PALAVRA DO PRESIDENTE
REINVENTAR PARA EVOLUIR
Em 2020 tivemos
que nos reinventar
e alguns dos nossos
eventos
passaram
para o formato online, como o Clube da
Mama. Outra mudança significativa
foi o lançamento da
SBM-GO digital.
Antenados com as
novas tendências da
Frank Lane Braga Rodrigues,
comunicação, amPresidente da Sociedade
pliamos a presença e
Brasileira de Mastologia
relevância da SBMRegional Goiás
-GO nas redes sociais. Assim, quem
acompanhar o perfil da SBM-GO terá acesso a
conteúdos, atuais, confiáveis, úteis e de qualidade.
No mês de fevereiro, lançamos o #FalaDr / #FalaDra, uma série de postagens na qual mastologistas
da SMB-GO abordam diversos temas relaciona-

dos à saúde das mamas, além de utilizamos intensamente as novas ferramentas tecnológicas para
disponibilizar dicas de saúde e esclarecer dúvidas,
ampliando ainda mais o contato e a interação com a
população em geral.
Transcorrido um ano, a situação da pandemia no
Brasil continua apresentando números preocupantes, mesmo com o início da vacinação. Diante desse
cenário, os eventos promovidos pela SBM-GO continuarão sendo realizados de forma remota. De 13 a
15 de maio será realizado o Brazilian Breast Cancer
Symposium (BBCS). O Clube da Mama também
continuará sendo realizado mensalmente. Para ficar
por dentro de todos os eventos promovidos pela SBM-GO, siga @sbmgoias no instagram.
Agradeço a todos que colaboram com a nossa revista enviando artigos e, em última análise, contribuindo para o compartilhamento de experiências e
conhecimento. Infelizmente, ainda vivemos tempos
turbulentos, mas dias melhores virão e estaremos
ainda mais unidos e fortalecidos.
Avante!
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REDES SOCIAIS

FEED DE NOTÍCIAS: A PINTURA RUPESTRE
CONTEMPORÂNEA
Por: Jovana Colombo*
Em uma realidade tão distinta da que
experimentamos no
século XXI, o alcance das narrativas do
homem primitivo era
limitado, circunscrito apenas à sua região
geográfica, visto que
apenas a tribo local
tinha acesso às suas
Jornalista com especialização histórias
cotidianas.
em Comunicação Empresarial Apesar disso, desde
e Mídias Sociais pelo Instituto as primeiras manifesde Pós-Graduação (IPOG), com
aperfeiçoamento em Gestão de tações, antes mesmo
Crise de Imagem e Gestão de da invenção da escriCrise nas Redes Sociais pela ta, datada por volta
Faculdade Cásper Líbero e do século IV antes de
em Facebook e Instagram pela Cristo, as pinturas ruEscola Superior de Propaganda e
pestres já mostravam a
Marketing (ESPM)
necessidade da nossa
espécie em compartilhar a sua vivência. No entanto,
o tempo passou. O processo mudou. E as evoluções
social e tecnológica nos trouxeram para o ponto em
que estamos hoje: a vastidão das redes sociais.
A internet fez com que as barreiras se tornassem
praticamente invisíveis ao aproximar o mundo. Distâncias foram reduzidas. Pessoas conectadas. E assuntos passaram a ser discutidos nos cinco continentes da
Terra, concomitantemente. Por isso, as mensagens
produzidas em plataformas de redes sociais ganham
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força e cada vez mais espaço no universo corporativo.
Com a SBM-GO não é diferente. Afinal, falar sobre
a saúde das mamas para um público de 134 milhões
de pessoas¹ é extremamente relevante.
A 4ª Revolução Industrial alterou os processos
sociais, que nos gerou um novo hábito: olhar as
redes sociais ao acordar. Isso é o que faz 56% das
pessoas ouvidas recentemente pelo Instituto Qualibest. Com acesso a uma imensidão de informação disponível, ter uma estratégia de marketing
digital se tornou essencial para qualquer negócio
contemporâneo. Por essa razão, a atual diretoria
da SBM-GO, na pessoa de seu presidente Frank
Braga, tem investido tempo e esforço para melhorar a disseminação do ramo da Mastologia entre
os cidadãos goianos. Afinal, a informação ajuda a
salvar vidas e esse é o papel da Sociedade.
Portanto, as redes sociais devem ser vistas
como suporte para uma assistência médica de
qualidade e, justamente por isso, precisam ser
planejadas, executadas e pautadas com seriedade. A realidade de hoje não permite que qualquer
pessoa faça a gestão de perfis profissionais. Estudos de Marketing e até de Neurociência estão
por trás do post em seu feed de notícias – a nossa
atual pintura rupestre, dessa vez, exibida em alta
resolução para milhares de pessoas. Redes sociais
são um assunto sério, executado por profissionais
capacitados. Você não vai a um médico sem especialização. Por que, então, entregaria a sua imagem profissional a quem não tem formação?!

¹ Número de usuários de internet no Brasil: dado obtido pela Pesquisa TIC Domicílios 2019 – realizada pelo Centro
Regional para Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (CETIC), vinculado ao Comitê Gestor da
Internet no Brasil
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GENÉTICA

TESTES GENÉTICOS PARA PREDISPOSIÇÃO
HEREDITÁRIA AO CÂNCER
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A agregação familiar do câncer de mama
é conhecida há muito
tempo, foi observada
pela primeira vez na literatura médica romana
em 100 d.C e, talvez,
por ser um assunto discutido há tanto tempo,
traga a errônea percepção de ser uma regra.
Na verdade, aproximaMédica Geneticista
Dra. Thaís Bomfim Teixeira
damente 80% dos casos
Graduação em Medicina pela
de câncer são esporádiUniversidade de Uberaba,
cos, não tendo nenhuresidência em Genética Médica
ma relação com padrão
pelo Hospital das Clínicas
familiar. Restando 20%
da Universidade Federal de
Minas Gerais, Pós-graduação de casos “intrigantes”
em Oncogenética pelo Hospital associados a históricos
de Câncer de Barretos
familiares e que nem
sempre é possível se determinar uma alteração genética
responsável por essa agregação.
Dito isso, o médico envolvido no tratamento e
acompanhamento dos pacientes com câncer precisa saber reconhecer um paciente que seja um possível candidato a estar entre esses 20% para poder oferecer exames
adequados, tanto para ele quanto para seus familiares.
O reconhecimento de um bom teste genético também é importante, já que não há consenso entre os
laboratórios sobre nomenclatura, genes analisados,
quantidades de genes e padrão de cobertura. Uma simples solicitação de painel para câncer hereditário pode
trazer resultados distintos. O termo “painel” é utilizado
para se referir a análise de dois ou mais genes, sendo de
suma importância que no pedido do exame contenha a
descrição dos principais genes que devem ser avaliados
por estarem associados ao padrão do histórico pessoal e
familiar de câncer do paciente.
A famosa expressão “quanto mais melhor”, também
traz um equívoco, já que para muitos genes as evidências
de associação ao câncer são fracas, não tendo ao certo
um protocolo bem estabelecido de acompanhamento.
Reconhecer o padrão familiar e ancestralidade é
muito importante para que se possa fazer uma soli-

citação adequada do exame. Para isso, a construção
de um heredograma detalhado, contendo informações dos familiares maternos e paternos de primeiro,
segundo e, se possível, de terceiro grau pode trazer
informações valiosas, inclusive no momento do acompanhamento, já que, para muitos tipos de tumores,
o acompanhamento é baseado na presença ou não
na história familiar e sua idade ao diagnóstico. Um
exemplo claro disso, são pacientes com variante patogênica no gene BRCA1, a indicação de salpingo
ooforectomia bilateral redutora de risco deve ser realizada entre os 35 e 40 anos. A decisão da idade a ser
considerada para a cirurgia vai depender se há casos
de câncer de ovário na família e a idade do aparecimento mais jovem, não podendo esquecer de se levar
em consideração a constituição definitiva da prole
Um indivíduo com predisposição hereditária ao
câncer deve receber aconselhamento genético pré e pós
teste, com orientações a respeito do teste a ser solicitado,
limitações técnicas, genes avaliados, possíveis resultados
incluindo informações sobre variantes de significado
clínico incerto, implicações no manejo após o resultado,
risco e locais de ocorrência do câncer em caso de variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas, riscos de
discriminação genética, aspectos psicossociais e significado potencial para os familiares.
A associação entre o câncer de mama e ovário é
bem conhecida, mas devemos lembrar que outros tumores também podem estar associados e devem ser
avaliados. No Brasil, há uma prevalência elevada da
variante patogênica R337H no gene TP53 associado a
Síndrome de Li-Fraumeni, condição que predispõe ao
risco de vários tipos de tumores, dentre eles, câncer de
mama, sarcomas, tumores do sistema nervoso central,
carcinoma de adrenal.
Os exames genéticos estão cada dia mais acessíveis e presentes no nosso dia a dia, cabendo a nós,
médicos, nos preparar para fazer uma solicitação adequada do exame e uma análise correta dos resultados.
Lembrando que, por termos um conhecimento relativamente recente do nosso DNA, as análises e orientações estão em constante mudança. Condutas tomadas
há dois anos podem ser consideradas “ultrapassadas”.
Estar em constante atualização é necessário.
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DIAGNÓSTICO

ANÁLISE RADIOGRÁFICA E INTERPRETAÇÃO
DE ESPÉCIMES DE MAMA DE LOCALIZAÇÃO
PRÉ-OPERATÓRIA
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Os cânceres de
mama são detectados
principalmente durante os exames de rastreamento. Eles são mais
frequentemente classificados de acordo com
o léxico BI-RADS®
como categorias 4
(achados suspeitos) ou
5 (achados altamente
suspeitos). Essas lesões
geralmente são encaminhadas para biópsia
Dr. Samuel Marins Filisbino
percutânea para fins
Médico Radiologista, especialista
diagnósticos. Quando
em Radiologia Mamária, membro
positiva, a marcação
titular do Colégio Brasileiro de
pré-cirúrgica para maRadiologiaw
nejo operatório adequado é necessária, cuja localização de lesão oculta
guiada por rádio (ROLL) e a localização de linfonodo sentinela e lesão oculta (SNOLL) são mais eficazes. O ROLL e o agulhamento são normalmente
usados para lesões com baixo potencial de malignidade. Já o SNOLL é utilizado em pacientes já com
diagnóstico de carcinoma de mama ou lesões altamente suspeitas, permitindo a localização do tumor
primário e do linfonodo sentinela simultaneamente.
Nos últimos 20 anos, o uso extensivo da mamografia aumentou o diagnóstico precoce de câncer de
mama. Foi observado que 15% a 25% dos cânceres
de mama diagnosticados são clinicamente ocultos e,
portanto, identificados durante o rastreamento. A
porcentagem de cânceres de mama subclínicos diagnosticados deve ultrapassar 50% nos próximos anos.
A abordagem multidisciplinar do câncer de
mama é fundamental. Portanto, o conhecimento básico de cada especialidade e o envolvimento de cirurgiões, radiologistas, médicos nucleares e patologistas
para gerenciar o procedimento cirúrgico é importante para alcançar melhores resultados. Contextualizar, discutir e analisar lesões não palpáveis de forma
crítica pode trazer benefícios à terapia.

Lesões mamárias não palpáveis encaminhadas
para excisão cirúrgica incluem microcalcificações,
pequenos nódulos, distorções e clipes de metal de
biópsias percutâneas anteriores. Essas lesões devem
ser localizadas no momento pré-operatório para remoção completa, evitando tratamento excessivo e
desnecessário ou ainda falha no diagnóstico.
Em geral, os procedimentos cirúrgicos são indicados quando há resultado positivo para malignidade, incluindo carcinoma ductal in situ (CDIS)
no caso de calcificações, carcinoma ductal invasor
(CDI) para nódulos ou quando as características histológicas e radiológicas das lesões são discordantes.
As técnicas de marcação pré-cirúrgica atualmente
disponíveis são:
1. Localização guiada por fio: usando um fio
sob orientação de ultrassonografia, ressonância magnética ou mamografia estereotáxica
antes da cirurgia. Durante a cirurgia, realiza-se excisão cirúrgica ao redor do fio.
2. ROLL (localização de lesão oculta radioguiada): injeção intratumoral de pequena
quantidade de radiomarcador nuclear sob
orientação de ultrassonografia, ressonância
magnética ou mamografia estereotáxica. A
radioatividade permite a marcação da lesão e a subsequente excisão cirúrgica guiada
por uma sonda portátil de detecção de raios
gama. Quando o diagnóstico de câncer de
mama invasivo foi confirmado por biópsia
percutânea, o SNOLL (linfonodo sentinela
e localização da lesão oculta) é usado para
localizar o nódulo não palpável e linfonodo
sentinela usando uma técnica semelhante.
Após excisão da lesão, a radiografia da peça cirúrgica é recomendada para confirmar a presença de
achado suspeito e avaliar as margens cirúrgicas. Uma
análise mais detalhada pode trazer ainda mais informações, como a presença de lesões até então não identificadas, principalmente no caso de mamas densas na
mamografia. Com a melhor caracterização da morfo-
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logia da microcalcificação e análise acurada das margens cirúrgicas, novas lesões podem ser identificadas.
Participei de estudo realizado em um hospital
referência para câncer de mama no Estado de São
Paulo, no qual foram avaliados 250 pacientes com
lesões não palpáveis localizadas no pré-operatório,
com ou sem diagnóstico de malignidade, e em 38
casos a avaliação radiográfica dos achados cirúrgicos
forneceu informações adicionais fundamentais para
o cirurgião e o patologista, mudando a conduta do
caso. Seguem alguns exemplos:
Caso 1: MORFOLOGIA DE CALCIFICAÇÃO
A radiografia da peça cirúrgica permite melhor
caracterização da morfologia da microcalcificação,
bem como avaliação das margens.

Caso 3: EXTENSÃO DE MICROCALCIFICAÇÃO
A avaliação das peças cirúrgicas pode mostrar
com mais precisão a extensão das microcalcificações,
podendo revelar doença mais extensa, o que levará a
mudanças no tratamento da paciente, como mastectomia ao invés de terapia conservadora.

Caso-chave 3: (a) Mamografia da mama esquerda: calcificações
pleomórficas na projeção medial (seta amarela). (b) Peça cirúrgica:
calcificações pleomórficas no trajeto ductal com maior extensão em
relação ao observado na mamografia (zoom).

Caso 4: AVALIAÇÃO DA MARGEM DE LESÃO
Avaliar as margens da peça cirúrgica é extremamente importante na tentativa de inferir o comproCaso-chave 1: (a) Calcificações heterogêneas (seta amarela), (b) metimento. Quaisquer achados suspeitos devem ser
calcificações pleomórficas (seta roxa), (c) calcificações redondas (seta roxa). comunicados ao mastologista e ao patologista, pois
podem implicar em mudanças no manejo terapêutico. As margens comprometidas podem representar
Caso 2: NÓDULO + MICROCALCIFICAÇÕES
A avaliação detalhada da peça cirúrgica per- tumor residual.
mite a identificação de neodensidades associadas a
microcalcificações não detectadas pela mamografia,
principalmente no parênquima mamário denso. Sabe-se que a apresentação mais comum do carcinoma
ductal in situ é a calcificação. No entanto, diante de
um novo achado de nódulo suspeito adjacente, um
possível componente invasivo pode ser encontrado.
O diagnóstico de tumor invasivo permite melhor
manejo terapêutico.

Caso chave 4: (a) Mamografia da mama esquerda: nódulo espiculado
e calcificações pleomórficas na projeção superior (seta verde) (b) Peça
cirúrgica: nódulo espiculado no centro e calcificações pleomórficas
estendendo-se até a borda lateral esquerda, inferindo provável
comprometimento da margem, o que foi confirmado na amostra de
congelamento (seta laranja).
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Caso-chave 2: (a) Mamografia da mama direita: calcificação pleomórfica
em uma distribuição linear na projeção medial e parênquima de alta
densidade (seta amarela). (b) Peça cirúrgica: calcificação pleomórfica
(seta amarela) com achado adicional de nódulo irregular (seta amarela
inferior). Diagnóstico anatomopatológico: câncer de mama invasivo.

Caso 5: DISTORÇÕES ARQUITETURAIS
A composição do parênquima mamário pode
influenciar diretamente no diagnóstico das lesões
e é um fator que impõe limitações aos estudos mamográficos. Mamas densas são mais suscetíveis ao
subdiagnóstico de câncer, pois podem estar obs-

curecidas, parcial ou totalmente, pelo parênquima
circundante. Assim, a avaliação detalhada da peça
cirúrgica pode revelar a presença de distorções arquiteturais não detectadas previamente na mamografia
ou permitir melhor caracterização de uma área suspeita de distorção ou assimetria parenquimatosa.

Caso-chave 5: (a) Mamografia da mama esquerda: assimetria e
clipe (seta verde). (b) Amostra cirúrgica: distorção arquitetural e
clipe (seta verde).

Caso 6: MENSURAÇÃO DO TAMANHO DA
LESÃO
A avaliação mamográfica da peça cirúrgica também auxilia na mensuração mais precisa do tamanho
da lesão, possibilitada pela melhor caracterização da
mesma, principalmente nos casos em que a lesão é
obscurecida pelo parênquima.

Caso-chave 6: (a) Mamografia da mama esquerda:
microcalcificações e nódulos obscurecidos (seta verde) (b) Peça
cirúrgica: microcalcificações e nódulo espiculado mensurável na peça
cirúrgica (seta verde e traços laranja).

CONCLUSÃO:
Com o sucesso crescente do rastreamento mamográfico do câncer de mama e a melhoria na qualidade das imagens, a incidência de detecção de lesões
mamárias subclínicas está aumentando.
O manejo de lesões não palpáveis requer avaliação multidisciplinar para que o tratamento seja
otimizado. Quanto melhor a localização da lesão no
pré-operatório, menor será o tempo cirúrgico e mais
conservadora será a cirurgia, com melhores resultados para o paciente.

Atualmente, a análise das peças cirúrgicas se
resume na presença ou ausência de lesão-alvo. Porém, já foi demonstrado que uma avaliação mais
detalhada pode trazer informações adicionais que
auxiliam no manejo do paciente. A análise sistemática da peça cirúrgica permite ao patologista
identificar lesões subdiagnosticadas na mamografia
e resultados falso-negativos na biópsia percutânea.
Além disso, auxilia no diagnóstico e na diferenciação de lesões benignas e malignas, principalmente
na biópsia de congelamento.
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EVENTO

BBCS OCORRE DE 13 A 15 DE MAIO

A 10ª edição do Brazilian Breast Cancer Symposium
(BBCS) será realizada online de 13 a 15 de maio e con-

tará com diversos workshops e palestras. Confira a programação completa do evento no site 2021.bbcs.org.br.

CONHEÇA OS PALESTRANTES

Benigno Acea Nebril, Espanha
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Carlos Rinaldi, EUA

Cristiane Takita, EUA

Eduardo Gonzáles, Argentina

Elizabeth A. Mittendorf, EUA Hung-Wen Lai, Taiwan

Jayant S Vaidya, Reino Unido

Leisha A. Emens, EUA

Luís Víctor Pendola Gómez,
Equador

Mohammad Jahanzeb, EUA

Nadia Harbeck, Germânia

Pablo Sitic Vargas, Bolívia

Robert Ivkov, EUA

Rohan Fernandes, EUA

Sabrina Kahler Ribeiro
Fontana, Itália
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AVANÇOS CIENTÍFICOS

MICROBIOMA INTESTINAL E SUA RELAÇÃO
MULTIFATORIAL COM O CÂNCER DE MAMA
Desde o início dos
anos 2000, o papel do
microbioma intestinal e sua relação com
o câncer de mama se
tornaram uma área
de grande interesse
da comunidade científica. Nós vivemos
em uma relação simDra. Danielle Laperche
biótica
com diverdos Santos – graduada em
sos microrganismos,
Medicina pela Universidade
como é o conjunto de
Federal de Goiás (UFG),
residência médica em Oncologia bactérias, vírus, funClínica pela Universidade
gos e protozoários que
Estadual de Campinas
compõem nosso orga(Unicamp). Atualmente é
nismo. O microbioma
Médica Oncologista clínica no
intestinal é a coleção
Hemolabor
de todo genoma que a
microbiota possui. A presença de um desequilíbrio
nas bactérias comensais, chamado de disbiose intestinal, pode levar a um descontrole de diversos
processos, resultando em diversas doenças inflamatórias, autoimunes e malignas.
O padrão de dieta rica em açúcar, gordura e
pobre em fibras resulta muitas vezes em obesidade,
condição médica associada à resistência insulínica,
disbiose e inflamação sistêmica. Este ambiente,
além de carcinogênico, é favorável para progressão tumoral. A correlação de obesidade e câncer
de mama na pós-menopausa já foi estabelecida,
assim como as diversas outras desordens metabólicas. A obesidade favorece um ambiente hiperestrogênico por aumento da atividade da aromatase,
resistência insulínica e produção de mediadores
inflamatórios que contribuem para o desequilíbrio
da microbiota intestinal.(1)
O microbioma intestinal exerce efeitos locais e à
distância, atuando sobre hormônios, metabólitos e
mensageiros imunológicos. O estudo do microbioma intestinal se mostrou complexo por muitos anos.
Mais de 50% da microbiota intestinal é fastidiosa,
o que limita seu crescimento em meios de cultura.
14 Hoje, o estudo da composição do microbioma intes-

tinal, sua função e o acesso ao seu agregado gênico
(o metagenoma) é possível pelo desenvolvimento de
técnicas avançadas de sequenciamento dos genes do
RNA ribossômico 16S, que é altamente conservado
entre as espécies bacterianas.(2)
Estudos evidenciaram que o microbioma intestinal tem um papel-chave na regulação do estrogênio. Avanços científicos permitiram identificar um
subconjunto do microbioma, que foi nomeado de
estroboloma. Estes agregados de genes de bactéria
entéricas têm a capacidade de metabolizar estrógenos. Os estrogênios circulantes são conjugados
pela circulação êntero-hepática para posteriormente serem excretados na bile e se misturar às fezes e
também à urina. Estes metabólitos podem sofrer
uma desconjugação por ação bacteriana (bactérias
produtoras de B-glicorunidase) e serem reabsorvidos na circulação sanguínea. Sabidamente, níveis
elevados de estrógenos circulantes contribuem para
o risco de desenvolvimento de neoplasias hormônio-dependentes como o câncer de mama, principalmente na pós-menopausa.(3)
Quanto à interação do microbioma intestinal
com sistema imune, seu papel tem se tornado cada
vez mais evidente após a introdução da imunoterapia
com uso de inibidores de checkpoint imunológicos.
Além de preservar a integridade da mucosa, evitando a entrada de bactérias patogênicas, a microbiota e
alguns de seus metabólitos podem alterar o balanço
entre citocinas pró e anti-inflamatórias e a regulação
de células T, explicando, em parte, sua atuação no
sistema imune e tendo um papel imunoestimulatório
facilitando o controle tumoral. A microbiota intestinal, devido sua influência na imunidade adaptativa, tem sido associada ao metabolismo de drogas
terapêuticas (quimioterápicos e hormonioterápicos),
ocorrência de toxicidade e modulação de resposta antineoplásica, incluindo aos agentes imunoterápicos,
podendo representar um novo biomarcador preditivo de resposta e de eventos adversos imunomediados
pelos inibidores de checkpoint imunológicos. (4)
Fatores do hospedeiro, etnia e padrão dietético
(dieta rica em açúcar e gordura, pobre em fibras)
associado ao sedentarismo tem papel na disbiose

intestinal. Até o momento, uma dieta baseada em
plantas e alimentos integrais tem poder de promover uma microbiota saudável pela redução da população de bactérias produtoras e da atividade da
Beta-glicuronidase.
O sedentarismo promove estresse, inflamação
que interfere no microbioma intestinal. Sabidamente, a atividade física reduz a recorrência de câncer em 24%, o risco de morte por câncer em 34%.
A dieta tem um papel complexo de interrelação
com o microbioma intestinal, com o metabolismo
estrogênico e, por isso, pode influenciar tanto na
incidência quanto na recorrência e potencial metastático da doença.
Em um estudo experimental publicado em
2019, pesquisadores manipularam ratos para que
tivessem câncer de mama. Durante algumas semanas, as cobaias receberam coquetel de antibióticos para que sua microbiota intestinal fosse
alterada. Os cientistas notaram que a disbiose comensal provocada pelos remédios contribuiu para
o crescimento e maior propagação do tumor no
corpo dos animais. A alteração do microbioma
resultou em inflamação de longo prazo no tecido e no microambiente do tumoral. Essas descobertas sugerem que o desequilíbrio da microbiota
intestinal teve um profundo efeito na imunidade
celular com aumento de macrófagos e citocinas
inflamatórias na glândula mamária, no tumor e
no sangue. Esse aumento da inflamação levou ao
aumento na disseminação de células tumorais para
o sangue, linfonodos e pulmão. (5)
Provavelmente, dois dos maiores avanços na
compreensão de doenças crônicas no último século
são a descoberta da epigenética (a capacidade de ativar e desativar genes) modificando a expressão gênica sem alteração do código genético e que pode ser
influenciada pelo estilo de vida e também o reconhecimento de que o microbioma intestinal humano
tem um papel central na saúde global. Vale ressaltar
que o microbioma intestinal tem mais um papel, por
vezes esquecidos na desregulação epigenética, sendo
capaz de interagir fisiologicamente e ambientalmente com o tumor. (1)

Estudos já demonstraram que a adoção de hábitos de vida saudável, mesmo após o diagnóstico do
câncer de mama, podem reduzir a mortalidade em
até 50%, como a adoção de uma dieta rica em frutas
e verduras (4-5 porções por dia) associada à atividade
física regular (30 minutos por 5 vezes por semana) e
tais medidas também contribuem diretamente para a
manutenção de um microbioma saudável. (1)
A correlação entre disbiose intestinal e câncer
de mama ainda precisa ser melhor esclarecida e
mais estudos são necessários para maior compreensão desta relação e desenvolvimento de estratégias
de intervenção que possam melhorar os resultados
do tratamento. Se esta correlação for comprovada,
há certamente um potencial para desenvolver terapias que reduzam a probabilidade de desenvolvimento de doença, que modifiquem seu potencial
metastático, além da possibilidade de se otimizar a
eficácia e tolerância de diversos tratamentos oncológicos além do potencial desenvolvimento de novos biomarcadores.
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PRÓTESE DE SILICONE

O SONHO DA COLOCAÇÃO E AS INCERTEZAS
PARA A RETIRADA. EXPLANTE MAMÁRIO:
NECESSIDADE OU OBRIGAÇÃO?

16

O USO DE PRÓTESES DE SILICONE
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todas as cirurgias plásticas realizadas no mundo
e 14,1% das realizadas no Brasil. Havia uma tendência
a aumento da quantidade dessas cirurgias nos últimos
5 anos. Porém, no último ano houve uma redução de
3,6%. Também ocorreu um aumento de 10,7% nas cirurgias de explantes mamários no mundo e no Brasil.
Mas o que tem levado a isso?
Em uma publicação recente do Aesthetic Surgery Journal, as principais queixas auto relatadas por mulheres que
realizaram o explante foram: contratura capsular severa,
rotura do implantes, dor, infecção sem exposição do implante, sintomas sugestivos de doença do implante mamário, insatisfação estética, deiscência com exposição da
prótese, cirurgia profilática ou câncer de mama, reconstrução com tecido autólogo sem causa aparente, preocupação
excessiva com a exposição ao silicone e outras reações.
Vários são os argumentos para a decisão do explante mamário. No entanto, nem todos com comprovação

científica, uma vez que faltam ainda mais estudos disponíveis para melhor elucidar as principais causas.
Hoje existem vários grupos internacionais e nacionais, difundidos principalmente pelas redes sociais, de
mulheres que propõem a retirada da prótese mamária,
com ou sem evidência de doenças que possam estar relacionadas ao uso de implantes.
A discussão foi gerada a partir de estudos que evidenciaram a presença de partículas de silicone migrando para outras partes do corpo e causando sintomas por
vezes sistêmicos, uma alusão a denominada Doença do
Implante Mamário (DII). Entretanto, um estudo realizado no MD Anderson, que avaliou a segurança do
uso de implantes mamários, identificou um aumento
de doenças autoimunes nessas pacientes, porém não foi
possível estabelecer uma relação causal.
De acordo com os bancos de dados e relatórios disponíveis da FDA, os sintomas relatados na chamada
‘Doença do implante mamário’ foram: fadiga, confusão mental, dores articulares, transtornos de ansiedade,
queda de cabelo, depressão, rash cutâneo, doenças autoimunes e inflamatórias.
Em uma publicação recente de janeiro de 2021, na
Plastic and Reconstructive Surgery, por pesquisadores da
Universidade do Texas, com 22.063 mulheres (513 próteses mamárias e 21550 controles), concluíram que as
mulheres portadoras de implantes mamários não apresentaram probabilidade de desenvolverem doenças do
tecido conjuntivo e reações alérgicas.
Já na revisão de literatura, por COHEN et al., não
foi possível provar que o silicone é seguro ou não. As
queixas das pacientes são muito subjetivas, e melhoraram em 75% dos casos pós explante. Mas naquelas com
doenças autoimunes, não houve grande melhora, sendo
necessário o uso de imunossupressores. Fica a hipótese
da melhora dos sintomas pela redução da resposta inflamatória ou imunológica, ou pela redução de estímulo
nociceptivo.
Fleury et al. conseguiu comprovar o extravasamento
de micropartículas de gel de silicone, gerando a doença
por ele denominada de Granuloma induzido por silicone na cápsula fibrosa (SIGBIC).
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Outro motivo de explante é o temor das pacientes
após o surgimento dos casos de Linfoma Anaplásico de
Grandes Células relacionado aos Implantes (BIA-ALCL). Já a associação entre câncer de mama e prótese de
silicone não foi confirmada. Um estudo em ratos evidenciou que o 2,4- tolueno diamina (TDA), um produto da biodegradação do poliuretano, seria cancerígeno,
mas em contrapartida, a conclusão demonstrou risco
desprezível em humanos.
Também foi aventado sobre síndromes neurológicas
autoimunes, induzidas por adjuvantes, como a síndrome
neurológica ligada ao Antigangliosídeo M1, que apareceu aumentado em pacientes com silicone, mas com
teoria não comprovada, já que esse marcador não é específico nem mesmo nas desordens neurológicas propriamente ditas.
Essa discussão quanto a relação com doenças, complicações e segurança relacionados às próteses de silicone não é recente. Em 1992, o FDA removeu as próteses
de silicone do mercado, devido a falta de dados científicos relacionados à sua segurança, sendo liberadas em
2006, após estudos que confirmam a utilização segura
dos implantes nas cirurgias estéticas e reparadoras
As mulheres estão se sentindo receosas e amedrontadas, um efeito denominado psicossomático, e vêm
procurando seus médicos para que realizem a remoção
dos implantes, mesmo sem evidências da associação. O
que se sabe é que dos poucos estudos existentes, a maioria são subjetivos e baseados em informações relatadas
e descritas pelas próprias pacientes durante o período
em que permanecem com as próteses e sensação após
explantação.
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INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA E NA
AUTO ESTIMA: O QUE MUDA?
Nos anos 60, a mamoplastia redutora era a mais
procurada, uma vez que se seguiam os padrões da época, onde as mulheres eram muito magras e tinham seios
menos evidentes. Após os anos 90, o seio farto passou a
ser objeto de desejo de grande parte das mulheres.
Certamente a sensualidade feminina, ligada ao aspecto do formato da mama, evidenciada modernamente
por mamas volumosas, é que atrai o interesse da maioria
das mulheres a adquirirem as próteses e se sentirem ora
mais bonitas, mais seguras, ora mais sedutoras ou até
mesmo mais sexuais. Elas desejam colos mais definidos
e decotes um pouco maiores. E a maioria delas retratam
o sentimento de feminilidade.
É comprovado que aproximadamente 40% das mulheres se sentem mais desejadas após o aumento das
mamas. Vale ressaltar que o efeito na autoestima é por

vezes duplicado, já que a preocupação estética, a chamada “ditadura da beleza’’ e a busca pelo corpo perfeito se
fazem frequentes no nosso meio.
Para as pacientes pós tratamento de câncer de mama,
o efeito é semelhante, porém com um significado muito
mais relevante, que excede a imposição estética social,
mas enaltece questões de qualidade de vida e as relações
psicossociais, visto que ao se sentirem íntegras fisicamente, elas conseguem se readaptar melhor ao ambiente
em que vivem.
Entretanto, nos últimos anos, grande atenção tem
sido voltada às complicações, reações adversas, sinais e
sintomas, atribuídos após colocação das próteses de silicone. O que vem chamando a atenção de pesquisadores
a tentarem elucidar essa associação.
O envolvimento das mídias é crescente. Muitas
mulheres desenvolveram, principalmente nas redes sociais, grupos de discussão que englobam trocas de experiências e adversidades encontradas frente à cirurgia,
impulsionadas a se sentirem mais naturais e não vistas
como imperfeitas, ressignificando a sua própria imagem
e aceitação corporal. A partir daí, esses grupos vêm se
expandindo e mobilizando artistas nacionais e internacionais defensores da causa.
A FDA publicou as recomendações atualizadas em
setembro de 2020, com relação às próteses de silicone, na qual orienta que devemos informar às pacientes
os possíveis riscos, efeitos adversos pós cirurgia, como
doenças do implante mamário, contratura da cápsula,
dores, ruptura ou infecções e chances raras de BIA-ALCL. Essas informações devem ser apresentadas de
forma simples e de fácil entendimento, mas também
deve-se deixar claro que não há evidências suficientes
sobre tais diagnósticos. Os termos de consentimento
devem ser completos e com informações claras sobre
esses aspectos.
NEM SONHO, NEM PESADELO
É sabido que o incentivo à divulgação de sinais e
sintomas relacionados à doença do silicone por grupos
de mídias promove ainda mais insegurança e desejo da
paciente por retirada das próteses. No entanto, seria de
maior valor, se esses grupos propusessem e defendessem
novas pesquisas nesta área, além de fortalecerem a explanação da informação quanto as possíveis complicações e
efeitos colaterais que possam surgir a partir da cirurgia.
Não se pode confirmar que a Doença do Implante
Mamário não exista. O que se sabe pela literatura é que
há melhora em parte dos sinais e sintomas gerais relatados
pelas pacientes após o explante. Em contrapartida, em casos de doenças autoimunes, a explantação não acrescen-

tou melhora na sintomatologia, que só foram vistas após
acréscimo da terapia imunossupressora adequada.
O procedimento cirúrgico de explante não é simples e traz consigo uma complexidade de fatores, dentre
eles o impacto psicológico e social, influenciando direta
e indiretamente na imagem corporal e no bem-estar. O
planejamento cirúrgico deve ser realizado sob desejo e
alegação da paciente, respeitando sua decisão.
O explante mamário quando for decidido, de forma
segura e pessoal, deve ser realizado por profissional capacitado. Todos os sintomas relatados após implante devem
ser considerados e, além disso, medidas e cuidados devidamente acertados. Deve ser exposto que mesmo após a
retirada pelo menos 30% dos sintomas ainda podem persistir. Devemos ficar alertas também quanto às condições
psicológicas e transtornos de somatização vistos em parte
das mulheres que buscam por esse tipo de cirurgia.
Há poucos estudos relacionados as possibilidades
reconstrutivas nessas situações, há relatos sobre utilização de retalhos autólogos, mastopexia, lipofilling ou até
mesmo implantes preenchidos com solução salina e hidrocelulose, nessa ordem de preferência, com melhora
significativa na qualidade de vida.
Estudos prospectivos devem ser realizados com a
finalidade de comprovarem a eficácia do explante para
melhora dos sintomas mais comumente relatados pelas
pacientes portadoras dos implantes mamários.
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