
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de enfermagem/Médica 

Exame Clínico das 

Mamas (ECM) 

Alterações /Achados clínicos 

SIM 

- Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 20 anos 

(considerando por rotina de acompanhamento do município de 

Coxim). 

- Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo, independente 

da idade; 

- Nódulo mamário persistente por mais de um ciclo menstrual. (> 

30 anos) 

- Nódulo mamário em mulheres com história prévia de câncer de 

mama/ ou alto risco. 

- Alteração unilateral na pele da mama. 

- Descarga papilar sanguinolenta unilateral. 

- Presença de linfadenopatia axilar.  
 

 

NÃO 

Mamografia de Rastreamento 

- Em mulheres assintomáticas, com exame clinico 

das mamas normal, sem TRH (Tratamento de 

reposição hormonal) e idade entre 50 a 69 anos; 

- Mulheres de 50 a 69 anos com intervalo 

máximo de 02 anos entre os exames (ECM anual). 

Lesões Palpáveis (< 30 

anos) 

Ultrassonografia 

Indicações:  

• Diagnóstico diferencial entre lesão sólida e 

lesão cística.  

• Alterações no exame físico;  

• Na jovem com lesão palpável.  

• Nas alterações do exame clínico no ciclo 

grávido-puerperal.  

• Na doença inflamatória e abscesso. 

 

Lesões palpáveis (> 

30 anos) 

Mamografia Diagnóstica 

-Nódulos, espessamentos; Alterações da pele das 

mamas; Fluxo capilar; Linfonodo axilar suspeito; 

Mulheres em tratamento de reposição 

hormonal,inicial e controle anual, durante a TRH; 

Achado anormal com mamografia anterior; 

Ultrassonografia com imagem de nódulo (cístico, 

solido e / ou misto) 

 

Lesões não palpáveis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Saúde da Família 

Encaminha a paciente para a gerência de 
saúde da mulher com: 
-Laudo Médico 
-RG, CPF e Comprovante de residência. 

Gerência de Saúde 

da Mulher 

Avalia processo 

 

 

Marcação do exame na Unidade Policlínica Lourdes Fontoura 

 

Exame autorizado 

Exame não 

autorizado 

Encaminha para 

correção a ESF 

 

Gerência da Saúde da Mulher 

Recebe resultado dos exames e encaminha as ESF. 

Mamografia Diagnóstica 

 

Mamografia de Rastreamento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados alterados do ECM devem ser 
avaliados e, em caso de suspeita, encaminhados 
para investigação diagnóstica em um serviço de 
referência para o diagnóstico do câncer de mama. 

 

Todas as mulheres com achados clínicos suspeitos, mesmo com 
exame de imagem negativo, devem ser submetidas à investigação 
por Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF), Punção por Agulha 
Grossa (PAG) ou Biópsia Cirúrgica, dependendo da disponibilidade 
do recurso e características da lesão. Esses procedimentos devem 
ser realizados em serviços ambulatoriais de referência para 
diagnóstico mamário (nível secundário). 
 

OBSERVAÇÕES 

Resultado encaminhado para ESF 

Classificação de BI-RADS® 

BI-RADS®0 BI-RADS® 1 e 2 BI-RADS® 3 BI-RADS® 4 e 5 BI-RADS® 6 

Deverão ser 

submetidas a 

novos exames de 

imagem para 

reclassificação. 

Devem ser 
orientadas para 
acompanhamento 
de rotina, na 
unidade de atenção 
primária, com 
repetição do exame 
de acordo com a 
faixa etária. 

 

Devem permanecer 

em 

acompanhamento 

por três anos, com 

repetição do exame 

a cada seis meses 

no primeiro ano e 

anual nos dois anos 

seguintes. 

Deverão ser 

encaminhadas para a 

unidade de referência 

secundária para 

investigação por exame 

histopatológico da lesão, 

preferencialmente por 

meio de PAG orientada 

por método de imagem. 

Pouco provável na 

Atenção Primária à 

Saúde, pois a mulher 

com diagnóstico de 

câncer já deve estar 

inserida em unidade 

terciária para 

tratamento. 

Encaminhamento/Central de Regulação na 

Secretaria municipal de saúde 

Serviço especializado de 

referência em Campo Grande 

Acompanhamento na Unidade 

básica de saúde 


