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AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA GINECOLÓGICA (ONG) 
 
 

     Neste ambulatório, as pacientes encaminhadas de acordo com o protocolo 

abaixo, têm o estadiamento e o planejamento do tratamento iniciado no dia da 

primeira consulta. Destacamos que as pacientes devem ser encaminhadas 

preferencialmente sem qualquer intervenção prévia (exceto biópsias para as 

situações indicadas abaixo). Os casos submetidos a procedimentos prévios ao 

encaminhamento, não poderão ser aceitos.      

 

 

1) Tumores Anexiais e Carcinoma de ovário  
 

        A – Pacientes de qualquer idade com massas anexiais consideradas suspeitas 

pela ultrassonografia (cistos multioculares, multiseptados, com projeções internas ou 

áreas sólidas) ou pacientes massas sólidas uni ou bilaterais.                                                                                                          

Nota: Massas anexiais com características benignas deverão ser encaminhadas ao 

GDE - Ambulatório de Ginecologia Dor Pélvica e Endoscopia. 

  

        B - Carcinomas epiteliais de ovário.  Se a paciente tiver sido submetida a 

procedimento cirúrgico prévio, deverá ser encaminhada com a descrição dos 

achados clínicos anteriores à cirurgia e dos achados cirúrgicos. De acordo com os 

protocolos internacionais a paciente deverá ser submetida à estadiamento 

adequado. A paciente deverá trazer blocos parafinados do material obtido com a 

cirurgia (Indispensável). 

 

       C - Tumores de células germinativas de ovário e tumores de estroma e cordões 

sexuais (idem)  

 

 Exames necessários para o encaminhamento sem os quais o agendamento 
não poderá ser feito:  
 
      - História clinica e descrição do exame ginecológico;  

      - Laudo de Ultrassonografia e respectivas imagens;  

      - Para as situações previstas nos itens B e C: laudo do anátomo patológico, 

blocos parafinados e lâminas. Este material deverá ser trazido pela pacientes na 

primeira consulta; a unidade que fizer o encaminhamento deverá providenciar a 

obtenção do mesmo junto ao laboratório de Patologia.   
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2) Lesões Endometriais 
 

A - Pacientes já submetidas à amostragem de endométrio por qualquer método 

(histeroscopia com biópsia; Pipelle; Novak ou curetagem) com achados de 
Hiperplasia simples ou complexa com Atipias, Carcinoma ou Sarcoma*. 
* Mulheres com sangramento anormal e ultrasonografia mostrando espessamento 

endometrial podem ser encaminhadas para a Mater ou outra Unidade secundaria 

para histeroscopia e biópsia. Se o diagnóstico histopatológico for um dos indicados 

acima, encaminhar para o HCRP. 

               Exames necessários para o encaminhamento: 

    - Descrição do exame ginecológico;  

    - Laudo de ultrassonografia prévia a biópsia e respectivas imagens; 

    - Laudo do exame anátomo-patológico, blocos e lâminas. Este material deverá ser 

trazido pela pacientes na primeira consulta.  A unidade que fizer o encaminhamento 

deverá providenciar a obtenção do mesmo junto ao laboratório de Patologia.    

 

  

3) Lesões cervicais  
 

A - Carcinomas microinvasores e invasores do colo ou outra lesão maligna  

Exames necessários para o encaminhamento sem os quais a paciente não poderá 

atendida: 

- Descrição exame ginecológico;  

- Laudo do anátomo patológico, blocos e lâminas. Este material deverá ser trazido 

pela pacientes na primeira consulta; a unidade que fizer o encaminhamento deverá 

providenciar a obtenção do mesmo junto ao laboratório de Patologia.     

 

        

4) Doença trofoblástica gestacional (Mola hidatiforme) 
 
         Exames necessários para o encaminhamento: 

         - Relatório clinico, exame ginecológico e ultrasonografia;  

         - Dosagem de gonadotrofina coriônico se tiver sido feito;  

         - Se a mola tiver sido previamente esvaziada: laudo do anatomopatológico, 

blocos e lâminas. Este material deverá ser trazido pela pacientes na primeira 

consulta; a unidade que fizer o encaminhamento deverá providenciar a obtenção do 

mesmo junto ao laboratório de Patologia.    

- Se a mola não houver sido esvaziada, encaminhar para a paciente para a 

Unidade de Emergência.  
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5) Doenças da vulva  
 

        Pacientes submetidas à biopsia prévia com diagnóstico de:  
      - Hiperplasias e NIV (Neoplasia Intra-epitelial da Vulva)  

      - Carcinomas ou outra lesão maligna 

    Exames necessários para o encaminhamento: 

       - História clínica, descrição do exame ginecológico e tratamentos efetuados (tipo 

e duração);  

      - Para casos previamente biopsia dos: laudo do anátomo patológico, blocos e 

lâminas. Este material deverá ser trazido pela pacientes na primeira consulta. A 

unidade que fizer o encaminhamento deverá providenciar a obtenção do mesmo 

junto ao laboratório de Patologia.     
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