacitados para promover e fortificar a Mastologia goiana.
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DESTAQUE

Desafios da prática da
profissão em Goiás e
a atuação da SBM-GO

CARLOS INÁCIO DE PAULA
Cancerologista e Mastologista pela
Fundação Antônio Prudente São
Paulo (Hospital do Câncer). Prof.
Adjunto da UFG. Fundador da SBM
- Regional Goiás.

A Mastologia, como especialidade reconhecida pelo CFM, luta
da qual participei ativamente, se
impõe pela importância do câncer
de mama no mundo moderno,
exigindo especialistas que acompanhem o rápido desenvolvimento
e o vasto número de trabalhos em
todos os níveis no mundo. Assim
foi, e é, necessário que médicos
se dediquem inteiramente a esta
área da medicina; é preciso manter
instituições, residências, mestrados,
doutorados, etc, para que o sucesso
no tratamento da enfermidade seja
cada vez maior.
Em nosso meio (Goiânia) precisamos lutar por melhores condições que
nos permitam melhor trabalho com
melhor conforto, obtendo locais de
trabalhos com recursos completos de
imagem, anatomia patológica, medici4 - FeveReiRo 2016

na nuclear, cateteres, capacidade para
reconstruções, aliados a remuneração
mais adequada.
A Regional de Goiás da SBM
sempre foi bastante dinâmica e respeitada entre as suas co-irmãs. Colegas
brilhantes, titulados, são os responsáveis pela projeção da Mastologia
em Goiás. Sempre tivemos expressão
junto à diretoria nacional, culminando
com a eleição do Dr. Ruffo de Freitas
Junior para presidência, onde tem feito excelente gestão. O Goiânia Breast
Cancer Symposium é uma conquista
da Mastologia goiana.

MARA COSTA DUTRA
Professora e médica da Santa Casa de
Misericórdia de Goiânia. Mestre em
Patologia Mamária.

Hoje, em Goiás, temos excelentes profissionais mastologistas que
atendem à população divididos tanto
nos setores públicos quanto privados. Esbarramos em dificuldades de
aplicabilidade de recursos adequados
para o contingente de pacientes devido

às dificuldades na área da saúde vivenciadas em todo o país. Mas somos uma
equipe que mesmo diante de tantos
obstáculos luta para exercer a especialidade da melhor forma possível.
A Mastologia está sedimentada
nos dias atuais em nosso estado, como
em todo país, como especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de
Medicina, ao contrário do que era antigamente. Temos excelentes serviços
de Residência Médica que preparam
seus profissionais para o mercado
de trabalho, bem como a realização
de importantes eventos científicos
dentro e fora de Goiás.
No que se refere às condições
de trabalho, não diferimos tanto da
maioria das especialidades médicas.
Lidamos com tabelas de convênios
que não condizem com os serviços
prestados, locais de trabalho com
falta de materiais básicos de atendimento, procedimentos cirúrgicos
autorizados de forma incompleta,
defasagens em tabelas do SUS,
dentre outros.
Há escassez de políticas públicas
que permitam um tratamento mais
acessível à população com baixo
poder aquisitivo. Esta população é o
alvo para que consigamos diminuir a
mortalidade do câncer de mama no
Estado e no país.
A SBM – Regional Goiás tem
contribuído de forma significativa
através de informações à população
sobre os cuidados com as mamas,
promovendo campanhas, fazendo
mutirões, divulgações da mamografia
diagnóstica e congressos médicos para
atualizar seus profissionais

RÉGIS RESENDE PAULINELLI
Preceptor da Residência Médica em
Mastologia no Hospital das Clínicas/
UFG. Médico responsável pela reconstrução mamária no Serviço de
Ginecologia e Mama do Hospital
Araújo Jorge/ACCG. Organizador do
programa de educação médica continuada teórico-prática em oncoplastia
e reconstrução mamária da SBM.

Sempre fui um apaixonado pela
Mastologia, desde a época na graduação, através da participação em pesquisas científicas. Acho uma especialidade
de possibilidades variadas, abrangente,
que permite um gratificante contato com a paciente, e que possibilita
tanto o atendimento clínico quanto
os procedimentos cirúrgicos. Para os
interessados, há ainda a possibilidade
de atuar na área de imagem mamária,
quimioterapia e reconstrução mamária.
Temos excelentes centros de formação
e professores no Estado de Goiás, que
têm se destacado no cenário nacional.
Entre os Mastologistas goianos, o nível
de formação é em geral bom, sendo
muitos os colegas provenientes de
renomados programas de residência,
estágios de aperfeiçoamento do exterior, mestrado e doutorado. Goiás
tem se destacado ainda pela qualidade
das pesquisas, com grande número de
publicações nacionais e internacionais
em revistas importantes. Além disso,
o Goiânia Breast Cancer Symposium,
que ocorre todos os anos nesta cidade, é o principal evento de pesquisa
em câncer de mama do país. Não é à

toa que o atual presidente nacional da
especialidade seja um goiano, o Dr.
Ruffo de Freitas Júnior.
Para as pacientes e para a sociedade
eu só tenho a passar uma mensagem de
esperança. A chance de cura do câncer
de mama tem sido muito alta. Vale à
pena tomar as medidas de prevenção,
fazer a mamografia anualmente após
os 40 anos e realizar o tratamento
correto quando se tem um câncer. A
recompensa de qualquer sofrimento
inicial neste sentido é a vida de volta e
a oportunidade de um grande crescimento pessoal. Acho a reconstrução
importante para a autoestima e para a
qualidade de vida das pacientes. É uma
área que precisa ter o seu acesso muito
facilitado para a população.
A Sociedade Brasileira de
Mastologia - Regional Goiás, representada pelo presidente Dr. Antônio Eduardo de Carvalho, tem se empenhado
na agregação dos sócios, organização
de Jornadas científicas, atualização
médica e campanhas para a população.

ANTÔNIO LEITE
Tesoureiro Geral da SBM-GO

A Regional Goiás da SBM é hoje
um dos destaques da mastologia brasileira, seja pela excelência dos profissionais que a integram, seja pelo elevado
nível científico em que mantém suas
atividades. Soma-se a isto a realização
dos eventos relacionados ao Outubro
Rosa e outras atividades de divulgação
dos cuidados com as mamas.

JOÃO BOSCO
MACHADO DA SILVEIRA
Presidiu a SBM - Regional Goiás entre 1992 e 1995, a SGGO entre 2000
e 2004 e a Comissão Nacional de
Mastologia da Febrasgo entre 2009
e 2012. Foi vice-presidente da SBM,
SBM - Centro-Oeste e Febrasgo Centro-Oeste.

A Mastologia é uma especialidade forte em Goiás. A SBM-GO
é coesa e mantém a tradição de
reuniões científicas como o Clube
da Mama, mas necessitamos ser
mais unidos já que se trata de uma
sociedade pequena e poderíamos
atuar de maneiras mais agregadas
para melhorar nossas condições de
trabalho perante nossas fontes pagadoras e, com isso, uma melhoria
de nosso atendimento aos nossos
pacientes. Poderíamos atuar mais
juntos com nossas entidades de
classe (CRM, Sindicatos e outros) e
com outras especialidades afins, tais
como radiologia, patologia, ginecologia e obstetrícia, oncologia clínica,
radioterapia e outras.
Espero que cada ano que passe o
mês do Outubro Rosa possa engajar
os médicos, imprensa, pacientes e
sociedade nesta campanha de alerta
para prevenção do câncer de mama,
que tanto acomete as mulheres.
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boas. Contamos com bons hospitais, serviços de oncologia clínica e
radioterapia, patologia e diagnóstico
por imagem bastante eficientes. O
exercício da especialidade esbarra,
como não é diferente em outras
regiões do país, numa remuneração
recebida dos planos de assistência
médica complementar muito aquém
do ideal para o profissional que trabalha com o câncer que mais mata
mulheres no país.

Desejamos que o esforço de nossa
sociedade e o esclarecimento contínuo da população sensibilize a todos
em busca do diagnóstico precoce e
cura das doenças mamárias.

ROGÉRIO BIZINOTO FERREIRA
Mastologista preceptor do programa de Residência Médica em
Mastologia do Hospital Materno
Infantil de Goiânia.

A cada ano percebemos uma
maior conscientização da população
como um todo da importância que
o câncer de mama tem no país. Percebemos que mais e mais mulheres
procuram a mamografia para a realização do diagnóstico precoce. A
mensagem é essa: a doença pode ser
grave, mas os índices de cura hoje
superam os 90% e tudo depende do
diagnóstico precoce. Então, procure
seu ginecologista ou seu mastologista
e faça a mamografia anualmente.
Temos em Goiás uma Mastologia
de caráter técnico-profissional de
altíssimo padrão, reconhecida em
todo o país pela sua qualidade. Possuímos dois programas de formação
específica em Mastologia, um no
Hospital Materno Infantil de Goiânia
e outro no Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Goiás
(UFG), ambos com o corpo de preceptores com formação ampla, permitindo que os novos mastologistas
saiam aptos para o atendimento em
todas as suas nuances: ambulatorial,
cirúrgico oncológico, oncoplastia,
diagnóstico por imagem, etc. As
condições de trabalho são muito
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JOSÉ ORESTES BORGES GUIMARÃES
Mastologista titulado pela Sociedade
Brasileira de Mastologia. Responsável
pelo serviço público de Mastologia e
mamografia de Itumbiara - GO.

A Regional Goiás, pela atuação de
nosso presidente Dr. Antônio Eduardo, sempre procura apoiar os eventos
de educação médica continuada da
especialidade e incentiva as jornadas
regionais e nos representa bem no
cenário nacional.
A Mastologia é uma especialidade em plena ascensão em nosso
Estado, estando em destaque no
país. O presidente da Sociedade
Brasileira de Mastologia é o goiano
Ruffo de Freitas, o que muito nos
orgulha. O estado promove ainda,
sob a coordenação do Dr. Regis
Paulinelli, o curso de oncoplástica
para mastologistas de todo o Brasil, e há melhoras de resultado do
tratamento do câncer de mama em
nosso Estado.

ROSEMAR MACEDO SOUSA RAHAL
Vice-presidente da SBM - Regional
Goiás. Professora Adjunta e Coordenadora das Ações de Rastreamento
do Programa de Mastologia da Universidade Federal de Goiás.

A Regional de Goiás tem desenvolvido seu papel nas ações de repasse de
informação aos mastologistas e ginecologistas do Estado. Também mantem atento olhar na conscientização
das mulheres sobre as doenças da
mama. Temos, ainda, a honra de
termos um mastologista goiano na
presidência da Sociedade Brasileira
de Mastologia, prof. Dr. Ruffo de
Freitas Junior.
A Mastologia em Goiás está
bem representada com profissionais de projeção nacional e internacional. Temos, hoje, pesquisadores
renomados com relevante número
de publicação científica em revista
internacionais e ainda profissionais
com conhecimento atualizado uma
vez que a presença de mastologistas
goianos em evento científicos nacionais e internacionais é constante.

AÇÃO

OUTUBRO ROSA 2015:
informação para mulheres
de todo o Estado
COM AÇÕES QUE ENVOLVERAM CLÍNICAS, HOSPITAIS, PREFEITURAS,
JORNALISTAS E ENTIDADES MÉDICAS, A SBM-GO CONTRIBUIU PARA A
CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA MAMOGRAFIA E DO AUTOEXAME
EM TODA CAPITAL E INTERIOR. FORAM REALIZADAS PALESTRAS, CONCEDIDAS
ENTREVISTAS EM RÁDIOS, TVS E JORNAIS, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO. CONFIRA ABAIXO ALGUMAS
MANIFESTAÇÕES DE PESSOAS QUE COLABORARAM COM AS ATIVIDADES:

Ana Paula, Patrícia, Fabyane e Denise do Grupo Fértile

Anne Lise, TV Brasil Central (TBC)

Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Goianésia

Rossana e Gisele do Grupo Fértile
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HMDI abre sua primeira
vaga de Residência
Médica em Mastologia
NOVO RESIDENTE TERÁ, ALÉM DA FORMAÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA,
OPORTUNIDADE DE APRENDER A HUMANIZAR O ATENDIMENTO

Conhecido pela humanização do atendimento à mulher, o Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI), desde
a sua reinauguração, em 17 de junho de 2012, possui o
firme propósito de se tornar um hospital escola. Três
anos e meio depois e após o aperfeiçoamento e dedicação da direção e corpo clínico, a unidade abre vagas de
Residência em Mastologia (1), Ginecologia e Obstetrícia
(7), Pediatria (6) e Neonatal (3). "Foi uma boa conquista.
A diretoria acadêmica lutou bastante para conseguir o
credenciamento no MEC. Os critérios são rígidos e precisamos estar atentos a eles", comemora o diretor geral
Maurício Guilherme Campos Viggiano.
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O serviço de Mastologia do HMDI existe desde a sua
fundação e atua na realização de procedimentos como
consultas, mamografias, ultrassonografias e cirurgias em
geral. Agora, com a chegada do novo residente, a meta do
serviço é multiplicar o número de pacientes atendidas. "Esperamos que o novo residente possa engrandecer o serviço
e trazer grandes acontecimentos", afirma Juarez Antônio
de Sousa, chefe da Residência em Mastologia do Hospital.
Segundo o mastologista, a equipe é formada por
profissionais especialistas, que trabalham em harmonia,
como uma família. "Caminhamos na mesma direção e o
residente andará conosco. Refletiremos a ética e a moral

que preservamos em nossa profissão", reflete. O corpo
clínico atual em Mastologia é formado pelos médicos Aline
Regina Nunes, Ana Clara Araújo Costa, Antônio Eduardo Rezende de Carvalho, Katyane Larissa Alves, Lorene
Almeida Pinheiro de Belém, Frank Lane Braga Rodrigues
e Rachel Machado de Oliveira Portela.
A equipe tem se preparado para receber o novo residente que terá seu nome divulgado em breve. "Temos feito
reuniões periódicas semanais com todo o corpo clínico para
discutir temas científicos e a estruturação do serviço", relata
o Juarez Antônio. Segundo ele, o objetivo é "oferecer ao
residente uma educação de alto nível e aos pacientes um
serviço de qualidade".

Processo seletivo
Ao todo, foram aproximadamente 80 candidatos inscritos para preencher as 17 vagas em Residência da unidade.
"Estamos bastante felizes com a abertura das Residências
em Mastologia, Ginecologia e Obstetrícia e em Pediatria
e ainda com a continuidade da Residência em Neonatal.
Nos dedicamos bastante nos últimos anos e estamos
preparados para receber estes médicos que desejam se
especializar", frisa o diretor acadêmico do HMDI, Prof.
Dr. Waldemar Naves do Amaral. Para ele, não existe um
hospital de qualidade sem Residência Médica. "A residência
proporciona atualização permanente e contínua de toda a
equipe", argumenta.
Profissionais especializados
Além da residência médica, o diretor acadêmico afirma
que o Hospital e Maternidade Dona Íris forma uma equipe multiprofissional para o atendimento à mulher. Todos
os profissionais possuem título de especialista, tantos
os médicos quanto a equipe de enfermagem, psicologia,
fonoaudiologia, fisioterapia e demais.
Em 2015, a Maternidade iniciou o curso profissionalizante
de Enfermagem Obstétrica e formou sua primeira turma.
"Estas enfermeiras vão trabalhar e qualificar os serviços
de Obstetrícia em todos os hospitais em Goiás", detalha.
A unidade, de acordo com o Prof. Dr. Waldemar Naves
do Amaral, possui a missão acadêmica com uma das suas
principais diretrizes. São dois livros publicados, ampla
biblioteca, reuniões mensais do Clube do Mecônio e
diversos grupos de estudos que dão a oportunidade dos
profissionais trocarem conhecimento e se especializarem
para o melhor atendimento à mulher.

mesmo sendo uma maternidade classificada com alto risco.
"Nosso caminho é para abaixar mais este índice", acentua
o diretor técnico José Renato Ayres Rezende.
Outro dado importante apontado por ele é que dos
1800 partos realizados em Goiânia por mês em hospitais
públicos e privados, 25% são no HMDI, o que representa
9% dos partos em todo Goiás. "Bebês saem do hospital
registrados em cartório. Além disso, temos uma Agência
Transfusional própria que garante maior agilidade no
atendimento", salienta.
Para José Renato, a grande procura é fruto da excelência.
"Sempre teremos uma emergência lotada. Por mais que
aumentemos o número de vagas, a recepção sempre estará
cheia", analisa. A Maternidade está ampliando o número de
partos/mês de 400 para 600. "Teremos um novo centro de
parto normal, totalizando dois. Aumentaremos quadro de
médicos, enfermeiros e demais profissionais para dobrar o
número de procedimentos", enfatiza o diretor.

Amigo da Criança
O Hospital recebeu em julho de 2015 o título de Hospital Amigo da Criança, dado a instituições que incentivam
o aleitamento materno. Para que o hospital recebam este
título, todos os profissionais que trabalham, desde a recepção até o atendimento, devem fazer um curso preparatório
de 20 horas para que possa saber tudo sobre o incentivo
ao aleitamento materno. Ainda em 2015, o Ministério da
Saúde produziu um vídeo institucional nas dependências da
unidade para a formação de gestores que será distribuído
em hospitais públicos e particulares de todo o Brasil que
desejam trabalhar na Rede Cegonha.

Maior maternidade do Estado
O HMDI realizou, em 2015, aproximadamente 5 mil
partos, o que lhe proporcionou o título de maior Maternidade do Estado de Goiás. Enquanto em outros lugares a
média de cesarianas é de 90%, a taxa da unidade é de 35%,
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AGENDE-SE

Participação dos
mastologistas na 5ª
Jornada é fundamental
para o desenvolvimento
da especialidade
Todos os médicos e especialistas são convidados a participarem
ativamente da programação com ideias e sugestões. "Será um
prazer receber a ajuda dos colegas. Assim, atenderemos todas
as necessidades para a educação continuada em Mastologia de
todos aqueles que procuram agregar conhecimento a sua rotina
profissional", frisa o presidente da SBM-GO, Antônio Eduardo
Rezende de Carvalho, que está coordenando a Jornada ao lado
do presidente da SGGO, Maurício Machado da Silveira.

Simpósio reconhecido
nacionalmente
garante excelência em
grande científica
Conceituado com um dos maiores eventos de pesquisa
em câncer de mama do Brasil, o Goiania Brest Cancer
Symposium realizará mais uma edição no período de 12
a 14 de maio, no Castro`s Park Hotel, Goiânia. Em 2016,
o encontro acontecerá concomitante ao I Encontro dos
Alunos e Ex-alunos do Programa de Educação Continuada em Oncoplastia e Reconstrução Mamária da Sociedade
Brasileira de Mastologia em Goiânia.

Educação continuada da
SBM completa segunda
turma em Goiânia
2ª turma para Mastologistas no Hospital Araújo Jorge - Goiânia/GO
investimento: 10 parcelas de R$ 4.500,00
Os interessados devem enviar o Curriculum Lattes para
oncoplastiagoiania@sbmastologia.com.br até 30/11/2015
datas prováveis: 19 e 20/02, 18 e 19/03, 15 e 16/04, 06 e 07/05, 10
e 11/06, 08 e 09/07, 12 e 13/08, 09 e 10/09, 07 e 08/10, 11 e 12/11.
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