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As pessoas que necessitam de atendimento em Mastologia
devem ser avaliadas e o profissional de saúde individualizar
caso a caso.

Todas as pacientes que procurarem um serviço médico devem
ser atendidas, e após este procedimento seguem-se as
orientações abaixo:

• Consultas sem evidência clínica de doença maligna ou sem
achados de relevância em exame de imagem, devem ser
remarcadas.
• Pacientes com patologia benigna devem ser remarcadas, salvo

em situações especiais como na mastite infecciosa aguda.
• Consultas com evidência clínica de doença maligna ou com

achados de relevância em exame de imagem, devem seguir
as orientações já adotada para paciente oncológica (rotina
do Serviço), seguindo as normas de higiene preconizadas.

• Pacientes em investigação para câncer de mama devem
manter a orientação do médico especialista (individualização
do caso).

CONSULTA
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• Procedimentos diagnósticos, cirúrgicos ou não, em
pacientes com suspeita de câncer devem ser
mantidos.
• Procedimentos cirúrgicos eletivos não oncológicos

devem ser adiados.
• Procedimentos cirúrgicos oncológicos devem ser

mantidos.
Obs:

A individualização dos casos (análise
custo/benefício) deve ser sempre realizada pelo
médico assistente.

Orientar sempre que possível, estando a
paciente em isolamento ou não, quanto a importância
da higiene e cuidados pessoais.

PROCEDIMENTOS 
DIAGNÓSTICOS 

E/OU
CIRÚRGICOS
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• Essas recomendações não devem ser consideradas diretrizes
de manejo definitivo.

• Muitos casos merecerão avaliação e condutas
individualizadas.

• O julgamento clínico sempre deve ser usado ao aplicar uma
recomendação a uma paciente individual.

• Essas diretrizes estão sujeitas a modificações devido à fluidez
do cenário da saúde.

• Uma vez contido o surto de COVID-19, as pacientes deverão
novamente receber condução clínica de acordo com os
protocolos atuais vigentes.

RESUMO
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Este documento foi elaborado com base nas notas técnicas divulgadas até o momento de  sua publicação.

5

Comissão Temporária COVID-19
• Renato Sá (Presidente da SGORJ)
• Jorge Rezende Filho (Presidente da Comissão de Obstetrícia)
• Mauro Romero Leal Passos (Presidente da Comissão de Ginecologia)
• Silvio Fernandes (Vice-Presidente)
• Susana Aide (Secretário Geral)
• Paulo Nassar (Tesoureiro Geral)
• Carolina Mocarzel (Comissão de Comunicação)
• Cristiane Alves (Comissão de Perinatologia)

Comissão Especializada em Mastologia da SGORG
• Paulo Maurício Soares Pereira (Presidente)
• Aleksander Salamanca Miyahira
• Henrique Alberto Portella Pasqualette
• Renato de Souza Bravo

Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Rio
• Rafael Henrique Szymanski Machado (Presidente)


