
Um guia para o seu procedimento 
com o LOCalizadorTM 

Uma nova forma de orientar as 
cirurgias da mama  
Devido aos progressos em exames de imagem e rastreio, o 
cancro da mama é, frequentemente, detetado em fases iniciais. No 
entanto, a deteção precoce significa que as lesões são tipicamente 
menores e, portanto, mais difíceis de localizar, durante a cirurgia.  

Atualmente, cerca de 50% de todas as lesões são “não palpáveis”, 
o que significa que o seu cirurgião não consegue encontrá-las 
apenas pelo toque. Os métodos tradicionais de localização de 
lesões mamárias envolvem a utilização de fios cirúrgicos ou 
sementes radioativas como marcadores, mas essas técnicas 
apresentam sérias desvantagens para médicos e pacientes. 
Frequentemente envolvendo desconforto, inconveniência e vários 
procedimentos no mesmo dia, estes procedimentos podem levar a 
ansiedade (stress) e pressão, desnecessárias para si. 

Agora existe uma forma revolucionária para a sua equipa de 
cuidados de saúde marcar e encontrar lesões na mama – com o 
LOCalizador, um sistema aprovado pelo FDA (Administração de 
Alimentos e Medicamentos) – que utiliza a mais recente tecnologia 
para trazer mais precisão e menos nervosismo e ansiedade ao 
seu procedimento.

Como funciona o LOCalizador  
O LOCalizador da Faxitron® é um Sistema de localização de 
lesões mamárias projetado para orientar cirurgias de mama 
com maior facilidade e precisão.  

Recursos do LOCalizador:  
•  Sem radioatividade ou fios cirúrgicos
•   Um identificador miniatura projetado para ser 

implantado até 30 dias antes da cirurgia 
•   Um número de Identificação única  

inserido na etiqueta para marcar 
claramente a sua lesão.  

•   Um novo nível de precisão que 
visa ajudar a melhorar os resultados 
cosméticos 

O que esperar com  
o LOCalizador  
Como funciona o posicionamento 
do identificador?  
O LOCalizador pode ser colocado no peito até 30 dias antes da 
sua cirurgia. A área onde a lesão está localizada será anestesiada 
e o identificador será então implantado com uma agulha, guiada 
com uma máquina de ultra-som ou raio-x. O seu médico irá utilizar 
o leitor do LOCalizador para confirmar a posição e a identificação. 
Estas informações ajudarão o seu cirurgião a planear o caminho 
cirúrgico e a remoção da lesão. Uma vez que o identificador foi 
implantado, não o irá sentir e poderá voltar a casa e retomar as 
suas atividades normais.  

O que acontece durante a cirurgia? 
O seu cirurgião determinará a localização exata do identificador 
com o sistema de leitor e sonda do LOCalizador. Em todos os 
momentos, durante a cirurgia, o leitor portátil tem a capacidade 
de exibir a distância exata do identificador. Ao medir com precisão 
a distância até à lesão alvo, o LOCalizador pode facilitar a incisão 
cirúrgica precisa, ajudando os cirurgiões a economizar tempo e a 
alcançar o melhor resultado cosmético.   

Uma vez que a lesão tenha sido removida, o seu cirurgião usará 
o LOCalizador para confirmar que o identificador foi retirado com 
o tecido. 
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Os serviços de cuidados de saúde do Care New England são feitos 
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informações, visite a página carenewengland.org/CNEMG. 
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Porque é que o LOCalizador 
é a escolha certa para si? 
Menos stress/ansiedade  Você não terá que lidar 
com os inconvenientes e desconfortos relacionados 
com os fios ou materiais radioativos que vêm com os 
métodos tradicionais de localização.  

Agendamento conveniente  O seu médico pode 
agendar o implante de identificação num dia separado 
da cirurgia, para que, no dia da cirurgia, não precise 
passar por vários procedimentos.  

Confirmação imediata  Como o seu implante 
de identificação tem um número de identificação 
exclusivo, o cirurgião pode confirmar que é o correto 
para remoção durante a cirurgia.   

O caminho para melhores resultados  A precisão 
do LOCalizador pode ajudar a reduzir a hipótese 
de uma cirurgia de seguimento e pode minimizar a 
quantidade de tecido que deve ser removido.  


