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Juarez Antônio de Sousa | Presidente da SBM-GO

Aos congressistas e colaboradores do XVI
Congresso Brasileiro de Mastologia
Nada teria sido possível sem a presença de todos os
congressistas, aos quais agradecemos por terem deixado seus
compromissos para nos prestigiarem de 19 a 22 de outubro
Temos a certeza de que o XVI Congresso Brasileiro de Mastologia representou um acontecimento
inigualável para a mastologia goiana. Espaço e tempo que se constituiu num grande presente de tamanha
beleza, de comunhão, de riqueza nos debates – nas trocas de experiências e de sensibilidade que emerge
da origem da formação do mastologista. Mais do que nunca, a situação é propícia para que cumpramos
com o nosso compromisso científico em promover saúde e vida às mulheres do nosso planeta.
Também temos a mesma certeza de que nada teria sido possível sem a presença de todos os
congressistas, aos quais agradecemos por terem deixado seus compromissos para nos prestigiarem de
19 a 22 de outubro. Somos também eternamente gratos aos palestrantes nacionais e internacionais,
aos quais faço minha homenagem na pessoa da ex-presidente da Sociedade Americana de Mastologia,
Gail Lebovic, e na pessoa do presidente a Sociedade Brasileira de Mastologia, Carlos Alberto Ruiz.
Da mesma forma e com a mesma grandeza quero lembrar daqueles e daquelas que corajosamente
apresentaram suas experiências, suas pesquisas e descobertas em formas de trabalhos orais e pôsteres
e nas mesas redondas, permeadas por calorosos e proveitosos debates.
O reencontro e a festa também fizeram parte do nosso congresso, por meio de coquetéis, jantares,
torneios esportivos e passeios à Pousada do Rio Quente e a Pirenópolis. Espero que a hospitalidade
do povo goiano, aliadas às belezas de nossa terra, tenham marcado a memória daqueles que nos
honraram com sua participação.
Agradecemos também à equipe de apoio ao evento que, nos bastidores, não mediu esforços para
garantir o bem-estar de todos e todas as congressistas, desde a acolhida. Agradecemos também aos
membros da diretoria da SBM-GO que nos apoiou e auxiliou na escolha dos temas, dos palestrantes e
nos mínimos detalhes para que este se tornasse um evento inesquecível.
Desejo um excelente Natal a todos, um Ano Novo com grandes realizações e até o próximo
Congresso Brasileiro de Mastologia.
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Avaliação de quem fez parte
desta grande festa científica

Gail S. Lebovic - ex presidente da Sociedade Americana de Mastologia
“É realmente um prazer e uma honra estar no Brasil. Quando eu viajei ao redor do mundo e conheci diferentes
países, aprendi muito com os outros. O que me impressionou bastante é que muitas vezes nossas experiências são
as mesmas. Estamos sempre buscando o melhor para os nossos pacientes. E isso nos faz ficarmos sempre juntos
globalmente. Todos sabem sobre a importância de nos prevenir contra as doenças e estamos atentos quanto às
melhores soluções e tratamento do câncer de mama. Eu amo o Brasil. É minha terceira viagem ao país. É uma
longa viagem. Mesmo com todas as dificuldades adorei poder estar aqui mais uma vez e pretendo retornar.”

Na preparação do XVI
Congresso Brasileiro de Mastologia
uma preocupação constante da
diretoria da SBM-GO era a de
incluir na programação científica os
temas inovadores, sem esquecer dos
assuntos que fazem parte da rotina
do consultório de um mastologista.
Uma das novidades foi o curso da
Sociedade Americana de Mastologia
sobre Cirurgia Oncoplástica, quando
foi abordada a integração da cirurgia
plástica no tratamento do câncer
de mama desde os princípios,
como se desenvolveu, história,
treinamento do especialista, até
diferentes técnicas utilizadas.
E como o aprendizado anda de
mãos dadas com o lazer, a SBMGO empenhou-se também em
elaborar uma programação social
que proporcionasse integração e
diversão, itens indispensáveis para
quem sai de casa em busca de novos
saberes. E agora quem pode dizer se
os resultados foram compensadores
e o que pode ser feito para melhorar
são os principais alvos desse esforço:
os congressistas. Confira.

Maurício Magalhães Costa (Rio de Janeiro) Mastologista
“A vinda da Gail dá muito prestígio ao evento, fortalece. Essa integração da Sociedade Americana com a brasileira é
bastante desejada e eu acho que a Sociedade Brasileira tem que cada vez mais sair do território e ter uma atuação
internacional maior e este é um grande passo nesta direção. A mastologia goiana possui uma liderança muito grande
no Brasil com grandes profissionais e nós estamos felizes com o sucesso deste congresso.”

Mário Mourão Neto (São Paulo - SP) Mastologista
“A programação científica do congresso estava excelente. Aproveitei bastante a presença de especialistas
internacionais e colegas brasileiros que engrandeceram o encontro. Acho que seria importante que os simpósios
satélites fossem mais resumidos e centrados em um auditório.”

Izaura Monteiro (São Luiz - MA) Clínica médica
“Me formei ano passado em medicina. Vim para aprender mais sobre a mastologia e acompanhar meu pai que é
mastologista. Gostei bastante do congresso. A presença de especialistas internacionais foi importante para a programação
científica que estava bem diversificada.”

José Tadeu Avelar (Belo Horizonte - MG) Mastologista
“O congresso foi bem realizado e preparado. O espaço é muito bom. Goiânia é uma cidade acolhedora e com ótima
comida. Gostei bastante da programação científica com professores estrangeiros de peso em nossa especialidade. “

Ricardo Lima (Santos - São Paulo) Mastologista
“Esta é a primeira vez que vim a Goiânia. A cidade é acolhedora e possui uma população atenciosa e prestativa. O congresso
foi muito bom, com bons temas e aulas diversificadas. A programação científica foi ótima e com alto nível dos professores.”

Cláudio Mitidieri (Aracajú - Sergipe) Mastologista
“A receptividade goiana foi muito boa. A programação científica do congresso teve alto nível com professores
bons e qualificados.”

Wagner Mendes (Rio de Janeiro - RJ) Residente em Mastologia
“O evento foi muito legal. Percebemos o empenho da comissão organizadora em realizar um congresso com alto
nível científico. Estão todos de parabéns.”

Rosane Rodrigues (Governador Valadares - MG) Mastologista
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“Goiânia é uma cidade bonita e receptiva. Gostei muito do congresso. Quero parabenizar o pessoal da organização,
a programação científica e social foi excelente, com grande troca de aprendizado.”

José Luiz Pedrini (Porto Alegre - RS) Mastologista
“A receptividade de Goiânia foi muito boa. O congresso foi muito proveitoso com novidades colocadas em novos tratamentos
e novas perspectivas para as mulheres e, com isso, obteremos a redução de mortalidade pelo câncer de mama. “

O Congresso Brasileiro de Mastologia
cria uma característica por onde passa:
nessa semana Goiânia é a capital
brasileira do câncer de mama. Tivemos
aproximadamente 1500 inscritos. Um dos
congressos que mais tiveram participantes.
O povo goiano é extremamente acolhedor,
educado e simpático o que ajuda, e muito,
na organização e na multiplicação do
conceito de que o congresso tenta levar
sobre a necessidade da precocidade no
diagnóstico do câncer de mama.
Relevância de eventos de
atualização
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Medicina é a ciência das verdades
transitórias. O que é verdade hoje não é
verdade amanhã. Isso porque os estudos
acabam mostrando novas possibilidades
e a gente vai agregando paulatinamente
em nosso dia a dia. O congresso tem
esse papel de atualizar cientificamente as
pessoas que vêm até ele com o intuito de
melhorar a atenção com seus pacientes.
Esse congresso possui todas as referências
em nível nacional, doze convidados
internacionais que são referências
mundiais no tratamento e diagnóstico
no segmento do câncer de mama. Esse
congresso, no sentido da educação
continuada, é maravilhoso para nós.
Realidade do câncer de mama
no país

A incidência do câncer de mama hoje
no Brasil é de aproximadamente 50
mil novos casos por ano. Desses 50 mil

novos casos, 10 mil morrem, ou seja,
20% das mulheres diagnosticadas. A
causa principal dessa mortalidade é o
diagnóstico tardio. De 40 a 60% das
mulheres que hoje fazem o diagnóstico
do câncer de mama, quando no
momento em que o câncer já tem três,
quatro ou cinco centímetros. O câncer
de mama para atingir 1 cm demora em
média de oito a 10 anos. É claro que
isso é uma média, há casos que evoluem
mais rápido. Então, quanto mais precoce
for o diagnóstico e consequentemente
o tratamento, melhor a condição
prognóstica de sobrevida e cura.
Facilitar o acesso à mamografia

O exame específico para prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama
é a mamografia. Hoje nós temos mais
ou menos 3.500 a 4.000 mamógrafos
no Brasil inteiro. Mamógrafos suficientes
para avaliar as mulheres brasileiras
acima dos 40 anos. As campanhas
médicas, o voluntariado, os congressos
e a informação fazem com que a gente
tenha a preocupação da acessibilidade a
esta mamografia, ou seja, criar condições
para facilitar que a mulher faça o
exame. E fundamentalmente, buscamos
a qualidade da mamografia. Em um
trabalho feito pelo Instituto de Câncer
Brasileiro, no Rio de Janeiro, observaram
que 40% dos mamógrafos avaliados
não tinham condição de fazer uma
mamografia com qualidade. Pior do que
fazer a mamografia, é fazer, achar que
está bom e protegida e não estar. Uma
preocupação nossa é com a qualificação
do serviço de radiologia.
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A abrangência do
Congresso Brasileiro
de Mastologia
Especialistas de vários países contribuíram com seus conhecimentos
e também levaram novas experiências adquiridas aqui
O XVI Congresso Brasileiro de Mastologia contou com
12 convidados internacionais, selecionados pelos trabalhos
científicos que cada um tem desenvolvido na epidemiologia,
no tratamento e no diagnóstico do câncer de mama. “Cada
um deles, em sua expertise, está no topo de linha no universo
de suas pesquisas. Nós também procuramos trazer aqueles
que, além de bons pesquisadores, são bons palestrantes”,
descreve o presidente da Comissão Científica Internacional,
Ruffo de Freitas Júnior. “Eles fizeram toda a diferença para
que esse evento promovesse um congraçamento entre
América do Sul, América do Norte e Europa”, complementa.
Ruffo diz ter certeza que também os palestrantes se
surpreenderam. “Em nossas conversas, nos intervalos, eles se
mostraram surpresos com a qualidade do material científico que
tem sido apresentado pelos professores e pesquisadores brasileiros”,
afirma. “Esta atualização e troca de saber efetiva certamente refletirão
positivamente na saúde da população feminina”, destaca.

CARLOS ALBERTO RUIZ: “em
um trabalho feito pelo Instituto
de Câncer Brasileiro, no Rio de
Janeiro, observaram que 40%
dos mamógrafos avaliados não
tinham condição de fazer uma
mamografia com qualidade”

Abordagem holística

A tendência natural é que consigamos por
meio da ação de voluntariado e dos grupos
organizados, fazer diagnósticos precoces.
Esses diagnósticos importam na cura e
também na menor condição de agressão
local, preservando a mama, devolvendo
a mulher à sociedade com sua silhueta
e feminilidade totalmente reconstituída,
porque isso também é terapêutico. Eu
vejo a mastologia no futuro de uma
forma mais holística, se preocupando não
apenas com o diagnóstico e tratamento
do câncer, mas também com a estética
porque para a mulher é importante.
Devolvê-la bem é fundamental para que
tenha um prognóstico melhor, com boa
qualidade de vida.

Perspectivas otimistas
Goiânia é, reconhecidamente, um dos centros de
tratamento do câncer mais importantes de toda a América
Latina. O mesmo ocorre com a mastologia, pela qual são
desenvolvidos estudos relevantes no Hospital Araújo Jorge
e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
E isto reflete na base de dados sobre a doença, assim como
em seu maior controle. “Percebemos que em Goiás nós
temos hoje a melhor perspectiva em epidemologia. Os dados
mais reais e concretos do país vem de Goiás. A perspectiva
de uma mulher que teve câncer de mama para sobreviver
melhorou muito nos últimos anos” assegura Ruffo de Freitas
Júnior, que é também o chefe do Serviço de Mastologia do
Hospital das Clínicas.
E os números, conforme mostra Ruffo Júnior, confirmam
essa realidade. “Mulheres goianas que foram tratadas em

Realidade em Goiânia

Goiânia é uma cidade privilegiada. Possui
excelentes profissionais como o presidente
do congresso, Juarez Antônio de Sousa
e também Ruffo de Freitas Júnior, que é
referência nacional, e vários outros colegas
que fazem parte da elite da mastologia
brasileira. Eu diria que Goiânia está muito
bem servida com o que tem de melhor na
mastologia nacional.

Goiânia na década de 70, a perspectiva de que estivessem vivas
após cinco anos era de menos 5%. Para aquelas que foram
tratadas na década de 80, a perspectiva já tinha subido para
aproximadamente 65%. Aquelas que foram tratadas entre 1995
e 2003, segundo dados da última pesquisa, a perspectiva da
sobrevida em cinco anos era de 72%. Vinte mulheres em cada
100 que antes morriam, deixaram de morrer. A perspectiva é
que fique ainda melhor no futuro”, acredita.
Este panorama positivo se deve a medicações mais adequadas
e aos tratamentos personalizados. Com isso, afirma o mastologista,
a mortalidade por câncer de mama em Goiás estabilizou e, em
breve, deve começar diminuir como ocorreu no estado de São
Paulo e no Rio Grande do Sul. “O diagnóstico precoce, mamografia
com melhor qualidade, trazem excelentes perspectivas. Com
a associação de uma ou duas medicações é possível reduzir a
incidência do câncer de mama em até 70 ou 80%. Isso é fantástico.
Estamos trabalhando não só com a perspectiva de cura, de uma
estética melhor, com menos mutilação, com menores efeitos
colaterais de quimioterapia e radioterapia; e muito mais que isso,
estamos trabalhando com a perspectiva dela não ter mais o risco
de ter câncer em um futuro próximo”, finaliza.

EXPEDIENTE
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. Acesse nosso site: www.sbmgoias.com.br

Edição: Tatiana Cardoso
Redação: Ana Maria Morais,
Ana Paula Machado e Márcia Fabiana
Arte: Ericson Bizinotto e Vinicius Carneiro
Comercialização: Érika Bizinotto
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A grandiosidade do evento
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“Nesta semana Goiânia é a capital brasileira
do câncer de mama”, declara o presidente da
Sociedade Brasileira de Mastologia, Carlos
Alberto Ruiz (SP), em entrevista concedida à
Revista Mamigo durante o evento. Ele destaca a
relevância de eventos de atualização ao emitir
a opinião de que a “medicina é a ciência das
verdades transitórias”. Veja sua opinião sobre
estes e outros assuntos ligados ao diagnóstico e
tratamento do câncer de mama.
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Visão global da portadora
de câncer de mama

(62) 3224-3737
arte@contatocomunicacao.com.br

b
ideias

c

Foram avaliadas 126 pacientes, por meio
da análise de prontuário e exame clínico,
tendo sido avaliadas as cirurgias realizadas
neste período, o critério de indicação para
reconstrução imediata ou tardia, bem
como técnicas de oncoplastia. Todas as
pacientes foram convocadas a comparecer ao
ambulatório de mastologia e submetidas à
reavaliação dos resultados.

Darley de Lima Ferreira Filho | Chefe do Serviço de
Mastologia do HBL e membro titular da SBM
Nancy Cristina Ferraz de Lucena Ferreira |
Supervisora e preceptora do Programa de Residência Médica do
HBL e membro sócio da SBM

Reconstrução mamária com
utilização do retalho do grande
dorsal e técnicas de oncoplastia
Experiência do hospital Barão de Lucena Recife (PE), onde 126 pacientes
operadas de câncer de mama foram submetidos à reconstrução mamária

novembro de

INTRODUÇÃO
No Brasil, o câncer de mama é a
neoplasia maligna mais frequente entre as
mulheres. Foram estimados, para o ano de
2010, 49.240 novos casos, segundo dados
do INCA. Apresentando uma estimativa de
óbito de mais de 11.860, representando 22
% dos casos novos, com uma taxa bruta de
incidência de 49/100.000 mulheres1.
A reconstrução mamária é uma proposta
que faz parte do manejo dos pacientes
portadoras de câncer de mama. A motivação
e a vontade da paciente são as principais
indicações para que ela aconteça, diminuindo

das chamadas mastectomias poupadoras
de pele (skinsparing), em que a retirada da
mama é realizada por meio de abordagens
circum-areolares, colocando quase sempre
um retalho dermogorduroso de volume
similar ou associado a um implante, sendo
utilizado na maioria das vezes quando a
cirurgia conservadora não está indicada2.
Nas cirurgias de reconstrução mamária
não há trabalhos randomizados prospectivos
grandes na literatura comparando os
benefícios e a segurança de reconstrução
imediata versus tardia, porém trabalhos
caso-controle e pequenos trials randomizados
não mostram diferenças entre recorrência
local, recorrência à distância e sobrevida
global entre dois grupos, sugerindo que a
reconstrução imediata é segura 6.
OBJETIVOS
O presente estudo teve como
finalidade avaliar o perfil epidemiológico,
as características clínico patológicas e
resultados estético das pacientes submetidas
à reconstrução mamária imediata e tardia,
como também técnicas de oncoplastia
no Hospital Barão de Lucena, bem como
as complicações cirúrgicas, recorrência e
prognóstico dessas pacientes e comparar com
resultados na literatura.
MÉTODO
Foi realizado um estudo retrospectivo,
descritivo, observacional transversal de
pacientes submetidas a reconstrução
mamária com músculo grande dorsal e
técnicas de oncoplastia com retalho dermocutâneo inferior e medial no Hospital
Barão de Lucena (HBL), no período de
janeiro de 2006 até dezembro de 2010.
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PALAVRAS-CHAVE
Câncer de mama; reconstrução mamária; reconstrução
com o músculo grande dorsal; reconstrução imediata;
reconstrução tardia; oncoplastia

assim a sensação de deformidade que se
desenvolve após mastectomia, promovendo
melhora da autoestima da paciente por
restaurar sua feminilidade, e ainda, como
resultado final, tem-se obtido melhor
aceitação do tratamento, sem alterar o
prognóstico da doença 3.
O uso de técnicas de reconstrução, seja
com tecido autólogo ou oncoplastia pode, em
geral, ser sugerida a pacientes com estádios
0, I e II da doença. A reconstrução de mama
imediata é oncologicamente segura, desde
que respeite os princípios oncológicos. Além
do óbvio beneficio psicológico, a preservação
da imagem corporal é, sem dúvida, uma forte
razão para que seja estimulada. Na prática, as
reconstruções, quando realizadas por equipe
bem treinada, não acrescentam morbidade
adicional importante às mastectomias 2.
Na reconstrução após cirurgia
conservadora deve-se optar por tecidos
vascularizados e que apresentem
viabilidade segura. Grandes manipulações
do parênquima mamário e descolamentos
extensos devem ser evitados ou executados
com cautela, no intuito de reduzir
complicações4. As técnicas de oncoplastia
mais utilizadas são o emprego de tecidos da
própria mama, como os retalhos glandulares
e as técnicas de mamoplastia. É importante
observar o formato e posição mamária,
do volume mamário remanescente e
principalmente a localização do tumor na
escolha da técnica 5.
Uma melhor compreensão da biologia
dos tumores permitiu a realização segura
de mastectomia mais conservadoras ou
de cirurgias conservadoras alargadas,
assegurando evolução às reconstruções.
Assim, procuramos investir nas reconstruções
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RESUMO
O câncer de mama é a neoplasia
maligna mais comum entre as mulheres e
sua incidência vem aumentando nas últimas
décadas. O presente estudo foi realizado
no Hospital Barão de Lucena-SUS-PE, onde
126 pacientes com câncer de mama foram
submetidos à reconstrução mamária com
utilização do grande dorsal com ou sem
implante mamário e uso de técnicas de
oncoplastia. A maioria foi realizada de forma
imediata em relação a tardia. Foram avaliadas
as características clinicas-patológicas dos
tumores, os tipos de cirurgias, complicações e
seguimento pós-operatório. Os resultados são
comparados com dados da literatura atual, a
fim de avaliar a segurança das reconstruções,
como também o resultado estético final,
minimizando o trauma do diagnóstico do
câncer de mama.

RESULTADOS
No período de janeiro de 2006 até
dezembro de 2010, 96 pacientes (76%),foram
submetidas à reconstrução imediata ou
tardia com o músculo grande dorsal com
implante mamário (Fig.1), enquanto 30
pacientes (24%), foram submetidas a técnica
de oncoplastia seja a de Pitanguy com retalho
inferior de Lyacir V(Fig.2) ou L de Bozola
(Fig.3). O procedimento cirúrgico variou de
acordo com o tipo de ressecção da mama e
a localização tumoral, portanto, com o tipo
de defeito produzido. A idade de maior
incidência foi entre 41 e 50 anos, com idade
média de 42 anos e a história familiar em
parentes de 1 e 2 grau esteve presente em
apenas 27,5 % das pacientes.
As mulheres de cor morena
representaram 37,14% das pacientes. Com
relação ao tipo histológico, o carcinoma
ductal foi encontrado em 92,38%, o lobular
em 5,39% e outros 2,45%. O tamanho dos
tumores apresentou uma maior incidência
nos T1 e T2 com 75,10 % e T3 24,90%
e que apresentou concordância com o
estadiamento patológico.
Com relação ao comprometimento
axilar, 52% das pacientes não tinham
comprometimento axilar, de 1-3 linfonodos
24%, de 4-9 linfonodos 15% e acima
de 10 linfonodos comprometidos foi
evidenciado em 8% das pacientes. Todos
os pacientes foram submetidas ao estudo
de imunohistoquímica, com avaliação dos
receptores hormonais e o Her-2,na grande
maioria com quase 40% dos casos,RE/
RP positivo e Her-2 negativo. Os tumores
triplo-negativo foi evidenciado em 20%
das pacientes. Em correlação aos fenótipos
moleculares o Luminal A representou
50,92% e o Luminal B 15,95 %.
Foi realizado avaliação do BIRADS
dessas pacientes e todas foram submetidas à
ultrassonografia e à mamografia. O BIRADS
IV foi encontrado em 57% e BIRADS V
em 35% dos casos avaliados. As cirurgias
realizadas pela equipe de mastologia do
HBL na reparação mamária foram, na
grande maioria, com utilização de retalho
de tecido autólogo e implante mamário em

70%, em mais de 90 % dessas pacientes
foi necessário utilizar implante mamário
e em apenas 10% foi utilizado somente o
retalho. O tipo de implante mais utilizado
foi o texturizado, perfil anatômico, de
alto a moderado. O tamanho do implante
variou de 125 cc a 250 cc, com predomínio
de tamanho de 175 cc, com 32,5% e em
segundo com 17,5% o tamanho de 150 e
200 cc. No tocante à oncoplastia, a técnica
de Pitanguy, com utilização do pedículo V
de Liacir Ribeiro, foi utilizada em 28% dos
casos e técnica em L de Bozola em 2%.
Todas as pacientes foram avaliadas e

Figura 1

Figura 2

Figura 3

estudadas com relação à recorrência do
câncer: em 84% das pacientes não houve
recorrência e estavam assintomáticas,
em1 6% foi encontrado metástase óssea,
pulmonar, hepática pleural e recidiva local
e apenas duas evoluíram para óbito por
progressão da doença.
No pós-operatório, 32% das pacientes
apresentaram algum tipo de complicação,
sendo o seroma encontrado em 25% das
pacientes e tratadas com simples punção
aspirativa. Apenas três casos tiveram maiores
complicações, uma com necrose total do
retalho, outra parcial e um caso de necrose
do CAM, o que retardou a terapia adjuvante
dessas pacientes. Tivemos também alguns
casos que precisaram ser reoperados para
drenagem de hematoma, debridamento
cirúrgico de processo infeccioso ou para
reposicionamento do implante mamário,
sem que alterasse o inicio do tratamento
adjuvante.Todas as pacientes realizaram
o tratamento no pós-operatório e a
hormonioterapia estava sendo utilizada em
mais de 50% das pacientes. Na nossa
casuística, mais de 50 % das pacientes
receberam radioterapia após a reconstrução
mamária e não foi observada alteração
dos retalhos ou dos implantes. Entre as
pacientes do presente estudo 48% fizeram
quimioterapia adjuvante.
Com relação ao índice de satisfação
com o resultado estético, 75% das pacientes
consideraram um ótimo resultado, 18%
acharam bom resultado e 7% consideraram
regular/ruim. Das pacientes avaliadas poucas
realizaram reconstrução da aréola/mamilo,
em torno de 40%, associado ou não à
simetrização da mama oposta.
DISCUSSÃO
Com o melhor entendimento da
história natural do câncer de mama e de
que a doença é sistêmica desde o seu
início, modificou-se o foco central do seu
tratamento. O controle local da doença pode
ser agora obtido de maneira segura com
cirurgias mais conservadoras, associadas à
terapia adjuvante (às vezes neoadjuvante)
de maneira adequada. Além disso, tem sido
sugerido que a biologia do câncer não é
alterada pela reconstrução e que essa não
compromete o adequado tratamento da
doença7. Segundo dados da literatura médica,
15% das pacientes submetidas à mastectomia
fazem reconstrução mamária.
Em nosso serviço o índice de pacientes
com doença nos estágios iniciais tem
superado o número de pacientes já em
estágio avançado, o que tem favorecido a
reconstrução imediata e principalmente o
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uso da oncoplastia, com técnicas de cirurgia
plástica, na reparação da deformidade.
O número de reconstrução imediata
foi bastante superior ao número de
reconstrução tardia, sendo a técnica com
o músculo dorsal escolhida por ser mais
simples e causar menos complicações do
que o retalho do músculo reto abdominal
(TRAM), que não entrou neste estudo e foi
utilizado em apenas dois casos. A equipe de
mastologia do HBL tem maior experiência
com e retalho do dorsal e colocação de
implante. A reconstrução mamária imediata
não aumenta o índice de recidiva local ou
o surgimento de novas lesões, não altera o
intervalo livre da doença e a sobrevida da
paciente.Também não interfere no inicio da
terapia adjuvante8.
O uso de implantes mamários é comum
nas reconstruções imediatas. No entanto,
o uso de prótese abaixo da pele e sem
proteção muscular não deve ser considerada
nas pacientes elegíveis para radioterapia
adjuvante9. Behranwala et al, em recente
estudo, comparou as pacientes que fizeram
reconstrução mamária imediata com implantes
de silicone associado ou não à radioterapia.
As conclusões foram que as pacientes que
não fizeram radioterapia tiveram em torno de
14 % de contratura capsular e uma taxa de
39% com radioterapia10. Outros autores, como
Clough et al, tiveram uma taxa de 15% de
contratura capsular patológica em cinco anos,
com necessidade de remoção de implante
em 7% dos casos. Até o presente momento,
o índice de contratura do nosso serviço está
em torno de 10%. A principal complicação
com este tipo de reconstrução é a formação de
seroma, que varia de 9% a 33%, o que está de
acordo com nossa experiência, em torno de
32 %. A possibilidade de necrose do retalho é
baixa, menor que 5 % 11. Tivemos apenas um
caso de necrose do retalho.
A utilização do retalho do grande dorsal
sem utilização de implante pode ser uma
alternativa em casos selecionados de cirurgia
conservadora, na tentativa de obter o melhor
resultado estético. Nas cirurgias tardias
tivemos algum grau de dificuldade para soltar
os retalhos superior e inferior, por causa
de fibrose relacionada à radioterapia e ao
processo de cicatrização.
Nos últimos anos, as técnicas de
oncoplastia têm sido bastante utilizadas
na maioria dos centros que não realizam
a reconstrução imediata da mama12. Esta
técnica tem grande utilidade nas pacientes
com ptose e hipertrofia mamária. É muito
importante a avaliação das margens e
respeitar os princípios oncológicos13.
No nosso serviço a marcação clássica

de Pitanguy, com utilização do pedículo
superior, supero-medial e inferior o
pedículo V de Liacir foi utilizada em 28
pacientes e apenas duas foram submetidas
à técnica de Bozola. As principais
complicações foram necrose, infecção
e deiscência, que variaram de 2 a 5%.
Resultados semelhantes a um obtido por
um estudo de Munhoz, realizado em 2006,
com 74 pacientes. Os diversos estudos,
até o presente momento, demonstraram
resultados oncológicos favoráveis e pouca
interferência na história natural da doença.
É importante estudos prospectivos para
avaliação da segurança da mamoplastia
como técnica de reconstrução e se têm
interferência na terapia adjuvante e no
seguimento após cirurgia conservadora.
Quanto à detecção de recidivas locais nas
reconstruções e oncoplastia parece não haver
atraso na detecção de recidiva torácica14.
Pacientes com recidiva no subcutâneo têm
melhor prognóstico, com melhor taxa de
sobrevida e menor risco de metástases à
distância. Nas pacientes com recidiva na
parede torácica estão associadas altas taxa
de metástase à distância e, além do mais,
a sobrevida parece não estar associada à
detecção precoce.
Esses pacientes devem permanecer
em acompanhamento clínico oncológico
rigoroso. Caso sejam detectados
recorrências, a reconstrução não interfere
no tratamento das recidivas locais ou
metástase á distância15.
CONCLUSÃO
A perda ou deformidade mamária implica
em uma série de transtornos psíquicos
nas pacientes, levando sempre a uma
instabilidade emocional. Por isso, é muito
importante a reparação anatômica, sempre
respeitando os princípios oncológicos, em
detrimento da estética mamária. Em relação
à segurança das técnicas de oncoplastia ou
reconstrução mamária, seja imediata ou
tardia, não parece haver retardo do inicio do
tratamento adjuvante.
Observamos uma aceitação de mais de
90% das nossas pacientes com o resultado
estético obtido, o que repercute positivamente
para enfrentarem com mais vigor um
tratamento adjuvante. Este estudo demonstrou
a importância na mudança de atitude perante a
paciente com câncer de mama. A mastectomia
ou cirurgia conservadora com resultado estético
ruim têm grande repercussão na feminilidade
da mulher. Por isso, buscamos atingir a meta
de diagnóstico precoce, com cirurgias menos
agressivas e promoção de cura com melhores
resultados estéticos.
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