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No dia 3 de fevereiro, mastologistas e convidados se reuniram 
para festejarem o Dia do Mastologista e Dia da Mamografia, 
comemorados no dia 5 de fevereiro. Esta data foi instituída em 
homenagem à Santa Ágatha, uma das mais veneradas santas da 
igreja e padroeira dos especialistas em mamas.

Idealizado pela Sociedade Goiana de Mastologista, o 
encontro reuniu cerca de 30 pessoas que puderam refletir 
sobre a importância da especialidade para a saúde da mulher. 
"Propomos que esse dia seja, acima de tudo, um momento de 
conscientização, e que nós, mastologistas, estejamos sempre 
atentos ao valor e à importância da vida", afirmou Juarez Antônio 
de Sousa, presidente da Sociedade.

Em uma noite de troca de experiências, planos e projetos, 
não faltaram brindes ao avanço da mamografia e à redução do 
câncer de mama. "O exame de mamografia é nossa grande 
arma contra as doenças mamárias", comemora a especialista 
Rosemar Macedo Rahal. "Encontros como este nos valorizam 
e nos fazem crescer como profissionais", finaliza.

Mastologistas em dia de festa
Especialistas goianos comemoram Dia do Mastologista e Dia da Mamografia com jantar especial
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O câncer de mama é uma das principais causas de 
morte entre as mulheres no mundo. No Brasil é a maior 
causa de óbitos por câncer na população feminina, 
principalmente na faixa etária entre 40 e 69 anos, 
segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Um 
dos fatores que dificultam o tratamento é a descoberta 
da doença em estágio avançado. Por ser o exame mais 
recomendável para o diagnóstico preciso da doença, a 
mamografia deve ser realizada, anualmente, a partir dos 
40 anos de idade. Caso a paciente tenha histórico de 
câncer de mama na família e ainda não tem 40 anos ou 
mais, o exame mamográfico pode ser antecipado. 

Para conscientizar a população sobre a importância 
do exame, foi instituído pela Lei nº 11.695/2008 o 
Dia Nacional da Mamografia, comemorado no dia 5 
de fevereiro. Os objetivos principais da iniciativa são 
fomentar a prevenção, ampliar os debates e provocar a 
reflexão sobre a importância da realização da mamografia 
para a saúde da mulher. 

Santa Ágata
Na liturgia Católica, o dia 5 de fevereiro é dedicado 

a Santa Ágata, uma das mais veneradas virgens do 
início da igreja. Segundo os atos de seu martírio, ela 
era filha de uma proeminente e nobre família siciliana 
e era bastante bonita. Um senador romano de nome 
Quintianus, nomeado prefeito da região, pediu Ágata em 
casamento. Quando ela recusou e ele descobriu que ela 
era cristã, retaliou, colocando-a em um bordel de onde 
ela milagrosamente escapou incólume.

Quando isto não funcionou, Quintianus acusou-a 
de pertencer a seitas fora da lei e ela foi condenada e 
esticada na roda, açoitada, marcada com ferros em brasa 
e finalmente seus seios foram cortados. Nenhum remédio 
ou ataduras foram permitidas nas suas feridas e ela foi 
jogada num calabouço escuro e sem comida. 

Conta a tradição que ela teve uma visão de São Pedro 
acompanhado de um jovem carregando uma tocha. O 
jovem aplicou óleos medicinais em seus ferimentos, 
curando-a. Quatro dias mais tarde, furioso pela cura 
milagrosa de Santa Ágata, Quintianus mandou que 
a rolassem nua sobre uma cama de carvão em brasa 
misturado com pedaços de vasos. Ágata orava com grande 
paixão e fervor a Deus dizendo: “Meu Senhor e Jesus 
Cristo, Vós sois meu coração e a minha mente. Leve-me 
e faça-me seu”. 

Na arte litúrgica, Santa Ágata é mostrada como uma 
mártir com uma palma e os dois seios em um prato ou 
as vezes com os seios em duas pinças ou coroada com 
palmas. 

 (Fonte: cademeusanto.com.br)

Dia Nacional
da Mamografia
Iniciativa visa fomentar a prevenção, ampliar os debates e provocar a reflexão 

sobre a importância da realização do exame para a saúde da mulher
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AvANço profissioNAl
Resolução do Conselho Federal de Medicina 

regulamenta o ato da consulta médica

Mais uma vitória da classe médica. Assim podemos definir a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina publicada no Diário 
Oficial da União em janeiro, que estabelece ser prerrogativa do 
médico fixar prazos para retorno de consulta. Se a doença exigir 
tratamento prolongado, com reavaliações e alterações terapêuticas, 
as consultas poderão ser cobradas, a critério do médico. 

A norma impede que instituições de assistência hospitalar ou 
ambulatorial, empresas que atuam na saúde suplementar e operadoras 
de planos de saúde interfiram na autonomia do médico e na sua relação 
com o paciente ou estabeleçam prazo de intervalo entre consultas. Os 
diretores técnicos dessas instituições serão eticamente responsabilizados 
em caso de desobediência às determinações da resolução. 

Além de reforçar a autonomia de nossa categoria, 
a resolução privilegia critérios técnicos e médicos na 

deliberação do tempo necessário para avaliação do paciente 
e de seus exames, em detrimento de critérios burocráticos e 
administrativos. Outro avanço dessa norma é regulamentar o ato 
da consulta médica, diminuindo, consequentemente, conflitos 
no momento de definir o que é um retorno de consulta. Essa 
iniciativa representa, em última análise, uma remuneração mais 
justa para o médico. 

Entretanto, para que essa resolução não transforme-se 
em letra morta e seja efetivamente respeitada e cumprida é 
necessário que todos participem fiscalizando e denunciando 
eventuais desrespeitos. Recomendamos aos nossos associados 
que comuniquem qualquer irregularidade acerca da nova 
resolução ao Cremego. Agindo assim estaremos contribuindo 
para a valorização de nossa profissão.

JUAREZ ANTÔNIO DE SOUSA | PRESIDENTE DA SBM-GO

Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – 
Regional Goiás

presiDeNte - Juarez Antônio de Sousa
vice-presiDeNte - Wilmar José Manoel
1° secretário - Antônio Eduardo Rezende de Carvalho
2° secretário - Rosemar Macedo de Sousa Rahal
1° tesoureiro - Rogério Bizinoto Ferreira
2° tesoureiro - Marcus Nascimento Borges

sede da sBm-Go
A sede da SBM-Goiás está situada 
na Associação Médica, que fica 
na Av. Portugal, esq. com a Av. 
Mutirão, no 2653, St. Oeste
Telefone: 3251.7208
Venham nos visitar

(62) 3224-3737
aRtE@ContatoCoMunICaCao.CoM.bR

PublICação CoM a qualIDaDE:

Edição: Tatiana Cardoso
Redação: Ana Maria Morais, Ana Paula 
Machado e Dário Álvares 
Arte: Lethicia Serrano e Rafael Aguiar
Comercialização: Erika Bizinotto

EXPEDIENTE



fe
v

e
r

e
ir

o
 d

e
 2

01
1
 | 

4
c

 i
d

e
iA

s 
b

ÍNDice De MArcAção De p53 coMo fAtor 
progNóstico eM sArcoMAs De pArtes Moles 
De ADultos – uMA ANálise eM 97 pAcieNtes
a SbM-Go parabeniza seu vice- presidente Wilmar José Manoel, por ter recebido um 

prêmio, em julho de 2010, concedido pela academia Goiana de Medicina a médicos 

que atuam em Goiás. Com o tema biologia Molecular ele realizou esta pesquisa para 

a elaboração de sua dissertação de Mestrado em Genética (MGene), a primeira a ser 

apresentada no Mestrado da PuC Goiás, sob a orientação das doutoras Vera aparecida 

Saddi, coordenadora do MGene, e Maria Paula Curado, colaboradora do Mestrado em 

Genética. o resumo da dissertação já foi publicado na conceituada revista applied 

Cancer Research, em janeiro de 2010 e agora pode ser conferida no Mamigo

Os sarcomas de partes moles (SPM) são neoplasias raras, 
representando cerca de 1% do total das neoplasias. E com prognóstico 
ruim. Várias dificuldades são constatadas no tratamento dos SPM 
com tamanhos maiores que 5 cm, alto grau histológico, localização 
no tronco e presença de metástases. Estudos de imuno-histoquímica 
demonstram uma possível correlação entre o prognóstico dos SPM 
e a imunodetecção de p53, porém, nenhuma investigação acerca 
desta correlação foi desenvolvida no Brasil. O objetivo deste estudo 
foi investigar as possíveis correlações entre a detecção imuno-
histoquímica da proteína p53 e o prognóstico de SPM em amostras 
obtidas de 97 pacientes adultos, atendidos no Hospital Araújo Jorge 
da Associação de Combate ao Câncer em Goiás de 1996 a 2000. 
Nosso estudo demonstrou a imunodetecção de p53 em 41 dos casos 
de SPM (39,4%), dos quais o fibrossarcoma foi o tipo histológico com 
maior imunodetecção (29,2%), seguido do leiomiossarcoma (19,5%). 

Nenhuma relação estatisticamente significativa foi demonstrada entre 
a imunodetecção de p53 e os aspectos clínicopatológicos estudados. A 
imunodetecção de p53 revelou índices de marcação superiores a 50% 
em 32 casos (78%) e inferiores a 50% em 9 casos (22%). A sobrevida 
em 5 anos foi maior para os pacientes cuja imunodetecção da 
proteína p53 foi negativa (50,06%), quando comparados àqueles nos 
quais a imunodetecção foi positiva (39,9%). Entretanto, a diferença 
entre os dois grupos não teve significância estatística (p=0,279). 
A investigação do papel prognóstico da proteína p53, no presente 
estudo, evidenciou que índices de marcação superiores a 50% das 
células tumorais associaram-se de forma inversa com a sobrevida em 
cinco anos (85,7% vs 28,3%) (p= 0,015). Este parâmetro pode ser útil 
como fator prognóstico para os SPM e deverá ser melhor avaliado 
em futuros estudos prospectivos multicêntricos, tendo em vista sua 
potencial influência em decisões terapêuticas.

WILMAR JOSÉ MANOEL | ESPEcIALISTA EM ONcOLOGIA E MASTOLOGIA, 
MESTRE EM GENÉTIcA PELA PONTIfícIA UNIvERSIDADE cATóLIcA DE GOIáS-(PUc), 
DOUTORANDO EM cIêNcIAS DA SAúDE PELO PROGRAMA DE PóS GRADUAçãO EM 
cIêNcIAS DA SAúDE DA UNIvERSIDADE fEDERAL DE GOIáS - (UfG)


