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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surgiu com o objetivo de reorganizar um Programa

estruturante dos Sistemas Municipais de Saúde trazendo, em suas perspectivas, a melhora

ao acesso das comunidades à rede de saúde. Essas atividades, que envolvem busca ativa e

acolhimento na Atenção Primária à Saúde (APS), contam com a atuação do Agente

Comunitário de Saúde (ACS), trabalhando conjuntamente com os enfermeiros, técnicos de

enfermagem e médicos. Nessa perspectiva, uma das atuações desses profissionais dentro

da APS é voltada para a Saúde da Mulher, no que diz respeito à promoção à saúde,

rastreamento e acompanhamento, bem como a prevenção de câncer de mama, sendo este

uma das formas de cuidado a partir da realização de mamografias. Nesse contexto, torna-se

relevante a apresentação das estratégias utilizadas pela Secretaria Municipal de João

Câmara, situada no RN, no alcance do indicador número 12, que trata da Razão de exames

de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos. A coleta de dados

incluiu o período compreendido entre os anos de 2014 a 2020 e a população alvo abordada

foi a de mulheres dentro da faixa etária tratada no indicador. Dessa forma, compreende-se

como fator motivador a necessidade de rastrear casos de neoplasias malignas de mama, o

que representa cerca de 25% a 30% dos óbitos por essa afecção, dentro da população alvo,

garantindo uma alta cobertura, voltada para a Atenção Integral à Saúde da Mulher no âmbito

do Sistema Único de Saúde.

Objetivos

O presente trabalho tem por objetivo apresentar resultados planejados pela Secretaria

Municipal de Saúde do município de João Câmara/RN e efetivados por meio da atuação dos

profissionais da APS - juntamente com a coordenação de Saúde da Mulher - bem como

apresentá-los através do número de mamografias realizadas entre 2014 e 2020, e

demonstrar o valor da razão referente ao alcance do Indicador 12. Essas estratégias visam

implementar ações que facilitem e fortaleçam a busca ativa de mulheres, principalmente

entre 50 e 69 anos, residentes no município, a fim de atingir altos índices de adesão ao

procedimento mamográfico e garantir a promoção e a prevenção do câncer de mama.

Metodologia



A pesquisa trata-se da apresentação do quantitativo de mamografias e das

intervenções/estratégias desenvolvidas no município de João Câmara, visando o aumento no

número desse procedimento realizado em mulheres entre 50 e 69 anos, com o intuito de

prevenir e rastrear possíveis casos de câncer de mama. Os dados dessa pesquisa derivaram

de uma investigação sistêmica observada através dos resultados obtidos, e foram analisados

utilizando métodos estatísticos e matemáticos, caracterizando, assim, uma pesquisa

quantitativa. Esses resultados foram adquiridos através do banco de dados da Secretaria

Municipal de Saúde do município de João Câmara/RN, por meio de informações fornecidas

pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP), Sistema de

Informação do Câncer (SISCAN) e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA). Para se

alcançar tais valores, foi utilizado um método de cálculo (Municipal, Regional, Estadual e

Distrito Federal) que consiste na razão de exames de mamografias dentro da faixa etária

descrita no Indicador 12 do tipo Universal, onde o numerador versa sobre a soma da

frequência do número de mamografias bilaterais realizadas em mulheres residentes no

município por ano de atendimento. Já o denominador aborda a população feminina da mesma

faixa etária, no mesmo local e período. Esse indicador apresenta um monitoramento

quadrimestral, avaliação anual e como parâmetro Municipal para referência, uma razão de

0,30, e Estadual de 0,40.

Resultados

A necessidade de se trabalhar a prevenção à saúde da mulher dentro de APS traz como um

dos critérios a importância de atrair o público feminino para a realização do procedimento

mamográfico, visando a prevenção do câncer de mama a partir do diagnóstico precoce. O

município de João Câmara faz parte da 3ª Região de Saúde do RN, e se destaca pelo grande

número de mamografias realizadas quando comparado às 24 cidades da mesma região.

Entre 2014 e 2020 houve um aumento progressivo no número de mamografias realizadas,

atingindo um quantitativo de 419 (2014); 718 (2015); 782 (2016); 930 (2017); 984 (2018);

1.097 (2019), havendo uma queda desse quantitativo em 2020 para 276 mamografias em

decorrência da Pandemia da Covid-19, quando o 2º maior número foi de 59 procedimentos

em Maxaranguape e o 3º maior foi de 47 em Macau. Esses resultados mostram que João

Câmara permaneceu em 1º lugar durante 7 anos consecutivos, chegando a atingir 1.097

exames em 2019, enquanto o município que atingiu o segundo maior quantitativo foi o de

Lages, com 334 mamografias realizadas. Assim, é perceptível que, mesmo no período de

isolamento social, João Câmara manteve um número elevado de mamografias,

comparando-se ao 2º colocado da 3ª região, atingindo um número quase 5 vezes maior. Em

2018, João Câmara atingiu uma razão de 0,37, alcançando o valor mínimo municipal. Já em

2019, o município não só atingiu a municipal, estabelecida pelo Indicador 12, mas também a

Estadual, chegando a um valor de 0,41.

Conclusões



A fim de alcançar esse resultado relevante e positivo, e captar uma demanda considerável de

mulheres - garantindo uma boa assistência e, consequentemente, atingindo o Indicador 12 - o

município de João Câmara desenvolveu estratégias fundamentais, como ações voltadas para

a Saúde da Mulher dentro das 16 Unidades de Saúde do município, abordando a importância

da etapa inicial de prevenção ao câncer de mama, através da realização da mamografia,

dentro da faixa etária de 50 a 69 anos; envolvendo a atuação persistente dos ACS, realizando

busca ativa dentro das áreas de abrangência, bem como o acolhimento dessa população;

disponibilizando transportes para deslocamento desse público para Unidades de média e alta

complexidade do município de Natal; garantindo a rapidez na entrega desses resultados

mamográficos, permitindo uma assistência mais direcionada, quando necessário, além do

monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Câmara de todo

o processo assistencial. Dessa forma, a SMS, por meio da coordenação da Saúde da Mulher,

mantém-se decidida a persistir no sucesso do trabalho realizado, assegurando uma

assistência de qualidade e prestando um serviço eficiente às mulheres residentes no

município.

Palavras-Chave
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