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Especialidade CROSS: ONCOLOGIA CIRURGICA - MASTOLOGIA 
 
 

Especialidade HC: AMBULATÓRIO DE MASTOLOGIA ONCOLÓGICA 
(MAS) 

 
 
 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; 

Neste ambulatório, as pacientes encaminhadas de acordo com o protocolo, têm o 

diagnóstico, estadiamento e o planejamento do tratamento iniciado no dia da primeira 

consulta. Destacamos que as pacientes devem ser encaminhadas sem qualquer 

intervenção prévia. Os casos submetidos a procedimentos terapêuticos prévios ao 

encaminhamento, não poderão ser aceitos devendo continuar no Serviço de origem. 
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        Este ambulatório funciona às segundas e quartas feiras pela manhã. Enviar os casos 

com suspeita clínica confirmada ou não por imagem, de neoplasias malignas da mama, 

conforme descrito abaixo. 

 As pacientes devem ser encaminhadas sem qualquer intervenção prévia (exceto Core 

Biopsy).  

       Encaminhar:  

A - Pacientes com nódulos na mama palpáveis, clinicamente suspeitos de 

malignidade ou outros achados sugestivos; casos com nódulos palpáveis e 

punção aspirativa com agulha fina positiva; Tumores localmente avançados da 

mama;  

B - Casos com achados suspeitos em exame de imagem (Mamografie ou 

Ultrassonografia) e Core Biopsy positiva.      

           As pacientes portadoras de nódulos palpáveis deverão ser encaminhadas com 

resumo da queixa, relato do exame físico, exames de imagem que tenham sido feitos e, 

laudos de punção aspirativa ou core-biopsy, se efetuados. Neste caso, na consulta inicial 

paciente deverá trazer o laudo original, blocos e lâminas do material de biópsia. A unidade 

que fizer o encaminhamento deverá orientar a paciente para providenciar a obtenção do 

material junto ao laboratório de Patologia. 

           NOTA: Para situações não previstas acima e pacientes com anormalidades em 

exames de imagem, ver o protocolo para encaminhamento Ambulatório de Investigação 

Oncológica em Mastologia (MAB).  
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