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Evidenciando o compromisso com a atualização, o aperfeiçoamento e a exce-
lência científica, nos últimos meses a SBM-GO cumpriu uma extensa agenda de 
eventos.  No mês de maio, estivemos presente no Brazilian Breast Cancer Sympo-
sium, o maior e mais expressivo evento de pesquisa em câncer de mama do Brasil. 
Em junho, realizamos mais uma edição bem-sucedida do Clube da Mama, com 
importantes debates envolvendo trabalhos apresentados na ASCO 2019. 

Em julho, com a colaboração de membros da Liga da Mama do HC-U-
FG, participamos do Dia de Cooperar, também chamado de Dia C, um 
movimento de estímulo a iniciativas voluntárias realizadas pelas instituições 
cooperativas brasileiras.

As ações da SBM-GO não param e realizaremos muito mais neste segundo 
semestre de 2019.  No dia 28 de setembro, a SBM-GO e a SGGO promovem o 
curso “Laser e Terapias não Hormonais no Climatério”.  Promoveremos também 
três edições do Clube da Mama, nos meses de setembro, outubro e novembro. 

Aproveitamos para convidar a todos a anotarem em suas agendas científicas: 
dos dias 01 a 04 de abril de 2020, em Florianópolis (SC), será realizado o 23° 
Congresso Brasileiro de Mastologia.

Concluímos agradecendo a todos que, a cada edição, têm contribuído para a 
consolidação e sucesso da nossa revista, um significativo instrumento de transpa-
rência e canal de comunicação com nossos associados.

Visite  nossa página no Facebook: @sbmgoias ou acesse o site sbmgoias.com.br

Boa leitura!
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agregado de albumina humana marcado com tecnécio 
99m e posteriormente com as fontes seladas de iodo-125 
conhecidas como sementes de iodo-125.

Traçadores híbridos, que contém marcadores radio-
ativos e fluorescentes integrados, estão sendo introdu-
zidos para permitir a detecção do linfonodo sentinela, 
aproveitando o que há de melhor em cada uma destas 
técnicas. Em janeiro de 2017 foi lançado comercial-
mente um gamaprobe modificado, que teve incorpo-
rado um módulo de fluorescência, permitindo assim a 
utilização inovadora de técnica híbrida de radiofluores-
cência. Estudos recentes têm demonstrado que a pes-
quisa do linfonodo sentinela por esta dupla marcação 
traz vários benefícios.

Os refinamentos técnicos no campo das cirurgias 
radioguiadas devem continuar focados no apoio à im-
plementação no ambiente cirúrgico minimamente inva-
sivo, cada vez mais complexo, por exemplo acomodando 
cirurgias laparoscópicas assistidas por robô. Além disso, 
os conceitos híbridos que integram fluorescência ou ul-
trassonografia tendem a se expandir no futuro próximo.

Medicina Nuclear e os recentes avanços nas 
cirurgias radioguiadas através da detecção híbrida

A Medicina Nuclear, nas 
últimas décadas, tornou-
se uma grande aliada no 
campo cirúrgico devi-
do o desenvolvimento 
do detector de radiação 
gama portátil (Gama-
probe), que introduziu 
os estudos intraopera-
tórios para localização e 
extirpação radioguiada, 
inicialmente do linfono-
do sentinela radioativo, 
utilizando os radiofár-
macos. Posteriormente, 
esta aplicação foi esten-
dida para a localização 
radioguiada de lesões 
mamárias não palpá-
veis, inicialmente com 
o radiofármaco magro-

Dr. Antônio César Pereira, CRM-
GO 9048, graduado em Medicina 
Pela Unb, residência em Medicina 
Nuclear, Mestrado em Ginecologia 
e Obstetrícia com concentração 
em Medicina Nuclear pela Unesp 
de Botucatu, coordenador das 
Cirurgias Radioguiadas do Centro 
de Diagnóstico por Imagem de 
Goiânia (CDI)

Este ano, a ASCO 2019 (congresso da Sociedade 
Americana de Oncologia Clínica) foi realizada em 
Chicago, Illinois, EUA, entre os dias 31 de maio e 4 
de agosto e trouxe importantes estudos relativos aos 
avanços no tratamento do câncer de mama.

Os hábitos de vida saudáveis estiveram no centro 
das discussões este ano, permeando diferentes apre-
sentações realizadas ao longo dos cinco dias de con-
gresso. Um dos principais debates hoje, dentro da 
Medicina como um todo, é exatamente a questão de 
como o próprio paciente pode, por meio de mudan-
ças de hábito de vida, interferir tanto na prevenção 
como no sucesso do tratamento do câncer.

O câncer de mama está entre os que mais são im-
pactados por um estilo de vida saudável. A  incor-
poração de atividades físicas na vida dos pacientes 
contribui para evitar o aparecimento de novos tu-
mores, como também pode auxiliar na tolerância ao 
tratamento e aumentar as chances de cura de um tu-
mor pré-existente.

Considerações sobre a ASCO 2019

Dr. Uirá M. Resende, CRM-GO 13056, graduado em 
Medicina pela UFMG, Médico Oncologista Clínico e Diretor 
Clínico do Hospital Hemolabor

Dentre os destaques de novos tratamentos, o es-
tudo SOPHIA avaliou a adição de margetuximabe, 
um anticorpo monoclonal anti-HER2, à quimiote-
rapia (QT) levou a importantes respostas antitumo-
rais em pacientes com câncer de mama metastático 
com HER2 superexpresso.

Também importantes foram as atualizações 
dos estudos IMpassion130 e MONALEESA-7, 
que tiveram novas análises de sobrevida global 
(SG) divulgadas durante o congresso. No primei-
ro estudo, mulheres com câncer de mama triplo 
negativo metastático receberam tratamento com 
nab-paclitaxel associado a placebo ou a atezolizu-
mabe, um inibidor de checkpoint imunológico an-
ti-PD-L1.

Os novos resultados indicaram um maior bene-
fício para pacientes com expressão de PD-L1≥1%, 
com ganho de 7 meses em SG para o braço de imu-
noterapia nessa população. Apesar disso, dados ma-
duros da análise final de SG ainda são aguardados, 
para mensuração do benefício real dessa estratégia. 
Já o segundo estudo confirmou o benefício da adição 
de ribociclibe à hormonioterapia para pacientes com 
câncer de mama positivo para receptores hormonais 
(RH+/HER2-) na pré-menopausa.

Além disso, o estudo coreano Young-PEARL 
em pacientes com câncer de mama metastático RH+ 
mostrou ganho em sobrevida livre de progressão 
(SLP) com a combinação de palbociclibe e exe-
mestano em comparação ao braço de quimioterapia 
com capecitabina, reforçando o impacto positivo da 
adição de inibidores de CDK4/6 à hormonioterapia 
nessa população.

Esses resultados consolidaram importantes co-
nhecimentos para o tratamento do câncer de mama 
e reforçaram a ideia de que as novas modalidades te-
rapêuticas com imunoterapia e terapias-alvo de fato 
vieram para ficar.
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O significado do infiltrado linfoide
no Câncer de Mama: (des)esperança?

Historicamente se confunde com a história da pato-
logia a ideia de que o microambiente tumoral é parte 
determinante do comportamento, do prognóstico e da 
resposta terapêutica da maioria dos tumores sólidos. O 
reconhecimento do estroma, do infiltrado imunocom-
petente intra e peritumoral, o envolvimento de filetes 
neurais e a angioinvasão são parâmetros rigorosamente 
observados e informados nos relatórios anatomopato-
lógicos. Recentemente, um volume grande de pesqui-
sas mostrou que a extensão e a composição da resposta 
imune do hospedeiro ao tumor tem significado prog-
nóstico e preditivo não só no câncer de mama.

É uma realidade que o significado biológico do in-
filtrado de linfócitos intratumoral tem ganhado reco-
nhecimento crescente na tomada de decisão terapêutica 
e no manejo do câncer de mama. Novos ensaios clíni-
cos de larga escala têm se esforçado para padronizar, 
na prática histopatológica, metodologia que permitirá 
a quantificação deste elemento intratumoral de forma 

a sustentar a tomada de decisão clínica. Momentane-
amente, as informações são, ainda, insatisfatórias. En-
tretanto, à medida que novas informações tornam-se 
disponíveis, as recomendações são revisadas, expandi-
das e esclarecidas. É obvio que há enorme esperança 
que em momento próximo essa metodologia padro-
nizada possa permitir aos patologistas e oncologistas 
utilizarem estas informações visando o prognóstico e a 
resposta terapêutica do câncer de mama.

Na oncologia, o desenvolvimento de biomarcadores 
prognósticos e preditivos requer uma robusta validação 
analítica do teste, validade e utilidade na prática clínica, 
bem como a sua acessibilidade. Evidências têm se acu-
mulado para apoiar o uso da quantificação do infiltrado 
de linfócitos nos tumores sólidos, como parte dos parâ-
metros, para definição do prognóstico e da predição do 
comportamento biológico tumoral.

Na patologia, a avaliação do componente imune in-
tra e peritumoral não é um evento simples. Baseando-se 
apenas na avaliação semiquantitativa do HE, há baixa 
precisão e fraca reprodutibilidade interobservador. A 
solução, então, é o uso da imuno-histoquímica, a qual 
também possui fatores limitantes de todas as ordens: 
pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos.

Na fase pré-analítica, refere-se aos cuidados com a 
ótima preservação da qualidade do espécime biológi-
co a ser avaliado. Para tal finalidade, a peça cirúrgica 
deverá ser preparada e rapidamente fixada em formol 
tamponado com pH=7,0, em volume suficiente para 
garantir a fixação ideal. O tempo de permanência em 
solução de formalina não deverá ser superior a 72 horas, 
em temperatura ambiente. A representatividade tumo-
ral deverá ser cuidadosa, visando a máxima representa-
tividade do tumor para que se possa garantir a obtenção 
das áreas de maior atividade inflamatória. A qualidade 
do processamento analítico da amostra também assume 

Dr. Sebastião Alves Pinto,  CRM-GO 8516 MD, MsC. Médico 
patologista, diretor técnico do laboratório INGOH, professor de 
Patologia Estrutural e Funcional da FM/UFG

um papel determinante na qualidade da amostra, vez 
que altas temperaturas, substâncias ácidas e/ou básicas, 
podem interferir na manutenção da antigenicidade dos 
tecidos. O uso de métodos não convencionais no pre-
paro destes espécimes, como micro ondas, éter, cetona, 
metanol, parece prejudicar a qualidade das amostras.

Ainda na fase analítica, a maior preocupação é 
justamente com a não padronização do método imu-
no-histoquímico, através do qual se estabelece a clas-
sificação molecular dos tumores de mama. No Brasil, 
um país continental em que a vigilância e padroniza-
ção tornam-se quase impossíveis, há métodos varia-
dos para a realização da imuno-histoquímica. Alguns 
laboratórios ainda fazem recuperação antigênica em 
banho maria, panela de pressão ou steamer. A própria 
analise do componente imune competente através do 
PD-L1(Proteína ligante da morte celular programada 
1) requer padronização rigorosa com reagentes espe-
cíficos e metodologia criteriosamente controlada; bem 
como na sua interpretação. Portanto, nossa realidade é 
de construção coordenada de uma nova metodologia 
que seguramente influenciará no manejo do câncer de 
mama. Não se deve esquecer que esta é uma metodolo-
gia delicada, muito sensível e cara.

Sabe-se que a vigilância imunológica contra o cân-
cer trabalha com a finalidade de reconhecer e eliminar 
as células neoplásicas do organismo. No entanto, nem 
sempre ela é completamente eficiente. Numa primei-
ra fase, o sistema imune, por meio da resposta inata 
e adaptativa, é capaz de eliminar células neoplásicas 
surgentes utilizando a resposta inflamatória aguda, na 
qual assume importância primordial: a interleucina 
- 12, o interferon - gama, e a citotoxidade mediada 
por células - que é exercida por células inatas como 
os macrófagos, as células natural killer e as células 
dendríticas, as quais são ativadoras dos linfócitos T 
CD4 e CD8, nos linfonodos regionais.  Essas células 
T, específicas contra o tumor, migram em momento 
seguinte para as margens e para o leito tumoral, onde 
executam suas funções. Nem sempre todas as células 

tumorais são eliminadas ou, ainda, podem aparecer 
novos clones tumorais.

As variantes clonais originadas podem desenvol-
ver resistência imunológica. Vários mecanismos estão 
envolvidos nesta etapa: elas podem diminuir sua anti-
genicidade, secretar ou recrutar fatores imunossupres-
sores. Nesta etapa de controle imunológico do câncer, 
se nem todas células neoplásicas são eliminadas, está 
consumada a fase de escape da neoplasia. Este é um 
fenômeno ainda intensamente investigado e não to-
talmente compreendido.

Inúmeras publicações são unânimes em referir 
sobre a baixa imunogenicidade das células do câncer 
de mama como evento fundamental para a evasão da 
neoplasia diante o sistema imune. Definir seus me-
canismos de fuga é um outro enorme desafio. Mas já 
é bem conhecido que as células malignas do câncer 
de mama são capazes de expressar estímulos inibi-
tórios ao sistema imune através do PD-1 (proteína 
da morte celular – 1), que são proteínas direcionadas 
aos linfócitos T (CTLA-4; antígeno de linfócitos 
T citotóxico 4) e estímulos aos linfócitos virgens. A 
presença, ainda não bem entendida, no ambiente tu-
moral, de fatores imunossupressores como TGF-β, 

Carcinoma mamário invasor, triplo negativo, com 
acentuado infiltrado linfoide intratumoral
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SBM participa do “Dia de Cooperar”
Vários voluntários se reuniram no Jardim Botânico de 
Goiânia no dia 6 de julho para participarem do Dia 
de Cooperar. Na ocasião, diversas ações de cunho 
social foram desenvolvidas no intuito de transformar 
realidades e elevar a qualidade de vida da população. 
A Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goi-
ás (SBM-GO) participou do evento em conjunto com 
a Liga da Mama da Universidade Federal de Goiás. Durante o Dia de Cooperar, os membros da liga orien-
taram, principalmente, sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Além disso, instruíram 
gestantes  sobre a importância da amamentação.

Brazilian Breast Cancer Symposium 2019
Pirenópolis, cidade bucóli-
ca e patrimônio da huma-
nidade, sediou entre os dias 
16 e 18 de maio o Brazilian 
Breast Cancer Symposium 
(BBCS) 2019. Realizado 
na Pousada dos Pireneus, o 
evento recebeu um público de 500 pessoas, dentre pesquisadores e professores 
nacionais e 30 internacionais. O BBCS é o maior evento de pesquisa em câncer 
de mama do Brasil, e como é de praxe, premiou alguns médicos por suas contri-
buições e dedicação à medicina, à pesquisa e à sociedade.

Clube da Mama discute trabalhos apresentados na ASCO 2019
A 4ª edição do Clube da Mama, realizada dia 11 
de junho no auditório do Sicoob, discutiu os prin-
cipais trabalhos que podem mudar a prática clínica 
apresentados na Annual Meeting of the American 
Society of Clinical Oncology 2019 (ASCO), Chi-
cago-EUA. Para enriquecer os debates, estiveram 
presentes o mastologista  Ruffo de Freitas Júnior e 
o oncologista clínico Uirá Resende.

Curso Laser e Terapias não
Hormonais no Climatério
A Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás (SBM-GO) 
promove dia 28 de setembro o Curso de “Laser e Terapias não Hor-
monais no Climatério”. O evento será realizado no Carstro’s Park 
Hotel, a partir das 9 horas, e  abordará temas como “Uso do laser na 
síndrome genitourinaria: técnica, efeitos biológicos e complicações, 
“terapia não hormonal dos sintomas climatérios em mulheres com 
câncer de mama”, dentre outros. As inscrições podem ser feitas no 
site bmgoias.com.br. Mais informações pelo telefone 3242-1954.

ev
en
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s

IL-10, células imunossupressoras como os linfócitos 
T reguladores (Tregs), células supressoras derivadas 
da linhagem mieloide, macrófagos associados ao tu-
mor e a imunomodulação negativa das células natu-
ral killer, é também de grande relevância no êxito da 
neoplasia diante o sistema imune.

Conhecendo que é multifatorial a evasão das célu-
las malignas do câncer de mama diante o sistema, não 
basta só a carga de linfócitos intra e peritumal para 
definir a resposta ao tumor. Intuitivamente, indepen-
dente do tipo molecular do tumor, acredita-se que os 
tumores ricos em linfócitos apresentavam um resul-
tado prognóstico relativamente melhor. Entretanto, o 
infiltrado linfoide tumoral tem um papel conflitante, 
contraintuitivo, na criação de um ambiente antago-
nista ao tumor. Estudos recentes têm se ocupado em 
entender melhor o papel do infiltrado linfoide intra-
tumoral na criação de microambiente efetor, antitu-
moral. Novos dados indicam que infiltrados linfoides 
com alta expressão de PD-L1 e FOXP-3 predizem 
um pior prognóstico. Em contrapartida, tumores com 
abundante infiltrado linfoide com alta carga de linfó-
citos T CD8 apresentam melhor prognósticos, prin-
cipalmente nos tumores triplo negativos.

EGFR

Ki67

Dados da literatura apontam que 19,0% dos tu-
mores de mama HER2 amplificado e 30,0% dos 
tumores triplo negativos apresentam resposta te-
rapêutica insatisfatória às terapias convencionais. 
Nestes casos, há evidências robustas que o infiltrado 
de linfócitos intratumoral é o parâmetro avaliativo 
importante, de mais fácil acesso e maior reproduti-
bilidade. No entanto, a seleção destas pacientes não 
é situação simples. A compreensão de que existem 
grupos diferentes de infiltrados linfoides intratu-
morais é o ponto-chave para a escolha das pacientes 
candidatas à imunoterapia.

Atualmente o método elegível para estudar a pos-
sibilidade de resposta à imunoterapia é a detecção de 
PD-L1 nos linfócitos intratumorais. Teste por imu-
no-histoquímica pode ser utilizado, no entanto requer 
validação criteriosa, algoritmos de avaliação restrito e 
específico, além do uso de um único anticorpo PD
-L1(Clone SP143 - Roche), o que torna a pesquisa 
cara, de difícil execução e restringe a acessibilidade de 
pacientes. Há esperança de que o método seja difun-
dido, com validação de novos anticorpos, como em 
outros tumores sólidos, com maior segurança, menor 
custo e maior acessibilidade a um maior número de 
portadoras de câncer de mama.
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Como já é tradição, o CBM oferece aos congressistas 
um programa científico amplo e diversificado. Em 2020 
não será diferente. A Comissão Organizadora irá apre-
sentar, ainda em agosto, um programa preliminar, em 
que será possível entender sua estrutura temática. 

Uma certeza será a realização dos cursos pré-con-
gresso, em que os inscritos têm a oportunidade de imer-

Programação científica:
grandes nomes, grandes temas

EDiçãO 2020 DO CONgrESSO
BrASiLEirO DE MASTOLOgiA, EM FLOripA, 
prOMETE SurprEENDEr OS pArTiCipANTES

O XXIII Congresso 
Brasileiro de Mastolo-
gia  já está marcado para 
acontecer entre os dias 1 
e 4 de abril de 2020, em 
Florianópolis - SC. A 
comissão organizadora 
já está trabalhando duro 
há alguns meses e pro-
mete entregar aos mas-
tologistas brasileiros um 
congresso de excelência. 
Há mais de duas déca-
das o evento apresenta 
aos médicos brasileiros 
o que há de mais rele-
vante na especialidade, 
reunindo médicos jo-
vens e experientes em 
busca de conhecimento.

O local escolhido foi 
o Centro de Conven-
ções Sul, localizado no 
centro de Florianópolis, 
principal sede dos gran-
des eventos que aconte-
cem na cidade. O local 
tem fácil acesso e fica 

próximo dos principais hotéis, shoppings e pontos turís-
ticos locais, como o Mercado Público, a Ponte Hercílio 
Luz e o centro histórico.

Possui estacionamento próprio, restaurante no local 
do evento e amplo anfiteatro, equipado com moderna 
infraestrutura e segurança.

Uma das propostas desta edição é aproximar ao má-
ximo os temas da programação da realidade do masto-
logista. Segundo a organização, o principal diferencial 
será trazer os debates para uma realidade mais próxima 
dos consultórios, com os casos mais comuns e impor-
tantes para o dia a dia do médico. 

“A nossa proposta é oferecer aos participantes um 
programa científico com os principais temas que desa-
fiam a prática diária dos mastologistas, com a participa-
ção de nomes nacionais e internacionais de reconhecida 
relevância”, comenta a presidente do evento, Dra. Adria-
na M. O. Freitas.

Há também uma enorme grade de conteúdo mais 
específico, que abordará as novidades e os últimos 
acontecimentos da área, envolvendo recentes descober-
tas, desenvolvimento de novas técnicas, aprimoramento 
dos procedimentos existentes e as tendências para o fu-
turo da mastologia.

Em abril deste ano, no Rio de Janeiro, aconteceu o 
XXII Congresso Brasileiro de Mastologia e na ocasião 
foram realizadas mais de 300 inscrições para a próxima 
edição, confirmando a expectativa dos médicos e o suces-
so do evento, que vem sendo aprimorado ano após ano.

O CBM 2020 tem um atrativo à parte: sua própria 
cidade sede. Ir para Floripa e não aproveitar para 
passear e curtir suas belezas não é uma opção! 

A cidade conta com ótima infraestrutura urbana, 
humana e social. A capital foi apontada pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) como a que pos-
sui o melhor índice de qualidade de vida do Brasil, 
além de apresentar um Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) compatível com as melhores cida-
des do mundo.

Florianópolis possui diversos pontos turísticos 
e um passeio pela cidade reserva muitas surpresas 
agradáveis. Consulte a agência  oficial do evento e 
confira  nossos  pacotes com preços promocionais.

As inscrições po-
dem ser realizadas 
a n t e c i p a d a m e nt e 
com valores promo-
cionais. Todas as 
informações estão 
disponíveis no site 
oficial do evento:
w w w . m a s t o l o -
gia2020.com.br.

um pouco de lazer, por que não?gir ainda mais nos temas específicos da mastologia e 
aprender de perto com grandes expoentes da área.

Outro ponto de destaque é a escolha dos palestrantes 
internacionais. A comissão científica já selecionou crite-
riosamente os nomes, que estão sendo contatados, para 
compor as aulas. Alguns palestrantes internacionais já 
confirmaram presença e se juntarão a outros nomes que 
serão divulgados em breve. Confira os confirmados:

Dra. Monica Morrow 
- Chefe de cirurgia de 
mama do Memorial 
Sloan-Kettering Cancer 
Center em Manhattan 
(NY), um dos maiores  

nomes do tratamento cirúrgico de Câncer de mama, 
sendo um nos personagens mais relevantes no assun-
to a nível mundial.

Dra. Lisa Newman -Che-
fe do departamento de ci-
rurgia da mama do centro 
médico New York-Presby-
terian/Weill Conell, autora 
de relevantes  publicações 
no tratamento cirúrgico 
do câncer de mama, par-
ticularmente biologia dos 
tumores triplo negativos .

Dr Christopher Coms-
tock- radiologista do 
Memorial Sloan Kathe-
rine, autor de diversas 
publicações referentes a 
ressonância mamária , 
mamografia com con-
traste e novas tecnolo-
gias no diagnóstico de 
câncer de mama

Dra. Adriana M. de Oliveira Freitas
Presidente do XXIII Congresso 
Brasileiro de Mastologia

Dr Antonio Frasson
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Mastologia. 

Fonte: Visana Comunicação
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Câncer de mama masculino: além do BrCA1/BrCA2
O câncer de mama 
masculino (CMM) é 
raro, correspondendo a 
1% dos casos de câncer 
de mama. Nos Estados 
Unidos, são espera-
dos 2.670 casos novos 
e 500 mortes devido 
ao CMM para 2019 
(SIEGEL, 2019). 

A média de idade 
do CMM é cerca de 
5-10 anos maior do 
que a média de idade 
do câncer de mama 
feminino. No Brasil, 
por exemplo, um estu-

do indicou uma média de idade ao diagnóstico do 
CMM de 59,6 anos (THULER, 2015). Em outros 
países, a média de idade foi: Nigéria (57 homens) de 
59 anos (AHMED, 2012), Itália (47 homens) de 62 
anos (SANGUINETTI, 2016) e na Europa (1.483 
homens) de 68,4 anos (CARDOSO, 2017). 

Alguns fatores de risco para o CMM são a idade, 
história familiar, obesidade, doença hepática grave, 
alterações testiculares (orqui-epididimite, criptor-
quidia), história familiar de câncer de mama, sín-
drome de Klinefelter (risco aumentado em 20 a 50 
vezes), mutações germinativas. Foram descritas mu-
tações germinativas em vários genes associadas ao 
CMM (PRITZLAFF, 2017). Embora a incidência 
do CMM seja baixa na população geral, ela pode 
ser elevada em homens com predisposição genética 
(PRITZLAFF, 2017). O tratamento do CMM as-
semelha-se ao do câncer de mama feminino, porém 
a maioria dos ensaios clínicos exclui homens com 
câncer de mama (DUMA, 2018).

Estima-se que 5% a 10% dos casos de CMM 
estejam relacionados a mutações germinativas. Fo-
ram descritas mutações em diversos genes. Os genes 
BRCA1/BRCA2 são os mais frequentemente envol-
vidos no CMM (RIZZOLO, 2013). Estima-se que 
mutações no gene BRCA2 sejam responsáveis por 
60%-76% e do gene BRCA1 por 10-16% dos casos 
de CMM. Foi demonstrado que, entre os casos de 
CMM, cerca de um terço dos casos com mutações 
em BRCA estavam associados ao BRCA1, e dois 
terços ao BRCA2 (FRANK, 2002). Tai e colabora-
dores (2007) observaram que homens com mutações 

Délio Marques Conde
Professor Adjunto do Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia, 
Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal de Goiás

no gene BRCA2 têm um risco aumentado de carci-
noma mamário quando comparados aos homens na 
população em geral. Eles descobriram que homens 
com uma mutação do gene BRCA1 também podem 
mostrar um maior risco de desenvolver carcinoma da 
mama. No entanto, esse risco é menor que aquele 
associado à mutação do gene BRCA2.

Além dos genes BRCA1/BRCA2 associados ao 
CMM, foram descritas mutações, por exemplo, nos 
genes ATM, BARD1, PALB2, CHEK2, BRIP1, 
MRE11A, NBN, NF1, RAD51D (PRITZLA-
FF, 2017). Em recente estudo retrospectivo que 
incluiu 708 homens com câncer de mama, verifi-
cou-se que 97 deles apresentavam pelos uma va-
riante patogênica ou provavelmente patogênica, 
correspondendo a 13,7% dos casos (PRITZLAFF, 
2017). Os autores observaram que 7 dos 97 casos 
apresentavam duas variantes patogênicas: um com 
mutações bialélicas no gene ATM, dois com muta-
ções nos genes ATM/BRCA2, um com mutações 
nos genes BRIP1/BRCA2, um com mutações nos 
genes BRCA1/CHEK2, um com mutações nos ge-
nes BARD1/PALB2 e um com mutações nos ge-
nes CHEK2/PALB2. BRCA2 (11,0%) e CHEK2 
(4,1%) foram os genes mais frequentemente muta-
dos (PRITZLAFF , 2017).

Na escolha de um painel genético para investi-
gação do CMM, os genes mais comumente envol-
vidos precisam estar contemplados. Além de elevar 
o risco do CMM, estes genes podem associar-se 
ao aumento de risco de outros tipos de neoplasias 
malignas. Por exemplo, a mutação do gene BRCA2 
associa-se a um aumento do risco de câncer de pân-
creas, câncer de próstata e melanoma. Além dis-
so, foram descritos casos de CMM em pacientes 
com síndrome de Cowden, resultante da mutação 
germinativa do gene PTEN (FRACKENTHAL, 
2001; HAGELSTROM, 2016), e na síndrome de 
Lynch (BOYD, 1999). 

O CMM é raro, havendo indicação de avaliação 
genética em todos os casos. Ressalta-se a impor-
tância do aconselhamento genético. O aconselha-
mento deve contemplar entre outros aspectos a 
indicação do teste genético, a prevenção de outros 
tipos de neoplasias malignas no probando e em 
seus familiares. Quando os testes genéticos não 
forem disponíveis, o aconselhamento deve incluir 
as melhores estratégias disponíveis para a preven-
ção, incluindo a vigilância.
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Dr. Exemplo
laÇos de FaMÍlia

Essa edição da 
revista da Socie-
dade Brasileira 
de Mastologia 
Regional Goiás 
(SBM-GO) ho-
menageia o Dr. 
Walsir Faganelo 
Fiori: nascido em 
Guararapes-SP, 
médico gradua-
do pela UFG em 
1967 e com Re-
sidência Médica 
em Radiologia no 
Rio de Janeiro-RJ.

Justa homenagem a quem desde muito jovem se de-
dica a transmitir seus ensinamentos a todos que têm ou 
tiveram o privilégio de tê-lo como professor, seja nas au-
las de Biologia e/ou nas de Radiologia, onde também foi 
chefe de Departamento na UFG, ou mesmo nas “aulas 
particulares” que dá até hoje a qualquer um que dele se 
aproxime em busca de conhecimento.

Membro titular do Colégio Brasileiro e da Socieda-
de Goiana de Radiologia, tendo presidido essa última 
no período de 1996 a 1998, Dr. Walsir tem vasta expe-
riência no Diagnóstico por Imagem das patologias ma-
márias e colabora na formação de novos radiologistas e 
mastologistas, atuando como médico nas Clínicas São 
Camilo, Novaclínica e no Hospital Araújo Jorge.

Mas dedicado, competente e trabalhador são apenas 
alguns dos muitos adjetivos que cabem perfeitamente ao 
profissional e, sobretudo, a sua pessoa.

Generoso, não titubeia em atender um chamado 
para um exame de urgência em pleno domingo no 

Radiologista Walsir Faganelo Fiori

Hospital Araújo Jorge 
– e faz isso com o pra-
zer e a disposição de um 
garoto de 76 anos, que 
frequenta a academia de 
ginástica regularmen-
te e que pratica o aero-
modelismo como hobby 
nos finais de semana.

E como não men-
cionar o bem maior que 
uma pessoa do caráter 
e dos princípios do Dr. 
Walsir pode possuir: a Família. E com uma feliz coin-
cidência, no mês de julho de 2019, ele e sua esposa 
Jurema completam 50 anos de um casamento feliz e 
que gerou como frutos os filhos Gustavo e Andrea, e 
os netos, as trigêmeas Alice, Júlia e Laura, além da 
Isabela e do Henrique.

Quanta honra poder falar um pouquinho do que nós 
sentimos ao seu respeito. Você é um exemplo a ser se-
guido por todos: um vencedor! Exemplo de marido, pai, 
avô, amigo, profissional e ser humano.

Quanto orgulho em 
sermos sua esposa, seus fi-
lhos, seus netos, seu genro, 
sua nora. Que privilégio!

Só podemos agradecer e 
pedir a Deus que continue 
te abençoando e te dando 
muita saúde para seguir 
sendo nosso Exemplo.

Com todo nosso amor 
e admiração,

Sua Família.




