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INTRODUÇÃO: Consideravelmente já existem meios e forma de acompanhamento
na atenção primaria no que se refere à busca pelo diagnóstico precoce do câncer de
mama, onde se apresenta como estratégia na atenção básica mediante as políticas
publicas de saúde, que norteia através da preparação dos profissionais da atenção
básica uma atuação eficaz desta questão dentro do contexto social e de saúde.
OBJETIVOS: Identificar quais as ações de controle e prevenção do câncer de mama
desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de Juazeiro do Norte – CE.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, realizado através
da aplicação de um questionário semi-estruturado, a dez enfermeiros atuantes em
Unidades Básicas de Saúde do município de Juazeiro do Norte – CE em maio de
2010, que de acordo com a secretaria municipal de saúde da referida localidade,
eram as unidades que tinham a maior incidência da patologia em questão. Os dados
foram dispostos em porcentagem e analisados segundo as principais literaturas que
abordam o tema. RESULTADO: Todos os profissionais entrevistados afirmaram
realizam educação em saúde. Realizam o exame clinico, orienta sobre a importância
do auto-exame, solicita exames complementares e fazem encaminhamento para o
especialista quando necessário. Segundo Menezes et al (2007), os profissionais de
saúde com maior destaque na atenção primária são os enfermeiros devido sua
grande importância na divulgação de informações e incentivo a saúde da mulher em
especial ao exame preventivo do colo uterino e câncer mamário. CONCLUSÃO:
sabe-se que os enfermeiros que atuam nas UBSs realizam o exame clínico,
solicitam exames complementares e encaminhamento para especialistas quando
necessário, além de orientarem quanto à importância do auto-exame das mamas e
realizarem educação em saúde. Porem, isso ocorre somente quando as mulheres
buscam o serviço de saúde.
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