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O câncer de mama é o câncer mais comum na população brasileira e mundial, sendo uma
importante causa de morte entre as mulheres quando diagnosticado em fases avançadas. A
atenção básica é a porta de entrada das usuárias no sistema de saúde. Para o
reconhecimento do câncer de mama nas fases iniciais, sua precoce detecção e um
tratamento adequado, faz-se necessário a capacitação dos profissionais na atenção
primária. Objetivos: O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de capacitação
dos profissionais da atenção primária e secundária para a importância da prevenção do
câncer de mama, para qualificar a detecção precoce, para o reconhecimento de sintomas e
o adequado encaminhamento das pacientes para as unidades de maior complexidade,
visando diminuir a mortalidade e os custos. Material e Métodos: Para alcançar tais
objetivos, quatro ligas acadêmicas (Saúde da Mulher, Oncologia, Radiologia e Saúde da
Família) da Faculdade de Medicina de Petrópolis-RJ foram convocadas para a elaboração de
duas cartilhas sobre o câncer de mama no ano de 2017, dirigida aos profissionais da atenção
básica: uma para os agentes comunitários e outra para médicos e enfermeiros. As cartilhas
foram distribuídas pelas unidades básicas visando uma rápida fonte de referência e
utilizadas durante os cursos de capacitação teórica com os profissionais da rede básica. Elas
também serviram para orientar as ações dos profissionais para a prevenção, rastreio,
reconhecimento de sintomas, encaminhamento adequado, acompanhamento e orientações.
Resultados: Houve uma melhora no preenchimento da ficha de referência e contrareferência. Além disso, houve um aumento de 25% nos atendimentos ambulatoriais de
mastologia, um aumento de 42% nas cirurgias de mamas e um aumento de 41% em número
de pacientes. Conclusão: Os resultados contribuíram para a elaboração de um fluxograma
do atendimento das alterações mamárias junto com a Secretaria de Saúde do município de
Petrópolis-RJ, que diminuiu o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, e otimizou o acesso
das pacientes à atenção secundária. Esse projeto junto à atenção básica foi o resultado de
um conjunto de ações que visaram o aprimoramento do fluxo de pacientes nas redes de
serviços, contribuindo para o precoce diagnóstico do câncer de mama e a redução da
mortalidade por essa doença na cidade de Petrópolis-RJ.
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