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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

O Brasil está entre os países com maior incidência de câncer
de mama no mundo, estes dados epidemiológicos permitem
classificar o câncer como um problema de saúde pública no
país. A detecção precoce é a única forma de diminuir a
mortalidade e proporcionar um bom prognóstico. (1)
Dado o exposto foi implementado no Ambulatório Médico de
Especialidades um modelo assistencial -Linha de Cuidados
Assistenciais (LCA) com o intuito de realizar o diagnóstico
precoce aos pacientes com suspeita de câncer de mama, a
inserção no sistema terciário e acompanhar o desfecho clínico
do tratamento proposto.
A atuação da equipe multiprofissional tem desenvolvido
estratégias para o cuidado integral, contribuindo para uma
assistência personalizada e individualizada.

No ano de 2020 foram inseridas na LCA 188 pacientes com
suspeita de câncer de mama, onde 104 delas (55%) tiveram
diagnóstico confirmado com uma média de 31 dias.

MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso, da prática na gestão do
cuidado integrado ao paciente com diagnóstico de câncer de
mama realizado no ano de 2020 dentro de um ambulatório
médico de especialidades.

Foram inseridas em sua totalidade no serviço terciário para
início do tratamento com uma média de 14 dias. Destas, 53
realizaram cirurgia e 12 ainda aguardam, 29 em
quimioterapia, 06 em radioterapia, 03 óbitos e 01 em
abordagem paliativa. Retornaram 09 pacientes ao
ambulatório para reabilitação com fisioterapia, delas 05
evoluíram de alta com melhora total e 04 com melhora
parcial devido à própria abordagem cirúrgica de
reconstrução mamária.
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