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Especialidade CROSS: MASTOLOGIA 
 
 

Especialidade HC: AMBULATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO ONCOLÓGICA 
EM MASTOLOGIA (MAB) 

 
 
 Nestas unidades procuramos prestar o atendimento rápido e resolutivo para todos os 

casos encaminhados considerando a ordem de inserção na base da CROSS e a 

priorização dos casos de acordo de gravidade. Infelizmente, em algumas circunstancias, o 

número de casos encaminhados pode superar a capacidade de atendimento e tratamento 

considerando os recursos para diagnóstico, cirurgia, tratamento sistêmico (quimioterapia) 

e radioterapia. Nestas situações as unidades básicas serão informadas na resposta ao 

encaminhamento. Os casos poderão ser realocados em outras unidades de atendimento. 

Pacientes cujo quadro clínico já não permita qualquer abordagem terapêutica não devem 

ser encaminhados para esta Unidade. Verificar o atendimento em clinica de Cuidados 

Paliativos. 

        Em todos os encaminhamentos para estes Ambulatórios devem constar: 

1. Curto resumo da história e queixa da paciente; 

2. Descrição dos achados de interesse no exame clinico;  

3. Laudos dos exames de imagem citados no encaminhamento (anexar 

scanner); 

4. Informações claras sobre a presença de co-morbidades e o performance 

status da paciente; 

 

  Para este ambulatório, devem ser encaminhadas as pacientes que necessitam de 

investigação para diagnóstico devido ao achado de lesões não palpáveis da mama em 

exames de imagem (BIRADS 4B, 4C e 5).  
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      Pacientes com derrames papilares considerados de alto risco (persistentes, unilaterais 

e uniductais com aspecto sanguinolento ou aquoso); mastites não infecciosas 

recorrentes (mastite granulomatosa, linfocitica e outras) devem ter sido submetidas 

previamente a avaliação por imagem (Mamografia e Ultrassonografia).  

        Para o encaminhamento fazer a descrição resumida dos achados de imagem e 

anexar os laudos dos exames efetuados. Para a consulta inicial a paciente deverá trazer 

os exames de imagem que motivaram o encaminhamento assim como os respectivos 

laudos. No caso de mamografia todas as grafias devem ser trazidas, impressas em 

filme radiológico. Não podemos aceitar mamografias em CD ou outra forma de 

arquivo 

 

     NOTA: Pacientes com exames de imagem com laudo de BiRads 3; cistos simples, com 

conteúdo espesso e septados; mastalgia e derrame papilar não suspeito podem ser 

seguidas em unidades primárias e secundárias. Pacientes com exames de imagem Bi 

Rads 4/4ª devem ser encaminhados para a Mater (Mastologia Triagem) para mamografia 

e prosseguimento da investigação se necessário 
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