
FLUXOGRAMA - MASTALGIA E 
DESCARGA CAPILAR

Anamnese e exame físico 
Enfermeiro(a)/médico(a)

ECM (exame clínico da 
mama) normal?

Dor bilateral

Cíclica relacionada à 
menstruação?

Sim

Tranquilizar a mulher, se idade de 50 a 69 
anos, solicitar mamografia de rastreamento               
Recomendar uso de sutiãs adequados               
Orientar retorno para reavaliação se persistir a 
dor                                     
Enfermeiro(a)/médico(a)

Encaminhar à consulta médica 
para investigar causas hormonais

NÃO

Sim
Presença de 

descarga 
espontânea?

Aparência da secreção

Serosa (àgua de rocha) 
Sanguinolenta  
Serossanguinolenta   
Ou mulher > 60 anos

Sim

  Investigação para CA de Mama     
Encaminhar à mastologia caso a 
investigação não possa ser 
realizada.   
Enfermeiro(a)/médico(a)

Amarelada, 
esverdeada, 

amarronzada ou 
acinzentada

Provavelmente benigna        
Orientar não estimular 

descarga 
Enfermeiro(a)/médico(a)

Avaliação médica

Leite ou colostro

Puérpera ou gestante?  
Se dúvida ofertar TRG

Fisiológico: tranquilizar a mulher;       
Se gestante recém descoberta, 

acolher e seguir fluxograma pré-natal 
Enfermeiro(a)/médico(a)

Sim

NÃO

Causas de descarga:
- Fisiológicas ou patológicas não mamárias:
- descarga leitosa ou aquosa bilateral;
- idiopática 40%-50%, galactorreia 20%-30%, medicação 
10%-45%, associada à irregularidade menstrual: síndrome 
anovulatórias 1%-2%, lesões de sela túrcica 1% a 2%.
- Patológicas da mama:
- papiloma intraductal (44% dos casos): 45-50 anos de idade, 
95% uniductal e unilateral, 20% a 50% dos casos têm 
derrame serossanguinolento;
- pode ser multifocal e conter hiperplasia e células atípicas, 
aumentando risco de CA de mama nesses casos;
- ectasia ductal (15%-20% dos casos): > 50 anos, secreção 
opalescente;
- câncer de mama (10% a 15% dos casos): normalmente 
associado à massa e unilateral.

Mulher com queixa de mastalgia 
ou presença de secreção 

mamilar (descarga capilar)

Dor: unilateral/bilateral, relação com a menstruação, 
tempo de dor, progressão;                                       
Mudança no aspecto da mama, nódulos, linfonodomegalia 
axiliar ou supraclavicular;                                            
Idade, história de amamentação corrente ou passada, uso 
de medicação;                                                            
História de trauma e/ou febre;                                                    
História ginecológica.

Sim
Avaliação médica

Avaliar a necessidade de solicItar 
USG de mama em relação aos 

achados no exame ECM

NÃO

NÃO

Sim


