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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação: 

 

Meu nome é Viviana Angelina Leyva Ocampo, moro na cidade de Florida, 

província de Camaguey,  graduada há 22 anos  pela Universidade de Ciencias 

Médicas de Camaguey. Especialista em Medicina Familiar.  Integrante do Programa 

Mais Médicos para o Brasil, desde o ano de 2016 no Estado do Rio Grande do Sul,  

no Município de Passo Fundo. Trabalho no posto de saúde São Cristõvao, do Bairro 

São Cristõvao II onde presto meus serviços até hoje. Trabalhei na Venezuela no ano 

2010 até 2013. 

 

Localizacão do Município Passo Fundo. 

 

 

 

Passo fundo cidade ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, pertence à 6ª 

Coordenadoria de Saúde, onde fica sua sede. Localizado nas coordenadas de 

28°15’46, latitude Sul, e 52°24’24 longitude oeste e há 687m de altitude, limita-se 
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com Pontão e Coxilha, ao norte; Mato Castelhano, a leste; Marau, ao sul; Ernestina 

e Santo Antônio do Planalto, a sudeste; Carazinho, a oeste, conforme os mapas 

indicam. Está no planalto rio-grandense (690 metros do nível do mar em média), 

para uma área territorial de 783,42 Km², com uma densidade demográfica de 

235,92hab/km² (1). 

 

 Segundo o senso do IBGE de 2013, Passo fundo possui.197 798 habitantes, 

93 820 são homens e 103 971 são mulheres. 193 092 moram na zona urbana e 4 

706 na zona rural. A população cresce cerca de 0,93 % por ano. De 10 anos atrás 

até hoje, a população local aumentou cerca de 14 mil pessoas. A mortalidade 

proporcional por idade indica que a maioria das pessoas morre quando está na faixa 

etária entre 60 anos e mais anos. A esperança de vida ao nascer é de 80,3 para 

mulheres e de 73,5 para homens(2). 

Quanto à escolaridade, vemos que o índice de analfabetismo é de 2,18 %. As 

principais fontes de emprego são o comércio e agricultura 

Em relação à estrutura de saúde, temos 127 Unidades Sanitárias. O 

município tem 9 hospitais totalizando 931 leitos. 

 

1.2   Contextualização da ESF: 
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Nossa ESF São Cristovão está localizada no bairro São Cristóvão II, zona 

urbana da cidade, caracterizada por ter uma população majoritária de baixa renda. 

 A ESF foi fundada em 1985, ainda não possui boas condições estruturais, por ser 

uma adaptação não apresenta boa ventilação, iluminação, assim como, inadequados 

pisos, paredes, instalações hidráulicas e elétricas. 

 

Endereço: Rua Joao Pessoa 264, Bairro São Cristóvão II 

Composta por 1 equipe de ESF 

 Enfermeira: Uma 

 Técnico de Enfermagem: dois 

 Assistente de Enfermagem: Uma  

 Médica: Uma 

 Agentes comunitários de saúde: Uma 

 Doutor de odontologia: Um 

  Ao fechar o ano 2017 nossa ESF tinha uma população de 3.129 pacientes, 

sendo 494 hipertensos, 293 diabéticos além de 23 grávidas e 47 crianças menores 

de 1 ano. 

Os principais problemas de saúde encontrados na comunidade são as 

doenças não transmissíveis como Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, as 

infecções respiratorias e as doenças de saúde mental que,  apesar  das  atividades 

de promoção e  prevenção em saúde, vem mostrando um número crescente de 

pessoas afetadas. 

 A ESF tem 2 escolas de ensino primário, várias igrejas de diferentes crenças 

religiosas, além de comércios, bares, áreas para a prática de atividade esportivas e 

culturais, etc. 

Ao avaliar nosso território, algumas ruas são feitas de pedras e outras não 

tem pavimentação, são de terra. Encontramos muitos terrenos baldios que a 

população utiliza para deixar o lixo, aumentando o risco de parasitismo intestinal, 

hepatites, diarreias, as quais são frequentes, além de doenças transmitidas por ratos 

etc. Além disso, não há redes hidráulicas para a coleta de residuais líquidos, 

largando-os nas ruas ou em coletores obstruídos. Grande quantidade de residências 

tem coleta de forma individual, o que dificulta o trânsito de moradores. 
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As consultas são feitas pelo acolhimento e agendadas. É necessário continuar 

incrementando as consultas agendadas pois há demanda. Temos grupos das 

crônicas, gestantes e crianças, tabagismo, usuário de drogas e saúde mental com 

matriciamento da equipe de saúde mental. Os casos de emergências são atendidos 

e encaminhados aos hospitais da cidade. Contamos, além disso, com o atendimento 

de nutricionista, fonoaudiologista e fisioterapeuta. 

 

1.3  Justificativa 

 

Desde minha chegada, uma grande preocupação foi a falta de conhecimentos 

da população sobre o cancer de mama . Percebeu-se que grande parte das 

mulheres não faz a mamografia por falta de conhecimentos . Essa realidade propicia 

o aumento da incidência e prevalência do câncer de mama na população e 

surgimento de diversas complicações advindas. 

 

O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e 

brasileira, O controle do câncer de mama é hoje uma prioridade da agenda de saúde 

do pais e integra o Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil (3). Aproximadamente 85% ou mais 

de todos os nódulos da mama são descobertos acidentalmente. O aumento gradual 

da morbidade e mortalidade por câncer de mama tem impulsionado a 

implementação de programas de combate à doença. A implementação destes 

programas envolve ações para garantir a sua aplicação maciça, a detecção de 

grupos de risco e realização de triagem procedimento entre outros. 

 

 Por causa da grande importância de morbidade e mortalidade do câncer da 

mama e como um aspecto de valor para o melhoramento dos indicadores de saúde 

da população feminina, pretende-se com esse projeto, através da informação, 

diminuir as taxas para esta condição, por meio de um diagnóstico precoce, em 

ordem para melhorar a qualidade de vida, um pilar fundamental para alcançar o 

impacto esperado sobre o setor. 

 Faz-se necessário desenvolver uma intervenção educativa para incrementar o 

nível de conhecimento de nossa população sobre esta doença, diminuindo assim a 

incidência. 
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O Projeto de Intervenção, em sua totalidade constará nos Anexos. 

 

2 Atividade Estudo do caso clínico  

 

A família Flores apresenta vários problemas de saúde como: Hipertensão 

Arterial sistêmica, Diabetes Mellitus, Alcoolismo, drogas, Obesidade, Depressão, 

agora falaremos destas doenças brevemente. 

A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e 

recorrente, onde o paciente tem sensação de tristeza permanente e perda de 

interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia, está 

frequentemente associada com incapacitação funcional, pensamentos suicidas e 

comprometimento da saúde física. Além de uma maior utilização de serviços de 

saúde, no entanto, a depressão segue sendo subdiagnosticada e subtratada. Entre 

30 a 60 % dos casos de depressão não é diagnosticada na atenção básica. A 

morbimortalidade associada à depressão pode ser, em boa parte, prevenida com o 

tratamento adequado em torno de 70%, tem uma prevalência duas a três vezes mais 

frequente em mulheres do que em homens segundo estudos realizados em 

diferentes países. O 80% dos pacientes que sofrem um episódio depressivo terão 

um segundo episódio ao longo da vida a duração média de um episódio é entre 16 a 

20 semanas e 12% dos pacientes têm um curso crônico sem remissão de sintomas. 

Segundo a OMS e outras instituições que estudam esta doença para o ano 2020 

será a segunda causa em países desenvolvidos e a primeira em países em 

desenvolvimento. Quando comparada com as principais condições médicas 

crônicas, a depressão só tem equivalência em incapacitação ás doenças isquêmicas 

cardíacas graves, causando mais prejuízo no status de saúde do que angina, artrite, 

asma e diabetes mellitus(1). 

 

No brasil, igual ao resto do mundo, as doenças cardiovasculares são a 

primeira causa de óbito e a Hipertensão Arterial Sistêmica é o fator de risco de mais 

relevância dados nacionais indicam que a prevalência de HAS, diabetes mellitus e 
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obesidade há aumentado nos últimos anos então diminuir a incidência de HAS tem o 

grande impacto na redução do risco cardiovascular, além de demandar assistência 

multiprofissional, considerando sua origem multifatorial(2). 

A prevalência mundial da HA é de aproximadamente 31%, De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o continente Africano possui a maior 

prevalência de pessoas acima de 25 anos de idade diagnosticadas com HA (46%), 

em contraste com o continente norte-americano, que apresenta menor prevalência 

(35%). No Brasil, a prevalência da doença é aproximadamente 24,8% em indivíduos 

adultos, com maior proporção entre as mulheres (26,8%) em relação aos homens 

(22,5%)(2). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. Mudanças no 

estilo de vida são recomendadas na prevenção primária da HAS, Hábitos saudáveis 

de vida devem ser adotados desde a infância e adolescência, respeitando-se as 

características regionais, culturais, sociais e econômicas dos indivíduos(3). 

As principais recomendações não-medicamentosas para prevenção primária 

da HAS são dieta hipossódica, alimentação saudável e prática regular de exercícios 

físicos. Eliminar ou diminuir o tabagismo e consumo de álcool. Implementar medidas 

de prevenção na HAS é o grande desafio para os professionais de saúde. 

 

A Diabetes Mellitus é considerada hoje como uma epidemia mundial, 

traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo mundo. O 

envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 

vida pouco saudáveis unidos ao sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são 

responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência da diabetes mellitus em todo 

mundo(3). 

  Segundo a OMS em 2006 havia cerca de 170 milhões de pessoas com 

diabetes estima-se que em 2030 esse número dobre. A diabetes mellitus atinge a 



10 
 

todos os países, mas é mais comum nos países mais desenvolvidos. A maior 

incidência atualmente é na Ásia e na África. O aumento do índice de diabetes em 

países em desenvolvimento segue a tendência de urbanização e mudança de estilos 

de vida. A diabetes está na lista das cinco doenças de maior índice de morte no 

mundo(4,5). 

Quanto melhor o controle, menor será o risco de complicações. Desta 

maneira, a educação do paciente, compreensão e participação é vital. Os 

profissionais da saúde que tratam diabetes também tentam conscientizar o paciente 

a se livrar certos hábitos que sejam prejudiciais à diabetes. 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis estão rapidamente se tornando 

prioridade em saúde pública no Brasil e políticas para sua prevenção e controle têm 

sido implementadas, o Sistema Único de Saúde tem feito grandes avanços, entre 

eles a implantação de intervenções altamente custo-efetivas, como o controle do 

tabaco e a ampla distribuição de medicamentos àqueles que têm alto risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares(5). 

 

O abuso e a dependência das drogas são um grande problema enfrentado 

por toda a sociedade. Além dos prejuízos sociais, as drogas causam graves 

distúrbios físicos e mentais nos seus usuários, com o conhecimento dos efeitos 

danosos causados pelas na saúde do indivíduo pode-se ajudar na prevenção do seu 

uso. O mundo das drogas percorre um caminho arriscado, e na maioria das vezes, 

sem volta(6,7,8). É preciso parar e pensar nos danos causados a saúde e também no 

convívio social. Em instantes, uma atitude impensada pode ocasionar muito erros e 

trazer arrependimentos para a vida inteira. Os familiares sofrem perdas e prejuízos 

em saúde física, mental e social, especificamente, sofrem por terem um laço afetivo 

muito forte e por serem vistos como corresponsáveis pela formação dos filhos, 

estando diretamente atrelados ao seu desenvolvimento saudável ou doentio. 

 

A organização Mundial de saúde (OMS) fala da obesidade como epidemia, 

sendo no Brasil igual que outros países uns dos problemas que enfrenta a saúde 

pública e considera que atualmente nos países desenvolvidos, ela seja o principal 
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problema de saúde a enfrentar. Os governos não se interessam em solucionar o 

problema. As indústrias envolvidas na fabricação de produtos para o controle da 

obesidade, as academias e outras instituições frequentadas por quem quer 

emagrecer rendem valores altos em impostos e não se promove estilo de vida 

saudável(9,10). 

 

Descrição da família 

 

Trata-se de uma família nuclear, pequena de 4 membros. Maria de 56 anos 

de idade nascida (21/02/1962) Hipertensa, diabética com tratamento continuo, pero 

com hábitos alimentares inadequados e uma vida sedentária, neste momento 

descompensada de seu estado emocional pelos acontecimentos com seu esposo 

sua relação e de conflito e violência. 

 

Assiste a nossa consulta com muita dor de cabeça, insônia além de estar-se 

sentindo muito ansiosa e triste já uns 15 dias. Na consulta a Dra. faz a entrevista 

para conhecer melhor as causas dessa situação 

 Depois de escutar a Maria e fazer uma avaliação no exame físico e constatar 

sua pressão em 150/100 e sua HGT em 359 mg/dl a Dra. Decide-se reunir com a 

equipe de trabalho para realizar algumas ações necessárias neste caso. Quando 

revisamos a ficha individual e as atividades coletivas Maria não assistiu o último 

grupo de pacientes com doenças crônicas, feito há 1 mês, além de não ter ido à 

consulta há mais de 4 meses fez o citopatológico de rastreamento do colo do útero 

na data certa e não ter feito a mamografia de rastreamento faz 6 anos. A agente de 

saúde visitou ela um mês atrás onde foi orientada para vir à consulta 

 Maria mora com seu esposo Andrés de 59 anos de idade nascido 

(16/05/1959) Hipertenso e alcoólatra, pedreiro, trabalhador por conta, com uma 

atitude muito passiva na casa além de não chegar todos os dias a casa e ficar com 

amigos bebendo, ele tem uma relação fusionada com seu filho Jordan. 

 Moram além Natasha filha menor de Maria de 34 anos nascida (11/01/1984) 

com antecedentes de depressão e com uma relação distante com seu pai André e 

seu irmão Jordan de 36 anos nascido (06/03/1982) consumidor de drogas e 

alcoólatra 
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GENOGRAMA FAMILIA FLORES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolos do 

Genograma 

Legenda de relacionamento de família 

1  1 Distante/Pobres 

1 Amor / Proximo 

 
1 Violence 

1 Alcoholism, Hypertension / High Blood 
Pressure 

1 Depression 

1 Diabetes, Hypertension / High Blood 
Pressure, Obesity, Depression 

Alcoolatra e uso de drogas  

1959 

Andres 
Flores 

56 56 
1962 

Maria 
Flores 

53 53 

19 84                    19 92 

Natasha 
Flores 

31 31 
 

Jordan 
Flores 

4

1 4
1 

Masculino Feminino 
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Avaliação do caso: 

 

Quando a senhora Maria chega à consulta a Dra. dá as boas-vindas já que 

Maria faz tempo não assiste a consulta, na primeira etapa a Dra. estabelece um bom 

relacionamento com Maria para se adentrar em seu problema. É feito um amplo 

interrogatório onde Maria apresenta-se muito ansiosa e chorosa, além de 

preocupada, relata episódios frequentes de violência com seu esposo, sempre que 

ele está bêbado já que nos últimos tempos tem estado todos os dia em bares 

bebendo o que se repete várias vezes ao mês, por medo evita falar desse assunto, 

ela refere que tem mais problemas na sua casa, mas agora o que mais preocupa é 

isso. A senhora diz que está tomando o tratamento certo só que não está 

adiantando, os medicamentos em uso são: 

 Metformina (850mg) 01 cp após café, almoço e janta. 

 AAS (100mg) 01 cp no almoço. 

 Hidroclorotiazida (25 mg) 01 cp pela manhã. 

 Enalapril (10 mg) 01 cp 12/12 horas.  

 Fluoxetina (20mg) 01 cp de manhã. 

 Amitriptilina (25mg) 02 cp pela noite. 

Diz que come qualquer coisa quando tem fome, algumas vezes não se 

alimenta bem, não faz exercícios físicos já que tem muitas tarefas para fazer em 

casa. No exame físico constata-se: 

Peso: 80kg (aumentou 3kg desde a consulta anterior) 

Altura: 163 cm 

IMC:29,3m²sc      

 PA: 150/100 mmHg 

Temperatura: 36°C 

Glicemia capilar: 253 mg/dl. 

CVC; ruídos cardíacos rítmicos, não sopros, FC:88bpm  

Resp.: sem alterações. 

Abdómen: sem alterações. 
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Pulsos periféricos: presentes e normais. 

TCS: não edemas 

SNC: sem alterações. 

 

No exame físico só apresenta alterações evidentes da glicose, da PA além de 

uma ganância exagerada de peso, onde o resto do exame é normal. Solicito exames 

complementar, dou orientações geral sobre a dieta (evitar os alimentos doces, 

alimentos fritos e salgados), e como já usa um remédio hipoglicemiante procedemos 

a colocar uma segunda línea glibenclamida 5 mg 2 cp ao dia um antes de café de 

manhã e outro antes da janta para melhor controle das cifras de HGT. 

Após um mês o paciente volta com os mesmos sintomas. No exame físico (positivo) 

HGT 219 mg/ml. 

 

Exames                                            Resultados 

Glicemia de jejum--------------------------198 mg/dl 

Hemoglobina glicada---------------------11% 

Colesterol Total-----------------------------232mg/dl 

Triglicérides ---------------------------------235mg/dl 

Creatinina ----------------------------------- 0,90mg/dl 

Uréia -------------------------------------------35mg/dl 

Ácido Úrico ----------------------------------5,0mg/dl 

Exame de Urina --------------------------- negativo 

Urocultura ----------------------------------- negativa 

 

ECG Ritmo sinusal, alterações inesperadas da repolarização ventricular. 

Raios X do Tórax PA presença de alongamento da aorta, com calcificações 

no seu interior, estruturas pulmonares e cardíacas dentro dos limites da 

normalidade.  

 

O fundo de olho apresento presença de vasos de nova formação, mácula 

opaca, além de opacidade do cristalino subgerente de catarata.   

Tendo em conta a clínica do paciente e os resultados dos exames a paciente 

apresenta uma diabetes descompensada, uma Hipertensão Arterial Sistêmica 
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descompensada além de uma Hiperlipidemia mista, catarata ocular e retinopatia 

diabética. 

Diagnóstico:  

- Diabetes Mellitus Tipo II 

- Hipertensão Arterial Sistêmica 

- Hiperlipidemia mista. 

- Insônia. 

Plano Terapêutico: 

Oriento medidas preventivas e educativas para modificar modo e estilo de 

vida com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos de apresentar algumas 

complicações associadas às doenças crônica que o paciente tem. 

 Tentar baixar de peso corporal. 

 Realizar atividade física todos os dias 

 Realizar uma dieta adequada evitando os alimentos fritos e gordurosos, 

comer baixo de sal, não açúcar, não carboidratos como massa e arroz. 

 Manter a higiene pessoal e principalmente dos pês para evitar as infecções da 

pele e outras complicações  

 Ao deitar ficar com as pernas para acima para facilitar a circulação (retorno 

venoso e linfático) 

 Evitar as feridas no corpo e as ulceras nas pernas e pês. 

  Realizar o controle diário ou três vezes por semana da glicose antes do café 

e janta, (HGT). 

 Realizar o tratamento médico nos horários estabelecidos pelo especialista 

 Cumprir com a quantidade de refeições ao dia pelo menos as 6 indicadas. 

 Consumir frutas, vegetais, legumes, sucos naturais sem açúcar. 

 Tomar abundantes líquidos pelo menos dois litros de água ao dia. 

 Realizar o tratamento médico nos horários estabelecidos pelo especialista. 

 Evitar a ingestão exageradas de doces e alimentos salgados. 

 Realizar cada 6 meses exames de rotina para um melhor seguimento e 

controle 

 É importante ensinar à pacientes a importância de manter as cifras de glicose 

normal ou dentro da normalidade para evitar as possíveis complicações da Diabetes 

Mellitus tipo II, pelo que o mais importante é o controle da dieta e tomar os remédios 

na hora certa.    
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 Oriento: 

- Consulta de controle de 4/4 meses. 

- Consulta de nutrição. 

-Consulta de psicologia. 

- Fazer exames de sangue dois vezes ao ano. 

- Avaliação por Oftalmologista, Cardiologista, Endocrinologista e Dentista anual. 

-Avaliação pelo Neurologista para descartar alguma doença cerebral 

degenerativa. 

- Revisar os pés e visitar o médico ante qualquer alteração 

- Assistir ao grupo para melhor controle das doenças crônicas.  

Além disso encaminhamos a Maria a fazer mamografia de rastreamento porque ela              

não é feita há 6 anos e explicamos a importância de fazê-lo a cada 2 anos, a menos 

que apareça algum sintoma ou alguma alteração no exame além de explicar os 

sintomas do câncer de mama e fatores de risco. 

Tratamento farmacológico: 

- AAS (100mg) 01 cp no almoço.   

- Metformina (850mg) 01 cp 8/8 horas (após café, almoço e janta). 

- Glibenclamida 5 mg  01 cp 12/ 12 horas (antes de café de manhã e janta) 

- Sinvastatina (20mg) 02 cp a noite 

-Hidroclorotiazida (25 mg) 01 cp pela manhã. 

-Enalapril (10 mg) 01 cp 12/12 horas. 

-Fluoxetina (20mg) 01 cp de manhã. 

-Amitriptilina (25mg) 02 cp pela noite. 

 

 Próxima consulta em 15 dias.   

 

Na reunião da equipe falamos com a coordenadora do posto de saúde que é 

a enfermeira e com a agente de saúde para Planejar uma visita domiciliar da equipe 

aproveitando o dia onde todos os integrantes da família estivessem presentes.  

 

A equipe imediatamente ante a situação decidiu traçar um plano de cuidado 

para garantir o bem-estar da família. Ao chegar à casa encontramos condições 

higiênicas boas em sentido geral, com condições socioeconômicas adequadas e 
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habitacionais boas. Sentimos um bom clima de recepção, além de que todos os 

membros da família estão presentes. 

Realizamos uma dinâmica familiar com o objetivo de orientar o manejo de cada 

membro da família, apoio a paciente com HAS, Diabetes Mellitus e hiperlipidemia 

seguimento da família. Falando dos hábitos alimentares adequados. Explicamos a 

família que a senhora Maria deve fazer o tratamento farmacológico e o não 

farmacológico, há necessidade de fazer os dois tratamentos para obter resultados 

satisfatórios e evitar graves complicações destas doenças. Achamos apropriado 

falar sobre o câncer de mama fatores de risco e sintomas porque a senhora Maria 

não tinha feita a mamografia mas não conhecia certinho as consequências de não 

fazer. 

 Natasha e Jordan estão em casa, Jordan diz que bebe todos os dias e está 

consumindo drogas quando tem algum problema no trabalho. Ele recebe 

orientações sobre prevenção de DST, consumo de álcool e drogas. Sugerimos 

internar Jordan para receber tratamento para consumo de drogas e álcool. 

 Foi agendada a consulta para o senhor André receber tratamento para o 

consumo de álcool. 

 

Resumo:  

Quinze dias depois a equipe de saúde se reúne para fazer reavaliação de 

Maria e família.  

Maria foi consultada pela nutricionista e psicóloga e reorientada com 

alimentação para melhorar o estilo de vida. Maria diz que está dormindo melhor com 

o tratamento e as recomendações da Psicóloga, melhorou o estado de ânimo e o 

apetite. 

 

Melhorou sua PA 120/80 mmHg, glicose 150 mg/dl, FC 85 bpm e melhoria 

evidente dos sintomas. 

1. Muitos dos sintomas de descompensação da Diabetes Mellitus tipo II podem 

estar quase sempre associados ao consumo de grandes quantidades de alimentos 

onde o copo não tem como processar toda essa quantidade de nutrientes.  

2. A principal causa de descompensação da Diabetes M. é a dieta inadequada 

dos pacientes que apresentam esta doença crônica, onde eles ingerem grandes 

quantidades de alimentos não necessários para o organismo, sendo provocado o 
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aumento do peso, a aparição de gorduras saturadas daninhas na circulação do 

sangue, além de provocar alterações em todos os órgãos do corpo. Por isso para os 

pacientes diabéticos os mais importante é o controle e seguimento das cifras de 

HGT, realizar o tratamento nos horários indicados pelo médico, fazer atividade física, 

evitar o sedentarismo e o aumento de peso, assim como o estresse.  

 Podem ocorrer outros problemas de saúde para a paciente tendo em conta 

que a Diabetes Mellitus tipo II com as cifras de glicose elevadas pode levar ao 

paciente à perda gradual da visão, afeta a circulação do sistema arterial, venoso e 

linfático, provoca danos renal, a neuropatia ou polineuropatia diabética por afeção 

dos nervos do corpo e a mais temível de todas as úlceras do pé diabético que em 

algumas ocasiões é a causa de amputação do membro afetado 

Jordan o filho de Maria foi avaliado pela equipe de saúde mental e foram 

dadas algumas recomendações. Foi feita a sugestão pela equipe que Maria 

participara das ações contra o consumo de drogas de Jordan. 

O senhor André tem diminuído nestes dias o consumo de álcool, está fazendo 

o tratamento e tem colaborado mais em casa, está-se cuidando junto a Maria da 

alimentação. 

Esta família foi escolhida pela importância que desenvolvem as Doenças 

Crônicas não Transmissíveis em nosso território de abrangência, devido a sua alta 

prevalecia e morbimortalidade em nossa população a população brasileira e do 

mundo. Como podem ser modificados os estilos de vida nos pacientes e o papel da 

atenção primaria e as equipes de saúde nas mudanças dos estilos vida. Este caso 

tem semelhanças com o caso Vera apresentado nas aulas de UNA-SUS. 
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3. Atividade Promoção da Saúde, Educação em Saúde e Níveis de Prevenção. 

 

 

ESF São Cristóvão; Município Passo Fundo. 

As atividades de promoção e prevenção da saúde nos diferentes níveis de 

atuação são muito importantes na diminuição dos fatores de riscos dos pacientes de 

apresentar alguma doença crônica ou complicações das mesmas. Com o tempo 

temos aprendido o quão é difícil essa tarefa na comunidade devido ao baixo nível 

cultural, social, educacional e econômico de alguns pacientes o que dificulta a 

aplicação de estratégias de saúde nessas pessoas. Temos muitos pacientes com 

doenças crônicas descompensadas solicitando atendimento no posto de saúde por 

não cumprir com responsabilidade o tratamento médico ou por não ter o 

conhecimento preciso para cuidar de sua saúde. 

Nas reuniões de equipe organiza-se o trabalho da ESF, esse dia se coordena 

os atendimentos da agenda as visitas domiciliares programadas tendo em conta as 

necessidades dos pacientes solicitantes. 

Na ESF temos cadastrados todos os pacientes que moram em nossa área de 

abrangência, conhecemos a quantidade de famílias, a quantidade de pessoas por 

idade e sexo, as doenças que apresentam, os fatores de riscos e situações de 

vulnerabilidade, e as condições de moradia, estruturais e higiênico-sanitárias. Além 

disso, contamos com centros de apoio como os cinco CAIS. Núcleo de saúde mental 

(descentralizado nos CAIS) núcleo de saúde da mulher (consta duma equipe 

multiprofissional para dar atenção especializada a diversas condições apresentadas 

na mulher sendo a mesma gravida ou não), núcleo de saúde do trabalhador (Brinda 

atenção qualificada as situações de acidentes de trabalho e doenças profissionais) 

os CAPS II, CAPS I, CAPS AD. 

O trabalho dos agentes comunitários também é muito importante porque 

fortalece o laço da ESF com os pacientes da comunidade pois eles têm mais contato 

direito com os pacientes em suas casas. As visitas domiciliares permitem ter um 

controle das situações de saúde dos pacientes, saber quando estão 

descompensados ou si presentam alguma outra situação que possa ser resolvida no 

momento, além de facilitar o trabalho de promoção e prevenção de doenças 

crônicas nas pessoas que moram na área do posto de saúde. 
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Nas ações de planejamento realizadas na unidade de saúde destacamos 

vários programas importantes que marcam nosso atendimento como o pré-natal, a 

puericultura e as doenças de saúde mental 

Para a realização das atividades de prevenção e promoção tivemos em conta as 

referências bibliográficas dos Cadernos da Atenção Básica. 

 

 O pré-natal: 

Uma atenção pré-natal de qualidade e humanizada é fundamental para a 

saúde materna e neonatal. A atenção obstétrica, prestada pelos serviços de saúde, 

deve ter como características essenciais à qualidade e a humanização. 

O principal objetivo da atenção pré-natal é acolher a mulher desde o início da 

gravidez, assegurando, ao fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável 

e a garantia do bem-estar materno e neonatal(1) 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Cristóvão localiza-se no 

Município Passo Fundo Estado Rio Grande Do Sul. A demanda para a realização de 

consultas de atenção pré-natal é elevada. O atendimento é feito para toda a 

população de gestantes da área de abrangência. Durante a gravidez, muitas 

mudanças acontecem no corpo da mulher, fazendo com que esse período exija 

cuidados especiais. É uma época de preparação física e psicológica para o parto e 

para a maternidade. 

Na ESF são feitas consultas de gestantes segundo planejamento da agenda, 

as gestantes são atendidas pela mesma equipe de trabalho de forma organizada. 

Cada consulta se reflete nos prontuários médicos individuais e agendada a próxima 

consulta de maneira planejada. Torna-se importante fazer uma avaliação 

biopsicossocial das gestantes, entre outros aspectos. Preencher na Caderneta da 

gestante as principais informações de saúde. E avaliamos a possibilidade de fazer 

encaminhamento para consulta de alto risco se as gestantes precisarem. 

Além disso, se faz intervenção terapêutica com suplementação de ferro e 

ácido fólico em correspondência com a idade gestacional de cada gestante a partir 

da primeira consulta, assim como estudo e tratamento adequado e individualizado 

nos casos de algumas doenças. 
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 Parâmetros estabelecidos a seguir para garantir o bem-estar materno e 

neonatal em nossa ESF São Cristóvão: 

 Fazemos captação precoce das gestante com realização da primeira consulta 

de pré-natal nas primeiras 14 semanas da gestação; 

1. Realizamos atendimento continuo a cada gravida segundo sua condição pelo 

protocolo de atenção pré-natal. 

2. Realizamos o desenvolvimento das seguintes atividades ou procedimentos 

durante a atenção pré-natal: 

3. Escuta da mulher e de seus (suas) acompanhantes, esclarecendo dúvidas e 

informando sobre o que vai ser feito durante a consulta e as condutas a serem 

adotada. 

4. Anamnese e exame clínico-obstétrico da gestante, reconhecendo os riscos para 

dar um atendimento diferenciado. 

5. Exames laboratoriais em cada trimestre conforme ao protocolo para atenção pré-

natal. 

6. Realização dos testes rápidos na pesquisa de doenças de transmissão sexuais. 

7. Imunização antitetânica: aplicação de vacina dupla tipo adulto até a dose 

imunizante (segunda) do esquema recomendado ou dose de reforço em 

mulheres já imunizadas. 

8. Avaliação do estado nutricional da gestante e monitoramento por meio do 

SISVAN. 

9. Prevenção e tratamento dos distúrbios nutricionais promoção da alimentação 

saudável (enfoque na prevenção dos distúrbios e das doenças associadas à 

alimentação e nutrição – baixo peso, sobrepeso, obesidade, hipertensão e 

diabetes. 
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10. Atividades educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente, com 

linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas às indagações da 

mulher ou da família e as informações necessárias. 

11. Sinais de alerta e o que fazer nessas situações (sangramento vaginal, dor de 

cabeça, transtornos visuais, dor abdominal, febre, perdas vaginais, dificuldade 

respiratória e cansaço); entre outras. 

12. Orientações gerais na prevenção de baixo peso e parto prematuros. 

13. Coordenar com o Hospital, o número de grávidas da unidade de saúde para ser 

acolhidas o dia do parto ou cesariana. 

14. Escrever na carteirinha da gestante o controle e seguimento das consultas. 

15. Vincular ao grupo de cuidado da mulher e às crianças. 

16. Marcação de consultas periódicas segundo protocolo de atenção pré-natal para 

evitar complicações durante a gravidez. 

Tendo em conta o nível de conhecimento das gestante respeito ao pré-natal 

poderão ser planejadas as consultas com uma qualidade melhor. Além de fazer o 

acolhimento criar vínculos mais estreitos que facilite oferecer duma forma mais 

confortável as informações, as atividades educativas podem ser feitas no grupo ou 

individualmente com linguagem clara e compreensível com objetivo de promover 

orientações sobre a gestação e o recém-nascido, amamentação e planejamento 

familiar assim como lograr que o pai fique envolvido no processo sempre 

respeitando a paciente e suas cultura. 

 

A puericultura: 

Dentro da atenção básica, a puericultura surge como ferramenta oportuna no 

acompanhamento integral do crescimento e desenvolvimento infantil, voltando-se 

para os aspectos de prevenção, proteção e promoção da saúde, de modo que a 

criança alcance a vida adulta sem influências desfavoráveis trazidas da infância. 

Neste nível de assistência, o profissional, ao utilizar a consulta de enfermagem em 

puericultura, necessita buscar o atendimento integral das necessidades da criança, 

modificando o enfoque centrado na doença. Por intermédio da consulta é possível 

monitorar, avaliar e intervir no processo de saúde/doença, revelando forte 

componente interacional e educativo. As crianças menores de um ano que são 
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levadas à consulta de enfermagem ou medico em puericultura podem apresentar 

problemas relacionados ao aleitamento materno, à candidíase oral e perineal, à 

dermatite irritativa das fraldas, entre outros. Eles podem ser manejados de forma 

simples e ser solucionados através de orientações fornecidas pelo enfermeiro ou 

medico durante a puericultura(2) 

A puericultura é o acompanhamento contínuo da criança que tem como 

objetivo avaliar seu crescimento e desenvolvimento para lograr diminuir a incidência 

de doenças e manter o nível de saúde da população alto o seja na sua máxima 

potência. 

 Na ESF São Cristóvão do município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul 

começa as puericulturas desde a etapa pré-natal, temos conformados os grupos de 

gestantes donde estas receberam informações sobre os cuidados das crianças, 

serão detectadas as dificuldades que apresentam as famílias para o recebimento do 

novo membro, de conjunto a equipe básica com assistência social são avaliadas 

essas situações de risco e encaminhadas de forma intersectorial para dar uma 

solução parcial ou definitiva. São desenvolvidas ações de promoção e prevenção de 

saúde na família para o recebimento do bebe em melhores condições psicológica 

dos familiares. São discutidos aspectos de muita importância com amamentação, e 

importância da puericultura entre outros. 

Imediatamente depois de nascido o bebe são realizadas umas series de 

exames de muita importância, a realização dos testes de triagem neonatal – os 

testes do pezinho, do olhinho e da orelhinha e do coraçãozinho que permitem a 

identificação e intervenção precoces, prevenindo danos à saúde infantil. O registro 

das informações importantes sobre a saúde da criança está na Caderneta de Saúde 

da Criança Curitibana. 

O sistema integração maternidade/Unidade Básica de Saúde permite a 

captação precoce da dupla mãe/bebê. Assim, dentro da primeira semana de vida o 

bebê e sua mãe são acolhidos pela equipe de saúde, são observadas as condições 

de nascimento (idade gestacional, peso, índice de Apgar, intercorrências) e sua mãe 

é orientada para eventuais dificuldades no aleitamento materno, cuidados com a 

higiene e prevenção de acidentes, entre outras orientações. 
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O agente comunitário faz o primeiro contato no monitoramento das crianças. 

Ele     realiza a primeira visita do bebe faz o encaminhamento à consulta, orienta a 

mãe sobre a importância de cuidados essenciais com o bebê e o seu 

acompanhamento pela equipe de saúde; encaminha-os à Unidade Básica de Saúde, 

informando para levar a Certidão de Nascimento e a Caderneta de Saúde da 

Criança Curitibana para realização do cadastro da criança. “Primeira semana saúde 

integral” que tem grão importância por que se faz verificação do cartão da 

criança/condições de alta da maternidade/unidade de assistência ao recém-nascido; 

avaliação geral da criança; identificação da criança de risco ao nascer e avaliação 

da saúde da puérpera 

 Na consulta o primeiro aspecto é a anamnese, nela procura se avaliar 

principalmente as condições do nascimento da criança como tipo de parto, local do 

parto, peso ao nascer, idade gestacional, índice de Apgar, intercorrências clínicas na 

gestação, no parto, no período neonatal e nos tratamentos realizados e os 

antecedentes familiares (as condições de saúde dos pais e dos irmãos, o número de 

gestações anteriores, o número de irmãos). É importante o Apgar já que está 

relacionado com prematuridade, medicamentos usados pela mãe, malformação 

congênita, o que não significa maior risco para disfunção neurológica(2) 

Num segundo aspecto deve se avaliar um completo exame físico 

compartilhando com os pais da criança, dentro desse exame físico avaliamos itens 

como: 

1. Peso, comprimento e perímetro cefálico: de grão importância já que são 

identificadas crianças baixo peso ao nascer, que terão um maior risco de doença 

e precisaram de uma maior atenção pela equipe de saúde. De especial atenção 

ou perímetro cefálico pelo incremento de microcefalia no pais sem causas 

totalmente esclarecidas, este aspecto é avaliado em todas as consultas. 

2. Desenvolvimento social e psicoafetivo: Se fara uma avaliação da acolhida dos 

familiares ao bebe, como respondem às suas manifestações, como interagem 

com ele e se lhe proporcionam situações variadas de estímulo. Se faz detecção 

de risco de maltrato infantil. 

3. Estado geral: Observamos a postura normal do recém-nascido com as pernas 

flexionadas, as mãos fechadas, o rosto para um dos lados, a respiração, seu 
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sono, seu estado de vigília, o choro, temperatura axilar, sua frequência de urina, 

características das fezes.   

4. Face: Olhamos assimetria, malformação, deformidade ou aparência sindrômica. 

5. Pele: Observamos aspectos como edema, palidez, icterícia.  Pesquisamos 

presença de assaduras, pústulas e bolhas palmo-plantares (sífilis). 

6. Crânio: Examinamos as fontanelas, presença de bossa serossanguínea e 

cefalematomas. 

7. Olhos Reflexo fotomotor, conjuntivites, estrabismo. 

8. Orelhas e audição Orientamos à família para a realização do conhecido “teste da 

orelhinha”. Avaliamos também a implantação, o tamanho e a simetria das 

orelhas. 

9.  Nariz: Avaliamos a forma e a possível presença de secreção (sífilis). 

10.  Boca: avaliamos alterações morfológicas que podem representar dificuldade 

para a pega durante a amamentação, o que exigirá suporte e acompanhamento 

adequados, observamos a úvula, o tamanho da língua (macroglossia), o palato, o 

freio lingual e a coloração dos lábios. 

11. Pescoço: Avaliamos a assimetria facial e a posição viciosa da cabeça. O torcicolo 

congênito. 

12. Tórax: Avaliamos a assimetria, pois ela sugere malformações cardíacas, 

pulmonares, de coluna ou arcabouço costal. Apalpamos clavículas, para avaliar 

se há fraturas que poderiam acarretar diminuição ou ausência de movimentos do 

braço. É importante a orientação à família para a involução espontânea de 

mamas, que podem estar ingurgitadas ou com presença de secreção leitosa. A 

presença de tiragens, retração xifoidiana, batimentos de asas do nariz, gemidos, 

estridor. Avaliamos a frequência cardíaca, cianose, abaulamento pré cordial, 

turgência jugular, ictus cordis e sopros cardíacos, pulsos. 

13.  Abdome: Olhamos a respiração, forma do abdome, a presença de hérnias 

inguinal e umbilical, a presença de diástase dos retos abdominais e agenesia da 

musculatura abdominal, a presença de granuloma umbilical após a queda do 

coto, onfalite. 
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14. Genitália: Avaliamos a presença dos testículos. Presença de hidrocele, a 

localização do meato urinário para excluir a possibilidade de hipospádia ou 

epispádia. Os pequenos lábios e o clitóris estão mais proeminentes, secreção 

esbranquiçada. 

15.  Ânus e reto: Verificamos permeabilidade anal, bem como a posição do orifício e 

a presença de fissuras 

16.  Sistema osteoarticular: Examinamos presença dos membros superiores e 

inferiores, para avaliar sua resistência à extensão, a flexão dos membros, a 

possibilidade de flacidez excessiva e a suposta presença de paralisia. Presença 

de pé torto, a presença de displasia evolutiva do. 

17.  Coluna vertebral: Examinamos toda a coluna, em especial a área lombo-sacra, 

percorrendo a linha média. 

18. Avaliação neurológica: avaliamos os reflexos arcaicos: sucção, preensão palmo-

plantar e Moro, postura de flexão generalizada e a lateralizarão da presença de 

movimentos normais e espontâneos de flexão/extensão dos membros. O tônus 

normal é de semiflexão generalizada. 

Nas outras consultas continuamos avaliando sua alimentação, até os 6 meses 

aleitamento materno exclusivo e depois dos 6 meses a introdução paulatina de 

alimentos para garantir uma adequada nutrição da criança informamos à mãe de 

que alimentos e como podem ser introduzidos. Neste sentido, o Ministério da Saúde 

adota o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), destinado a atender 

todas as fases da vida dos indivíduos, sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos 

e gestantes. Garantindo a formação de adequados estilos de vida nas crianças(3) 

 Além disso avaliamos o desenvolvimento psicomotor orientando à mãe de 

como estimular esse desenvolvimento para prever retardo em ele. Se a criança não 

for estimulada ou motivada no devido momento, ela não conseguirá superar o atraso 

do seu desenvolvimento. Afinal, o desenvolvimento infantil se dá à medida que a 

criança vai crescendo e vai se desenvolvendo de acordo com os meios onde vive e 

os estímulos deles recebido(4) 

O relevante papel de prevenção e promoção que as imunizações 

desempenham na Atenção Básica à Saúde é indiscutível. Poucas ações são tão 



27 
 

fortemente evidenciadas como capazes de proteger a saúde infantil e de impactar a 

incidência e a prevalência de doenças. As vacinas que são preconizadas pelo 

Calendário Básico de Vacinação da Criança encontram-se disponíveis nas unidades 

básicas de saúde, é importante ir fazendo avaliação e controle de seu cumprimento 

nas consultas de puericultura conforme ao esquema de imunização nacional. Tem 

casos de atrasos que são discutidos pela equipe de saúde executando ações para o 

resgate desses pacientes. Papel importante das agentes de saúde no dia ao dia das 

crianças. 

Desde a captação o recém-nascido é orientada a educação e a motivação de 

todo o núcleo familiar para a saúde bucal da criança através de toda a equipe de 

saúde e principalmente por o dentista. A incorporação de hábitos de higiene bucal, o 

controle da ingestão de açúcares e a alimentação saudável feita pela família 

resultarão em saúde bucal para a criança e, consequentemente, melhor qualidade 

de vida. Assim como a orientação de bicos e chupetas muito usados em crianças. 

Saúde Mental: 

 A Saúde Mental no município funciona de forma descentralizada, com 

atendimento psicológico nos cinco CAIS. A saúde mental presta serviços e 

desenvolve ações tanto no âmbito individual como no coletivo. As ações buscam 

integrar os usuários do serviço a sua rede social de forma integral, prevenindo 

promovendo e recuperando a saúde da população. A saúde mental conta com dois 

serviços especializados: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II É um serviço de 

atendimento integral a saúde mental, que atua na prevenção, promoção e 

recuperação da saúde. Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD é um serviço 

substitutivo de Atenção integral a saúde mental que atende aos usuários de álcool e 

outras drogas. Busca prevenir internação psiquiátrica, promovendo a (re)integração 

social do usuário, bem como seu familiar. O serviço interage com os demais setores 

da SMS, além de outras entidades que trabalham com a temática. Público Alvo: 

Pessoas em situação de uso e/ou de álcool e/ou outras drogas(5) 

Temos que desenvolver estratégias como: 

 Criação do grupo de saúde mental na ESF com participação dos pacientes 

doentes. 
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 Coordenar a participação da família dos pacientes nas atividades de 

matricialmente e grupo de saúde mental. 

 Trabalhar com as famílias dos pacientes na prevenção de surtos psicóticos. 

 Ajudar com a terapia de grupo à promoção do crescimento pessoal dos 

pacientes. 

 Coordenar o atendimento com os psiquiatras do CAPS II ou CAPS AD como 

centros de apoio. 

 

Para as atividades do grupo de apoio e as terapêuticas a serem 

desenvolvidas na ESF estudamos todos os conteúdos do Caderno da Atenção 

Básica. No 40 Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. O cuidado 

da pessoa tabagista. Ministério da Saúde; Brasília DF 2015. 

 

 

Reflexão: 

 

Na unidade o maior problema de saúde que estamos apresentando é o 

seguimento e controle dos pacientes com doenças mental, devido à enorme 

quantidade de pessoas afetadas. Os psiquiatras do município não dão conta para 

atender a todos os pacientes, pelo que temos muitos deles que apresentam surtos 

psicóticos e tem que ser encaminhados para o Hospitalização. O principal problemas 

para os pacientes é a falta apoio familiar, não tomam os remédios nos horários 

certos, sendo a justificativa que eles tem que trabalhar para manter à família. Além 

do grupo de saúde mental e atividades realizadas da unidade nos CAPS ainda não é 

suficiente para garantir o controle desses pacientes. A renovação de receitas de 

medicamentos controlados se realiza todas as quintas feiras com um atendimento 

mínimo em consulta só para reavaliar e emitir nova receita. A secretaria de Saúde 

do município está trabalhando para reorganizar e dar um fluxo adequado a estes 

pacientes que requer desse atendimento médico. 
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4. Atividade: Visita Domiciliar/ Atividade no Domicílio. 

 

Segundo relatos históricos, os cuidados em saúde realizados no domicílio já 

são descritos no Egito Antigo e também na Grécia (em relatos de Asképlios e 

Hipócrates). Na Europa, no final do século XVIII, antes do surgimento dos hospitais 

e dos ambulatórios, já se praticava a atenção no domicílio como modalidade de 

cuidado(1).  No século XIX, com o advento da medicina científica, iniciou-se o 

processo de transformação do sujeito em paciente, tendo o hospital como o local 

que contribuía para a neutralização das perturbações externas, de modo que a 

configuração ideal da doença aparecesse aos olhos do médico, no abismo que se 

instaurava entre eles. Assim, um dos destinos da manifestação do sofrimento, a 

partir do século XIX, foi o hospital, que surgiu como espaço de consolidação da 

identidade de doente, de assistência, segregação e exclusão(2). 

A atenção domiciliar surge como alternativa ao cuidado hospitalar, 

provocando a possibilidade de retomar o domicílio como espaço para produção de 

cuidado e despontando como um “dispositivo para a produção de 

desinstitucionalização do cuidado e novos arranjos tecnológicos do trabalho em 

saúde” e trazendo grande potencial de inovação(3).  Esta como extensão do hospital 

surgiu, propriamente dita, em 1947 para “descongestionar” os hospitais. A partir de 

então, as experiências desse tipo multiplicaram-se na América do Norte e Europa(4) 

 

A visita domiciliar é uma ferramenta importante na atenção primaria que 

facilita o controle e seguimento dos pacientes doentes da área de abrangência do 

posto de saúde. Além disso permite conhecer as condições de vida das pessoas, 

suas costumes, necessidades e funcionamento familiar. Também ajuda na 

identificação de fatores de riscos e situações de vulnerabilidade, saber um pouco 

mais sobre as características culturais, socioeconômicas, e educacionais dos 

pacientes, hábitos, modos e estilos de vidas(5). 

Quando realizamos uma visita domiciliar se aproveita para realizar atividades 

de promoção e prevenção de doenças, se explica para os riscos à saúde, também 

se fala sobre as medidas para evitar as descompensações das doenças crônicas 

que apresentam e como evitar as complicações fatais para cada caso específico. 
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 Em meu posto de saúde a visita domiciliar é realizada as quintas de manhã. A 

visita é realizada a pedido do paciente ou pela solicitação da medica, enfermeira ou 

agente comunitário, tendo em conta as condições de saúde da pessoa solicitante. 

Também temos aquelas programadas para os pacientes acamados, gestantes, 

crianças e puérperas como parte do controle e seguimento da ESF. A visita 

domiciliar é realizada pela equipe composta pelo técnico de enfermagem, um agente 

comunitário e o médico, e em algumas ocasiões pode ficar também a enfermeira. 

No dia da visita realiza se uma avaliação completa do paciente, se realiza exame de 

PA e HGT, no caso que precise se realizam curativos, além se dão as orientações 

dos cuidados gerais para o cuidador do paciente. 

 

Atividade no Domicílio: 

Se agenda visita domiciliar para a paciente Maria de 56 anos de idade, 

casada, com doenças crônicas como Hipertensão Arterial Sistêmica, Hiperlipidêmia, 

Diabetes Mellitus II e Depressão, que sempre fica descompensada por não cumprir 

com as orientações médicas, onde há uma semana tinha dor de cabeça e cifras de 

PA e HGT elevadas mora na rua Joao Pessoa No. 67 do Bairro São Cristóvão II da 

área de abrangência da ESF São Cristóvão. 

 No dia 22/02/2018 às 09:30 da manhã nos encaminhamos para a casa da 

senhora Maria com o objetivo de realizar uma visita domiciliar agendada a solicitude 

da filha da paciente, com a equipe composta pela técnica de enfermagem, a médica 

e um agente comunitário responsáveis pelas visitas na casa da senhora Maria. 

 A nossa chegada fomos acolhida pelo esposo da senhora o senhor André que 

já aguardava pela visita domiciliar agendada, daí fomos levados para a sala onde 

estava sentada a paciente comendo bolo de chocolate. 

  Paciente Alvo - Maria, 56 anos, casada, hipertensa, Diabética com 

dislipidemia, mora com o esposo e seus filhos 

Impressão do paciente sobre a sua situação de saúde, expectativas:  A 

senhora Maria tem conhecimentos de seu estado de saúde, ela está consciente que 

seu maior problema é o consumo exagerado de alimentos ruins para o corpo 

(contraindicados na diabetes por seu alto conteúdo em açucares e carboidratos) e 

não realizar atividade física, além não gosta de medir o HGT porque fala que é muito 

doido furar o dedo. 
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Queixas do momento: Alega estar em tratamento para suas doença, mas 

ainda assim tem muita sede, sudoração difusa e urina muito na noite 

 

Exame físico: Pessoa que apresenta bom estado geral, mucosas coradas, 

HGT 153 mg/dl, PA 140/100 mmHg, FR 19 bpm, FC 86 bpm, se alimenta em 

qualquer horário grandes quantidades de carboidratos faz cocô normal e as urinas 

normais. 

Tratamento atual: Em uso Metformina (850mg) 01 cp após café, almoço e 

janta; Glibenclamida 5 mg 01 cp antes de café e janta; AAS (100mg) 01 cp no 

almoço; Hidroclorotiazida (25 mg) 01 cp pela manhã; Enalapril (10 mg) 01 cp 12/12 

horas; sinvastatina 20 mg 01 cp pela noite; Fluoxetina (20mg) 01 cp de manhã; 

Amitriptilina (25mg) 02 cp pela noite. 

  Agora se enfatiza na necessidade de eliminar o consumo de excesso de 

carboidratos, açucares e sal, comer nos horários estabelecidos. Fazer 6 refeições 

por dia. 

Família: Devido que a senhora Maria não conta com uma cuidadora, as 

orientações médicas são para filha e esposo que ficam a cargo dos cuidados da 

paciente. 

Estrutura familiar: Residem no domicílio 

Apresento o caso da senhora (Maria) nascida o (21/02/1962) de 56 anos de 

idade, nunca trabalho porque se caso muito jovem. Casada com a senhor (André) 

(16/05/1959) de 59 anos de idade pedreiro alcoólatra e..... O casal tem um filho 

(Jonathan) nascido o (11/01/1984) de 34 anos de idade, uma filha a senhora 

(natasha) nascida o (06/03/1982) de 45 anos de idade 

Situação de saúde e de vida:  A família tem um nível vida bastante 

adequado o dinheiro da aposentadoria do senhor JMS é suficiente para dar conta de 

todas as necessidades do casal. 

O casal tem condições econômicas favorável pois André trabalha e seu filho 

também. 

Alimentação: A senhora Maria é a responsável pelo preparo do alimento da 

família. O café da manhã é às 8:00h, com uma merenda às 10:00h e o almoço é ao 

meio dia, outra merenda às 15:00h e a janta é às 19:00h e uma merenda às 22:00h 

antes de deitar. Desse jeito fico o horário das refeições da senhora Maria, que está 
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relacionado com os remédios que toma, mas ela não faz todas as refeições porque 

não gosta de frutas e tem preferência por doces e salgadinhos 

Ferramentas sociais envolvidas: Eles recebem ajuda da Igreja Evangélica 

que fica perto da casa. 

Domicílio: Casa é de tijolos, piso em cerâmica, contendo 3 quartos, uma 

sala, 2 banheiros, e uma pequena cozinha. A casa tem condições estruturais boas, e 

higiênicos-sanitárias são boas, e não apresentam problemas para a coleta do lixo e 

tem e compram a água de consumo. 

Fontes de prazer do paciente: As atividades que a senhora Maria gosta de 

fazer é ficar na casa fazendo tricô, falar com os vizinhos e olhar a televisão. 

 

Metas: Necessidade de a paciente cumprir com as orientações médicas. 

Solicitação de visita domiciliar pela nutricionista e psicóloga que visita o posto de 

saúde duas vezes por mês, no fortalecimento dos cuidados e seguimento do 

paciente. 

Prioridade: controle da cifras de glicose e PA da senhora Maria. 

Plano de cuidados: Continuar com as visitas domiciliares frequentes feitas 

pelos Agente Comunitários e as visitas médicas programadas mensalmente, para 

ampliar o vínculo de afeito e confiança entre os profissionais do posto de saúde e o 

paciente e sua família. 

Problemas Crônicos: Diabetes Mellitus tipo II descompensada, Hipertensão 

Arterial Sistêmica descompensada e Depressão.   

Problemas Agudos: não tem agora 

A visita domiciliar é importante no acompanhamento dos pacientes na 

detecção de doenças agudas e crônicas descompensadas na pesquisa das 

possíveis soluções. Os problemas de saúde da senhora Maria foram resolvidos 

oportunamente com o apoio dos profissionais do CAPS o nutricionista, psicólogo e 

fisioterapeuta. 
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5. Reflexão Conclusiva 

Durante o curso tentei adquirir a maior quantidade de conhecimentos tendo 

em conta que precisava para aperfeiçoar meu trabalho na minha ESF. 

Não seria tarefa fácil, pois na minha ESF a população e os integrantes da equipe 

não estão acostumados a este tipo de atenção, ou seja, aplicação de estratégia de 

saúde da família. A Atenção Primaria tem muita responsabilidade na qualidade de 

vida dos pacientes porem precisa de profissionais com muita qualificação, já que é a 

porta de entrada do sistema de saúde. 

Os materiais têm sido muito interessantes, os vídeos aulas bem explicativos 

oferecendo detalhes sobre cada doença estudada, fazendo ênfases em protocolos, 

leis, portarias, diretrizes. A Aplicação desses protocolos no manejo da Hipertensão 

Arterial, Diabetes Mellitus, DST, Depressão e outros, foi fundamental devido à alta 

incidência e prevalência em nossas comunidades. 

Nos casos complexos foram um bom ensinamento na hora do enfrentamento 

de diferentes pacientes, o manejo nas condutas no sentido geral e integral. Os 

temas relacionados ao abuso de drogas, álcool, violência doméstica e doenças 

mentais foram uma experiência nova e impactante já que não estamos acostumados 

a ter esses pacientes nas áreas de saúde sendo que são geralmente atendidos por 

especialistas em essas doenças só encaminhamos eles quando detectamos em 

nossa área de abrangência. 

As vezes tive algumas dificuldades na interpretação do que os professores 

pediam para ser feito e o que foi trazido como resultado, algumas dificuldades no 

protocolo, mas no sentido geral tudo foi bem compreendido. 

Trazer os resultados obtidos e conferir se os pacientes, ao tomar consciência 

da doença, quiseram trocar seus hábitos de vida para que tenha mais qualidade, a 

maioria levam uma dieta variada e realizam com frequência algum tipo de 

atividade física, assim, o mais difícil é poder manter de forma constante esses 

hábitos durante um tempo prolongado. Pode-se observar que a maior dificuldade 

que tem os pacientes é para conscientizar-se sobre sua doença. Concordamos que 

os hábitos e costumes de toda uma vida são difíceis de modificar de um dia para 

outro, principalmente em pacientes adultos e idosos. 
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Os aspetos sociais sempre foram abordados nos casos estudados em nossa 

comunidade do posto São Cristóvão, coisa que me incentivou a conhecer mais 

minha população, os problemas da comunidade, o estilo e modo de vida, 

descobrindo assim os principais fatores de risco aos que estão expostos. 

Os pacientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial necessitam de um 

acompanhamento contínuo e integral, recebendo apoio profissional qualificado de 

modo individualizado, visando suas características socioculturais, econômicas e 

psicológicas. Além disso, o profissional deve realizar esse processo de educação 

usando uma linguagem simples e clara para que todos os pacientes possam ter uma 

aprendizagem facilitada e efetiva(1,2). 

Diante da revisão de literatura realizada, concluiu-se que muitos pacientes 

com Diabetes Mellitus do tipo 2 em fase inicial conseguem manter seu metabolismo 

sob controle apenas seguindo dieta rigorosa, exercícios físicos regulares e educação 

em saúde, enquanto outros, que já desenvolveram complicações, ou nos casos em 

que o tratamento não está sendo eficaz em atingir os objetivos de glicemia 

adequada, necessitam da utilização de hipoglicemiantes orais e até mesmo da 

insulina propriamente dita, além do tratamento concomitante de outros fatores de 

risco cardiovasculares( Hipertensão Arterial) para a redução da mortalidade desta 

enfermidade(3,4). 

A adesão ao tratamento é essencial para atingir o controle glicêmico. A  

educação em diabetes é a peça chave para atingir esse objetivo. Compartilhar  

experiências através de programas educativos, adquirindo um maior nível de  

informação, ajuda no processo de enfrentamento do diabetes, aumenta a adesão 

ao tratamento, diminui o risco de desenvolver complicações e melhora a qualidade 

de vida desses pacientes, além de diminuir os gastos excessivos em saúde. 
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RESUMO 

Introdução: O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e 

brasileira, Políticas públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde 

meados dos anos 80. O controle do câncer de mama é hoje uma prioridade da 

agenda de saúde do país e integra o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

 Por causa da grande importância de morbidade e mortalidade do câncer da mama e 

como um aspecto de valor para o melhoramento dos indicadores de saúde da 

população feminina, pretende-se com esse projeto, na UBS São Cristóvão Passo 

Fundo, através da informação, diminuir as taxas para esta condição, por meio de um 

diagnóstico precoce, em ordem para melhorar a qualidade de vida, um pilar 

fundamental para alcançar o impacto esperado sobre a população. Objetivo: 

Aumentar o nível de conhecimento sobre câncer de mama nas mulheres em idade 

fértil na UBS São Cristóvão. Método: Trata-se de um projeto de intervenção que será 

desenvolvido inicialmente na Estratégia de Saúde da Família São Cristóvão, que 

incluirá todas as mulheres em idade fértil acompanhadas pelo serviço de saúde da 

ESF São Cristóvão do município de Passo Fundo com a intenção de aumentar o 

nível de conhecimento sobre o câncer de mama. 

O projeto será pactuado com a equipe de saúde e com o Conselho Local. Os 

atendimentos realizados no próximo grupo de pacientes serão avaliados, utilizando 

entrevista. Serão avaliados temas como fatores de risco do câncer de mama, 

sintomas, médios diagnósticos mas usados nos encontros posteriores se aplicara a 

intervenção educativa mediante palestra e dinâmicas de grupo). O projeto será 

monitorado quinzenalmente em reunião da equipe de SB.  Ao final dos três meses, 

será realizada uma apresentação dos resultados para avaliação da intervenção. 

Resultados esperados: aumentar o nível de conhecimento das pacientes sobre o 

câncer de mama na comunidade atendida na UBS São Cristóvão. 

Palavras-chaves: intervenção, saúde de família, câncer de mama. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
ANTECEDENTES DO PROBLEMA 
 
 O câncer de mama representa um grande problema de saúde pública no 

mundo pois atinge tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, embora 

haja diferenças importantes nos perfis de incidência, mortalidade e sobrevida nesses 

países. Nos países desenvolvidos, observam-se taxas de incidência e mortalidade 

maiores que nos países em desenvolvimento, porém com sobrevida também maior, 

o que pode ser efeito da qualidade do diagnóstico precoce e acesso ao tratamento 

oportuno(1). 

  

        Há dados que permitem garantir que o câncer de mama acometia desde dos 

egípcios, os etruscos e os primeiros colonos do Peru. O arquivo médico remoto vem 

do Egito antigo, onde encontraram vários papiros e dentro dos principais, um dos 

que mais informações contidas em quanto a doença de mama se refere, é o Papiro 

de Edwing Smith, encontrado em Tebas (hoje Luxor e Karnak) em 1862 (2). 

 

      Hipócrates, 400 anos AC fala sobre Karquinos ou Karquinoma que diz respeito à 

cessação da menstruação e diz que não deve ser porque ela se apressa à morte e 

não são apenas bom prognóstico que fora curada com medicamentos. Descreve um 

caso de uma mulher com câncer da mama e do mamilo sangramento, que morreu 

quando este sangramento parou. Ele associou o câncer da mama com a prisão da 

menstruação, o que fez com que ele acreditasse que esta levou a um ingurgitamento 

mamário, com nódulos endurecidos(2). 

 

 Durante várias décadas, o câncer de mama tem aumentado em notável 

grau no mundo todo, especialmente nos países ocidentais e este crescimento 

continua, embora existam melhores ferramentas de diagnóstico, vários programas 

de detecção precoce, melhores tratamentos e melhor compreensão fatores de 

risco(3). 

 

     O câncer de mama é responsável por 31% de todos os cânceres em mulheres no 

mundo. Aproximadamente 43% de todos os casos do mundo corresponder aos 
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países em desenvolvimento. A incidência está aumentando na América Latina e 

outras regiões onde o risco é intermediário (Uruguai, Canadá, Brasil, Argentina, 

Porto Rico e Colômbia) e baixa (Equador, Costa Rica e Peru) (4). 

     Desde 2006, esta doença ocupa o primeiro lugar na morte por neoplasia em 

mulheres acima de 25 anos, desbancando o câncer do colo do útero, causando 

cerca de 500.000 mortes por ano das quais 70% ocorrem nos países em 

desenvolvimento. Apesar do risco de morrer ser maior entre as mulheres que vivem 

em países pobres por causa do menor acesso aos serviços de saúde para a 

detecção precoce, tratamento e controle (5). 

 

  

     De modo geral, a população feminina de cada país apresenta um determinado 

risco padrão (ou populacional) de desenvolver um câncer de mama. No mundo, o 

risco cumulativo de uma mulher, com idade de 74 anos, ter apresentado esse tipo de 

câncer durante a vida é de 4,62%. Nas regiões mais desenvolvidas, o risco sobe 

para 7,92% e, nas regiões menos desenvolvidas, é de 3,25%. Na Europa e na 

América do Norte, locais onde a incidência do câncer de mama costuma ser mais 

elevada, o risco cumulativo é de cerca de 10%. Em outros países, geralmente, esse 

risco é menor. No Brasil, o risco é de 6,33%, nos Estados Unidos, é de 10,3%, no 

Canadá, 8,63% e, no Reino Unido, 10,15% (6).  

 

 

 

      O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e 

brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. Políticas 

públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde meados dos anos 80 

e foram impulsionadas pelo Programa Viva Mulher, em 1998. O controle do câncer 

de mama é hoje uma prioridade da agenda de saúde do país e integra o Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) no Brasil, lançado pelo Ministério da Saúde, em 2011(7). 

O aumento gradual da morbidade e mortalidade por câncer de mama tem 

impulsionado a implementação de programas de combate à doença. A 

implementação destes programas envolve ações para garantir a sua aplicação 
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maciça, a detecção de grupos de risco e realização de triagem procedimento entre 

outros (8).  

 No Brasil, a estratégia de rastreio e diagnóstico precoce vem se desenvolvendo ao 

longo dos anos com prazos regulamentados por leis federais e estaduais. Esses programas 

se baseiam na implementação do exame clínico das mamas (ECM) associado à 

mamografia, sendo divididos em três faixas etárias: a partir dos 40 até 49 anos, com ECM 

anual e mamografia diagnóstica em caso de alteração clínica; dos 50 aos 69 anos, com 

ECM anual e mamografia de rastreio a cada dois anos; e para mulheres acima de 35 anos 

que apresentam risco maior que o da população geral (história familiar de câncer de mama 

em parentes de primeiro com idade inferior aos 50 anos câncer bilateral ou câncer de ovário 

em qualquer faixa etária; história familiar de câncer de mama masculino; portadoras de 

diagnóstico de lesão proliferativa atípica ou neoplasia lobular), exame clínico e mamografia 

anuais (7). 

       Por causa da grande importância de morbidade e mortalidade do câncer da 

mama e como um aspecto de valor para o melhoramento dos indicadores de saúde 

da população feminina, pretende-se com esse projeto, através da informação, 

diminuir as taxas para esta condição, por meio de um diagnóstico precoce, em 

ordem para melhorar a qualidade de vida, um pilar fundamental para alcançar o 

impacto esperado sobre o setor é que nós propomos como um problema de 

pesquisa científica: 

 

 Como aumentar o nível de conhecimentos sobre câncer de mama em mulheres em 

idade fértil na ESF São Cristóvão, município Passo Fundo? 

Sob investigação: O câncer de mama. 

Pesquisa de Campo: Câncer de mama: fatores de risco para o câncer da mama, 

sinais e sintomas comuns. 
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2 Justificativa 

Considera-se como hipótese: se as medidas educacionais são implementadas 

com a participação de mulheres em idade fértil com fatores de risco para câncer de 

mama, elas ajudarão a aumentar a conscientização sobre os fatores associados 

assim como sintomas frequentes na presencia de Câncer de mama.  

 O apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para a confirmação das 

consultas de manutenção auxiliarão na diminuição do absenteísmo desse tipo de 

atendimento. 
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3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo Geral: 

 

 Aumentar o nível de conhecimento sobre câncer de mama nas mulheres em idade 

fértil na UBS São Cristóvão. 

 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

5. Caracterizar a população em relação à idade e nível de 

escolaridade. 

2. Monitorar as consultas de rastreamento do câncer de 

mama agendadas para a equipe de saúde da UBS São Cristóvão. 

3. Reorganizar as atividades relacionadas ao diagnóstico 

precoce de câncer de mama realizadas pelos Agentes Comunitários de saúde. 

4. Determinar o nível de conhecimento em relação a: 

        - Conhecimento sobre fatores de risco. 

         - Conhecimento dos sintomas de câncer de mama. 
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4 Revisão de Literatura 

      A mama feminina é um órgão importante por causa das suas diferentes funções: 

estética, sexual e amamentação como "órgãos-alvo" de hormônios dos ovários. É 

depois da puberdade, uma glândula em resposta às hormonas esteroides periódicas 

das gônadas. É também o alvo de muitas doenças, incluindo câncer. É irónico e a 

sua vez trágica que uma neoplasia que flui do órgão exposto acessível a auto 

exploração e exame clínico, continue cobrando um tributo tão pesado. A cada ano 

ficam doentes com esta doença 9 milhões de pessoas no mundo e morrem 5 

milhões (9). 

As mamas encontram-se na parte anterior do tórax e são formadas pelas 

glândulas de secreção externa, rodeadas de tecido adiposo e cobertas com a pele 

que se estende predominantemente entre a 3ª e 6ª costela e entre a linha axilar 

anterior e o para-esternal ou linha mediana nas muito volumosas. Na maioria das 

mulheres há uma ligeira assimetria entre os dois seios, os seus volumes ou 

tamanhos variam de acordo com a constituição física ou biótipo e sofrem variações 

ao longo da vida das mulheres, gravidez e muitas vezes em estado nutricional. 

 

Cada mama possui de 15 a 20 lobos mamários independentes, separados por 

tecido fibrosos. Estes lobos são as unidades de funcionamento formadas por um 

conjunto de lóbulos que se ligam à papila por meio de um ducto lactífero. Os lóbulos 

são compostos por um conjunto de ácinos que são a porção terminal da ‘árvore’ 

mamária, onde estão as células secretoras produtoras de leite. Cada lobo tem a sua 

via de drenagem, que converge para a papila, por meio do sistema ductal . O 

sistema ductal compõe-se de ductos lactíferos responsáveis por conduzir o leite até 

a papila, exteriorizando-o por meio do orifício ductal. A papila mamária é uma 

protuberância composta de fibras musculares elásticas onde desembocam os ductos 

lactíferos. (10) . 

O processo do câncer inicia-se nas células, que são as unidades básicas que 

formam o tecido, estes formam os órgãos do corpo. Normalmente, as células 

crescem e se dividem para formar novas células a medida que o corpo as necessita.   

Quando as células envelhecem, morrem e novas células tomam o seu lugar, este 
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processo mantém o corpo saudável. Às vezes, este processo ordenado descontrola-

se, novas célula se formam quando o corpo não precisa delas, e as células velhas 

não morrem quando deveriam morrer, essas células muitas vezes formam uma 

massa de tecido, que é o que é chamado de tumor. Nem todos os tumores são 

cancerosos. 

     As células cancerosas podem viajar para outros órgãos pelo sistema linfático ou 

da corrente sanguínea. Quando tem disseminação do câncer (tem metástase), o 

novo tumor tem o mesmo tipo de células anormais e o mesmo nome que o tumor 

primário. Eles são inervados por ramos dos nervos intercostais e ramos torácicos do 

plexo braquial. O peito encontra-se sobre os músculos peitorais e do serratus 

separados pela fáscia conjuntiva) (11). 

      A área mais proeminente da mama é o mamilo onde fluem os ductos lactíferos 

que estão rodeados por fibras musculares e de tecido conjuntivo, em que a ocitocina 

atua. É cercado com uma auréola ou área de pele mais escura com destaques 

chamadas glândulas de Morgagni (glândulas sebáceas). 

      O câncer da mama é conhecido na medicina como carcinoma de mama. É uma 

neoplasia maligna que tem origem na proliferação acelerada e descontrolada de 

células de revestimento, em 90% dos casos, o interior dos dutos que durante a 

amamentação, transportar o leite da ácino glandular, onde é produzido, até os dutos 

de leite, localizado atrás da aréola e do mamilo, onde se acumula pendente ir para 

fora. Esse tipo de câncer de mama chamado carcinoma ductal. No 10% dos casos 

restantes o câncer tem origem nos próprios ácinos glandulares e é chamado 

carcinoma lobular. O Carcinoma ductal pode-se espalhar dentro da luz ductal e 

invadem o interior dos ácinos o que é conhecido como fenômeno de cancerização 

lobular (11) . 

 Existem tumores malignos da mama de origem não-glandular ou epitelial. São 

raros e recebe outros nomes genéricos diferentes. Os Sarcomas são produto da 

transformação maligna de células do tecido conjuntivo da mama. Os linfomas são 

derivados de linfócitos, um tipo de glóbulo branco que vem dos gânglios linfáticos, 

Em geral os linfoma não são tumores raros, mas é raro que um linfoma tenha seu 

lugar de origem em uma mama e não em outras regiões do corpo. 
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     Dependendo da origem, existem três tipos genéricos de câncer de mama: 

• Esporádica: sem história familiar. Foi entre 70 e 80% dos casos. 

• Familiar: história familiar, mas não atribuível à genética. 15-20%. 

• Hereditário: atribuído a mutações da linha germinal. Seria apenas entre 5-10%. 

Dentro destes, 40% é devido a mutações em BRCA1 e BRCA2 (Breast Cancer 

susceptibility gen/protein) (11. 

 Fatores de risco 

      Hoje, o câncer de mama, como outras formas de câncer, é considerado o 

resultado de danos ao DNA.  Este dano vem de muitos fatores conhecidos ou 

hipotéticos (como a exposição a radiações ionizantes). Alguns fatores, como a 

exposição ao estrogênio, levam a um aumento da faixa de mutação, enquanto 

outros fatores como os oncogênese BRCA1, BRCA2 e p53 causam redução na 

reparação das células danificadas(12).  

 

     Os seres humanos não são os únicos mamíferos capazes de desenvolver câncer 

da mama. Cadelas, gatos e alguns tipos de ratos, principalmente o rato doméstico, 

são propensos a desenvolver câncer de mama que é suspeito é causada por 

mutagênese insercional aleatória pelo vírus do câncer de mama na rata (MMTV).  A 

suspeita de existência do origem viral do câncer de mama é controversa e a ideia 

não é amplamente aceita devido à falta de evidência definitiva ou direta. Há muito 

mais pesquisas no diagnóstico e tratamento do câncer do que na sua causa de 

origem (13). 

 

Idade 

 

      O risco de câncer de mama aumenta com a idade, mas o câncer de mama tende 

a ser mais agressivo quando ocorre em mulheres jovens.                                                               

A Maioria dos casos de câncer de mama avançado encontra-se em mulheres com 

mais de 50 anos. As mulheres são 100 vezes mais propensos a desenvolver câncer 
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de mama do que os homes(14). Para uma mulher que vive além de 90 anos, a 

probabilidade de ter câncer de mama ao longo da vida é de 12,5% ou 1 em 8. 

 

      Um tipo de câncer da mama que ocorre e é especialmente agressivo e 

desproporcionalmente em mulheres mais jovens é câncer da mama inflamatório. 

Geralmente é descoberto em estágio III ou estágio IV. Também é característico 

porque geralmente não apresenta massa, portanto, não é detectado com 

mamografia ou ultrassom. Ele apresenta os sinais e sintomas duma mastite (14). 

Mutações genéticas 

 

      Aproximadamente 5% dos pacientes com câncer de mama (representados em 

vermelho) "herdam" uma forma peculiar de genes que os tornam suscetíveis à 

doença. Embora seja mais frequente que fatores externos predispõem uma mulher 

ao câncer de mama, uma pequena porcentagem leva a uma predisposição 

hereditária à doença (15). 

      Dois genes, BRCA1 e BRCA2, foram associados a uma forma familiar rara de 

câncer de mama. As mulheres cujas famílias têm mutações nesses genes 

apresentam maior risco de desenvolver câncer de mama. Nem todas as pessoas 

que herdam mutações nesses genes desenvolverão câncer de mama, Juntamente 

com a mutação do oncogênese p53 característico do síndrome de Li-Fraumeni, 

essas mutações determinarão aproximadamente 40% dos casos de câncer de 

mama hereditário (5-10% do total), sugerindo que o resto dos casos são 

esporádicos. Recentemente, descobriu-se que, quando o gene BRCA1 aparece 

combinado com o gene BRCA2 na mesma pessoa, aumenta o risco de câncer de 

mama em até 87%(15) .  

     Outras alterações genéticas associadas a certos dados clínicos de câncer de 

mama foram verificadas, portanto eles não são apenas usados como marcadores 

moleculares, mas também como fatores de previsão e preditivos 

Verifica-se que outras alterações genéticas que aumentam o risco de câncer de 

mama incluem mutações do gene PTEN (síndrome de Cowden), STK11 (síndrome 

de Peutz-Jeghers) e CDH1 mutado em 50,5% dos tumores lobulares (caderina-E) 
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Sua frequência e aumento do risco para o câncer de mama ainda não são 

conhecidos exatamente. O gene associado ao câncer de mama hereditário é 

desconhecido em mais de 50% dos casos. Em comparação com países com uma 

população totalmente caucasiana, a prevalência dessas mutações na população da 

América Latina é possivelmente menor(15). 

 

Hormonas 

 

     Estrogénios exógenos, especialmente aqueles utilizados em terapia hormonal de 

substituição junto ao predisposição genética, constituem os elementos de maior 

peso no início do câncer da mama. Muitas mulheres tomam este tipo de terapia para 

reduzir os sintomas da menopausa. Também foi descrito um aumento do risco de 

câncer da mama em mulheres que tomam contraceptivos orais(16). 

 

 Entre os fatores associados ao hormonas femininas, e com maior frequência 

de   câncer da mama inclui a precocidade na maturidade sexual (antes da idade de 

12 anos), a menopausa após os 50 anos, gravidez e nuliparidade, termo incluem 

alcançada após 30 ou 35 anos. Por outro lado, se a primeira menstruação ocorre 

após 12 anos, a menopausa é antes dos 50 anos, ou a primeira gravidez ocorre 

antes da idade de 10-20 anos seguintes ao primeiro período, o risco de câncer de 

mama é inferior(17). 

 Não há conclusões definitivas sobre uma associação entre aborto realizado 

no primeiro trimestre da gravidez e subsequente risco de câncer de mama. 

      Estudos epidemiológicos sugeriram que uma dieta rica em fito estrogênios, que 

são compostos semelhantes ao estradiol e presentes em plantas, tais como soja, 

cereais e outros vegetais e legumes 300 poli fenólico, pode ser associado com 

baixa incidência de câncer da mama, no entanto, o estudos científicos continuam a 

mostrar contraditoras conclusões(18). 

 

Outros 
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 Raça branca, de acordo com um pesquisador chamado Kelly, onde publicado 

na revista Science nos diz: em geral do que as mulheres brancas são mais 

propensos a ter câncer de mama. No entanto, embora não haja o risco de perder a 

capacidade de ter filhos (principalmente porque quimioterapia e radioterapia pode 

destruir os tecidos reprodutivos), existem atualmente diferentes meios de preservar 

a fertilidade, que estão disponíveis nos centros de saúde para prevenir este 

problema(19). 

 Sugeriu-se que a poluição ambiental, produtos químicos em desodorantes, 

anel tipo sutiãs com hastes e os implantes mamários aumentar o risco de câncer de 

mama, no entanto, não há nenhuma base científica ainda para confirmar que estes 

fatores aumentam o risco(16). 

 As mulheres que tomaram dietilestilbestrol (DES) para evitar abortos podem 

ter um risco aumentado de câncer de mama após os 40 anos. Este medicamento foi 

administrado a mulheres entre 1940 e 1960(16). 

 A obesidade tem sido associada com o câncer de mama, embora este link é 

controversa. A teoria é que as mulheres obesas produzem mais estrogênio, que 

podem estimular o desenvolvimento desse tipo de câncer(16). 

 

 A exposição à radiação a partir de uma tenra idade é um fator de risco para o 

câncer da mama. A tal radiação mais jovem você começar, maior o risco, 

especialmente se a radiação foi dado quando a fêmea estava a desenvolver seios. 

 A influência do licor sobre o risco de câncer da mama é discutido. Deve, 

contudo, ser enfatizado que as mulheres que não têm fatores de risco conhecidos 

podem desenvolver câncer de mama, por isso a ausência de fatores de risco não 

deve causar uma falsa sensação de segurança(16). 

 

 

Quadro clínico 

 

     A principal razão para consulta em relação ao peito de uma mulher, é a detecção 

de uma massa ou tumor. Aproximadamente 90% de todos os nódulos da mama são 

causadas por lesões benignas. Que elas são massas suaves e elásticas são 

normalmente associados com um fibroadenoma em mulheres com idade entre 20 a 
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30 anos e cistos em mulheres entre 30 e 40 anos. massas malignos da mama são 

caracterizados por solitário, não muito perceptível, doro, difícil e doloroso à 

palpação(16). 

 

 Outra manifestação comum é a dor do peito. O referido mastalgia está 

raramente associada com câncer da mama e está muitas vezes associada com 

alterações fibrocísticas em mulheres premenopáusicas.41 As mulheres na pós-

menopausa que recebem terapia de substituição de estrogénio podem também se 

queixam de seios doridos causadas por alterações fibroquísticos.42 dor fibrocística 

esses transtornos muitas vezes visto acompanhado por seios com inchaços 

irregulares difusas e pequenas(20). 

 

 Câncer da mama precoce geralmente não causa sintomas; por exames de 

mama regulares são importantes. Como o câncer cresce, os sintomas podem incluir 

vermelhidão, inchaço e a retração da pele ou mamilo com o aparecimento de furos 

ou enrugamento que se parece com casca de laranja. Outro problema comum é 

secreção mamilar. O fluxo de carcinoma da mama é muitas vezes espontânea, 

sangue, associada com uma massa localizado numa conduta simples em uma das 

mamas. Em alguns casos, a secreção de fluido do mamilo pode ser claro para 

amarelo ou verde, e se parecem com pus(21). 

 

 

 Tumores da mama ou tumores na axila que é duro, tem bordos irregulares e 

geralmente indolor. Mudança de tamanho, forma ou textura da mama ou do mamilo. 

Os homens também podem desenvolver câncer de mama, os sintomas incluem 

nódulo na mama e dor e sensibilidade nos seios(22). 

 

Os sintomas do câncer da mama avançado, podem incluir: 

• nódulo na mama 

 • aumento dos gânglios linfáticos (linfadenopatia) na axila 

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

como pele com aspecto de casca de laranja 
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• Vermelhidão da pele 

 • A formação de depressões ou rugas 

• Descarga papilar sanguinolenta unilateral 

 • descamação 

 • Mamilo Puxando para um lado ou mudança de endereço 

 • Dor óssea. 

• Dor ou desconforto nos seios. 

 • úlceras na pele (Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos 

tópicos) 

. • Inchaço de um braço (lado de câncer da mama). 

• Perda de peso. 

 

 Em 1986, o Programa de Oncologia (Pro-Onco), do Instituto Nacional de 

Câncer/Ministério da Saúde, foi criado como estrutura técnico-administrativa da 

extinta Campanha Nacional de Combate ao Câncer. Em 1990, o programa tornou-se 

Coordenação de Programas de Controle de Câncer e suas linhas básicas de 

trabalho eram a informação e a educação sobre os cânceres mais  

no final dos anos 90, com a implantação do Programa Viva Mulher, foram Deve ser 

enfatizado que o câncer da mama pode-se manifestar como um tumor assintomática 

e, quando há retração da pele é um câncer avançado, então quando o paciente 

detectar um nódulo deve procurar ajuda profissional e pedir um diagnóstico preciso 

com base em estudos e não na suspeita clínica(23). 

 

Diagnostico 

 O controle do câncer de mama no Brasil teve um marco histórico, em meados 

dos anos 80, ao ser contemplado no Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher, que postulava o cuidado mais amplo para além da atenção ao ciclo 

gravídico-puerperal foram iniciadas ações voltadas à formulação de diretrizes e à 

estruturação da rede assistencial para a detecção precoce do câncer de mama. O 

Documento de Consenso, em 2004, propôs as diretrizes técnicas para o controle do 

câncer de mama no Brasil(6). 
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 Em 2005, com o lançamento da Política Nacional de Atenção Oncológica, o 

controle dos cânceres do colo do útero e de mama foi destacado como componente 

fundamental dos planos estaduais e municipais de saúde. Neste mesmo ano foi 

elaborado o Plano de Ação para o Controle dos Cânceres de Colo do Útero e de 

Mama 2005-2007, que propôs seis diretrizes estratégicas: aumento de cobertura da 

população-alvo, garantia da qualidade, fortalecimento do sistema de informação, 

desenvolvimento de capacitações, estratégia de mobilização social e 

desenvolvimento de pesquisas. Há experiências desses programas na Suécia, 

Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Canadá e outros países(6). 

 Em maio de 2013, a política de atenção oncológica foi atualizada pela Política 

Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nesse mesmo ano, foi instituído o Sistema de Informação de Câncer (SISCAN), 

uma versão em plataforma web que integra os Sistemas de Informação do Câncer 

do Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama (SISMAMA). 

 

 Este diagnostico está   baseado em exame clinico das mamas ECM ao menos 

uma vês por ano as mulheres maior de 30 anos; mamografia bianual as pacientes 

com mais de 50 anos, como métodos de detecção precoce do câncer de mama 

auxiliado de outros médios diagnósticos como a ultrassonografia de mama, 

tomografia de mama, ressonância e biopsia incluindo a biopsia por aspiração com 

agulha fina(6). 

 Mamografia 

 

 O uso generalizado da mamografia tem sido eficaz, uma vez que tem 

reduzido a taxa de mortalidade de câncer da mama até 30%. A mamografia é o 

melhor método de triagem lesões precoces disponíveis. A taxa de sobrevivência 

para as mulheres com câncer da mama aumenta drasticamente quando 

diagnosticados numa fase precoce, detectou sobrevida precoce aos 10 anos 

atingindo até 98%. Infelizmente, somente 60% dos canceres diagnosticados numa 

fase localizada. Assim que a mamografia regular deve ser acompanhado por exame 

clinico da mama duma forma regular para melhorar essa porcentagem(22). 
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  Recomenda-se a mamografia a cada ano as mulheres maior de 50 anos 

assintomáticas. É conhecido como mamografia, o rastreio ou o "screening" e utiliza 

um protocolo de duas projeções, geralmente um lateral medial obliquamente e 

craniocaudal, ou seja, para cima e para baixo. A mamografia em mulheres 

sintomáticas ou aqueles com fatores de risco elevado é chamado uma mamografia 

de diagnóstico e, geralmente, utilizar imagem mais de duas projeções(6). 

 O rastreio em mulheres com idades entre 50 a 75 anos de idade diminui 

significativamente a taxa de mortalidade por câncer da mama.. Em casos de 

pessoas com mamas densas coisa mais importante é para testes adicionais para 

excluir falsa negativos: test de Octava Pink, ecografía y/o Resonancia magnética.  

Existe a possibilidade de obtenção de mamografias falso-positivos. Mulheres com 

idade entre 50 e 69 anos têm 30% de chance de falsos positivos em sua mamografia 

por um período de 10 anos. Esses falsos positivos levar a testes adicionais, 

acompanhamento e biópsias, aumento dos custos e ansiedade desnecessárias, 

cujas consequências psicológicas podem persistir mesmo depois de um resultado 

benigno. A frequência de falsos positivos é maior para as mulheres mais jovens, 

porque a maioria das massas em seus seios são geralmente benignos(6). 

 Ultrassonografia 

 

 O rastreio de ultrassons é útil para diferenciar entre massas sólidas ou 

tumores mamários e cística principalmente quando uma massa palpável não é bem 

visualizadas numa mamografia. O ultrassom é particularmente útil em mulheres 

jovens com tecido mamário denso, com uma massa palpável que não é exibido em 

uma mamografia. O ultrassom não deve ser utilizado em verificações de rotina, 

especialmente desde microcalcificações não são exibidos e detecção de carcinomas 

é insignificante com ultra-som(6). 

 

 

 

 

 



19 
 

 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um projeto de intervenção que será desenvolvido inicialmente na 

Estratégia de Saúde da Família São Cristóvão, que incluirá todas as mulheres em 

idade fértil acompanhadas pelo serviço de saúde na UBS São Cristóvão do 

município de Passo Fundo com a intenção de aumentar o nível de conhecimento 

sobre o câncer de mama. 

As ações a serem realizadas nessa pesquisa, serão descritas a seguir, 

contemplando as seguintes etapas: pactuação das ações, organização e gestão do 

serviço, execução das ações e monitoramento e avaliação. 

6. 1 Pactuação das ações 

O projeto será apresentado pela equipe de saúde da família na reunião semanal na 

UBS São Cristóvão que ocorrerá na terceira semana do mês de outubro, 

esclarecendo todas as etapas de trabalho e os profissionais que estarão envolvidos. 

Posteriormente o projeto será apresentado na reunião mensal de Outubro do 

Conselho Local de Saúde na UBS São Cristóvão para esclarecimento do trabalho à 

população e alterações, se necessárias. 

6. 2 Organização e gestão do serviço 

     Na primeira semana do mês de novembro será realizada uma oficina na sala do 

consultório médico com o objetivo de discutir as ações de saúde a realizar pela 

equipe da UBS. A pergunta norteadora da oficina será: “Como a equipe da UBS São 

Cristóvão realizará a promoção de saúde para o aumento do nível de conhecimento 

sobre o câncer de mama na comunidade?”. 

     Os pacientes escolhidos, mediante critérios de inclusão e exclusão, serão 

agendados para entrevista individual realizados pela enfermeira da equipe na 

segunda e terceira semana de novembro.   

      Será elaborado uma agenda para a realização do encontro do grupo a ser 

entregue para os profissionais envolvidos com as datas e atividades a realizarem 

agendadas para o mês seguinte.   

 

6.3 Execução das ações 

A execução das ações iniciará na segunda quinzena do mês de novembro. A equipe 

de trabalho utilizara a estratégia desenhada para a intervenção educativa que consta 

da aplicação de uma encosta inicial para avaliar o nível de conhecimento sobre o 
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câncer de mama logo segue uma serie atividade encaminhada a aumentar os 

conhecimento sobre o tema ao final da etapa de intervenção se aplicara uma 

encosta para avaliar o nível de conhecimentos sobre o câncer de mama.  

 

6.4 Monitoramento e avaliação 

 O projeto será monitorado quinzenalmente em reunião realizada entre os 

integrantes da equipe da Unidade de Saúde. Serão discutidas situações especiais 

de exclusão para os próximos encontros, análise dos encontros realizados, assim 

como atividades para as semanas seguintes 

  

Ainda, será monitorado o absenteísmo dos encontros de manutenção ao longo da 

intervenção a partir da agenda do grupo. 

Ao final dos 5 meses de execução do projeto, será realizada uma apresentação dos 

resultados na reunião semanal de equipe na UBS São Cristóvão   para avaliação da 

intervenção. 
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7 CRONOGRAMA   
  
O cronograma de atividades abrange um período de 5 meses e está apresentado no 
quadro abaixo. 
  

Atividades 
2017-2018 

Out Nov Dez Jan Feb Mar 

Apresentação do trabalho 
para equipe da ESF São 

Cristóvão 

X      

Apresentação do trabalho 
para Conselho Local de 

Saúde 
 

X      

Oficina com Equipe de 
saúde 

 X     

Agendamento das 
entrevistas aos 
participantes 

 X     

Execução do Plano de 
Intervenção 

 X X X X  

Análise dos resultados      X 

Apresentação dos 
resultados e avaliação do 

trabalho 

 
 

     X 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

  

O projeto utilizará material de consumo disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Passo Fundo (SMS-Passo Fundo) para a UBS São Cristóvão. O 

computador e o datashow (material permanente) utilizado para execução desse 

trabalho será disponibilizado pela UBS São Cristóvão. 

___________________________________________________________________

____ 

Item           Nome                     Quantidade    Custo (R$)    Total (R$) Órgão pagador 

_______________________________________________________________ 

1   Cartucho de tinta para impressora  2           50,00            100,00   SMS-Passo 

Fundo 

2    Papel sulfite tamanho A4 –            2          12,00             24,00    SMS- Passo 

Fundo 

500 folhas 

3    Cópias Xerox                             100           0,15            15,00     SMS- Passo 

Fundo 

4 Canetas esferográficas ponta fina   6          2,00             12,00     SMS- Passo 

Fundo 

5   Computador                                1         2.000,00      2.000,00    ESF-São 

Cristóvão 

6   Datashow                                    1         1.5000         1.500       ESF- São Cristóvão 

7 encosta a aplicar                          60        Gratuito                        SMS- Passo 

Fundo 

8 panfleto do tema                          60        Gratuito                        SMS- Passo Fundo 

9 encosta a aplicar                          60         Gratuito                        SMS-Passo 

Fundo 

___________________________________________________________________  

Total                                                                                  3.651 

___________________________________________________________________ 
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Resultados esperados 

 

Pretende-se com as estratégias desenvolvidas neste projeto, aumentar o nível de 

conhecimento das pacientes sobre o câncer de mama na comunidade atendida na 

UBS São Cristóvão. 

Com a aplicação da primeira entrevista desejamos caracterizar a população no que 

se refere a idade, sexo e raça; identificar a fonte e o nível de conhecimento sobre os 

temas relacionados ao câncer de mama. As atividades educativas serão realizadas 

na UBS e desejamos que as pacientes melhorem seu nível de conhecimento sobre a 

doença. 
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Anexo I 

N do instrumento_______________ 

 

                 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este projeto de intervenção ira a avaliar o nível de conhecimento sobre o câncer de 

mama logo desenvolverão uma estratégia educativa com o objetivo de aumentar o 

nível de conhecimento desta doença. O título da intervenção e ¨ Aumento do nível 

de conhecimento sobre o Câncer de mama na ESF São Cristóvão, Passo Fundo, RS 

será desenvolvida pela equipe de saúde da ESF São Cristóvão 

Sua participação nesta intervenção compreenderá responder uma entrevista inicial 

para avaliar seus conhecimentos sobre o câncer de mama, participar em 5 

atividades educativas sobre o tema ao final responder una encosta sobre o tema 

para avaliar seu nível de conhecimento sobre o tema abordado, você poderá em 

qualquer momento desistir de participar nesta investigação.  A equipe se saúde 

garante que seu nome será preservado e que nenhum dado sobre sua pessoa ou do 

conteúdo individual da sua entrevista será divulgado. 

 EU_________________________________________ foi informado dos objetivos 

da investigação acima de maneira clara e detalhada; da liberdade de tirar meu 

consentimento a qualquer momento e de garantida de que não serei identificado 

quando a divulgação dos resultados e que as informações obtidas serão utilizada 

apenas para fins científicos vinculado ao presente projeto. 

 

______________________________                          ______________ 

          Assinatura    da paciente                                              Data 

 

 _____________________________                         ________________ 

       Assinatura do professional                                               Data 

 



 
 

 

Anexo II 

Entrevista estruturada 

Idade_________                         Nivel de escolaridade _______________ 

Número de orden __________       Data    _______________________ 

  Você conhece a técnica que pode-se usar para detectar o câncer de mama?    

____ A mamografia. 

____ O ultrassom de mama. 

____ O autoexame de mama. 

____ Ressonância magnética de mama. 

 

7. Durante a técnica de auto exame de mama seguir os seguintes passos: 

(marque com X a opção que considere correta) 

 ____ Realiza-se examinando atentamente cada uma e comparando: frente ao 

um espelho observar-se tamanho e posição. 

3 ____ Vigilar a mudança de textura da pele (dobras, furos, etc) O eczemas ao 

redor do mamilo; 

4 ____ Desviacão ou retração do mamilo assim como saída de secreção. Este 

procedimento deve realizar-se com os braço estendidos sobre as costas e 

posteriormente levantados sobre a cabeça.  

5 ____ Realizar a palpação preferentemente no decúbito, colocando uma 

mofada baixo das costas do lado a examinar. 

6 ____ O autoexame da mama direita realiza-se com a mão esquerda e a 

mama direita com a mão esquerda. Usar a ponta do dedo seguindo o sentido 

horário o em forma de zig-zag, buscando pequeno nódulo. 

7 ____ A palpação deverá profundir até a região das axila. 

8 ____ Lavagem das mãos. 

9 ____ Desinfecção da área estéril. 

10 ____ Medir sinais vitáis. 

 



 
 

 

8.  Sobre os fatores de risco do câncer de mama. Marque com uma X aqueles 

que você considera que influenciam a aparência desta doença.   

           3.1 ____ Idade maior de 40 ano. 

           3.2 ____ Nulípara. 

           3.4 ____ Primeiro parto depois dos 30 ano de idade. 

           3.5 ____ Ausência de Aleitamento Materno. 

           3.6 ____ Menarquia precoce (menor de 10 ano). 

           3.7 ____ Menopausa tardia (maior de 55 ano). 

           3.8 ____ Obesidade pós menopausa. 

           3.9 ____ Tratamento estrogênico prolongado na pó menopausa. 

           3.10 ____ Antecedente de hiperplasia atípica mamaria. 

           3.11 ____ Antecedente pessoal de câncer de mama, endométrio ou        
ovário. 

     3.12 ____ Antecedente familiar de cáncer mamario. 

 

 

9. Os sintomas de alarma sobre a aparição do câncer de mama são.  

 

o ____ caroço  na mama 

           4.2____ Aumento do tamanho dos gânglios linfático (adenopatias) na axila. 

4.3 ____ Câmbios no tamanho, textura da pele o cor da mama 

4.4 ____ cor vermelho da pele. 

4.5 ____ Formação de depressões o arrugas 

4.6____ Secreção pelo mamilo. 

4.7____ Descamação da pele 



 
 

 

4.8____ Tração do mamilo. 

4.9____ Dor ósseo. 

4.10____ Dor ou moléstia nas mama. 

4.11____ Úlceras cutânea. 

4.12____ Inchaço no braço (próximo á mama com câncer). 

4.13 ____Pérdida de peso. 

 
Classificação obtida : 

a) __Óptimo 

b) __ Medio 

c) __ Ruin 

 

A calcificação de acordo ao nível de informação sobre câncer de mama será: 

Optimo: 85 -100% reposta correta. 

Medio: 55 – 84% reposta correta. 

Ruin: 0 a 54% reposta correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ANEXO III 

 

PLAN DE ACÇÃO 

 

Sesões 

 

Atividades e conteúdo para 

transmitir. 

Tempo de 

duração 

Participantes Modo didático de 

usar ou técnica 

afetiva - 

participativa. 

1 Coordenação com as mulheres 

da ESF São Cristóvão de acordo 

com a mostra selecionada para 

definir na pratica da estratégia de 

intervenção educativa sobre 

câncer de mama. Aplica-se o 

diagnostico inicial 

 

60 minuto Equipe básica de 

saúde, 

participantes da 

investigação. 

 

Sessao 

plenaria 

 

2 Técnica de autoexame de mama. 

Necessidade. Passo a realizar. 

60 minuto Equipe básica de 

saúde, 

participantes da 

investigação. 

Palestra 

Demostração na 

pratica. 

 

3 Factore de Risco do cáncer de 

mama. Influências.( Orienta-se 

na sessão  um trabalho pela 

equipe a través de folleto  do 

tema) 

 

60 minuto 

 

Equipe básica de 

saúde, 

participantes da 

investigação. 

  Palestra e 

Dinámica do grupo 

 

 

4 Manifestações Clínica do câncer 

de mama Sintomas e 

diagnóstico.   

 

60 minuto 

 

Equipe básica de 

saúde, 

participantes da 

investigação 

 

Palestra 

 



 
 

 

5 
Fim do curso e atividade para 

fechar. 

 Realizou-se uma consolidação 

dos conhecimento relacionado 

com o câncer de mama. Resumo 

y fechamento. 

Despedida. 

Ao concluir com a discussão 

grupal, avaliar o grau de 

conhecimento adquirido pelas 

mulheres deste tema e se  aplica  

a  encosta. 

 

 

60 minuto Equipe básica de 

saúde, 

participantes da 

investigação 

 

Dinâmica de 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


	Descrição da família
	Trata-se de uma família nuclear, pequena de 4 membros. Maria de 56 anos de idade nascida (21/02/1962) Hipertensa, diabética com tratamento continuo, pero com hábitos alimentares inadequados e uma vida sedentária, neste momento descompensada de seu est...

