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SINAIS e SINTOMAS

Tumor do Sistema
Nervoso Central
Tumor
raqui-medular
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Cefaléia aguda (<6 mesesde evolução) com
alteração neurológica (vômito, náusea,
convulsão, alteração de comportamento,
déficit visual e/ou motor)
Dor, fraqueza em membros, parestesias,
alteração da marcha, deformidade na
coluna (escoliose progressiva),
alteração esfincteriana

SINAIS e SINTOMAS

Retinoblastoma
Tumor de Adrenal
Tumor Ósseo
Linfoma ñ-Hodgkin

T. de Wilms //Neuroblastoma
T. hepático // T. de ovário //
Sarcoma de partes moles
Sarcoma de partes moles
Tumor de Testículo //
Leucemia //Linfoma
Melanoma
Tumor de mediastino
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Leucocoria - reflexo branco na pupila
sob incidência de luz
(reflexo do “olho de gato”)

Linfoma
Leucemia Aguda//Linfoma

Polo de investigação

Polo de tratamento

INCA e HSE
TC ou RM em até 24h

inca

todas as caps

hse

1.0 / 2.1 / 4.0

INCA

Sugestão de conduta inicial
Encaminhar direto para
Pólo de Investigação

Virilização, puberdade precoce
(aparecimento de pêlos, mama,
aumento da genitália, acne)

USG de abdome em até 72h

Dor persistente em extremidade com
aumento de volume, com ou sem sinais
flogisticos, mesmo com história de trauma

Rx simples do membro
acometido em até 72h

Polo de investigação

inca

todas as caps

hse

1.0 / 2.1 / 4.0

inca

todas as caps

inca

todas as caps

hse

1.0 / 2.1 / 4.0

hMJ

2.2 / 3.2 / 5.1 / 5.2 / 5.3

Polo de tratamento

INCA e HSE

INCA

Massa abdominal palpável e/ou
evidenciada em US ou TC
Sintomas associados: dor abdominal,
queixas urinárias e de evacuação,
vômitos, obstrução intestinal, febre,
palidez e/ou dor óssea

USG e/ou TC de abdome e
Hemograma completo
em até 24h

Pesquisar sinais associados:
criptorquidia, hipospádia, hemihipertrofia
Tumoração de partes moles: “massa” em
extremidade ou em qualquer parte do
corpo, com ou sem sinais flogísticos
Sinais associados: dor, obstrução nasal,
rinorreia, otorreia, proptose,
dificuldade urinária e de evacuação,
sangramento vaginal

Rx simples do membro,
e/ ou US partes moles,
e/ou US de abdome e
Hemograma Completo em
até 72h

Massa em bolsa escrotal

USG de bolsa escrotal e
hemograma completo
em 24h

Mancha de crescimento rápido, alteração
na borda ou coloração, assimétrica,
com sangramento ou prurido

Encaminhar direto para
Pólo de Investigação

Massa mediastinal com ou sem sintomas
associados: asma, tosse, dispneia, estridor,
ortopneia, edema facial, engurgitamento
de vasos da Cabeça e Pescoço

RX de Tórax, Hemograma
em até 24h

SINAIS e SINTOMAS

Leucemia Aguda

Sugestão de conduta inicial

Palidez com: Equimoses, petéquias,
sangramentos, Hepatoesplenomegalia,
Linfonodomegalias,
Dor óssea / claudicação
Adenomegalia de consistência endurecida,
fixa, indolor, sem sinais flogísticos,
> 2,5 cm Qualquer adenomegalia
persistente (>2,5 cm) por mais de 6 semanas,
a despeito do uso de antibióticos.
Qualquer adenomegalia supraclavicular
Massa mediastinal com ou sem dispneia

Sugestão de conduta inicial
Hemograma completo
em até 24h. Se 2 ou mais
alterações: (Anemia/
Leucocitose ou
leucopenia/Plaquetopenia)
Encaminhar direto ao
polo de tratamento

Encaminhar direto para
Pólo de Investigação

Polo de investigação

INCA E HSE

Polo de tratamento

Para realizar
sorologias,
PPD e Biópsia:

hse

1.0 / 5.1

hMJ

2.2 / 3.2 / 5.2

hL

2.1 / 4.0 / 5.3

ippmg 3.1 / 3.3

HSE, HL,
IPPMG, INCA,
HEMORIO

