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Introdução

-Uma das morbidades que deve ser foco de

abordagem na ESF é o câncer de mama, e que parece

que as equipes não tem conhecimento suficiente e um

processo de trabalho organizado.

-Entende-se que a ESF deve estar melhor preparada

para realizar diagnóstico precoce, prevenção,

encaminhamento e acompanhamento das mulheres em

idade de rastreamento para o câncer de mama ou já

diagnosticadas.

-O trabalho teve como objetivos:

- levantar os conhecimentos do câncer de mama

necessários ao profissional da ESF e que também

podem ser utilizados em educação em saúde;

- descrever a abordagem do câncer de mama no que

se refere à promoção à saúde, diagnóstico precoce e

os tratamentos adequados, visualizando o papel do

enfermeiro da ESF nestas ações.

Conclusão
Metodologia
- Estudo exploratório descritivo através de pesquisa

bibliográfica. Foram consultadas as bases de dados:

LILACS, Scielo, Biblioteca da USP e sites do INCA e

Ministério da Saúde.

-Período de 1994 a 2009.
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- Prevenção Primária: mudanças no estilo de vida.

-Prevenção Secundária: detecção precoce e

rastreamento para iniciar o tratamento o quanto antes

e evitar que haja infiltração de células cancerígenas

nos tecidos sadios.

-Detecção precoce do câncer de mama: auto-exame,

exame clínico e mamografia.

-Educação em Saúde: educar as mulheres para a

realização de exames periódicos que permitam o

diagnóstico precoce do câncer de mama e a promoção

à saúde.

-O papel do enfermeiro: consultas de enfermagem,

ações de prevenção e promoção e acompanhamento

dos tratamentos.

-Qualidade de vida: aspectos bio-psico-socio-

espirituais.

-A ESF deve realizar a promoção à sáude, detecção

precoce e prevenção, assim como o acompanhamento

das pacientes durante e após o tratamento, e tem uma

estrutura adequada para tal.

-O enfermeiro geralmente organiza o acompanhamento

dos pacientes que devem ser atendidos por ele, pelo

médico e pelos agentes comunitários de saúde.

-Devido à proximidade com a população, os

profissionais da ESF têm maior conhecimento dos

pacientes e seus familiares, o que facilita de forma

considerável o cuidado aos mesmos.

Desenvolvimento
-O câncer de mama: definição

-Fatores de risco: idade, história familiar, menopausa,

estilo de alimentação, consumo de álcool também,

antecendentes de hiperplasia epitelial e atipias, etc.
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