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“Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam 
porque elas o querem fazer.” 

Dwight Eisenhower 

https://www.pensador.com/autor/dwight_eisenhower/


 
 

 
 

RESUMO 
 
Causado pela multiplicação desordenada de células na mama, o câncer de mama é 
ocasionando pela geração de células anormais que se multiplicam e causam o 
tumor. A doença atualmente representa a quinta causa de morte por câncer em geral 
e a causa mais frequente de morte por câncer no sexo feminino. Quando se 
diagnostica e se trata o câncer precocemente, aumenta-se consideravelmente a 
probabilidade de cura, sendo a mamografia o principal exame para o diagnóstico 
precoce. No Brasil, as orientações para a detecção precoce do câncer de mama 
incluem o diagnóstico precoce, que consiste em investigação oportuna das lesões 
mamárias suspeitas, e o rastreamento, ou seja, a realização periódica de exames 
em mulheres que não apresentam sinais e sintomas da doença. O presente trabalho 
tem como objetivo elaborar um plano de ação para promover a importância da 
mamografia no rastreamento do câncer de mama, nas mulheres cadastradas na 
equipe de saúde da família Santa Fé no município de Ribeirão das Neves em Minas 
Gerais. Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizado o Diagnóstico 
Situacional em Saúde e estimativa rápida para identificação dos problemas de saúde 
e elaboração do plano de intervenção. Foi utilizado o Planejamento Estratégico 
Situacional e realizada pesquisa bibliográfica narrativa. Espera-se que a execução 
desse plano resulte numa melhoria da assistência a saúde das mulheres adscritas à 
Unidade em relação ao rastreamento do câncer de mama contribuindo pra melhor 
qualidade de vida das pacientes atendidas. 
 

Palavras-chave: Câncer de Mama. Rastreamento. Mamografia. Atenção Primária à 
Saúde. Educação em Saúde. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
Caused by the disordered multiplication of cells in the breast, breast cancer is caused 
by the generation of abnormal cells that multiply and cause the tumor. The disease 
currently represents the fifth leading cause of cancer death in general and the most 
frequent cause of cancer death in females. When cancer is diagnosed and treated 
early, the likelihood of a cure is considerably increased, with mammography being 
the main test for early diagnosis. In Brazil, guidelines for the early detection of breast 
cancer include early diagnosis, which consists of timely investigation of suspected 
breast lesions, and screening, that is, periodic examinations in women who do not 
show signs and symptoms of the disease.  The present work aims to develop an 
action plan to promote the importance of mammography for breast cancer screening, 
in women registered with the Santa Fé family health team in the city of Ribeirão das 
Neves in Minas Gerais. For the preparation of this work, the Situational Health 
Diagnosis was carried out and a quick estimate was made to identify health problems 
and prepare the intervention plan. Situational Strategic Planning was used and 
narrative bibliographic research was carried out. It is expected that the execution of 
this plan will result in an improvement in the health care of women assigned to the 
Unit in relation to breast cancer screening, contributing to a better quality of life for 
the patients attended. 
 
Keywords: Breast Cancer. Tracking. Mammography. Primary Health Care. Health 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 
Ribeirão das Neves é um município do estado de Minas Gerais, fazendo parte 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte e ocupa o sétimo lugar em população 

entre os municípios do estado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Ribeirão das Neves tem cerca de 334.858 habitantes, população 

estimada para 2019, e uma área total de 154.180 km2 (IBGE, 2020). Antes 

considerado como um município dormitório, tendo em vista que a maioria dos que 

residiam na cidade eram trabalhadores efetivos na capital mineira ou em outros 

municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Com a inauguração do terminal do Move em Justinópolis, no ano de 2016, 

cerca de 780 viagens saem por dia para Belo Horizonte, facilitando a conexão com a 

capital (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2017). 

É uma cidade demarcada pelo mercado industrial, o que favorece o 

crescimento econômico no município, havendo destaque para o comércio, tendo 

diversos estabelecimentos como supermercados, magazines, bancos (Caixa 

Econômica Federal, Bradesco, Itaú, e Banco do Brasil), salões de beleza, pizzarias e 

bares, sendo lugares em uma parte da população desenvolve atividades laborais. 

Destaca-se que há três macrorregiões em Ribeirão das Neves: distrito de 

Justinópolis, regional Centro e regional Veneza.  

A cidade de Ribeirão das Neves possui famosos atrativos turísticos como: A 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário é um centro de preservação da cultura 

afrodescendente. A casa de cabeça para baixo, ou a casa invertida, no bairro Granja 

Primaveras, causa em quem passa por lá, tanto estranhamento quanto fascínio 

devido à sua arquitetura inusitada (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2017). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Na Atenção Primária à Saúde (APS) existem no município 67 equipes de 

saúde da família (eSF) divididas em quatro áreas, de acordo com a localização e 

pontos de Atenção à Saúde Secundários compostos por duas unidades de pronto 

atendimento (UPA), uma na região central e outra na região de Justinópolis.  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/09/25/interna_gerais,691812/casas-de-ponta-cabeca-e-invertida-viram-atracao-em-ribeirao-das-neves.shtml
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A cidade possui um Centro de Atenção à Saúde Terciária, o Hospital São 

Judas Tadeu, localizado na região central do município, sendo que esse possui 

apoio também de hospitais de cidades vizinhas, como Belo Horizonte. A vigilância da 

saúde é através de um centro de controle de zoonose, um centro de testagem e 

aconselhamento IST/AIDS, um centro de referência de saúde do trabalhador, um 

centro de imunizações. 

Quando se trata dos Sistemas de Apoio, Ribeirão das Neves conta com 

laboratório municipal e com o centro diagnóstico para realização de exames de 

imagem. A assistência farmacêutica que contém boa quantidade de medicações é 

composta por: farmácia central, uma farmácia hospitalar, duas farmácias da Unidade 

Básica de Saúde (UBS), uma farmácia anexo IST/AIDS e duas farmácias das UPA. 

O encaminhamento de pacientes para consultas com especialistas é feito por 

guia de referência, onde esses pedidos vãos para Secretaria de Saúde para serem 

aprovados e enviados para os respectivos centros para serem agendadas consultas. 

No município temos como sistema a Rede de Atenção à saúde, com prontuários 

eletrônicos, que permite a integração das informações dos usuários, o que facilita o 

encaminhamento de pacientes para UPA e Hospitais em atendimentos de urgência; 

ou especialistas no caso de problemas não solucionados na unidade. A cidade 

também conta com quatro Núcleos de Atendimento à Saúde da Família (NASF). 

Dentre os principais problemas de saúde no município estão: falta de 

consultas especializadas no município, demora na marcação de consultas 

especializadas em outros municípios, demora na marcação de exames 

complementares, quando realizados demora ou há perda dos resultados. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

Santa Fé é um dos 154 bairros da cidade de Ribeirão das Neves, onde está 

localizada a UBS Santa Fé. A comunidade adscrita à eSF Santa Fé possui 4.137 

habitantes. O bairro possui grande movimento religioso, principalmente por igrejas 

protestantes. De forma geral, a população do bairro é carente, conta com 

saneamento básico precário, com muito lixo pelas ruas e baixo nível 

socioeconômico.  
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A maior fonte de renda é decorrente de prestação de serviços, principalmente 

em cidades vizinhas, como Belo Horizonte e Contagem. Grande parte da população 

idosa é analfabeta. O bairro possui duas escolas estaduais, um comércio de intensa 

atividade com supermercados, padarias, farmácias, academias, entre outros. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Santa Fé 

 
A Unidade de Básica de Saúde da eSF Santa Fé foi inaugurada há cerca de 

17 anos e está situada na rua Jardim Alá, 460. Consiste numa estrutura alugada 

pelo município. A área é de uma casa onde é dividida com a eSF São José.   

A área destinada à recepção é pequena. Por se tratar de duas eSF em uma 

única casa, as áreas destinadas à recepção e consultórios são pequenas. Faltam 

cadeiras para que os pacientes possam aguardar os atendimentos. Não existe sala 

de reunião ou uma área ampla para que sejam realizados os grupos operativos. 

Contamos com o empréstimo da garagem da igreja próxima. 

 
1.5 A Equipe de Saúde da Família Santa Fé da Unidade de Básica de Saúde Santa 

Fé  

 
A eSF é composta por uma médica generalista responsável pelo atendimento 

médico, uma enfermeira responsável pela unidade básica de saúde e pelo processo 

de triagem para o atendimento em demandas espontâneas, uma técnica de 

enfermagem responsável pela aferição dos dados vitais, administração de 

medicações injetáveis e farmácia, nove agentes comunitárias de saúde (ACS) que 

realizam as visitas domiciliares e os cadastramentos dos pacientes divididos em 

nove microáreas. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Santa Fé 

 
A Unidade de Saúde funciona das 08:00 às 17 horas, de segunda a sexta 

feira e, para tanto, é necessário o apoio dos ACS, que se revezam durante a 

semana, segundo uma escala, em atividades relacionadas à assistência, 

particularmente atendimento na recepção da unidade. 
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1.7 O dia a dia da equipe Santa Fé 

 
A USF Santa Fé possui uma rotina de atendimento: quarta feira não há 

médico na unidade. Na segunda feira os pacientes são acolhidos, referenciados 

para serviço de urgência caso seja necessário, e marcados consultas ou orientados 

que retornem na unidade na terça feira.  

Todos os dias pela manhã são realizados atendimento de pacientes 

agendados e acolhimento de casos agudos (exceto ás quartas-feiras) sendo que 

apenas na quinta feira pela manhã não são agendados pacientes devido à 

realização do grupo de diabéticos e hipertensos. À tarde são realizadas consultas de 

pré-natal e puericultura, resultados de exames e atendimentos domiciliares.  

Todo mês temos reunião de matriciamento com o psiquiatra e a fisioterapeuta 

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 
1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 
O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano 

de ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Tendo vista as condições de saúde da 

população da área de abrangência da unidade de saúde, os problemas mais 

frequentes são: baixa taxa de realização de mamografia e Papanicolau, alta 

prevalência de tabagismo, alta dependência de benzodiazepínicos, muitos pacientes 

em sofrimento mental, alta prevalência de pacientes com diabetes e hipertensão, e 

muitos pacientes com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Alta incidência 

de dengue. 

 
1.9 Priorização dos problemas– a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 
A eSF Santa Fé enfrenta situações-problemas diariamente. Após a 

identificação dos problemas, realizou-se a priorização dos mesmos conforme o 

quadro 1. Para isso foi atribuído aos problemas a importância alta e média, com 

relação à urgência foram distribuídos um total de 30 pontos, como pode ser visto no 

quadro abaixo. Considerando a nossa capacidade em resolver o problema, 

analisamos que temos um enfrentamento parcial ou fora da nossa competência. 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Santa Fé, Unidade 
Básica de Saúde Santa Fé, município de Ribeirão das Neves em Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Baixa taxa de realização de 

mamografia  

Alta 10 Parcial 1 

Alta prevalência de tabagismo Alta 9 Parcial 2 

Alta dependência de 

benzodiazepínicos 

Alta 6 Parcial 3 

Alta incidência de dengue Alta 1 Parcial 4 

Baixa taxa de realização de 

Papanicolau 

Média 1 Parcial 5 

Pacientes em sofrimento mental Média 1 Parcial 6 

Alta prevalência de pacientes 

com diabetes e hipertensão 

Média 1 Parcial 7 

Muitos pacientes com Infecções 

Sexualmente Transmissíveis 

Média 1 Parcial 8 

Fonte: Autora, 2020. 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A incidência do câncer de mama vem apresentando taxas crescentes de 

mortalidade e prevalência no Brasil e no mundo. O diagnóstico precoce é capaz de 

detectar a doença em níveis menos elevados e de forma mais ágil, o que 

proporcionam a mudanças no prognóstico e aumentam as chances de cura. 

No Brasil, o câncer que mais acomete as mulheres é o de mama, depois do 

câncer de pele não melanoma. Em 2017, foram estimados 57.960 casos novos de 

câncer de mama e em 2014 o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

registrou 14.622 casos de óbitos em mulheres causados por este tipo de câncer, 

sendo, portanto que no Brasil o câncer de mama ocupa o primeiro lugar entre as 

causas de óbito em mulheres (DI SIBIO et al., 2016). 

O controle do câncer de mama, só é possível através de um rastreamento 

adequado que seja capaz de detectar precocemente a doença, os exames clínicos e 

de mamografia devem ser feitos regularmente para que ocorra efetividade no neste 

diagnóstico. A mamografia é o exame mais realizado e recomendando a detecção 

do câncer de mama, sendo capaz de detectar de 80 a 90% dos casos da doença, 

isso, porque é capaz de antecipar por cerca de dois anos o seu diagnóstico 

(SANTOS; CHUBACI, 2011; MIGOWSKI et al., 2018). 

Considerado, portanto, problema de saúde pública, o controle do câncer de 

mama é uma prioridade da política de saúde do Brasil. Entretanto, ele apresenta 

alguns aspectos dificultadores e que em minha opinião podem, e devem ser 

abordados na prática da Atenção Básica. São eles: 

• Falta de ações de conscientização do benefício e importância do 

rastreamento de câncer de mama na unidade de saúde, escolas, e 

organizações sociais na comunidade, como campanhas, panfletos, palestras. 

• Pouco conhecimento da equipe e dos usuários do sistema de saúde sobre a 

indicação da mamografia.  

• Mito sobre a realização do mesmo.  

Por isso a grande importância à adesão aos exames que deve ser 

estabelecida de forma mais eficaz, visto que a cobertura de mulheres no 

rastreamento é muito aquém do desejado na maior parte dos Programas da Saúde 

da Família do país, inclusive na USF Santa Fé.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 
Elaborar um plano de ação para promover a importância da mamografia no 

rastreamento do câncer de mama, nas mulheres cadastradas na equipe de saúde da 

família Santa Fé no município de Ribeirão das Neves em Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Conscientizar as mulheres da comunidade sobre a importância da 

mamografia para o tratamento precoce do câncer de mama; 

Melhorar a organização da marcação de exames e do acesso para realização 

do exame no município de referência; 

Identificar as mulheres que fazem parte de grupos de risco e realizar o 

rastreamento da doença através do exame diagnóstico; 

Melhorar o processo de trabalho da equipe de saúde da família em prol do 

desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção do câncer de mama. 
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4 METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento do plano de intervenção, inicialmente foi realizado 

um diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida proposto para conhecer 

os problemas da comunidade da área de abrangência da eSF Santa Fé, na cidade 

de Ribeirão das Neves. A elaboração do diagnóstico situacional proporcionou a 

identificação dos problemas de saúde mais graves na comunidade da área de 

abrangência.  

Depois de priorizado o problema, foi realizada um plano de intervenção para 

promover a importância da mamografia no rastreamento do câncer de mama nas 

mulheres cadastradas na eSF, seguindo o método do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Para atender ao proposto com embasamento teórico neste trabalho, foi 

realizada uma revisão da literatura sobre temas relacionados ao câncer de mama. 

Foi realizada uma pesquisa por artigos indexados nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library On-

Line (SciELO), por meio dos seguintes descritores: Câncer de Mama, Mamografia, 

Rastreamento, Atenção Primária à Saúde e Educação em Saúde.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Câncer de mama 
 

Causado pela multiplicação desordenada de células na mama, o câncer de 

mama, é ocasionando pela geração de células anormais que se multiplicam e 

causam o tumor, a evolução da doença pode ocorrer de várias formas, sendo assim 

há mais de um tipo de câncer de mama, alguns com desenvolvimento mais rápido 

que outros. Essa diferença existe por causa de características próprias na formação 

de cada tumor. “O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, 

representando apenas 1% do total de casos da doença” (INCA, 2020, sp.).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), referindo-se ao câncer, estima que 

no ano 2030, surgirão 27 milhões de casos novos e 17 milhões de mortes por esse 

agravo, este aumento acorrerá de forma mais significativa nos países mais pobres. 

Em contrapartida, a organização afirma ainda que existem alternativas de baixo 

custo, atualmente disponíveis, que são capazes de mudar o curso da doença em 

quase 33% dos casos, porém a deficiência de investimentos, principalmente nesses 

países, favorece o seu aumento com piores prognósticos (INCA, 2019a; TORRE et 

al., 2017). 

De acordo com o INCA (2019a), no ano passado, as estimativas de incidência 

de câncer de mama no Brasil foram de 59.700 casos novos, representando quase 

que 30% dos “cânceres em mulheres, excetuando-se o câncer de pele não 

melanoma. Em 2016, ocorreram 16.069 mortes de mulheres por câncer de mama no 

país” (INCA, 2019a, p.13). 

Uma parte do crescimento da doença no Brasil é devido a “uma maior 

exposição das mulheres a fatores de risco consequentes do processo de 

urbanização e de mudanças no estilo de vida”, agravados pelo envelhecimento 

populacional brasileiro que se intensificou nas últimas décadas (DI SIBIO et al., 2016 

apud MIGOWSKI et al., 2018, p.2). 

De acordo com Malta e Silva Junior (2014) os principais fatores de risco para 

Doenças Crônicas não Transmissíveis são: 

• Idade avançada da primeira gestação 

• Baixa paridade e amamentar por períodos curtos 

• Uso de álcool  

• Excesso de peso  
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• Inatividade física após a menopausa  

Nos dias atuais, o entendimento sobre a doença e das características dos 

tumores, têm permitido melhoras no diagnóstico, no tratamento local e no tratamento 

sistêmico para o câncer de mama. Assim, depois de diagnosticado o câncer o 

tratamento é iniciado, com uma maior probabilidade de cura. Por esta razão 

inúmeras ações estão sendo criadas e implementadas para que o diagnóstico do 

câncer de mama seja feito em seus estágios primários. Ainda, devido à 

individualidade orgânica e da heterogeneidade de cada tumor relacionada com a 

“presença de fatores de risco conhecidos e não conhecidos, o câncer de mama é 

considerado uma doença de comportamento dinâmico”, em constante transformação 

(INCA, 2019a, p.14). 

Goldman et al. (2019) destacam que a ênfase na Atenção Primária à Saúde 

(APS) é um dos preditores mais importantes no rastreamento do câncer. De acordo 

com a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (BRASIL, 2013a), é 

de responsabilidade da APS a coordenação e a manutenção do cuidado com 

indivíduos com câncer, quando esses são referenciados a outros setores da Rede 

de Atenção à Saúde do SUS destinada aos usuários com doenças crônicas.  

Na figura 1, pode ser vista a linha de cuidado do câncer de mama, no sistema 

público de saúde o SUS. 

Figura 1 - Linha de cuidado do câncer de mama no Brasil. 

 
Fonte: INCA, 2019a, p. 29. 
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Essa linha de cuidado é capaz de contribuir para que  sejam identificados os 

“pontos de fragmentação no provimento contínuo de ações e serviços de prevenção, 

detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos, de modo oportuno 

e coordenado entre distintos pontos de Atenção à Saúde” (GOLDMAN et al., 2019, 

p.287). 

 
5.2 Mamografia e a detecção precoce do câncer de mama 
 

No Brasil, as orientações para a detecção precoce do câncer de mama 

incluem o diagnóstico precoce, que consiste em investigação oportuna das lesões 

mamárias suspeitas, e o rastreamento, que é a realização de exames periódicos em 

mulheres sem sinais e sintomas da doença. O profissional de saúde deve orientar a 

mulher sobre riscos e benefícios do rastreamento mamográfico para que ela exerça 

o seu direito de fazer ou não o exame de rotina (INCA, 2019b). 

Nos últimos 15 anos, no país, as discussões acerca do controle do câncer de 

mama, tanto do ponto de vista acadêmico quando dos gestores de saúde e 

divulgação midiática, é voltado para o rastreamento através de mamografia. Isso se 

deve a legitimidade e confiabilidade do exame quando pela factibilidade da 

implantação do rastreamento de massa no país (MIGOWSKI et al., 2018). 

A mamografia é o exame mais eficaz na detecção do câncer de mama e 

também é o mais efetivo da atualidade. O exame “tem aproximadamente 90% de 

especificidade, ele é capaz de visualizar de 85 a 90% dos casos, um tumor com 

mais de dois anos de antecedência de ocorrer comprometimentos dos gânglios, em 

pacientes com mais de 50 anos” (NASCIMENTO; PITTA; REGO, 2015, p154). A 

mamografia tem como objetivo a produção de “imagens detalhadas com alta da 

estrutura interna da mama para possibilitar análise de possíveis alterações nas 

mamas” (GEBRIM; QUADROS, 2006 apud NASCIMENTO; PITTA; REGO, 2015, 

p154). 

No quadro 2, a seguir as recomendações das novas diretrizes para o 

rastreamento do câncer de mama estão descritas. 
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Quadro 2 - Recomendações do Ministério da Saúde para rastreamento do 
câncer de mama 

  

M
a
m

o
g

ra
fi

a
 

< 50 anos Contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos 
de 50 anos.(Recomendação forte: os possíveis danos claramente 
superam os possíveis benefícios). 

50 a 59 anos Recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com 
idade entre 50 e 59 anos. 
(Recomendação fraca: os possíveis benefícios e danos 
provavelmente são semelhantes). 

60 a 69 anos Recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com 
idade entre 60 e 69 anos. 
(Recomendação fraca: os possíveis benefícios provavelmente 
superam os possíveis danos). 

70 a 74 anos Contra o rastreamento com mamografia em mulheres com idade 
entre 70 e 74 anos. (Recomendação fraca: o balanço entre 
possíveis danos e benefícios é incerto). 

75 anos ou mais Contra o rastreamento com mamografia em mulheres com 75 anos 
ou mais. (Recomendação forte: os possíveis danos provavelmente 
superam os possíveis benefícios). 

Periodicidade Recomenda que o rastreamento nas faixas etárias recomendadas 
seja bienal. (Recomendação forte: os possíveis benefícios 
provavelmente superam os possíveis danos quando comparada às 
periodicidades menores do que a bienal). 

Autoexame das mamas Contra o ensino do autoexame como método de rastreamento do 
câncer de mama. (Recomendação fraca: os possíveis danos 
provavelmente superam os possíveis benefícios). 

Exame clínico das 
mamas 

Ausência de recomendação: o balanço entre possíveis danos e 
benefícios é incerto. 

Ressonância nuclear 
magnética 

Contra o rastreamento do câncer de mama com ressonância 
nuclear magnética em mulheres, seja isoladamente, seja em 
conjunto com a mamografia. (Recomendação forte: os possíveis 
danos provavelmente superam os possíveis benefícios). 

Ultrassonografia Contra o rastreamento do câncer de mama com ultrassonografia 
das mamas, seja isoladamente, seja em conjunto com a 
mamografia. (Recomendação forte: os possíveis danos 
provavelmente superam os possíveis benefícios). 

Termografia Contra o rastreamento do câncer de mama com a termografia, 
seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia. 
(Recomendação forte: os possíveis danos provavelmente superam 
os possíveis benefícios). 

Tomossíntese Contra o rastreamento do câncer de mama com tomossíntese, 
seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia 
convencional. (Recomendação forte: os possíveis danos 
provavelmente superam os possíveis benefícios). 

Fonte: Adaptado de Migowski et al., 2018, p. 3. 

O diagnóstico precoce da doença é capaz de possibilitar a redução do estágio 

de apresentação do câncer. Nesta estratégia são abordadas ações que são 

importantes para a efetivação do diagnóstico precoce, destaca-se a necessidade da 

sensibilização das mulheres e da equipe de saúde da família para o reconhecimento 

dos sinais e sintomas da doença. E também, o acesso rápido e facilitado aos 

serviços de saúde no âmbito da APS e também nas redes especializadas, serviços 

de investigação diagnóstica (MIGOWSKI et al., 2018). 
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De acordo com INCA (2019b), são considerados sinais e sintomas suspeitos 

de câncer de mama e de referência urgente para a confirmação diagnóstica: 

Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos. 

• Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por 

mais de um ciclo menstrual. 

• Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem 

aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade. 

• Descarga papilar sanguinolenta unilateral. 

• Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos. 

• Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral. 

• Presença de linfadenopatia axilar. 

• Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais 

de edema, como pele com aspecto de casca de laranja. 

• Retração na pele da mama. 

• Mudança no formato do mamilo. 

 
O rastreamento do câncer de mama é uma estratégia que deve ser dirigida às 

mulheres na faixa etária e periodicidade em que há evidência conclusiva sobre 

redução da mortalidade por câncer de mama e na qual o balanço entre benefícios e 

danos à saúde dessa prática é mais favorável. Os potenciais benefícios da 

mamografia no rastreamento a cada dois anos em mulheres de 50 a 69 anos são o 

melhor prognóstico da doença, com tratamento mais efetivo e menor morbidade 

associada, bem como reduzindo a mortalidade por câncer de mama (BRASIL, 

2013b). 

 

Diante da magnitude do câncer de mama e da importância da 
detecção precoce, cabe aos profissionais de saúde inserir nos 
programas de ações preventivas, de forma sistematizada, o 
rastreamento da neoplasia mamária com foco na busca ativa entre a 
população-alvo (OHL et al., 2016 apud SILVA et al., 2019, p.2). 

 

Na atenção primária à saúde, o objetivo da avaliação de sinais e sintomas 

suspeitos de câncer de mama é “a correta classificação de risco de câncer para que 

a investigação diagnóstica possa prosseguir” e não o diagnóstico final de neoplasia 

maligna e nem tão pouco realizar o tratamento oncológico, embora seja importante a 
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eSF fazer o acompanhamento de todos os usuários de sua área (SINGH et al., 2012 

apud INCA, 2015, p.76). 

 

5.3 Educação em saúde  
 

Quando se trata da Atenção Primária em Saúde no Brasil, trata da educação 

como meio de qualificação dos profissionais, a aquisição de conhecimentos e 

habilidades, a partir de um aprendizado que surge do cotidiano do processo de 

trabalho nesse nível de atenção (BRASIL, 2012). 

Assim, a educação em saúde pode ser entendida como uma prática 

educadora que parte do cotidiano do trabalho levando à reflexão acerca das ações 

que são realizadas no dia a dia, o que gera um novo modo de agir e fazer, 

resultando em melhorias no modo de produção do trabalho e assistência. A 

educação permanente dessa forma integra o processo ensino-aprendizagem ao 

cotidiano dos serviços contextualizando as práticas desenvolvidas e 

problematizando as experiências vividas (FALKENBERG et al., 2014; BRASIL, 

2016). 

Uma tecnologia de trabalho em saúde que pode contribuir para 
uma concepção mais ampliada de saúde é o trabalho em 
grupo. As oficinas ou grupos de trabalho são ferramentas que 
podem complementar as ações individuais promovidas pelos 
serviços de saúde, possibilitando que os pacientes 
compartilhem experiências e vivenciem saberes e práticas que 
facilitam a escuta, o acolhimento e o vínculo com os 
profissionais de saúde (GIROTTO et al., 2011, p.9). 

 
Pereira et al. (2018) trazem que a Educação surge como uma estratégia que 

visa contribuir para transformar e qualificar as práticas de saúde, a organização das 

ações e dos serviços de saúde, os processos formativos e as estratégias 

pedagógicas na formação e desenvolvimento da equipe multiprofissional de saúde. 

A educação em saúde é importante, modifica a atuação profissional e a qualificação 

dos serviços de saúde, tornando o sistema capacitado para enfrentar problemas, 

como o abordado no presente trabalho. 

Ohl et al. (2016, p.801) consideram que ainda “há pouca solicitação de 

mamografia por parte dos profissionais, demonstrando assim a necessidade de 

investimentos na educação continuada nessa área para os especialistas em saúde”. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Baixa taxa de realização de 

mamografia”, registrando-se a seguir: descrição do problema selecionado (terceiro 

passo), explicação (quarto passo), a seleção de seus nós críticos (quinto passo) e 

desenho das operações (sexto ao décimo passo), conforme o PES (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 
Por meio da realização do diagnóstico situacional e com as reuniões de 

equipe para o levantamento do problema foi possível concluir que na área de 

abrangência da eSF Santa Fé, pouquíssimas mulheres com mais de 50 anos fazem 

o exame de mamografia a cada dois anos, e muitas dessas mulheres não fazem ou 

não procuram o sistema particular de saúde para realizar o diagnóstico o que 

dificulta o trabalho de rastreamento da doença na unidade. Em números temos, 214 

mulheres com idade entre 50 e 69 anos e segundo levantamento realizado pelos 

ACS, baseado no ano de 2019, estima-se que apenas cerca de 20% realizaram 

mamografia nos últimos dois anos. 

De acordo com o INCA (2019a), a avaliação das Diretrizes para a Detecção 

Precoce do Câncer de Mama no Brasil é de que, na faixa etária de 50 a 69 anos e 

com periodicidade bienal, os possíveis benefícios do rastreamento superam seus 

riscos.  

A superação das barreiras para redução da mortalidade por câncer 
de mama no Brasil envolve não apenas o acesso à mamografia de 
rastreamento, mas controle de fatores de risco conhecidos e, 
sobretudo, e a estruturação da rede assistencial para rápida e 
oportuna investigação diagnóstica e acesso ao tratamento de 
qualidade (INCA, 2019c, sp.). 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

As causas relacionadas a não adesão ao exame de mamografia pelas 

mulheres da comunidade são várias, entre elas: o baixo entendimento das mulheres 

sobre o exame e sobre a doença, a dificuldade de marcação do exame de 
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mamografia no centro de apoio a diagnóstico em Ribeirão das Neves, e a falta de 

cronograma voltado para a busca ativa de pacientes com fatores risco para doença. 

O não rastreamento do câncer de mama pode ocasionar diversos problemas 

de saúde desde elevação nos gastos públicos e privados procedimentos de alta 

complexidade, agravamento das condições de saúde da mulher e problemas no seu 

convívio familiar e social, além do aumenta da mortalidade quando diagnosticado em 

graus mais elevados. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 
É necessário identificar, entre as várias causas, aquelas mais importantes na 

origem do problema, as que precisam ser enfrentadas. O nó crítico é um tipo de 

problema, que quando “atacado” é capaz de impactar e transformar o problema 

principal, também traz a ideia de algo sobre o qual é possível intervir, dentro do seu 

espaço de governabilidade (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Os nós críticos 

selecionados pela eSF Santa Fé foram: 

- Baixo entendimento das mulheres sobre o câncer de mama; 

- Dificuldade de marcação do exame na rede pública de saúde; 

- Processo de trabalho da equipe de saúde insuficiente para realizar o 

rastreamento das mulheres com fatores de risco para doença. 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros 3, 4 e 5, relacionados a 

cada nó crítico. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa taxa de 
realização de mamografia”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Santa Fé, do município Ribeirão das Neves, estado de Minas 
Gerais. 

Fonte: Autora, 2020.

Nó crítico 1 Baixo entendimento das mulheres sobre o câncer de 

mama 

6º passo: operação  Conscientizar as mulheres da comunidade sobre a 

importância da prevenção e tratamento precoce do 

câncer de mama 

6º passo: projeto Você conhece o câncer de mama?  

6º passo: resultados 

esperados 

Mulheres se cuidando mais e fazendo mamografia 

dentro dos prazos estipulados pela unidade de saúde. 

6º passo: produtos 

esperados 

Maior número de marcação de mamografias 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Grupos operativos para a conscientização 

das mulheres 

Financeiro: Material de Divulgação 

Político: Apoio da Prefeitura para a Divulgação da 

Campanha 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Político – Conseguir liberação de folders e carro de 
som para divulgação 
Financeiro – Viabilizar automóvel para o projeto. 

Organizacional – Adequação da agenda da equipe 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médica da Unidade de Saúde. 

Promover um dia no mês para a reunião de mulheres 
que são fatores de risco para a doença 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano –responsáveis 
prazos 

Médica da unidade básica de saúde 

Iniciar imediatamente após a aprovação do projeto. 

Prazo de 12 meses para avaliação 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

Monitoramento mensal através da participação das 
mulheres na reunião 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Baixa taxa de 
realização de mamografia”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Santa Fé, do município Ribeirão das Neves, estado de Minas 
Gerais. 

Fonte: Da autora, 2020.

Nó crítico 2 Dificuldade de marcação do exame na rede pública de saúde 

6º passo: operações  Operacionalizar a organização de agendamentos para a 
realização da mamografia. 

Fazer busca ativa para a realização do exame. 

6º passo: projeto Facilitando o seu acesso à mamografia 

6º passo: resultados 

esperados 

Diminuição no tempo de espera para fazer a mamografia, 
apoio da unidade de saúde para o agendamento das consultas 

6º passo: produtos 

esperados 

A manutenção de consulta rotineira melhor frequentada, 
proporcionando o diagnóstico e tratamento precoces do câncer 
de mama. 

Busca ativa de mulheres para o exame, seja na consulta, no 
acolhimento ou na visita domiciliar.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Mulheres interessadas em fazer o exame  

Financeiro: Carro da unidade de saúde para levar as mulheres 

para fazer o exame 

Político: Prefeitura disponibilizando mais mamografias para as 

mulheres e agilidade na marcação do exame 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo: Interesse das mulheres em fazer a consulta, baixa 

adesão à mamografia. 

Político: Prefeitura precisa ajudar a unidade de saúde em prol 

da melhora ao acesso a mamografia 

Financeiro: Uso do carro da prefeitura para levar as mulheres 

para fazer exame 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Enfermeira da unidade de saúde 

Dia da mamografia, marcar o maior número de exames no 
mesmo dia para que um agente de saúde da unidade de saúde 
acompanhe as mulheres no exame. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Médica da unidade de saúde e demais membros da equipe 

12 meses 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

Médica da unidade de saúde 

Através de uma agenda de controle do comparecimento em 
consultas feita na UBS. 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 
passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Baixa taxa de 
realização de mamografia”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família Santa Fé, do município Ribeirão das Neves, estado de Minas 
Gerais. 

Fonte: Da autora, 2020

Nó crítico 3 Processo de trabalho da equipe de saúde insuficiente para 

realizar o rastreamento das mulheres com fatores de risco 

para doença 

6º passo: operação 

(operações) 

Agentes comunitários de saúde realizando mais visitas 

domiciliares em busca de mulheres com fatores de risco 

para o câncer de mama 

Planejar educação permanente da equipe sobre o tema e o 

processo de trabalho. 

6º passo: projeto Receba o agente de saúde 

6º passo: resultados 

esperados 

Maior adesão às mamografias e às reuniões propostas para 

a prevenção do câncer de mama 

6º passo: produtos 

esperados 

Mulheres mais preocupadas com a doença e equipe de 

saúde da família controlando melhor os grupos de risco 

para o câncer de mama 

Processo de trabalho da equipe sintonizado com o 

rastreamento.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Agenda unidade básica de saúde 

 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: Mulheres recebendo os agentes comunitários em 

suas residências e participando da troca de saberes 

8º passo: controle dos 
recursos críticos- ações 
estratégicas 

Enfermeira da unidade de saúde 

Treinamento dos ACS para abordagem às mulheres 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Agentes de saúde  

12 meses 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

Médica da unidade 

Através de um instrumento de acompanhamento mais 
eficiente do estado de saúde das mulheres no grupo de 
risco 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O câncer de mama é uma doença perigosa e, por vezes silenciosa, capaz de 

causar inúmeras consequencias na saúde física, social e mental de uma mulher e 

no seu núcleo familiar. Quando tratado precocemente as chances de cura da 

doença são altas, e por causa disso, o rastreamento mamográfico e de extrema 

importância para as políticas de saúde públicas no Brasil e no mundo.  

O plano de intervenção proposto busca criar e implementar ações 

estratégicas para não só proporcionar o diagnóstico precoce Câncer Mama, mas 

também prevenir a doença. Proporcionando uma melhor adesão das mulheres da 

comunidade ao exame de mamografia no período estipulado pelo Ministério da 

Saúde. 

Com a realização do presente trabalho foi possível compreender que é 

necessário e urgente a utilização de melhores medidas governamentais para o 

melhor rastreamento do câncer de mama, além de capacitação adequada e 

constante da equipe de saúde, buscando-se reduzir a incidência do câncer de 

mama. 

Torna-se necessário reforçar a importância de ações contínuas, englobando 

os profissionais de saúde e empoderando as mulheres para o cuidado com a sua 

saúde.
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