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1. DETECÇÃO PRECOCE E REDE DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA 

As estratégias para a detecção precoce do câncer de mama são o diagnóstico    precoce (abordagem 

de pessoas com sinais e/ou sintomas iniciais da doença) e o rastreamento (aplicação de teste 

ou exame numa população assintomática, aparentemente saudável, com o objetivo de identificar lesões 

sugestivas de câncer e, a partir daí, encaminhar as mulheres com resultados alterados para investigação 

diagnóstica e tratamento). É necessário que a Atenção Primária, Rede Especializada, Rede de Urgência 

incluam em seu processo de trabalho, o acolhimento imediato com acesso rápido e facilitado dos casos 

de mulheres e homens com queixas mamárias aos serviços de saúde, sendo considerados como sinais e 

sintomas suspeitos de câncer de mama e de referência ao serviço de diagnóstico: 

 

✓ Qualquer nódulo mamário em mulheres acima de 50 anos; 

✓ Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistirem por mais de um ciclo 

menstrual; 

✓ Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, 

em mulheres adultas de qualquer idade; 

✓ Descarga papilar sanguinolenta unilateral; 

✓ Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos; 

✓ Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral; 

✓ Presença de linfadenopatia axilar; 

✓ Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como 

pele com aspecto  de casca de laranja; 

✓ Retração na pele da mama; 

✓ Mudança no formato do mamilo. 

 Os profissionais precisam estar preparados para acolher a mulher ou homem, de forma 

humanizada, individualizada,  identificando por meio da anamnese e do exame clínico das mamas os casos 

com suspeita de câncer e referenciá-los para investigação diagnóstica definitiva. 

Os exames de imagem (mamografia e ultrassom de mamas) são essenciais para detectar a doença 

ainda em estágio inicial, o que facilita o tratamento e aumenta as chances              de cura.  
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Existem dois tipos de indicação clínica de mamografia recomendadas pelo Ministério da Saúde:  

1.1 Rastreamento (Código SIGTAP : 02.04.03.018-8) 

• Solicitação (APAC) por médico ou enfermeiro;  

• Mulheres assintomáticas, com idade entre 50 e 69 anos, periodicidade de 2 anos; 

• Mulheres de 35 a 49 anos 11meses e 29 dias com risco elevado ou histórico familiar (parentes de 

1º grau com histórico de Ca de mama ou CA de ovário) ou histórico pessoal de câncer de mama 

(pacientes já tratados) e/ou ovários, de acordo com critério do médico da unidade em que a 

mulher está vinculada. 

 

 

 

 

 

1.2 Diagnóstica (Código SIGTAP : 02.04.03.003-0) 

• Solicitada por médico ginecologista, mastologista, médico da família, clínico; 

• Mulheres a partir da faixa etária de 35 anos;  

• Realizada em pessoas com sinais e sintomas de câncer de mama (achados no exame clínico),  

• Pessoas em acompanhamento de lesão anterior provavelmente benigna (controle radiológico de 

lesão categoria BI-RADS  3),  

• Paciente já com diagnóstico de câncer de mama, por histopatológico, mas antes do tratamento 

(lesão com diagnóstico de câncer),  

• Avaliação da resposta, após a quimioterapia neoadjuvante (avaliação de resposta à quimioterapia 

De acordo com as diretrizes nacionais, não há evidências conclusivas sobre estratégias de 

rastreamento eficazes para pessoas com risco elevado para câncer de mama. Recomenda-se o 

acompanhamento clínico individualizado para a decisão da conduta, compartilhando a decisão com 

a mulher após avaliação individual. 

 

O auto-exame da mama não é considerado método de rastreamento, contudo pode ser recomendado 
como forma da mulher conhecer melhor seu corpo e perceber alterações que possam ser importantes 
para o diagnóstico. Nesse caso, os possíveis benefícios superam os possíveis danos. 
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neoadjuvante),  

• Revisão de resultado anterior 0, 3, 4 ou 5 (revisão de mamografia com lesão); 

• Controle de lesão após biópsia de fragmento ou punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de lesões 

benignas (controle de lesão após biópsia ou Paaf com resultado benigno. 

 

Em relação ao seguimento dos pacientes, o Quadro 1 E 2 apresentam as recomendações nacionais de 

conduta para os achados mamográficos e ultrassonográficos, respectivamente, bem como o ponto da rede 

que realizará o acompanhamento,  atualizado conforme Deliberação CIB 62 de 27/06/2022 – Protocolo 

Clínico de Regulação de Acesso para Tratamento de Alta Complexidade em Oncologia: 

  

Quadro 1. Categorias BI-RADS, achados MAMOGRÁFICOS, risco de câncer e conduta (Adaptado 9, 10 ) 

Categoria BI-RADS Achados mamográficos Conduta 
Ponto 

da 
Rede 

0. Indefinido Necessidade de avaliação 
adicional (indicidências 

mamográficas, 
ultrassonografia, etc) 

Realizar a avaliação 
necessária e 
reclassificar 

conforme categorias 
anteriores 

SOPC 

1. Negativo 
Sem achados 

Rotina de 
rastreamento 

APS 

2. Benigno 
Achados benignos 

Rotina de 
rastreamento 

APS 

3. Provavelmente benigno 

Achados provavelmente 
benignos 

Controle radiológico 
por três anos 
(semestral no 
primeiro ano e 

anual nos segundo e 
terceiros anos) SOPC 
Confirmando 

estabilidade da 
lesão, volta à rotina 

Eventualmente 
biópsia 

4. Suspeito (baixa, média e alta 
suspeição) 

Achados suspeitos de 
malignidade 

Biópsia e estudo 
histopatológico 

REDE 
HEBE* 

Mulheres com idade inferior a 35 anos e sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama devem ser 
encaminhadas ao Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer (SOPC) para avaliação do mastologista. 
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5. Altamente suspeito Achados altamente suspeitos 
de malignidade 

Biópsia e estudo 
histopatológico 

REDE 
HEBE* 

6. Achados já com diagnóstico 
de câncer 

Diagnóstico de câncer 
comprovado 

histologicamente 

Seguir tratamento 
conforme o caso 

REDE 
HEBE* 

 

REDE HEBE*: Enviar no e-mail cagenda_saude@bauru.sp.gov.br – os documentos devem ser 
escaneados separadamente (encaminhamento médico e laudo do exame) 

 

Quadro 2. Categorias BI-RADS, achados ULTRASSONOGRÁFICOS, risco de câncer e conduta (Adaptado 9, 10 ) 

Categoria BI-RADS Achados ultrassonográficos Conduta 
Ponto 

da 
Rede 

0. Indefinido Necessidade de avaliação 
adicional (indicidências 

mamográficas, 
ultrassonografia, etc) 

Realizar a avaliação 
necessária e 
reclassificar 

conforme categorias 
anteriores 

SOPC 

1. Negativo 
Sem achados 

Rotina de 
rastreamento 

APS 

2. Benigno 
Achados benignos 

Rotina de 
rastreamento 

APS 

3. Provavelmente benigno 

Achados provavelmente 
benignos 

Controle radiológico 
por três anos 
(semestral no 
primeiro ano e 

anual nos segundo e 
terceiros anos) SOPC 
Confirmando 

estabilidade da 
lesão, volta à rotina 

Eventualmente 
biópsia 

4. Suspeito (baixa, média e alta 
suspeição) 

Achados suspeitos de 
malignidade 

Biópsia e estudo 
histopatológico 

SOPC 

5. Altamente suspeito Achados altamente suspeitos 
de malignidade 

Biópsia e estudo 
histopatológico 

REDE 
HEBE* 

6. Achados já com diagnóstico 
de câncer 

Diagnóstico de câncer 
comprovado 

histologicamente 

Seguir tratamento 
conforme o caso 

REDE 
HEBE* 

 

REDE HEBE*: Enviar no e-mail cagenda_saude@bauru.sp.gov.br – os documentos devem ser 
escaneados separadamente (encaminhamento médico e laudo do exame) 
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Fluxograma dos Pontos da Rede de Atenção conforme achados de imagem: 
 

 

 

Com o objetivo de estabelecer uma LINHA DE CUIDADO E FORTALECIMENTO DA    REDE DE ATENÇÃO AO 

CÂNCER DE MAMA no município de Bauru, a rede municipal de saúde conta com as equipes de saúde para 

empreender esforços para uma busca ativa eficiente de mulheres para realização de mamografias de 

rastreamento e diagnóstico, bem como contribuir para o acesso aos níveis de complexidade necessários 

para seguimento dos casos. 
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1.3 Prevenção e acesso facilitado 

Acesso aos exames:  

• Site da prefeitura: Será assegurado o acesso oportuno à mamografia de rastreamento para 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, a mulher poderá realizar seu próprio cadastro no site da 

Prefeitura Municipal de Bauru pelo endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br . O agendamento 

será viabilizado pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e a 

comunicação e orientação da data de agendamento pela unidade de saúde mais próxima da 

residência da munícipe;  

• Programa Mulheres de Peito: relevante conhecer que no estado de São Paulo, desenvolvido pela 

Secretaria de Estado da Saúde, também oferece exames gratuitos de mamografia, tendo como 

foco as mulheres entre 50 e 69 anos de idade. Não há necessidade de apresentar exame médico 

prévio para fazer o exame, basta realizar o agendamento pelo telefone 0800-779-0000. Porém 

trata-se apenas de um canal para conhecimento dos profissionais da rede que preferencialmente 

divulgarão os canais de acesso disponibilizados pelo município; 

• Acesso pelas unidades de Atenção Primária à Saúde e serviços especializados:  as mamografias de 

rastreamento e diagnósticas poderão ser solicitadas (seguindo as orientações do item 1) e 

agendadas pela rede municipal de saúde no Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru – CDIB, 

Maternidade Santa Isabel ou Hospital Estadual de Bauru via Sistema Informatizado de Regulação 

do Estado de São Paulo (SIRESP), anteriormente denominado CROSS. 

 

As unidades deverão cadastrar as requisições de mamografia no SISCAN (Sistema de Informação 

do Câncer) após a efetivação do seu agendamento informando o prestador do  serviço. O cadastramento é 

obrigatório. O adequado registro da requisição, no SISCAN, entre as modalidade de mamografia 

(rastreamento ou diagnóstico) é de grande importância para a avaliação do exame e seguimento de cada 

caso, além do faturamento e indicadores.  

 

2. COMPETÊNCIAS DOS SERVIÇOS NA REDE DE ATENÇÃO 

2.1 Atenção primária 

• Realizar atividade educativa relacionado a prevenção do câncer de mama e detecção precoce;  

• Solicitação dos exames de acordo com este Protocolo; 

• Requisitar o exame no sistema SIGSS/MV (Requisição APAC);   

http://www.bauru.sp.gov.br/
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• Agendamento dos exames via SIRESP; 

• Inserir o formulário no SISCAN atentando-se para seleção correta do prestador; 

• Seguir a recomendação relacionada a vacina COVID-19 para o agendamento da mamografia (Nota 

técnica INCA); 

• Após agendamento entregar ao paciente: Pedido do exame do SIGSS, a requisição do SISCAN e  a 

ficha de avaliação vacinal COVID-19 (obrigatória – Anexo 1);   

• Orientar a mulher em relação ao resultado dos exames e a rotina de rastreamento durante 

atendimento (Seguir o Quadro 1); 

• Pacientes com sintomas suspeitos de câncer de mama devem ser encaminhados ao serviço de 

referência (SOPC), especialidade mastologia; (Anexo 2) 

• Pacientes atendidas na unidade com alta suspeição de câncer (resultado de mamografia Bi-Rads 

4, 5, 6 ou US de mamas Bi-Rads 5 ou 6, usuários com biópsias de outros serviços com diagnóstico 

de carcinoma ou atipias celulares) serão agendadas na Rede Hebe: enviar o encaminhamento para 

mastologista e o laudo do exame via e-mail (cagenda_saude@bauru.sp.gov.br); 

• Realizar o controle de presença das pacientes agendadas para Rede Hebe, via sistema SIRESP,  e 

realizar a busca ativa das que faltaram no atendimento especializado. 

2.2 Unidade de urgência e Pronto Atendimento 

  Os atendimentos clínicos de urgência são prestados em cinco unidades distribuídas em quatro 

bairros e uma no centro, sendo UPA BELA VISTA, UPA GEISEL, UPA MARY DOTA, UPA IPIRANGA e PSMC. 

Em casos de atendimentos às pacientes com alta suspeição de câncer (resultado de mamografia Bi-Rads 

4, 5, 6 ou US de mamas Bi-Rads 5 ou 6, usuários com biópsias de outros serviços com diagnóstico de 

carcinoma ou atipias celulares) a unidade deve realizar o encaminhamento para o mastologista 

Oncológico e enviar via e-mail (cagenda_saude@bauru.sp.gov.br), lembrando que os documentos devem 

ser escaneados separadamente (encaminhamento médico e laudo do exame). 

2.3 Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru – CDIB 

Após a realização dos exames de mamografia no CDIB, os casos que apresentam necessidade de 

acompanhamento com mastologista e/ou apresentar resultados de Birads Zero ou III com sugestão de 

realização de ultrassom de mamas terão os SADT’s expedidos pelos profissionais médicos responsáveis por  

mailto:cagenda_saude@bauru.sp.gov.br
mailto:cagenda_saude@bauru.sp.gov.br
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laudar os exames no CDIB, e o agendamento será viabilizado após solicitação de vaga para Central de 

Agendamentos pelo serviço, não sendo necessário o retorno aos serviços de APS. 

Nos casos em que houver dificuldade para localização da usuária, será solicitado à unidade de 

saúde do território sua localização. 

As Unidades de Atenção Primária (UBS e USF) também terão vagas de mastologia para o SOPC reguladas 

pela Central de Regulação - SMS para  os quais deverão se atentar ao Protocolo de Mastologia para 

agendamento. 

Pacientes advindas de rastreamento populacional ou mamografia diagnóstica, com alta suspeição 

de câncer (resultado de mamografia Bi-Rads 4, 5, 6 ou US de mamas Bi-Rads 5 ou 6) deverão ser 

encaminhadas pelo próprio serviço a Central de Regulação que procederá com a inclusão no sistema de 

regulação para solicitação de agendamento via  Rede Hebe. Para isso, o serviço deve elaborar o 

encaminhamento médico para mastologista/oncologia e após encaminhar via e-mail 

(cagenda_saude@bauru.sp.gov.br) juntamente com o laudo do exame escaneados separadamente. Após 

agendamento realizado, o serviço deverá comunicar a usuária quanto a data e local de atendimento bem 

como orientar quanto aos documentos que deverão ser apresentados. 

O serviço poderá realizar matriciamentos a respeito de demandas que surgirem em relação ao 

tema apresentado.  

2.4 Divisão de Apoio Social e Central de Regulação (DASCR) da SMS 

•  Receber as solicitações das unidades de saúde municipais (via Sistema de Regulação on line)  e inserir 

na Rede Hebe. Documentação necessária no anexo 3; 

•  Inserir usuários da rede suplementar que procuram a Secretaria Municipal de Saúde com com alta 

suspeição de câncer (resultado de mamografia Bi-Rads 4, 5, 6 ou US de mamas Bi-Rads 5 ou na Rede 

Hebe;  

• Entregar o agendamento da Rede Hebe para as usuárias egressas da rede suplementar de saúde e 

realizar as orientações sobre o mesmo.  

• Realizar matriciamentos para discussão de fluxo de encaminhamentos e atualizações quanto aos 

protocolos de regulação para os casos de alta suspeição de CA.  

• Apontar ao gestor municipal e estadual dificuldades quanto aos agendamentos e início dos 

tratamentos em tempo oportuno dos casos suspeitos e diagnosticados de CA que estão sendo incluídos  

mailto:cagenda_saude@bauru.sp.gov.br
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na Rede HEBE. 

2.4.1 Rede Hebe Camargo 

 Em 28 de dezembro de 2016, foi publicado o Decreto nº 62.394  que instituiu a Rede "Hebe Camargo" 

de Combate ao Câncer e em 22 de junho de 2017 foi publicada a Resolução nº SS-42 que aprova o 

regulamento da Rede "Hebe Camargo" de Combate ao Câncer. Entende-se como Rede "Hebe Camargo" de 

Combate ao Câncer - RHCCC o conjunto de unidades de diagnóstico e/ou especializadas no tratamento de 

câncer, situadas no Estado de São Paulo, habilitadas pelo Ministério da Saúde, que prestam assistência 

integral, de qualidade e resolutiva ao paciente com câncer, atuando de forma integrada à rede de saúde e às 

diretrizes do SUS. 

2.5 Serviços de referência em Mastologia 

A Mastologia se coloca hoje como uma especialidade da Ginecologia. Embora não esteja definida  

entre as obrigatoriedades de atendimento da rede municipal de saúde, o município de Bauru dispõe, hoje, 

de ambulatórios com especialidade de Mastologia com o objetivo de dar apoio especializado à rede 

municipal de saúde e resolutividade, principalmente   na detecção precoce do Câncer de Mama, assim como 

agilidade nos encaminhamentos dos  casos oncológicos ao diagnóstico e tratamento. 

O serviço de referência municipal, local de instalação e atendimento às pacientes de Mastologia é o 

Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer (SOPC). As patologias atendidas são suspeitas de malignidade 

e as doenças benignas da mama.  

 

2.5.1 SOPC (Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer): 

Patologias benignas das mamas de pacientes fora do período gestacional ou puerperal: 

• Pacientes com Mamografias Birads Zero e III; 

• Nódulos mamários palpáveis sem exames de imagem; 

• Mastalgia acíclica; 

• Patologias inflamatórias das mamas não puerperais; 

• Mamas supranumerárias; 

• Outras patologias provavelmente benignas das mamas; 

 

 

https://www.saude.sp.gov.br/resources/rede-hebe-camargo/legislacao/decreto_n62.394_de_28_de_dezembro_de_2016.pdf
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Patologias ou alterações com suspeita para câncer de mama: 

• Nódulos irregulares com retração de pele ou mamilo ao exame clínico; 

• Alterações do mamilo como inversões recentes ou lesões sugestivas de doença de Paget; 

• Qualquer nódulo mamário em mulheres acima de 50 anos; 

• Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistirem por mais de um ciclo 

menstrual; 

• Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em 

mulheres adultas de qualquer idade; 

• Descarga papilar sanguinolenta unilateral; 

• Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos; 

• Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral; 

• Presença de linfadenopatia axilar; 

• Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com 

aspecto  de casca de laranja; 

• Retração na pele da mama; 

• Mudança no formato do mamilo. 

 A critério do mastologista algumas usuárias retornarão para acompanhamento no SOPC no 

período de 6 meses a 1 ano. Estas deverão realizar contato telefônico com a unidade para o agendamento 30 

dias antes do retorno solicitado. As demais usuárias serão contra referenciadas para acompanhamento na 

rede primária.   

Todos os casos investigados e diagnosticados pelo SOPC, positivos para câncer de mama serão 

inseridos através do sistema SIRESP na rede de oncológica Hebe Camargo e encaminhados para 

seguimento do tratamento nos serviços de referência, de acordo com a regulação da vagas. 

O serviço poderá realizar matriciamentos para a rede de atenção à saúde com objetivo de 

orientação do fluxo correto de encaminhamento. 

O SOPC deverá realizar busca ativa dos casos encaminhados ao serviço terciário em caso de falta. 

Preferencialmente, comunicar a Unidade Básica de Saúde de Referencia para apoiar na busca ativa e 

seguimento. A cada quadrimestre o SOPC deverá encaminhar às unidades básicas solicitantes a relação 
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das mulheres com desfecho (em seguimento, descartado ou confirmado, encaminhado para serviço 

especializado). 
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Anexo 1.  Formulário - Levantamento de Histórico Vacinal COVID-19 para Realização de 
Mamografia (Anexar ao PEDIDO de Mamografia) 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade   

Nome   

Data de Nascimento   

 

TIPO DE MAMOGRAFIA 

(    )  Diagnóstica* (     ) Rastreamento** 

*Agendar o exame independente da data da vacinação para COVID-19 

**Agendar  após 4 semanas da última dose de vacina do COVID-19 

 

INFORMAÇÕES SOBRE VACINA COVID-19 

Tomou vacina COVID-19      (      ) Sim       (     )Não 

Última dose de vacina COVID-19dose    
1ª (     )    2ª (     ) 3ª (     )  4ª (     )  5ª (      

) 

Data da última dose de vacina COVID-19    
_____/______/_____ 

MSD (      )     MSE (      ) 

Vacina 
(      ) Coronavac  (    ) Pfizer     

      (      ) Astrazeneca   (     ) Jansen 

Teve alguma reação após a vacinação? Quais?  

  
Sentiu alguma linfadenopatia (íngua) na região 
axilar? 

(      ) Sim       (     )Não 

Se sim, qual axila? (      ) Direita       (     ) Esquerda 

 

Bauru, _________ de __________ de 20____. 

Responsável: _____________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Fluxograma dos Pontos da Rede de Atenção conforme achados de imagem: 
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Anexo 3 – Documentação necessária e CID para regulação de vaga “mastologia”- câncer de mama 
 
 

Documentação necessária para regulação da vaga (DASCR): 

 
Fonte: Info Saúde (Intranet – Bauru/SP,2022) 

 
 

Acesse a deliberação CIB nº 62, que aprova a NOTA TÉCNICA: “PROTOCOLO CLÍNICO DE REGULAÇÃO 
DE ACESSO PARA TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA”   em : 
 
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2022/06/E_DL-CIB-62_270622.pdf 
 
Trechos do mesmo documento, a seguir: 
 
Pacientes em programa de rastreamento populacional para câncer de mama. Estas vagas só devem 
ser utilizadas para pacientes em programa de rastreamento para câncer de mama que necessitem 
confirmação diagnóstica rápida e terapia antitumoral sem longo tempo de espera. Estas vagas serão 
a via final da Linha de Cuidados em Câncer de Mama. 
 
CID para regulação de vagas: C50; Z12.3 

 

 

https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2022/06/E_DL-CIB-62_270622.pdf

