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ANTÔNIO EDUARDO REZENDE de carvalho | Presidente da SBM-GO

União e informação
adequada são fundamentais
para o progresso
A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás
permanece com um trabalho árduo para, cada vez mais,
procurar levar informação adequada à população. É priorizando
a união entre os mastologistas e propiciando informação
adequada que poderemos sempre melhorar. Informação é uma
das maiores preciosidades na vida do ser humano.
Procuraremos mostrar os serviços públicos de Mastologia
para os nossos leitores. Iniciamos pelo Serviço de Mastologia
do Hospital e Maternidade Dona Íris, que tem como
coordenador o professor Dr. Juarez Antônio de Sousa.
Estamos sempre trabalhando em conjunto com a Sociedade
Brasileira de Mastologia, presidida pelo Prof. Dr. Ruffo de
Freitas Júnior, para mostrar a importância da mamografia anual
de rastreamento para mulheres após os 40 anos.

Gostaríamos, ainda, de comemorar a eleição do
Dr. Maurício Machado frente a Sociedade Goiana de
Ginecologia e Obstetrícia, que certamente fará um
brilhante trabalho. E não poderíamos deixar de parabenizar
a Dra. Zelma Bernardes pelo excelente trabalho realizado
frente a esta Sociedade e ainda pelo brilhantismo do
3º Congresso Goiano de Ginecologia e Obstetrícia que
aconteceu no final de maio.
É de suma importância a valorização da especialidade e
do mastologista. Com esta ideia, gostaríamos de parabenizar
duas colegas, Dra. Aline Regina Nunes e Dra. Ana Clara
Araújo Costa, que foram recentemente aprovadas na última
prova para a obtenção do Título de Especialista em Mastologia
(TEMa) 2014. Parabéns!

c início b

serviço de mastologia do Hmdi
proporciona atendimento
humanizado às pacientes
Com boa estrutura física e equipe qualificada
de mastologistas, serviço conta ainda com alta
produção científica. Residência em Mastologia
deve ser criada em breve

pARTO hUMANIZADO
O serviço base e com maior demanda do HMDI é em
Ginecologia e Obstetrícia. Maurício Viggiano, ginecologistaobstetra e diretor geral do Hospital e Maternidade Dona Íris,
observa que a mulher deixou de ser a protagonista do parto e
passou a ser figurante. “Durante o pré-natal, há o desejo pelo
parto normal, mas ao final, é realizada a cesariana”, revela.
Segundo ele, o Brasil é, atualmente, campeão em cesarianas.
Em Goiânia, a cada 100 partos realizados, 92 são cesárias,
de acordo com o diretor. “Queremos mudar esta situação”,
frisa. Ele ressalta que na Maternidade, a cada 10 partos
realizados, nove são feitos por enfermeiras. “O médico é
apenas observador. Caso tenha alguma complicação, ele
age”, descreve.
O obstetra salienta que a mulher dá a luz verticalizada
ou sentada, não precisa estar deitada com as pernas para
cima, não faz tricotomia ou lavagem intestinal, escolhe seu
acompanhante e tem uma doula para ajudá-la durante todo
o trabalho de parto. Após o nascimento do bebê, Maurício
Viggiano afirma que ele é colocado no peito da mãe e o
cordão umbilical é cortado pelo pai no momento que para de
pulsar. “A criança é levada para o quarto juntamente com a
mãe”, destaca. “Esta é a nossa filosofia. Criamos a maternidade
para humanizar”, frisa.
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O Hospital e Maternidade Dona Íris (H M DI) é
referência no atendimento humanizado à mulher no
Estado de Goiás. Construída há 40 anos, possui em sua
trajetória dois momentos marcantes. O primeiro é a sua
construção praticamente em cima de um matagal, em um
bairro distante do centro da cidade e que transformou a
realidade na assistência à mulher na região; o segundo em
sua reconstrução, quando foi levantado um novo alicerce
que proporcionou um grande ganho, principalmente,
estrutural, com a construção de quartos e salas adequadas
para o bom atendimento, além da aquisição de aparelhos
de última tecnologia.
Reinaugurada em junho de 2012, a maternidade carrega
a filosofia da humanização e qualidade em atendimentos e
serviços prestados, seguindo as recomendações do Ministério
da Saúde. Mais do que números e metas, o hospital tem
como objetivo atender bem os pacientes desde a recepção
até o acompanhamento médico.
Segundo dados do próprio HMDI, 17% das pacientes
atendidas na maternidade são de Aparecida de Goiânia.
Juntamente com as cidades do entorno, somam 25% das
pacientes. Atualmente, o hospital possui 95 leitos e atende
pacientes do SUS, pacientes conveniadas e particulares. Além
do Departamento de Mastologia, são oferecidos serviços em
Ginecologia e Obstetrícia, Climatério, Doenças Sexualmente
Transmissíveis, Violência contra a Mulher e Ultrassonografia.

A maternidade está com um projeto de expansão. Na
área do estacionamento está sendo construído um banco
de leite e, em breve, começará a reforma da estrutura do
centro de estudos. Outro projeto, que ainda está em fase de
negociação, é a construção da casa da mãe e do bebê, que
abrigará as mães que moram fora da cidade e que está com
o filho internado.

Da esquerda para direita estão os mastologistas fRANK BRAgA, RAchEl MAchADO,
ANTÔNIO EDUARDO, lORENE AlMEIDA, JUAREZ ANTÔNIO e KATYANE lARISSA AlvES

Serviço de Mastologia
Seguindo este mesmo conceito de humanização e
cuidado com as pacientes, o Departamento de Mastologia
da maternidade tem realizado um trabalho exemplar de
prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama,
além da reconstrução mamária que devolve a autoestima às
mulheres amputadas. Este serviço acontece em parceria com
a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e
com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc).
De acordo com o diretor-técnico do HMDI, José Renato
Rezende, desde a fundação da Maternidade, foi constatada a
necessidade da criação do departamento de Mastologia, que
ainda está em período de estruturação e programação, mas
já tem realizado um trabalho efetivo em busca da saúde das
mulheres. “Com a chegada desse departamento, começamos
a realização de um trabalho bonito dentro da maternidade”,
analisa. Antes, alguns procedimentos não eram realizados,
como cirurgias, porque a unidade não tinha mamógrafo
para marcação de nódulos. “Agora, podemos fazer. E nossa
perspectiva é avançar ainda mais”, relata José Renato. O
departamento de Mastologia ainda é responsável por oferecer
aulas orientativas para gestantes durante o pré-natal.
Hoje o departamento possui uma sala própria dentro
da Maternidade, onde é possível realizar toda a parte de
exames, tanto de laboratório quanto de imagem. A equipe

José Renato Rezende, diretor técnico do HMDI
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é coordenada pelo mastologista Juarez Antônio de Sousa e é
composta por médicos mastologistas vinculados à Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Goiás ou à Secretaria
de Saúde. Eles são Aline Regina Nunes, Ana Clara Araújo
Costa, Antônio Eduardo Rezende de Carvalho, Frank Braga
Rodrigues, Katyane Larissa Alves, Lorene Almeida Pinheiro
de Belém, Rachel Machado de Oliveira Portela, além do
cirurgião plástico Gustavo da Costa Machado.
Hospital Escola
A parceria entre o HMDI, UFG e Fundahc foi importante
para a formação continuada dos colaboradores da
maternidade, além de ser uma escola para os profissionais
que atuam, principalmente, na área da saúde. “Além da
evolução acadêmica, essa condição tripartite trouxe o
aspecto de rapidez de decisões e no controle administrativo

Waldemar Naves do Amaral,
diretor acadêmico do HMDI

e financeiro da maternidade. É uma forma de administração
mais correta possível, onde as medidas de extravasamento
e de divisas não acontecem”, afirma o diretor acadêmico
do HMDI, Waldemar Naves do Amaral.
Segundo Waldemar do Amaral, o envolvimento acadêmico
da maternidade criou um grande cenário para os cursos,
principalmente para Medicina, Enfermagem, Biomedicina,
Bioquímica, e outros relacionados com a área da saúde,
que podem fazer do hospital uma grande oportunidade de
aprendizado e de produção científica. Ainda neste contexto
foi criado o Centro de Estudos Clube do Mecônio, que tem
a finalidade de dar suporte para as condições acadêmicas.
O diretor acadêmico afirma que o HMDI já possui uma
residência própria de maternidade neonatal. “E há uma
percepção, que para esse ano de 2014, seja criada uma
residência própria em Mastologia”, revela.
Segundo Waldemar do Amaral, a maternidade oferece
todos os conceitos e quesitos para a criação da residência
em Mastologia, pois o corpo clínico é de excelência com
formação acadêmica e científica fortes. “Será interessante
para a unidade Hospitalar, para a UFG, para a comunidade
goianiense e para a sociedade brasileira”, frisa.
Além disso, dentro do cenário acadêmico da maternidade,
é realizada a pós-graduação Sensu Stricto, mestrado,
doutorado e pós-doutorado, onde as disciplinas de Ciências da
Saúde são ministradas no auditório da Maternidade Dona Iris.

Maurício Guilherme Campos Viggiano,
diretor geral do HMDI
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sBm lança movimento
#Mamografiaapartirdos40
Ruffo de Freitas Júnior faz um alerta para que os
médicos continuem solicitando a mamografia de
rastreamento para pacientes a partir dos 40 anos e
não aceitem a chamada mamografia unilateral

A Sociedade Brasileira de Mastologia
(S B M) apresenta o movimento
#mamografiaapartirdos40 – Direito e
dever de toda mulher, uma ação da
campanha “Eu amo meus peitos”, criada
pela entidade para exaltar os cuidados
com a saúde da mama e disseminar
informações sobre a prevenção do
câncer. A ideia do movimento é
enfatizar a importância para as mulheres
de realizar, anualmente, a mamografia
a partir dos 40 anos, o que para os
mastologistas é primordial para a saúde
da mulher.
Essa luta, inclusive, vai de encontro
ao Ministério da Saúde que, através da
Portaria 1.253/2013, restringiu o repasse
de verbas da União aos municípios
para mamografias em pacientes na
idade entre os 50 e 69 anos, além da
mamografia unilateral – exame realizado
como forma de rastreamento em apenas
uma das mamas.
De acordo com o presidente da
SBM, Ruffo de Freitas Júnior, o câncer
de mama é o segundo tipo mais comum
em número de casos no Brasil, só
perdendo para o de pele. Somente este
ano, o câncer de mama terá cerca de
60 mil novos casos, um aumento de
15% em comparação ao ano passado,
segundo o Governo Federal.

Nesse contexto, a SBM prega a
realização da mamografia a partir
dos 40 anos, já que alguns estudos
apontam a redução da mortalidade
do câncer de mama em até 35%,
além de, através do diagnóstico
pre coce, as chances de curar
poderem chegar a 95% dos casos.
“Tanto a experiência do consultório
quanto os inúmeros estudos e
acompanhamentos realizados pelos
principais mastologistas do Brasil e do
exterior comprovam que a idade ideal
para o início do trabalho preventivo,
via mamografia, é 40 anos. Vários são
os fatores que contribuem para essa
conclusão, um deles o próprio estilo
de vida estressante atual, alimentação,
dentre outros, que contribuem para a
manifestação da doença cada vez mais
cedo”, afirma o presidente.
O mastologista faz um alerta para
que os médicos continuem solicitando
a mamografia de rastreamento para
pacientes a partir dos 40 anos e
não aceitem a chamada mamografia
unilateral. “Como especialistas, temos a
responsabilidade de educar e informar
à sociedade sobre os procedimentos
mais corretos e seguros em prol da
saúde preventiva. E a mamografia é um
instrumento de extrema importância,

RUffO DE fREITAS JÚNIOR:
“como especialistas, temos a
responsabilidade de educar e
informar à sociedade sobre os
procedimentos mais corretos
e seguros em prol da saúde
preventiva”

tendo reflexo na redução de
cirurgias mutiladoras (mastectomias),
diminuição de sofrimento e melhor
qualidade de vida da paciente após o
câncer”, conclui.
O movimento #mamografiaapartirdos40
pretende mobilizar o maior número de
mulheres possível. Para aderir a causa,
basta que as pessoas publiquem em suas
redes uma foto com a plaquinha aderindo
ao movimento #mamografiaapartirdos40,
compartilhando com os amigos e
contribuindo com a disseminação da
informação.
FOnte: sOCiedade BrasiLeira de MastOLOGia
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EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás
presidente - antÔnio edUardo reZende de CarVaLHo
ViCe-presidente - rosemar maCedo soUsa raHaL
1° seCretÁrio - JosÉ orestes Borges gUimarães
2° seCretÁrio - LUiZ fernando JUBÉ riBeiro
1° tesoUreiro - antÔnio do rosÁrio Leite fiLHo
2° tesoUreiro - mara Costa dUtra

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. Acesse nosso site: www.sbmgoias.com.br
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Redação: Ana Paula Machado e Lara Leão
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sociedade de
mastologia dá
boas vindas à nova
diretoria da sggo
Entidades possuem objetivos comuns como a
defesa profissional dos médicos e a luta pela
preservação da saúde das mulheres
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MAURícIO MAchADO DA SIlvEIRA
é o novo presidente da Sociedade
goiana de ginecologia e Obstetrícia

A Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia
(SGGO), grande parceira da Sociedade Brasileira de
Mastologia - Regional Goiás (SBM-GO) na luta pela
preservação da saúde feminina, possui nova diretoria, que
cumprirá o biênio 2014/2016. “Nós, mastologistas, acolhemos
a nova diretoria e nos colocamos à disposição para ajudar e
acrescentar forças na defesa profissional da categoria médica
e na disposição em trabalhar pela prevenção, diagnóstico
precoce e tratamento efetivo de patologias que agridem a
saúde das mulheres”, afirma Antônio Eduardo Rezende de
Carvalho, presidente da SBM-GO.
Presidida pelo médico Maurício Machado da Silveira, que
reside no interior do Estado, em Anápolis, a nova diretoria
tem como meta dar continuidade às ações já desenvolvidas
pelas diretorias antecessoras, além de lançar novos projetos
que alcancem benfeitorias para especialistas, acadêmicos e
comunidade. “Quando abraçamos a ideia de presidir esta
associação, foi por livre arbítrio. Portanto, resta-nos um
bom desempenho”, afirma Maurício Machado, que é ainda
conselheiro do Cremego.

Um dos objetivos desta nova gestão é atuar juntamente
com entidades parceiras. “A SGGO terá atuações
juntamente às outras especialidades, principalmente, de
exercício profissional afins, por exemplo, a mastologia”,
afi rma o ginecologista-obstetra. A diretoria ainda tem
planos específicos para atuação em defesa profissional principalmente em relação a disponibilidade obstétrica
e melhor remuneração aos especialistas -, atualização
científica, eventos junto a comunidade e unidade com as
demais federadas da especialidade.
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Mastologistas participam do Congresso
Goiano de Ginecologia e Obstetrícia
Conferências, cursos, mesas-redondas e simpósios
proporcionaram atualização para médicos,
estudantes e especialistas de áreas afins

Mastologistas se uniram a especialistas
de todo o Brasil para o 3° Congresso
Goiano de Ginecologia e Obstetrícia,
realizado no Centro de Convenções,
entre os dias 28 e 30 de maio. O evento
recebeu mais de 400 congressistas e
80 expositores que se depararam com
uma excelente programação com temas
atualizados e convidados capacitados,
contribuindo para a ampliação do
conhecimento científico.
Para o presidente da SBM-GO,
Antônio Eduardo Rezende de Carvalho,
o congresso proporcionou uma maior
integração entre especialistas, além do
aprendizado científico de alto nível
com professores renomados. Segundo
ele, a participação dos mastologistas em
congressos de diversas especialidades
é fundamental para a unidade e
aprimoramento no atendimento
humanizado aos pacientes. “Estejamos
sempre unidos e abastecidos de
conhecimento”, pontua.
Para a ginecologista-obstetra Zelma
Bernardes Costa, presidente da terceira
edição do Congresso, o evento, que

acontece anualmente, é importante
para o compartilhamento de ideias e
novidades entre os especialistas. “As
conferências, cursos, mesas-redondas e
simpósios geraram o avanço da profissão
e o aperfeiçoamento do atendimento à
mulher”, relata. “Estamos felizes com
o resultado alcançado. Agradecemos
a presença de todos que participaram
e depositaram sua confiança no nosso
trabalho”, agradece.

médico b

c off

Amor dividido
entre a Medicina
e o esporte
Campeonatos de tênis realizados nas jornadas
médicas foram fundamentais para a integração
de José Orestes com os colegas mastologistas
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Natural de Itumbiara, interior de
Goiás, o mastologista e ginecologista
José Orestes Borges Guimarães é um
aficcionado pelo esporte. Ainda criança,
aos sete anos de idade, um vizinho
que praticava tênis o ensinou a jogar.
Foi o primeiro passo para um paixão
duradoura pela modalidade.
Mas sua prática se estende a
diversos esportes. Ainda em sua
cidade natal, praticava os conhecidos
esportes de rua como bete, bicicross,
volei e futebol. Com uma família
envolvida em atividades rurais,
participou, na adolescência, de provas
como lançador a cavalo.
Em Ub erlândia, na época da
faculdade, praticava futebol, capoeira,
tênis e peteca. Durante a residência
médica e pelo período de 10 anos que
morou em São Paulo, jogava futebol
e tênis. Agora, de volta a Itumbiara,
deu prosseguimento a estas duas
modalidades, alternando a prática
em quatro dias na semana. E mais, o
médico se dedica a caminhadas aos

finais de semana e, sempre que pode,
ao esqui nas águas do Rio Paranaíba.
Para José Orestes, a prática do
tênis simboliza mais do que o amor
pelo esporte, mas a promoção da
saúde. “Significa a manutenção de
boa condição física, controle de
peso, que não é fácil após os 40
anos. É importantíssimo como fator
anti-stress, além do convívio social,
o ciclo de amizades que se cria no
ambiente alegre das quadras”, analisa
o especialista que levou sua mulher
e sua filha para o mundo do esporte.
“Hoje, praticamos atividades físicas
juntos. Assim, integramos a família e
mantemos nossa saúde”, acrescenta.
Convívio profissional
O mastolog ista conta que o
esporte foi importante para a sua
aproximação dos colegas de profissão,
facilitando, assim, sua integração no
mundo da Mastologia e Ginecologia
no Estado, principalmente após seu
retorno a Itumbiara.

Para José Orestes, a prática
do tênis simboliza mais do
que o amor pelo esporte, mas
a promoção da saúde

“Quando voltei para Goiás, não
conhecia quase nenhum colega da
mastologia. Por meio dos campeonatos
de tênis, nas jornadas médicas, fiz
grandes amigos, como o Juarez Antônio
de Sousa, um apaixonado pelo esporte”,
relata José Orestes que nunca se
profissionalizou como atleta, entretanto,
conquistou vários troféus em torneios
amadores que estão guardados em casa.

c agende -se b

Hospital Sírio-Libanês
promove simpósio
internacional
Em São Paulo, nos dias 8 e 9 de agosto, será realizado
o Simpósio Internacional de Câncer de Mama:
Avanços e Perspectivas 2014. Uma oportunidade de
acompanhar as novidades em diagnóstico e tratamento
por meio de palestras e debates com convidados de
todo o Brasil e do exterior. O evento é promovido pelo
Núcleo de Mastologia e do Centro de Oncologia do
Hospital Sírio-Libanês. Para outras informações acesse
simposiocancerdemama.com.br.

III FÓRUM INTERNACIONAL DE
ONCOLOGIA RECIFE-MIAMI

No dia 16 de agosto será realizado o III Fórum Internacional
de Oncologia Recife-Miami. O evento será no Recife Palace
Hotel e terá nomes de destaque na oncologia dos Estados
Unidos. As inscrições devem ser realizadas pela internet e as
vagas são limitadas.

9ª EDIÇÃO DO SIMPÓSIO CÂNCER DE
MAMA SERÁ EM SETEMBRO
A 9ª Edição do Câncer de Mama - Gramado 2014 será no período de 18 a 20 de
Setembro de 2014. O evento é realizado em Gramado no Rio Grande do Sul, no
Centro de Eventos do Hotel Serrano. O objetivo é oferecer oportunidade para
uma interação ativa com especialistas nacionais e internacionais, e orientar
o participante para as principais questões que estão sendo estudadas na
atualidade. Para saber mais clique em cancerdemamagramado.com.br.

VIII Congresso FrancoBrasileiro de Oncologia
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O Rio de Janeiro será palco do VIII Congresso
Franco-Brasileiro de Oncologia, realizado entre
os dias 9 e 11 de outubro. As palestras serão
ministradas por médicos de renome nacional e
internacional. Para conferir toda a programação
e fazer a inscrição, basta entrar no site oficial do
evento sfbo.com.br.

agênciasalt

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
Ouvidoria: 0800 940 0602

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA
QUEM É DONO.

CONHEÇA AS RAZÕES PARA OPERAR COM SUA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
CONVENIÊNCIAS E

1

NA UNICRED, VOCÊ É DONO DECIDE O QUE É MELHOR E
A COOPERATIVA VIABILIZA;

2

CONTA COM CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM NOSSO
NICHO;

3

TEM EQUIPE
FINANCEIRA EXCLUSIVA
PARA ATENDÊ-LO;

4

PARTICIPAÇÃO NOS

6

PARCERIAS PARA OFERECER
MELHORES CONDIÇÕES EM
SEGUROS E PREVIDÊNCIA;

7

ISENÇÃO DO IOF DIÁRIO,
QUE NA COOPERATIVA
É ZERO;

8

RESULTADOS. QUANTO
MAIS CONCENTRA SUA
MOVIMENTAÇÃO, MAIS
GANHA NO FINAL;

9

COMODIDADE NAS
INSTALAÇÕES.
INTERNET BANKING E CARTÕES
MÚLTIPLOS INTERNACIONAIS
COM MILHAGEM;

APLICAÇÕES COM MELHOR
RENTABILIDADE, JÁ QUE
OS RECURSOS DE TODOS
OS ASSOCIADOS SÃO
APLICADOS EM CONJUNTO
NO MERCADO FINANCEIRO.

Unicred Centro Brasileira
Referência em distribuição de resultados para os
associados. Mais de R$ 40 milhões de sobras em
2013. Média de R$ 4.000,00 por associado.

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

5

PRODUTOS E SERVIÇOS
FEITOS PARA SUAS
NECESSIDADES;

RECURSOS PRÓPRIOS
PARA USAR COMO

10

LINHAS DE CRÉDITO PARA
VIABILIZAR, DA MELHOR
FORMA, SEUS PROJETOS
PESSOAIS, PROFISSIONAIS E
EMPRESARIAIS.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

