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Objetivo: Relatar a experiência de implantação e desenvolvimento de ações para
minimizar e prevenir riscos do câncer de mama em mulheres na faixa etária de 50 a 69
anos. Materiais e Métodos: Trata-se de um relato de experiência de desenvolvimento de
ações de prevenção do câncer de mama na ESF Jaraguá II em Montes Claros - Minas
Gerais. Foi realizada uma analise retrospectiva nos prontuários das pacientes e os dados
coletados serviram de base para construção de um relatório da situação mamográfica das
mulheres de 50 a 69 anos de idade cadastradas na UBS. O instrumento de coleta de
dados continha variáveis referentes a sexo, data de nascimento, data da última
mamografia e data de retorno e conduta. A partir da análise dos resultados, foi possível
planejar e executar ações de educação em saúde para essa população. O período da
intervenção foi de agosto a novembro de 2018. Resultados: Diante da importância da
detecção precoce do câncer de mama para a elevação das chances de cura e diminuição
da mutilação, metástase e mortalidade, associados ao impacto da doença para a paciente
e sua família, o presente estudo possibilitou levantar, identificar e buscar as mulheres na
faixa etária de 50 a 69 anos da ESF Jaraguá e, através disso foi possível intervir e propor
medidas de controle e prevenção desse tipo de neoplasia. Conclusão: A experiência
vivenciada evidencia a importância do monitoramento dos dados em nível local, como
estratégia eficaz de intervenção sobre a realidade, a partir de um contexto real.
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