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1 . Doenças atendidas pelo Ambulatório 
Doenças com suspeita ou casos já confirmados de neoplasia primária do sistema respiratório 
(pulmão, traqueia, brônquios e pleura) ou do mediatismo, e seguem listadas abaixo conforme 
nome e CID: 
C33 – Neoplasia malígna da traquéia 
C34 – Neoplasia malígna dos brônquios e dos pulmões 
C37 – Neoplasia malígna do timo 
C38 – Neoplasia malígna do coração, mediastino e pleura 
C39 – Neoplasia malígna de outras localizações e de localização mal definida do aparelho 
respiratório e dos órgãos intratorácicos 
C45 – Mesotelioma 
C78 – Neoplasia malígna secundária dos órgãos respiratórios 
2. Exames necessários para o encaminhamento 
Sugere-se que os pacientes tenham realizado os principais exames relacionados ao suposto 
diagnóstico ainda na unidade de origem. 
- A radiografia de tórax (PA e perfil) deverá ser realizada sempre na unidade de origem sendo 
obrigatório que o paciente traga as imagens. Não serão aceitos laudos ou descrições das 
mesmas. 
- A tomografia de tórax deverá ser realizada sempre que houver indicação, desde que 
disponível na unidade de origem. Quando realizada o paciente deverá trazer os filmes na 
consulta. Da mesma forma, não serão aceitos os laudos ou descrições das mesmas. 
3. Critérios de Prioridade 
Pacientes com história de tabagismo, perda de peso, dispneia, dor torácica associada e 
hemoptise/ hemoptoicos. 
4. Doenças não atendidas pelo Ambulatório 
Não serão atendidos neste ambulatório as neoplasias metastáticas de outros órgãos com 
localização no pulmão, pleura ou mediastino. Estes casos deverão ser encaminhados à clínica 
responsável pela neoplasia primária. 
As demais doenças do sistema respiratório deverão ser encaminhadas aos demais ambulatórios 
seguindo suas próprias normas de triagem. 
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