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Um ano produtivo
e repleto de novidades
Chegamos ao final
de mais um ano. 2018
foi rico em novidades científicas, sobre as quais procuramos manter
os nossos associados e especialistas de profissões
afins à mastologia atualizados, realizando, para
isso, todas as edições do Clube da Mama e outros
eventos, como o Curso de Cirurgia Segura, um
evento multidisciplinar, sobre o qual falamos nessa edição da revista SBM. Tivemos também eventos dedicados ao público em geral, entre os quais
se destaca a segunda edição do Atitude Rosa,
uma parceria da SBM-GO com a TV Anhanguera e a Unimed Goiânia, dentro da programação
do Outubro Rosa, no qual reunimos mais de três
mil pessoas na Praça Cívica. Nessa ação foram repassadas informações sobre prevenção primárias e
secundárias acerca do câncer de mama.

No intuito de registrar a luta daqueles que vêm
dedicando suas vidas contra o câncer, trazemos
nesse número da revista, na coluna Laços de Família, homenagens das filhas do Dr. Carlos Bezerril e do Dr. Sérvio Túlio Brandão, especialistas
que tanto contribuíram para o engrandecimento
da radiologia e da mastologia, respectivamente,
em nosso estado. Trazemos ainda artigos de especialistas nas áreas de oncologia, terapia hormonal e imagenologia. Agradecemos a todos que
puderam prestigiar nossos eventos e convidamos
a quem não pôde para que se organize para estar
conosco nos eventos em 2019. Agradecemos também aos patrocinadores e esperamos continuar
nossa parceria no ano vindouro.
A diretoria SBM-GO deseja a todos um belo
final de ano, um Natal e Ano Novo repleto de
paz e saúde.

EXPEDIENTE

revista da sociedade Brasileira de
Mastologia - regional goiás
Av. Portugal, esquina c/ T-51,
n.º 1052, Setor Marista Goiânia – Goiás.
CEP:74150-030
Contato: (62) 3285-4607
contato@sbmgoias.com.br
www.sbmgoias.com.br
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CLUBE DA MAMA

TECNOLOGIA

Lipoenxertia e reconstrução
em mamas volumosas

Novo tratamento para câncer metastático

No dia 21 de agosto, o auditório do Sicoob em Goiânia sediou mais uma edição do Clube da Mama, evento promovido pela SBM-GO. O palestrante da noite
foi o Dr. Fabrício Palermo Brenelli, um dos maiores
nomes em Oncoplástica Mamária do Brasil, Master
em Mastologia pela Università Degli studi di Milano, Doutor pelo departamento de Tocoginecologia da
Universidade de Campinas (UNICAMP) e professor
assistente da Divisão de Mastologia, Departamento
de Oncologia Mamária da UNICAMP. Dr. Brenelli
abordou dois temas: “Segurança oncológica da lipoenxertia na mama” e “Mastectomia e reconstrução em
mamas volumosas: desafios e técnicas”.
O evento de educação continuada contou também com a apresentação de caso clínico do oncologista clínico Dr. Leandro Gonçalves Oliveira,
que estimulou o debate com a platéia, momento de
grande aprendizado.
O Clube da Mama reuniu 65 especialistas das
áreas de Mastologia, Cirurgia Plástica, Oncologia e
Dr. Fabrício Brenelli, Dra. Rosemar Rahal e Dr. Leandro Oliveira
Radiologia, Radioterapia e Patologia.

O Clube da Mama do dia 16 de outubro, realizado no
restaurante Contemporane, recebeu mastologistas, oncologistas, radiologistas, radioterapeutas e patologistas.
A convidada do evento foi a Dra. Juliana Martins Pimenta, especialista em Oncologia Clínica, médica do
Hospital BP e Mirante, da Beneficência Portuguesa de
São Paulo, que abordou o tema “A nova era do tratamento de câncer de mama”. A oncologista falou sobre o
tratamento com palbociclibe, inibidor de CDK 4/6 em
câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo Her2 negativo e apresentou casos clínicos permitindo uma excelente interatividade com a platéia.

Aparelho de radioterapia intraoperatória
chega a Goiânia
O Instituto de Mastologia e Oncologia promoveu o Curso de Radioterapia Intraoperatória , quando foram abordados vários assuntos relacionados ao câncer de mama e
apresentados os benefícios do equipamento que realiza a
radioterapia durante o processo cirúrgico. Dra . Fabiana
Baroni Makdissi, falou sobre as indicações da técnica e
a experiência com a radioterapia intraoperatória com o
intrabeam no câncer de mama. “É uma tecnologia que
não precisa de uma sala com aparato de blindagem de segurança radiológica e é um aparelho móvel, ao contrário
dos aceleradores de radioterapia, o que é um facilitador,
porque é possível leva-lo para qualquer centro cirúrgico.”.
Para Dr Ruffo de Freitas Júnior: “O perfil das mulheres que serão beneficiadas são as com câncer de mama
de bom prognóstico submetidas ao tratamento conservador da mama. Na cidade de Goiânia há aproximadamente 430 casos novos de câncer de mama ao ano.

C onsider a ndo-s e
mulheres acima de 50
anos, menopausadas,
com tumores pequenos, então o benefício será aproximadamente para 50
dessas 430 mulhereas’’. O oncologista Luís Onofre Resende de Carvalho destacou o fato de que muitas vezes
a paciente precisa ir até a clínica de radioterapia durante
20 a 45 dias consecutivos para fazer o tratamento radioterápico e que, para as mulheres que têm indicação, será
possível evitar esse incômodo.
O evento contou ainda com as palestras do mastologista Alexandre Marchiori e da radio-oncologista Nilceana Maya Aires Freitas, que discorreu sobre a importância
da radioterapia no controle locorregional do câncer de
mama e sobre as publicações, incluindo a apresentação
dos estudos randomizados que asseguram a nova técnica.

1º lugar

Atendimento de qualidade
e respeito ao cliente em
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CLIMATÉRIO

Opções terapêuticas não hormonais em mulheres
que tiveram câncer de mama
Devido ao aumento na expectativa de
vida, as mulheres
passam uma proporção considerável de
suas vidas (30 anos
em média) após a menopausa. Estima-se
que aproximadamenDra. Marta Franco Finotti
te 75% das mulheres
Professora Adjunta do
apresentem
alguns
sintomas relacionados
Departamento de Ginecologia e
à deficiência estroObstetrícia da FM/UFG
Doutora em Medicina pela UFG gênica nesse período, embora algumas
na área de Pesquisa Clínica com
mulheres não expeFármacos
Coordenadora do Núcleo de
rimentem nenhum 1.
Os sintomas incluem
Avaliação em Tecnologias em
Saúde do HC-UFG/EBSERH
suores noturnos, sintomas vaginais, deEspecialista em Reprodução
Humana pela AMG e
pressão, ansiedade,
FEBRASGO
irritabilidade e alterações de humor, dores nas articulações, dores de cabeça, problemas
de sono e incontinência urinária. Os sintomas
vasomotores (SVM) são os mais comumente relatados e, muitas vezes, os mais difíceis de tratar
de forma eficaz com terapias não hormonais. São
caracterizados por uma sensação de calor intenso,
muitas vezes acompanhada de sudorese profusa,
ansiedade, vermelhidão da pele, palpitações e às
vezes acompanhada de calafrios. Pesquisas recentes sugerem que a duração mediana dos fogachos
é de 7,4 anos 2 . A melhor alternativa para o trata-
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mento deste sintoma é a Terapia Hormonal (TH),
com estrogênios e progestagênios para mulheres
com útero e de estrogênio isolado para as histerectomizadas. Entretanto, nem todas as mulheres são elegíveis para TH, entre elas as que têm
câncer de mama ou tiveram. É essencial que possamos aconselhar estas mulheres com segurança,
respaldados por evidências científicas, sobre as
alternativas de tratamento.
Alternativas medicamentosas:
Clonidina
A clonidina é um agonista alfa 2 –adrenérgico,
quando usada para o tratamento dos fogachos, demonstrou ser mais eficaz do que o placebo, mas
menos eficaz do que os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs), inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da norepinefrina
(ISRNs )e gabapentina 3,4. No entanto, pode não ser
bem tolerada, devido a efeitos adversos, incluindo
boca seca e insônia.
Gabapentina
O mecanismo preciso de ação da gabapentina não é
conhecido. Sabe-se que atravessa a barreira hematoencefálica e mimetiza os efeitos do neurotransmissor
o ácido gama-aminobutírico (GABA). Um estudo randomizado com 420 mulheres com câncer de
mama em uso de tamoxifeno demonstrou redução
significativa da intensidade e frequência dos sintomas
vasomotores com o uso de gabapentina, 900mg/dia,
comparado com placebo5. Houve um aumento na frequência de distúrbios do sono como efeito adverso.

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina
(e Norepinefrina)
Os ISRSs foram inicialmente prescritos para o
tratamento da depressão em mulheres submetidas
a tratamento para câncer de mama e elas notaram que houve uma melhora em seus sintomas
vasomotores, que ocorreu como efeito colateral do
tratamento. Duas meta-análises 6,7 e uma revisão
Cochrane4 demonstraram alivio na frequência e
intensidade dos mesmos. Entretanto, os ISRSs e
ISRSNs devem ser usados com cautela em mulheres com câncer de mama recebendo tamoxifeno como adjuvante, uma vez que podem reduzir a
conversão do tamoxifeno para endoxifeno seu metabólito mais ativo, através da inibição da enzima
do citocromo P450, CYP2D6. A Paroxetina e a
f luoxetina são potentes inibidores da CYP2D6,
a duloxetina inibe moderadamente, enquanto o
citalopram, escitalopram, sertralina e venlafaxina
são inibidores fracos ou não inibem a enzima8.
Black cohosh (Cimicífuga )
Embora não tenha havido confirmação de sua
eficácia, muitas mulheres, tanto pacientes com
câncer de mama quanto sobreviventes, fazem uso
de black cohosh para aliviar os sintomas vasomotores. No entanto, é importante ter cautela, pois
há poucas informações sobre seu potencial para
inf luenciar o desenvolvimento ou a progressão do
câncer de mama, especialmente se usado por longo período. Devemos deixar claro para as pacientes que essas terapias também podem interagir
com outros medicamentos prescritos.

dução da intensidade dos fogachos, mas não na
frequência. A Sociedade Norte Americana de
Menopausa (NAMS) recomendou a TCC como
uma opção eficaz de tratamento não hormonal
para sintomas e o Instituto Nacional para Saúde
e Cuidados de Excelência (NICE) recomenda a
TCC para aliviar a ansiedade devido à menopausa e melhorar o humor.
Modificações no estilo de vida
Existem evidências de que o índice de massa corporal aumentado, tabagismo, consumo de álcool e estilo de vida sedentário estão associados a
relatos de sintomas vasomotores, no entanto, há
poucos artigos relatando o efeito direto que as
modificações têm nos fogachos9. Uma revisão
Cochrane examinou a eficácia de qualquer tipo
de intervenção na forma de exercício no manejo
dos sintomas vasomotores em mulheres sintomáticas, na perimenopausa e na pósmenopausa. A
evidência de cinco ECRs (733 mulheres) foi insuficiente para demonstrar se o exercício é um
tratamento efetivo para sintomas vasomotores da
menopausa, quando comparado com o tratamento não ativo, ou com ioga10.

Sintomas Vaginais e Disfunção Sexual
Os sintomas vaginais tornam-se aparentes 4-5
anos após a menopausa e mudanças objetivas, bem
como queixas subjetivas estão presentes em 25%
a 50% de todas as mulheres na pósmenopausa11.
Os sintomas podem incluir secura vaginal (75%),
dispareunia (38%), prurido vaginal, ardor e dor
(15%). A dispareunia pode afetar adversamente a
Tratamentos alternativos:
qualidade de vida sexual de uma mulher na pósmenopausa ou intensificar os distúrbios sexuais
Terapia comportamental cognitiva
pré-existentes 12 .
A terapia comportamental cognitiva (TCC),
Os estrogênios vaginais são eficazes no trafoi desenvolvida para ajudar as mulheres a auto tamento de sintomas vaginais relacionados à
gerenciarem os SVM. Mostrou-se eficaz na re- menopausa e uma revisão Cochrane relatou efi-
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cácia igual em todos os produtos testados: cremes, comprimidos e anéis vaginais 13. O uso de
estrogênio por via vaginal é contraindicado em
mulheres com história de câncer de mama, pois a
absorção sistêmica ocorre porém, o impacto em
relação ao prognóstico e a recorrência ainda não é
controverso. O uso de estriol e estrogênios conjugados por via vaginal, nesta população específica,
deve ser evitado14.
Quanto ao promestrieno, um estrogênio sintético obtido pela dupla esterificação do estradiol, os estudos têm demonstrado que o mesmo
tem uma absorção sistêmica muito baixa ou mesmo ausente15.Portanto a prescrição pode ser feita,
nas mulheres com histórico pessoal de câncer de
mama, em casos particularizados, onde os sintomas de atrofia urogenital estejam afetando de
maneira importante a qualidade de vida destas
mulheres, mediante informação e esclarecimento prévio.
Opções de tratamento não hormonal incluem
lubrificantes e hidratantes. Os lubrificantes podem
reduzir a irritação relacionada ao atrito na relação
sexual, enquanto os hidratantes são polímeros hidrofílicos, insolúveis e reticulados que reduzem o
pH vaginal e melhoram a dispareunia11.
Referências bibliográficas
1 - The National Institute for Health and Care Excellence. Menopause: diagnosis and management of menopause.
(NICE guideline).
2 - Avis NE, et al. Duration of menopausal vasomotor
symptoms over the menopause transition. JAMA Intern
Med. 2015;175(4):531–9.
3 - Nelson HD, et al. Nonhormonal therapies for menopausal hot f lashes: systematic review and meta-analysis.
JAMA. 2006;295(17):2057–71.
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IMAGENOLOGIA

Mamas densas: um desafio ou uma
oportunidade?
Nós profissionais, que
trabalhamos nos serviços de imagens, temos
uma boa oportunidade
e o desafio, de tentar
fazer sempre o melhor em benefício do
paciente e em prol do
colega que nos prestigia e confia. Mamas
densas é na minha experiência, o ápice do
desafio de tentar fazer
sem errar. Para isso, é
Dr. Leonardo Normanha
importante que todos
Médico radiologista
saibam que temos um
limite e que é de nossa intenção, fazer com que este
limite seja sempre ultrapassado, pela certeza de que
o que relatamos é o máximo de nossas capacidades.
Fatores que podem aumentar a densidade das
mamas;
• terapia de reposição hormonal: o efeito é
maior com a terapia hormonal combinada
do que com terapia estrogênica isolada
• gravidez
• lactação
• perda de peso: redução da gordura mamária
• câncer de mama : especialmente câncer de
mama inf lamatório

• inf lamação: mastite
Fatores que podem diminuir a densidade das
mamas;
• idade: estado pós-menopausa
• medicamentos: por exemplo, Danazol
• ingestão de vitamina D e cálcio em mulheres na pré-menopausa
• aumento da idade
• ganho de peso
• acromegalia
Classificação do BI-R ADS para densidade
mamária:
• A: liposubstituido; amplamente gorduroso
• B : f ibroglandular disperso ; mama tem
áreas dispersas de densidade f ibroglandular
• C: heterogeneamente denso; tecido mamário é heterogeneamente denso
• D: denso; tecido mamário é extremamente denso
Causas de distorção arquitetural que sempre
serão motivos da dúvida.
• cirurgia prévia
• lesões mamárias potencialmente malignas
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• áreas de necrose gordurosa
• traumas
• infecções
Métodos que podem nos ajudar para uma melhor análise;
1 Mamografia: incidências extras se necessário
2 Ultrassonografia: Doppler, elastografia se
necessário
3 Ressonância Magnética; contraste é importante (*)
4 Cintilografia mamária

O que difere os quatro tipos de exames acima
descritos? É o método físico utilizado na formação das imagens e o que eles representam em termos de confiabilidade.
• Mamografia; o que temos é uma imagem formada a partir da absorção do feixe de Raios X
no diferentes tipos de tecido, tecido mais denso
tem uma absorção maior. Por densidade entende
uma maior resistência na passagem do feixe dos
raios gama nos tecidos e por isso uma maior absorção. Determinante na visualização de micro calcificações suspeitas.
• Ultrassomograf ia; o que temos é a ref lexão do
feixe de ultrasom pelos tecidos numa determinada freqüência conhecida e da sua capacidade
de devolver este mesmo som a fonte primária.
Determinante na def inição da composição sólida, cística e do contorno da lesão.
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• Ressonância Magnética; o que temos é uma
imagem formada pela diferença da concentração das moléculas de hidrogênio nos tecidos e
de sua capacidade de reter o contraste nas áreas
de angiogênese. Determinante na definição da
forma, conteúdo e contornos da lesão. (*)
• Cintilograf ia Mamária; o que temos é a capacidade de marcar as áreas de maior metabolismo pelo fato de naquela região existir divisão
celular mais ativa, que é o princípio básico na
formação dos tumores. Determinante na visualização das áreas de hipercelularidade.
Em assim sendo, temos quatro princípios diferentes, com formações de imagem por diferentes
fatores físicos, o que isto os torna exames complementares e nunca comparativos na suas essências,
com características próprias que devem ser somadas e ou subtraídas a critério dos profissionais.
Se não me referi primeiramente a história clínica e ao exame físico como indicadores de informação, não é por desprestígio, pois sempre
os considero como o início de uma procura cuja
meta é tornar evidente um primeiro sinal que a
natureza quer nos indicar. Não esqueçamos que
a capacidade de ver e sentir são proporcionais a
capacidade do conhecer.
As mamas densas representam mais ou menos
15% das mamas analisadas e são responsáveis por
até quatro vezes mais a chance de ocultar parcialmente uma lesão suspeita.
Refazendo o título acima descrito diria que
o desafio pode ser anulado pela oportunidade
que temos de tornar mais verdadeiro as nossas
decisões prevalecendo sempre à certeza de um
diagnóstico correto. É a arte colaborando com o
direito à vida.

TRATAMENTO

Endócrino Terapia em
Câncer de Mama Metastático
Estamos vivendo hoje
uma quebra de paradigma com relação ao tratamento endócrino do
câncer de mama. Com
a adição dos Inibidores
de CDK 4/6 à endocrinoterapia, as pacientes podem ser tratadas
de forma mais eficiente
sem o uso de quimioterapia agressivas.
A manipulação hormonal no tratamento
Dra Marcia Vilela Gonçalves
da doença metastático
Oncologista clínica Serviço de
Mastologia Hospital das Clinicas da mama vem de muito
tempo. Em 1896 aconInstituto Goiano de Oncologia e
teceu o primeiro relato
Hematologia
de redução de metástases de ca de mama após ablação ovariana. Passando
também pelos tratamentos baseados em altas doses de
estrógeno ou andrógenos, na década de 60 e chegando no final dos anos 70 aos tratamentos baseados em
bloqueio de receptores com Tamoxifeno, já com melhores respostas e menor toxicidade. A década de 90 foi
marcada pelos Inibidores de Aromatase que trouxeram
melhorias ao tratamento hormonal na pós menopausa.
Os anos 2000 foram marcados pela aprovação do Fulvestranto que age na regulação dos receptores de Estrogênio, já mostrando melhores respostas em doença
visceral (sem crise visceral). Ainda nos anos 2000 vieram os dados de Fulvestranto em altas doses com resultados superiores aos até então reportados.

A partir de 2012 o alvo passou a ser drogas que atuam
nos Mecanismos de Resistência Endócrina. Neste cenário entram os Inibidores de CDK4/6 e Inibidores da mTOR. Houve recente aprovação dos Inibidores Orais de
Quinases Dependentes de Ciclinas 4 e 6 - as iCDK4/6,
em associação com Inibidores da Aromatase, em primeira linha para pacientes com Câncer de Mama Metatático,
doença com Receptores Hormonais positivos, HER-2
negativo. Quando se inibe a via CD4/6, ocorre a inibição
de uma importante via de proliferação celular, portanto
quando associamos a inibição de estrógeno, com a inibição desta via de proliferação (CD4/6), potencializamos
em muito a resposta à terapia endócrina, o que poderia
explicar as altas taxas de respostas que foram reportadas
nos estudos da associação entre IAs e iCDK4/6 (>50%)
Dois estudos principais, fase III, randomizados que
testaram estas associações de drogas. Os estudos tiveram
perfis de pacientes semelhantes, que seriam: câncer de
mama Luminal, primeira linha, pós menopausa, doença metastática, progressão durante Tamoxifeno ou mais
de 12 meses após término de adjuvância com Inibidor
de Aromatase. O PALOMA -2 testou Palbociclibe e o
MONALEESA-2 testou Ribociclibe, ambas as asssociações com Letrozol e o resultado foi uma ganho altamente
significativo em Sobrevida Livre de Progressão – em torno de 25 meses. Ressaltando que grande parte destas pacientes tinha doença visceral e que esta SLP é maior que
as reportadas por estudos que utilizaram quimioterapias
agressivas, neste mesmo cenário de pacientes.
Estes resultados apontam claramente para uma
mudança de paradigma no tratamento do Câncer de
Mama Luminal Metastático. Este tratamento deverá ser incorporado imediatamente à prática diária, em
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que pese as repercussões políticas e financeiras. Esta é
mais uma pequena/grande batalha, nesta guerra contra
o Câncer de Mama. Uma batalha que está longe de ser
vencida, principalmente num país como o nosso, que
tem dificuldades nos cuidados básicos de saúde da po-

pulação...mas isto não vai nos esmorecer! E como bem
disse, certa vez Dr Ruffo, numa de nossa reuniões, no
serviço público do qual fazemos parte, com vários excelentes profissionais (de várias áreas) “Há que se ter resiliência, sempre! Persistir no caminho e lutar ...”.

SBM-GO promove curso Cirurgia Segura com
equipe multidisciplinar
Na manhã do dia 20
de outubro a SBMGoiás e o enfermeiro e instrumentador
cirúrgico Hadirgiton
Garcia Gomes de
Andrade promoveram o curso Cirurgia
Segura, no auditório
do CRM, um evento
de caráter multidisciplinar que chamou a
atenção para a importância da segurança desde a entrada do paciente no
centro cirúrgico, até o pós-operatório imediato. O
curso contou com a participação de profissionais da
área de psicologia, da enfermagem, da anestesiolo-
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gia, da cirurgia, tanto da mastologia quando da cirurgia plástica. Foi um momento no qual se mostrou
a importância da integração de toda a equipe que
trabalha com o paciente que será submetido a um
procedimento cirúrgico.

Laços de Família

Referência em radioterapia no estado de Goiás
Por Carolina Martinelli Bezerril
Sexto filho de 7 irmãos, Carlos Figueiredo Bezerril resolveu
trilhar um caminho diferente do
que parecia óbvio para um pai
desembargador e uma mãe dona
de casa. Formou-se na faculdade Federal da Paraíba em 1972,
mesmo ano em que ingressou no
INCA, unindo ali duas grandes
paixões, a medicina e equipamentos poderosos capazes de
curar uma doença tão complexa
quanto o câncer.
Chegou em Goiânia em
1976, para ser o primeiro radioterapeuta do estado, indo
trabalhar no Hospital do Câncer de Goiás, onde até hoje, 42
anos depois, permanece com o
mesmo entusiasmo, alegria e
disposição. Mesmo enfrentando as maiores dificuldades e

adversidades, não perdeu suas
convicções. Cabeça erguida,
trabalhou com honestidade e
perseverança.
Casou-se, teve três filhos e
quatro netos. Construiu sua
vida e sua história em Goiás.
Fez parte do movimento médico na luta pela melhoria e
valorização do profissional.
Foi membro da diretoria da
Associação Médica de Goiás,
Conselheiro do CRM e um
dos fundadores do Sindicato
dos Médicos de Goiás. Nunca
deixou de emitir suas opiniões
e auxiliar os colegas com sábios
conselhos profissionais e pessoais. Tornou-se uma referência e
um pai para muitos de seus pacientes, colegas e funcionários.
Mesmo dedicando muito do
seu tempo ao seu maior oficio,
amparar aqueles que mais necessitam, tem outras paixões
como a música, a poesia, os livros e a marcenaria. O vovô
“que conserta tudo” sempre está
pronto para resolver qualquer
problema. E assim vem trilhando a sua história, em uma terra
tão distante da sua, que ele escolheu e foi escolhido por ela.
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Laços de Família

A melhor tradução do
verbo cuidar

Por Bruna Brandão
Cuidar. Trata-se de verbo com inúmeros significados:
preocupar-se com, interessar-se por, responsabilizar-se
por, prestar atenção, tratar do bem-estar. Acredito seja
essa uma palavra adequada para representar os 35 anos
de carreira e toda uma vida do meu pai, Sérvio Túlio de
Oliveira Brandão.
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Em família, o cuidado se fez sentir não só no amor
sempre oferecido, canalizado em suas várias formas, mas
também pelo fato de meu pai fazer questão de mostrar
a nós, seus três filhos, que o importante era agirmos por
nós mesmos, enfrentarmos nossos medos e as adversidades do mundo. Cuidar não foi só afagar e proteger,
foi ensinar a “dar a cara à tapa”, querendo que aprendêssemos a viver nossas próprias vidas e crescêssemos
independentes. Tanto que dois já voaram para longe...
No consultório, não há muita diferença. O amor do
meu pai pela profissão é sentido por cada paciente, no
seu trato diário. Mas trabalhar vivenciando o câncer de
mama não é uma tarefa fácil. Embora ele desejasse que
apenas palavras fossem suficientes para confortar suas
pacientes que enfrentam a doença, com delicadeza e
condolência ele lhes dá a notícia e então as prepara para
enfrentarem as dificuldades que virão. Consegue passar-lhes segurança de que estão em boas mãos e assegura-lhes de que poderão contar com ele nessa trajetória. E
como poderão! Bem por isso, pela atenção que demonstra a todas as suas pacientes, várias o acompanham há
muitos anos, assim como a Maria, sua enfermeira e fiel
escudeira, que caminha junto a ele há 22.
Realmente é possível ver que meu pai tem em si
muito do verbo cuidar. Cuidar exige dedicação, preocupação, interesse, e quem o conhece sabe que isso ele
apresenta em todas as áreas: com os filhos, a mãe, a
companheira, os amigos e suas pacientes.
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