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ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: AÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

PARA O ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

Em virtude da elevada taxa de incidência, o câncer configura-se como um evidente 

problema de saúde pública mundial, merecendo destaque entre as mulheres o câncer de 

mama.  Nesse contexto, a neoplasia mamária apresenta – se como a principal causa de 

morte por câncer no Brasil, cujas estimativas para o ano de 2013 apontam a ocorrência 

de aproximadamente 53 mil novos casos da doença. Existem, entretanto, fatores como 

condições relacionadas à vida reprodutiva da mulher, história familiar de câncer de 

mama e a presença da alta densidade no tecido mamário que também predispõem para o 

crescimento celular desordenado na região.Inúmeras pesquisas tem demonstrado que a 

falta de conhecimento acerca da doença, associada à dificuldade de acesso aos serviços 

de diagnóstico favorecem para a detecção tardia desta neoplasia. Para tanto, é necessário 

que as ações de prevenção ao câncer que contribuem para a promoção da saúde, 

diagnóstico precoce, recuperação e reabilitação mereçam enfoque prioritário, 

principalmente para mulheres com informação limitada sobre o tema e com condições 

socioeconômicas desfavoráveis. Cabe então reflexões acerca de como a mulher percebe 

e lida com essa nova imagem, como isso afeta a sua existência. O sucesso da busca por 

melhores condições de vida para o sujeito oncológico depende do comprometimento de 

todos os envolvidos - profissionais, sujeito, família, amigos e redes de apoio”.Diante ao 

exposto observar-se que há necessidade emergencial de linhas de cuidado à mulher em 

especial ao que tange o câncer de mama, e que um dispositivo de saúde possível de 

contemlpar este cuidado integral seria a Estratégia Saúde da Família, uma vez que o 

atendimento oferecido às mulheres em relação ao câncer de mama, não deve 

permanecer centrado apenas nos serviços de alta complexidade, ele precisa existir em 

todos os níveis de assistência à saúde. Este estudo objetiva desvelar as ações 

desenvolvidas, pelas equipes de saúde das ESF, com mulheres acima de 30 anos, do 

rastreamento ao tratamento do câncer de mama e desenvolver em parceria com as 

equipes uma linha de cuidado a mulher com enfoque ao câncer de mama. Pesquisa 

exploratória, descritiva, com investigação de perfil epidemiológico de mulheres 

adscritas nas ESF de Lins e a aplicação de questionário semi estruturado aos 

profissionais. Os resultados quantitativos serão tratados estatisticamente e os 

qualitativos com ênfase na análise de conteúdo proposta por Bardin. Os preceitos éticos 

foram preservados sendo aprovado pela Resolução 466/12, no Parecer nº 1.626.030. 

Como resultados preliminares se apresenta, pautado na atuação dos profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) na busca de casos suspeitos de neoplasia sendo 

primordial por auxiliar na detecção precoce, reduzindo o tempo para o início do 

tratamento oncológico também figura-se como elo inicial do acesso à assistência 

oncológica, ao garantir intervenções que priorizem os aspectos preventivos como meio 

de proporcionar um atendimento seguro e humanizado para a população. 

Palavras chave: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CÂNCER DE MAMA, 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 


