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Tempo de agradecer

Juarez antônio de SouSa | Presidente da sBM-GO

Unicred
20 anos.
Nós crescemos 
com você.

MAIS DE 8 MIL ASSOCIADOS 
COLHEM JUNTOS OS FRUTOS 
DE INVESTIMENTOS BEM-
SUCEDIDOS.
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ESCOLHA A UNICRED!
CONTE COM OS PRODUTOS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA:

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.brr
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Nós chegamos ao final de mais um ano satisfeitos com as atividades que a SBM-GO conseguiu desenvolver neste ano de 2012, 
graças ao apoio dos associados, que entenderam que a tarefa de atualização profissional e de divulgar à comunidade informações 
relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama é uma missão de todos os mastologistas. 

Entre os eventos científicos, realizamos a 1ª Jornada Goiana de Mastologia, sediada no auditório do Cremego do dia 10 de março, quando 
tivemos mais de 200 participantes dentre mastologistas, radiologistas, oncologistas, cirurgiões plásticos, ginecologistas, residentes e acadêmicos. 
Cumprindo nosso objetivo de levar atualização também aos especialistas do interior, nos dias 18 e 19 de maio foi a vez de Jataí receber a 20ª 
Jornada de ginecologia e Obstetrícia do Sudoeste e a 15ª Jornada de Mastologia do Sudoeste Goiano, quando apresentamos o desenvolvimento 
científico destas três áreas da saúde feminina, proporcionando oportunidade de aprendizagem, debates, troca de experiências e confraternização. 

A SBM-GO teve ainda participação relevante na 13ª Jornada Médica de Uruaçu, nos dias 29 e 30 de junho, quando diversos 
assuntos científicos foram discutidos e eu pude trazer as novidades sobre prevenção e tratamento conservador e cirúrgico do câncer de 
mama. O Clube da Mama também foi realizado em Goiânia por duas edições, trazendo sempre especialistas de renome para discutir 
novidades relacionadas à nossa área de atuação. 

Participamos também, em Salvador, no período de 10 a 13 de outubro, do 17º Congresso Mundial de Mastologia da Sociedade 
Internacional de Senologia (SIS). A escolha da capital baiana como sede do congresso ocorreu pelo reconhecimento da importância da 
Sociedade Brasileira de Mastologia e do elevado nível da especialidade no país, o que muito nos orgulha. 

Tivemos também um excelente Outubro Rosa, cujas atividades vocês podem conferir nas próximas páginas. Eu espero que 
2013 seja mais um momento para o crescimento de nossa sociedade e que todos os que desejam participar do fortalecimento e do 
desenvolvimento da SBM-GO o façam, porque isto beneficiará a todos. 

Por fim, cabe-me agradecer: pela oportunidade de estar à frente da SBM-GO, pelo apoio que tenho recebido dos colegas e também 
da SGGO, primeiramente na pessoa de Washington Luiz Rios e agora da atual presidente Zelma Bernardes Costa. Quero agradecer 
também aos patrocinadores que têm nos permitido publicar esse jornal e dizer que este é um veículo de comunicação que já tem mais 
de uma década de existência e tem provado o seu valor. Que as festas de final de ano tragam a alegria merecida e que 2013 seja mais 
um ano de conquistas, desafios e sucesso.
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Com o envolvimento de médicos, acadêmicos de Medicina 

da UFG e esportistas foi realizada mais uma edição da 

Corrida Para Prevenção do Câncer de Mama

No dia 16 de setembro aconteceu 
mais uma Corrida Para Prevenção do 
Câncer de Mama, cujo objetivo foi 
chamar a atenção para a prevenção, 
mostrando que a atividade física 
pode reduzir em até 20% o risco 
da doença. Organizada pelas Ligas 
Acadêmicas de Mama, Cardiologia e de 
Oncologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
pela Sport&Tracks Eventos Esportivos 
Diferenciados, a corrida teve o apoio 
da Sociedade Brasileira de Mastologia 
por meio da campanha Eu Amo Meus 
Peitos. A supervisão técnica foi feita pela 
Federação Goiana de Atletismo.

A largada das provas foi dada no Sesc 
Faiçalville, com a presença do reitor da UFG 
professor Edward Madureira Brasil. As 
atividades foram  divididas em caminhada 
e corrida de 5km e de 10km. Os cinco 
primeiros lugares das corridas receberam 
troféus, sendo que a caminhada, como 
sempre, não foi competitiva. 

A Liga de Cardiologia trouxe sua 
contribuição com esclarecimentos 
sobre doenças cardiovasculares e  
aferição de pressão arterial, pesagem 
e medidas de circunferência corporal. 
A Liga  de Oncologia desenvolveu 
atividades lúdicas, com uma oficina 
do lenço. A empresa de cosméticos 
Avon, uma das patrocinadoras da 
corr ida, ofereceu produtos que 
valorizam a beleza feminina. A Liga da 
Mama repassou informações sobre as 
doenças da mama e formar prevenção 
do cancer de mama. O evento 
contou também com uma espaço 
para crianças, denominada João e 
Maria, destinada a crianças de 3 a 
7 anos. “O evento foi um sucesso. 
Agora, já começamos a nos preparar 
para o próximo ano”, diz o chefe 
da Mastologia do Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia da 
Faculdade de Medicina da UFG, Ruffo 
de Freitas Júnior. 



presidenTe - Juarez anTônio de sousa

Vice-presidenTe - Wilmar José manoel

1° secreTário - anTônio eduardo rezende 

de carValho

2° secreTário - rosemar macedo de sousa 
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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. Acesse nosso site: www.sbmgoias.com.br

(62) 3224-3737
arte@ContatoCoMUniCaCao.CoM.br

PUbliCação CoM a qUalidade:

Edição: Tatiana Cardoso
Redação: Ana Maria Morais e
Ana Paula Machado
Arte: Ericson Bizinotto e Vinicius Carneiro
Comercialização: Patrícia Moura

EXPEDIENTE
Jornal da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás
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campanha outubro rosa
Uma ampla divulgação na mídia e distribuição de camisetas 

e jornal da campanha trouxeram conscientização à 

população feminina sobre a necessidade da mamografia

diversos profissionais da área da 
saúde vestiram a camisa cor-de-
rosa em apoio à campanha pela 
prevenção do câncer de mama e 
pela preservação da vida

No mês de outubro a SBM-GO e 
seus associados estiveram mobilizados 
na campanha “Outubro Rosa”, criada 
nos Estados Unidos no intuito de atrair a 
atenção para a prevenção e combate ao 
câncer de mama. A entidade distribuiu 
cerca de mil camisetas e publicou um jornal 
com tiragem de mil exemplares contendo 
diversas informações sobre a patologia. 
Além disso, uma intensa divulgação na 
mídia resultou em entrevistas concedidas 
por diretores da SBM-GO aos três jornais 
diários da cidade, aos dois semanários 
e a emissoras de TV e rádio. “Quanto 
mais pessoas informadas, quanto mais 
mamografias realizadas, mais vidas serão 
salvas”, frisa o presidente da SBM-GO, 
Juarez Antônio de Sousa.

Se deparar com o diagnóstico de 
câncer de mama atualmente não é 
como há duas décadas. O número de 
pacientes que alcança a cura cresce cada 
vez mais em função das campanhas de 
conscientização, detecção precoce e aos 
avanços no tratamento. Se diagnosticado 
em estágio inicial tem 95% de chances 
de cura, segundo os especialistas.

A eliminação ou redução de fatores de 
risco para a doença está relacionada aos 
hábitos e estilo de vida. Alguns indicadores 
não são modificáveis como, por exemplo, 
idade avançada, história familiar de câncer 
de mama (mãe, irmã, filha), câncer de 
mama em homem, mutação genética (5 
a 10% dos casos), primeira menstruação 
antes dos 12 anos, menopausa tardia, 
nenhuma gestação, gravidez tardia, 
ganho de peso adulto, tumores tratados 
anteriormente, entre outros.

Medidas de prevenção incluem 
o controle do estresse, dormir bem, 
atividades físicas regulares, ingestão 
moderada de bebida alcoólica, alimentação 
saudável, não fumar, dentre outras. Além 
de destacar a importância dos exames 
clínicos e de imagem (mamografia e 
ultrassonografia), o médico alertou para 

os principais sinais e sintomas de câncer 
de mama: região mais quente, inchada ou 
escura na mama; caroço, endurecimento 
ou engrossamento; mudança na forma ou 
tamanho; inversão do mamilo (quando 
o bico volta-se para dentro); covinha ou 
enrugamento da pele; dor contínua em 
alguma parte da mama; vermelhidão, 
coceira ou descamação no mamilo e 
secreção repentina no mamilo.

Sobre a campanha
A campanha “Outubro Rosa” chegou 

ao Brasil em 2008, por iniciativa da 
Federação Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(Femama), baseada em outro movimento 
surgido um ano antes, na Califórnia, 
Estados Unidos, igualmente empenhado 
em conscientizar as mulheres sobre a 
importância do diagnóstico precoce. “Para 
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prevenção. Consulte um mastologista
Aspectos hormonais, genéticos e hábitos inadequados contribuem para o surgimento da doença

Os principais fatores de risco para o câncer de mama 
estão ligados à idade, aspectos hormonais (endócrinos), 
hábitos inadequados e genéticos. “Sabemos que após os 
40 anos a incidência aumenta bastante. Por isso, nesta 
faixa etária acumulamos as rotinas e os cuidados”, afi rma 
o mastologista Geraldo Queiroz. 

Dentre os fatores hormonais, o principal é a primeira 
menstruação precoce, isto é, abaixo dos 12 anos, pois colocaria 
a mulher em exposição ao estrogênio por tempo prolongado, 
hormônio que, acreditam os especialistas, seria um dos 
desencadeadores ou promotores do câncer de mama. Assim, 
a menopausa tardia, acima de 50 anos, também aumentaria o 
risco, e a terapia hormonal, que tem como principal substância 
o estrogênio, tem resultado em um aumento do câncer de 
mama, sendo desaconselhado pelos mastologistas.

Outro elemento hormonal citado pelo mastologista é 
a ausência de fi lhos e a idade da primeira gravidez, isto é, 
mulheres que deixam para engravidar após os 30 anos têm 
mais riscos. “Sabemos que a progesterona, um dos principais 
hormônios da gestação, estimula e amadurece o epitélio da 
glândula mamária, fazendo com isso uma proteção deste 
epitélio; e a amamentação surte o mesmo efeito”, salienta. 

Os hábitos saudáveis, destaca o mastologista, são os 
mesmos indicados para auxiliar no tratamento de todas as 
patologias: atividade física, não ingestão de álcool e fumo, 
alimentação adequada, evitando o sobrepeso e a obesidade, 
e combate ao stress. Geraldo lembra ainda que a rotina dos 
exames adequados são essenciais para prevenção.

Em casos de hereditariedade, quando a mulher apresentar 
na família em primeiro grau casos de câncer de mama e 
ovário antes dos 40 anos , o médico esclarece que deve ser 

feito um teste genético-BRCA 1 e 2, e comprovado o risco, 
eles deverão ser acompanhados por um período mais curto, 
de seis em seis meses, com exames de rastreamento precoce. 

O especialista diz ainda que, nestes casos de risco genético, 
houve tentativas de tratamento como prevenção, mas que os 
resultados ainda são controversos. “A  mastectomia profi lática 
(retirada dos seios antes do surgimento de tumores) tem 
que ser indicada em casos específi cos, com aconselhamento 
genético, pois estas pacientes apresentam risco aumentado 
não somente para mama, mas também para ovário, cólon e 
endométrio. E o tratamento cirúrgico preventivo traria uma 
perda de qualidade de vida. Nos casos  de alto risco a melhor 
conduta é maior vigilância”, pontua.

prevenção e também diagnóstico precoce é 
essencial que a mulher acima dos 40 anos 
mantenha o hábito de realizar mamografia 
anualmente. E aquela que já tem casos de 
câncer de mama na família deve fazer a 
partir do 35 anos”, orienta o especialista. 
“Tumores de até 1,5 cm possuem uma 
probabilidade maior de chances de cura e 
preservação da mama”, destaca.

No Brasil, estimativas do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), indicam 
que a doença será responsável por 
52.680 novos casos até o fim do ano. A 
neoplasia fica atrás somente do câncer 
de pele em número de incidências e é 
o que mais acomete mulheres em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. 
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O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 
(PPGCS) da Faculdade de Medicina da UFG incluiu no 
último semestre de 2012 o pós-doutorado e está recebendo 
projetos de pesquisa e currículos de doutores interessados 
em aperfeiçoar seus conhecimentos. “O nosso programa 
de pós-graduação é aberto a todos profissionais da área de 
saúde e áreas afins. O que é essencial é que ele tenha uma 
linha de pesquisa relacionada à saúde, que já tenha concluído 
mestrado e doutorado e que tenha artigos publicados sobre 
o tema do doutorado”, esclarece um dos mentores da 
implantação do pós-doutorado, Celmo Celeno Porto. 

Ele diz ainda que se trata de uma atividade de 
características muito próprias, sem vagas limitadas, sendo 
um programa bastante flexível, justamente por não se tratar 
mais de especialização ou doutorado. “Quem procura um 
pós-doutorado já tem uma formação profissional profunda e 
domínio do método científico. É uma parcela pequena, mas 
muito necessária na área de saúde”, pontua. O PPGCS tem 
cerca de 10 anos e conta com 40 orientadores e em torno 

pós-graduação da Fm/uFg se 
completa com o pós-doutorado 

as normas para o pós-doutoramento foram definidas e estão 

à disposição dos interessados na coordenação do PPGCS

 pauLo cÉSar VeiGa Jardim, coordenador do ppGcS ceLmo ceLeno porto, um dos mentores 
da implantação do pós-doutorado

de 300 alunos. “Desde o início nós temos o objetivo de ser 
exemplo para as outras instituições”, reitera.

Para o coordenador do PPGCS, Paulo César Veiga Jardim, 
o pós-doutorado representa a concretização do programa 
de pós-graduação como um todo. “Temos já mestrado, 
doutorado com um número significaste de publicações 
em ritmo de crescimento. O pós-doutorado é como fechar 
um ciclo, porque complementa e deixa o programa ainda 
mais diferenciado”, observa. Ele conta que atualmente os 
orientadores e alunos estão empenhados em apresentar 
grandes resultados para a segunda avaliação do MEC, que 
será feita no início do próximo ano. O PPGCS já titulou 105 
mestres e 68 doutores e conta atualmente com 477 alunos, 
dentre mestrandos e doutorandos. 

De acordo com as normas, o pós-doutorado terá a 
duração mínima de seis meses e máxima de 36 meses, 
podendo ser prorrogado por mais 24 meses. Quem estiver 
interessado, deve procurar a coordenação do PPGCS na 
Faculdade de Medicina e se inscrever.



Programa de Mastologia se destaca no 17º World 
Congresso in Breast Diseases, realizado em 
Salvador-Bahia, nos dias 10 a 13 de outubro de 2012

O Programa de Mastologia da Universidade Federal de Goiás tem como uma de 
suas metas a pesquisa sobre o tema doenças mamárias. Essa luta árdua e contínua 
tem resultado em importantes trabalhos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais. Esse programa também apresentou crescimento relevante nos 
últimos anos na área da pós-graduação em nível mestrado e doutorado.
Outra grande vitória foi obtida recentemente durante um evento internacional 
área da mastologia o 17º World Congresso in Breast Diseases (foto), realizado em 
Salvador-Bahia, nos dias 10 a 13 de outubro de 2012. Na ocasião, o Programa de 
Mastologia da UFG foi laureado com o primeiro lugar do Brasil na apresentação 
oral com o trabalho “The Contribution of the National Health System to 
Mammographic Screening in Brazil”, de 2010, dos autores Rosemar Macedo 
Sousa Rahal, Ruffo Freitas-Júnior, Danielle Cristina Netto Rodrigues, Rosangela 
da Silveira Corrêa e João Emílio Peixoto. 
O Programa foi contemplado com o primeiro lugar da América Latina com o 
trabalho “Validation of the Statistical Model Sonobreast in Predicting Malignancy 
for Sonographic Visible Masses in Patients of the Private Office”, de autoria de Régis 
Resende Paulinelli, Luis Fernando de Pádua Oliveira e Ruffo de Freitas Júnior .

CoMeMoração do 
dia do MaStoloGiSta

A celebração do Dia do Mastologista não passará em branco para os mastologistas goianos. A 
Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás está organizando um jantar especial para todos os 
associados e familiares no dia 5 de fevereiro de 2013, mesmo dia em que se comemora o Dia Nacional 
da Mamografia. O encontro comemorativo acontecerá às 20 horas, no San Marino Hotel. Não deixe 
de participar desta confraternização tão merecida para a especialidade, que luta incansavelmente pela 
preservação e qualidade de vida da mulher e do homem.

O maior evento da mastologia goiana já possui data confirmada em 2013. 
A 2ª Jornada Goiana de Mastologia acontecerá no dia 2 de março, no 
Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego). A primeira edição 
do encontro, realizado em março deste ano, foi um sucesso. Para o ano 
que vem, queremos repetir as conquistas e ampliarmos nosso quadro 
científico. Para isso, contamos com a participação de todos os colegas das 
diferentes regiões do Estado de Goiás para juntos crescermos enquanto 
mastologistas e doarmos nossos conhecimentos para o progresso da nossa 
especialidade. Fiquem atentos para as próximas novidades. A diretoria 
da SBM-GO está trabalhando para que a próxima Jornada atenda a todas 
as expectativas dos colegas e faça da mastologia local uma referência em 
todo o Brasil. Agendem-se!

Segunda edição da Jornada Goiana de 
Mastologia já possui data confirmada
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No último dia 22 de novembro ocorreu na capital 
paulista a 8ª Jornada Paulista de Mastologia e 8º Simpósio 
Internacional de Diagnóstico por Imagem. O mastologista 
goiano Antônio Eduardo Rezende de Carvalho prestigiou o 
evento e conta que o presidente da Sociedade Brasileira de 
Mastologia, regional SP, César Cabello dos Santos, iniciou os 
trabalhos orientando que é o momento de, cada vez mais, 
se atentar para uma maior e melhor individualização de 
tratamento de cada paciente oncológico.

Antônio Eduardo narra que o evento contou com a 
teleconferência do professor holandês Emiel Rutger, de 
Amsterdam, que falou sobre os novos estudos que orientam 
a não dissecar a região axilar: Amaros Trial. “Ele disse que a 
cirurgia da axila vai apenas definir a extensão do tratamento 
radioterápico. Tópicos estes também abordados em outros 
trials: Z 0011 e MA 20. Ele também elogiou bastante a 
técnica da ‘ressonância magnética’, conferindo a este método 
o melhor caminho para que tenhamos uma maior predição 
de resposta patológica completa nos tratamentos oncológicos 
de mama”, destaca.

O professor norte-americano Sunil Lakhani comentou 
sobre os tumores mamários “triplo negativos”, dizendo que 
como os tumores BRCA 1 / 2 positivos eles devem ser 
avaliados separadamente. A professora canadense Kelly 
Metcalfe comentou sobre a mastectomia e ooforectomia 
profiláticas em pacientes de alto risco para câncer de mama. 
“Ela lembrou a todos que cada caso é e será sempre individual, 

e que precisamos conversar, exaustivamente, com nossas 
pacientes previamente”, frisa o mastologista goiano. 

A grande estrela do evento, o também norte-americano 
Virgil Craig Jordan, considerado o “Pai do Tamoxifeno” 
defendeu com entusiasmo a quimioprevenção com o SERM 
e falou de lições aprendidas em tantos anos de tamoxifeno. Já 
o professor Antônio Carlos Buzaid, coordenador do Centro 
Avançado em Oncologia do Hospital São José, de São Paulo, 
chamou a atenção de toda a plateia pela qualidade ilustrativa 
e de objetividade de explanação, conforme Antônio Eduardo. 

D acordo com ele, Jordan defendeu que os tumores de 
mama devam ter avaliação gênica , avaliação molecular para 
melhor diferenciar cada tipo tumoral e, assim, tentar evitar 
os “overtreatment”. “Exemplificou que, de modo geral, mas 
com avaliação caso a caso, os tumores que não precisariam 
de tratamento quimioterápico estariam no seguinte grupo: 
tumores “in situ”; os menores que 0,6 cm (se o paciente 
for mais jovem e com super expressão de HER 2 talvez 
tenha que fazer quimioterapia); tumores ditos luminal A 
(grau I diferenciação, receptores hormonais de estrógeno e 
progesterona elevados , KI 67 baixo )”, relata. 

Para Antônio Eduardo, o evento superou as expectativas. 
“Foi simplesmente fabuloso. Tivemos a oportunidade de 
comprovar a presença de um número bastante expressivo de 
mastologistas de Goiânia e do interior do Estado de Goiás. 
Além, é claro, de rever grandes amigos dos extremos deste 
nosso Brasil”, comemora. 

destaques da 8ª Jornada 
paulista de mastologia

o mastologista antônio eduardo de Carvalho esteve lá e 

traz alguns tópicos relevantes debatidos durante o evento
o mastologista antônio eduardo 
rezende de carVaLho
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