
RETIFICAÇÃO DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
No art. 3º da Portaria nº 1.154/SAES/MS, de 02 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União nº 194, 
seção 1, de 7 de outubro de 2019, página 184 e 185. 
 
Onde se lê: 
 

Art. 3º ........................................................................... 

 
. CÓ DIGO NOME ALTERAÇÕ  ES 

. 04.16.12.002-4 Mastectomia simples Altera descrição para: Ressecção total unilateral de mama 

 em oncologia por tumor maligno. Em caso de tumor unilateral, admite 

  como procedimento sequencial ou reconstrução com 

  retalho miocutâneo ou plástica mamária 

 

. 

 reconstrutiva pós-mastectomia com implante de prótese, 

  com ou sem a plástica mamária feminina não estética na 

  mama colateral. Em caso de tumor bilateral simultâneo e 

  com tratamento cirúrgico também 

 

. 

 simultâneo, admite como procedimento(s) sequencial(ais) 

  para a mama contralateral: ou ressecção de lesão não 

  palpável de mama com marcação ou linfadenectomia 

  seletiva guiada (linfonodo sentinela) ou 

 

. 

 mastectomia radical com linfadenectomia axilar ou 

  segmentectomia / quadrantectomia / setorectomia de 

  mama com ou sem linfadenectomia axilar unilateral. No 

  caso de o procedimento na mama contralateral ser 

 

. 

 o próprio 04.16.12.002-4 Mastectomia simples em 

  oncologia, registrar este procedimento com o máximo de 

  dois. 



  Altera quantidade máxima para: 2 (dois) 

 

Leia-se: 
 

Art. 3º .......................................................................... 

 
. CÓ DIGO NOME ALTERAÇÕ  ES 

. 
04.16.12.003-
2 

Mastectomia 
simples em 
oncologia 

Altera descrição para: Ressecção total  unilateral  de  mama por tumor maligno. 
Em caso de tumor unilateral, admite como procedimento sequencial ou  
reconstrução com retalho miocutâneo ou plástica mamária reconstrutiva pós- 
mastectomia com 

 

 

. 

 implante de prótese, com ou sem a plástica mamária 

 feminina não estética na mama colateral. Em caso de 

 tumor bilateral simultâneo e com tratamento cirúrgico 

 também simultâneo, admite como procedimento(s) 

 sequencial(ais) para a mama 

 

. 

contralateral: ou ressecção de lesão não palpável de mama 

 com marcação ou linfadenectomia seletiva guiada 

 (linfonodo sentinela) ou mastectomia radical com 

 linfadenectomia axilar ou segmentectomia / 

 

. 

quadrantectomia / setorectomia de mama com ou sem 

 linfadenectomia axilar unilateral. No caso de o 

 procedimento na mama contralateral ser o próprio 

 04.16.12.003-2 Mastectomia simples em oncologia, 

 registrar este procedimento com o máximo de dois. 

 

. 

Altera quantidade máxima para: 2 (dois) 

 


