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INTRODUÇÃO: É de grande importância as políticas públicas elaboradas para as
mulheres, em especial aquelas que estabelecem estratégias em âmbito nacional a
fim de que o diagnóstico de câncer de mama seja efetivado o mais precoce possível.
Os profissionais das UBS buscam a implementação e o desenvolvimento desses
programas ofertados pelo ministério da saúde e procuram adaptá-los a realidade
local. OBJETIVOS: Identificar como os enfermeiros das UBS avaliam as políticas
públicas relacionadas ao controle do câncer de mama na cidade de Juazeiro do
Norte-Ce. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa
realizado em maio de 2010, em Juazeiro do Norte – Ceará. Foram aplicados a dez
enfermeiros atuantes nas Unidades Básicas de Saúde um questionário semiestruturado contendo perguntas e opções de resposta a cerca do tema. Os
resultados foram dispostos em porcentagem e analisados segundo literaturas que
abordam o tema. RESULTADOS: As respostas dos entrevistados evidenciaram que
10% consideram as políticas boas; 40% acham razoáveis, pois consideram
necessário dar mais incentivo financeiro aos profissionais; 30% disseram que
deixam muito a desejar, existindo a necessidade de sair do papel e ser colocado em
prática; 20% responderam que consideram ruim por não ter o apoio necessário a
nível local assim como é previsto na política nacional. Segundo Parada et al., (2008),
as proposições da política nacional de prevenção e controle do câncer de mama
estão em consonância com o ideário do sistema único de saúde (SUS) de
constituição de um modelo assistencial voltado para a melhoria da qualidade de
vida, através do investimento da promoção, proteção e recuperação da saúde, e a
organização e rastreamento dos cânceres do colo do útero e mama tem sido a linha
de frente no processo de estruturação da rede assistencial.CONCLUSÃO: Hoje o
Brasil possui programas de atenção à saúde da mulher, elaborados pelo Ministério
da Saúde e outros setores da sociedade, dispondo sobre os direitos femininos no
que tange à sua saúde. No entanto, o Brasil ainda não possui um programa de
rastreamento homogêneo, em relação à neoplasia mamária, totalmente eficaz.
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