
 
 

 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 312/2018.                                                           Em, 12 de setembro de 2018. 
 

SOLICITA AO EXMº. SENHOR PREFEITO A 
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EM 
MASTOLOGIA PARA HOSPITAIS MUNICIPAIS E 
POSTOS DE SAÚDE DE CABO FRIO. 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 
público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 
Prefeito solicitando a contratação de médicos especialistas em Mastologia para Hospitais 
Municipais e Postos de Saúde de Cabo Frio. 

 
Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2018. 

 
LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereador - Autor  
 

JUSTIFICATIVA: 
A mastologia abrange os mais diversos cuidados relacionados às glândulas mamárias. 

Logo, o mastologista profissional responsável por essa especialidade  está apto a identificar 
doenças e demais manifestações anormais nas mamas. 

Sua habilidade também envolve as cirurgias mamárias por motivos de saúde. Além 
disso, ele auxilia a mulher no conhecimento da mama, o que possibilita que ela mesma possa 
perceber qualquer eventual irregularidade nos seios. 

A consulta a um mastologista abrange, além dos exames comuns de toque, uma 
entrevista para verificar o histórico da paciente. Em seguida, o médico pode solicitar exames 
complementares, como a mamografia, a ressonância ou a ultrassonografia. 

A mastologia abrange os mais diversos cuidados relacionados às glândulas mamárias. 
Logo, o mastologista, profissional responsável por essa especialidade, está apto a identificar 
doenças e demais manifestações anormais nas mamas. 

Sua habilidade também envolve as cirurgias mamárias por motivos de saúde. Além 
disso, ele auxilia a mulher no conhecimento da mama, o que possibilita que ela mesma possa 
perceber qualquer eventual irregularidade nos seios. 

A consulta a um mastologista abrange, além dos exames comuns de toque, uma 
entrevista para verificar o histórico da paciente. Em seguida, o médico pode solicitar exames 
complementares, como a mamografia, a ressonância ou a ultrassonografia. 

Se for achado algum nódulo, o mastologista prossegue o tratamento com um 
procedimento chamado punção. Por meio dele, uma biópsia é realizada para definir se é 
maligno ou benigno e, posteriormente, existe um novo encaminhamento para exames de 
tratamento. 

Com uma estimativa de 57.960 novos casos da doença previstos para 2016, segundo 
dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama ainda é o mais comum 
entre as mulheres no mundo todo, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, sendo 
inclusive o que mais mata. E para promover a conscientização da população sobre a 
importância do autoexame e, principalmente, da necessidade das mulheres se consultarem 
regularmente com o mastologista. 

Por esses motivos explicados acima, é muito importante que exames periódicos e 
consultas de rotina sejam marcados corretamente para que qualquer sinal de câncer seja 
identificado o quanto antes, por isso a importância de se ter um Mastologista no quadro de 
médicos dos hospitais e postos de saúde de nosso Município. 


