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CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO

Câncer de Mama
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MASTOLOGIA DA LIGA
PASSO A PASSO DA TRIAGEM

Onde? Centro Avançado de Oncologia (CECAN)
Av. Miguel Castro, 1355, Dix-Sept Rosado - Natal/RN.
Quando? De segunda-feira a quinta-feira, das 07hs às 10hs.
O que levar? Encaminhamento (Ficha de Referência), exames
de mama (todos que tenha feito, incluindo ultrassonografia
mamária, mamografia, biópsia ou punção mamária) e cópias
do comprovante de endereço, Cartão SUS e documentos (RG e
CPF)
Não necessita de agendamento prévio.
Fique atenta: Para realizar exames pelo SUS (ultrassonografia
mamária ou mamografia), a paciente que reside em Natal deve
procurar a Unidade Básica de Saúde do seu bairro para dar
entrada nos exames, levando a solicitação médica, cópia dos
documentos, comprovante de endereço e cartão SUS. Pacientes
que residem no interior, devem procurar a Secretaria de Saúde
do seu município.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(84) 4009.5600

(84) 98866.0400

APOIO

Este folheto informativo não substitui a conversa com médico, apenas ele poderá
lhe orientar sobre a maneira mais adequada de identificar o câncer de mama.
Não tome medicamento sem a orientação de um médico ou farmacêutico, pode ser
perigoso à sua saúde.

