Guia do Episódio de Cuidado

Rastreamento Populacional
1. RASTREAMENTO POPULACIONAL - CLÍNICAS EINSTEIN
Consulta de
"rotina/checkup" com enf.
ou MFC

Início

É
populaçãoalvo?

SIM

POPULAÇÃO-ALVO

SIM

Pessoa acima de Sem vícios (tabagismo,
21 anos
alcoolismo e uso
ASSINTOMÁTICA abusivo de drogas
ilícitas)

SIM
História pessoal ou
familiar de câncer?

Consulta
médica
para
avaliação
de risco

NÃO
TABAGISMO:
aconselhamento
comportamental +
farmacoterapia para
cessar uso

Rastreamento
específico e avaliação
de risco em consulta
médica

Rastreamento
por
faixa
etária

NÃO

21-39 anos
EM ATE 2 ANOS:
Hepatite C, HIV Se alto
risco*: Sífilis Se alto
risco* e mulher:
Clamídia e Gonorreia
Considere: Hepatite
B** A CADA 3 ANOS:
Colpocitologia
oncótica

Protocolo
Tabagismo

Diabetes, HAS, Doença
autoimune (ex: Lupus,
Artrite reumatoide
etc.) História
pessoal/familiar de
doença CV (IAM, AVE
etc. antes dos 50a)
Dislipidemia familiar

40-49 anos
Hepatite C, HIV Se alto risco*:
Sífilis Se alto risco* e mulher:
Clamídia e Gonorreia**
Considere: Hepatite B*** EM
ATÉ 3 ANOS: Colpocitologia
oncótica A CADA 4-6 ANOS:
Colesterol total e frações
ESPECIAIS: Aconselhamento
sobre Mamografia****

HIV: a partir de 15a Hepatite
C: a partir de 18a
Clamídia/gonorreia: mulher
sexualmente ativa

Elegível para
rastreamento de
população-alvo

Protocolo
Obesidade/Sobrepeso
Clínicas Einstein

Tem
doença
prévia de
risco

Se IMC >25
Avaliar (se possível)

Neoplasia com potencial
hereditário: mama (antes dos
50a e/ou em homem);
colorretal; ovário; pâncreas;
melanoma; próstata, parente
de 1º grau (1 caso) ou 2º grau
(2 casos)
SIM

NÃO

Aconselhamento
sobre mudança de
estilo de vida,
alimentação e prática
de atividade física,
vacinação e saúde
bucal

Peso, altura e IMC
Medida de PA (a
cada 2 anos)

50-69 anos

> 70 anos

Hepatite C, HIV Se alto risco*:
Sífilis Se alto risco* e mulher:
Clamídia e Gonorreia** Se pop.
suscetível: Hepatite B*** EM
ATÉ 2 ANOS: Mamografia****
EM ATÉ 3 ANOS: Colpocitologia
oncótica até 65a ESPECIAIS:
Câncer de cólon a cada 1-10
anos*****

Considere HIV Se
alto risco*: Sífilis
Considere cessar
rastreamento:
Câncer de colón
até 75a
Mamografia****
até 75a

Decisão compartilhada e esclarecimentos sobre riscos e benefícios do Rastreamento

*Alto Risco: nova ou mais de uma parceria sexual, parceiro(a) com outros parceiros(as) ou com IST
conhecida; uso irregular de condom em relacionamento não monogâmico; IST conhecida ou prévia;
pessoas que fazem sexo por dinheiro ou drogas; uso de drogas injetáveis. Sífilis: Sorologia para sífilis
(VDRL e TPHA ou FTA-Abs) **Clamídia e Gonorreia: coleta de swab (PCR para Clamídia e Gonococo
de secreção vaginal e/ou uretral). *** Hepatite B: 1) checar status vacinal; se esquema completo e
alto risco: não é necessário 2) se status vacinal incompleto ou desconhecido, checar antiHb-s; se
negativo, checar antiHbc IgM+IgG. ****Mamografia: Protocolo específico Rastreio CA mama
*****Colorretal: Pesquisa de sangue oculto nas fezes a cada 1-2 anos OU Colonoscopia a cada 10
anos SÍFILIS: VDRL + / FTA Abs

Rastreamento
de população
ALTO RISCO:
decisão
individual

Orientar sobre
retorno com
profissional alternado
(MFC ou enf.)

Se
teleconsulta

Se presencial

Retorno
Telemedicina

Retorno
Presencial

Reforçar papel tríade
Inserir Monitoramento:
Risco HABITUAL e
previsão de retorno
em 30 dias

fim

2. RASTREAMENTO POPULACIONAL DE CÂNCER DE MAMA - CLÍNICAS EINSTEIN
Início
Mamas densas ou nódulos
mamários anteriores História
familiar de CA mama e/ou ovário
Exposição a radiação ionizante
Obesidade pós-menopausa
Nuliparidade OU 1ª gestação após
30 anos TRH (progesterona+
estrógeno) principalmente se > 5
anos Menarca precoce (< 12 anos)
ou menopausa tardia (> 55 anos)

Tem
fatores
de
risco?

Paciente quer
"mamografia
de rotina"
Não

Tem queixas
mamárias?

SIM

Avaliação
clínica das
mamas

Considere
Matriciamento com Ginecologia ou
Mastologia e/ou Aconselhamento
Genético (Genes BRCA12, tp53 e
CHECK2)

Seguir rotina
de
rastreamento

NÃO

Não existem evidências nessa
população para rastreamento
de pacientes assintomáticas e
de baixo risco

SIM

Menor de
40 anos

Idade?

De 50 a
74 anos

Mamografia
a cada 2 anos

Rastreamento
especifico
com tempo
menor que 2

Exame de escolha para rastreamento CA
Mama: Mamografia EXAMES
COMPLEMENTARES: USG Mamas, RNM
Mamas ou Tomossíntese que devem ser
utilizados em casos específicos

40 – 49
anos
Não elegível
para
rastreamento?

Acrônimo "CORO“
1- CHECAR risco novamente
2- OUÇA dúvidas e questionamentos
3- REAFIRME vínculo terapêutico
4- ORIENTE sobre overdiagnosis e sinais
de alerta para CA mama

Nessa faixa etária, há uma redução do risco relativo que não se confirma no
risco absoluto e não há mudança na mortalidade geral por câncer de mama se
rastreio começa antes dos 50 anos. A história natural do câncer de mama
ainda não é bem esclarecida; alguns tipos de CA mama não evoluem
agressivamente, podendo resultar em sobre diagnóstico e não justifica o
rastreio populacional generalizado para a faixa etária (Prevenção
quaternária). Não há aumento da mortalidade por câncer de mama nessa
faixa etária sem o rastreamento populacional.

Decisão compartilhada e esclarecimentos sobre riscos
e benefícios do Rastreamento
FIM

Citation: Schrager S, Little T. “Breast Cancer Screening Shared Decision Making Toolkit.” University of Wisconsin-Madison
School of Medicine & Public Health. Madison, WI; 2017. Available at: https://www.hipxchange.org/ScreeningMammo.

3. FLUXOGRAMA DE DINÂMICA DE CONSULTA DE "ROTINA" PARA ENFERMAGEM E MFC

Paciente diz que quer
check-up ou exames de
rotina

"Como posso
te ajudar
hoje?"

Início da consulta (tele
ou presencial)

Escuta livre por 2
minutos

Entendendo as
expectativas do
paciente

Se paciente traz
mais queixas

"O que
mais?"

Esgotadas as queixas

Avaliar clinicamente
a queixa

paciente tem queixa e acha
que precisa investigar

Profissional faz
prevenção de
demanda aditiva

Não se encaixa no
protocolo atual,
portanto decisão
individual

Houve algum
motivo para você
querer fazer um
"check-up"?

NÃO

paciente alega fazer todo
ano/sem queixas

Diabetes, HAS ou PA alterada,
doença autoimune, história
familiar de doença CV ou
dislipidemia,
obesidade/sobrepeso

Checar elegibilidade para
rastreamento

Encaminhar para consulta
médica para avaliação de risco

Maior de
21 anos?
Assintom
ático?
Sem
vícios?

SIM
SIM
SIM

3. Qual é a
faixa
etária?

Vide
protocolo

NÃO

2. Tem
doença
prévia de
risco?

Outros cuidados em
saúde específicos da
Enfermagem

NÃO

1. História de
câncer
pessoal ou
na família

Encaminha solicitação
ao MFC por e-mail

Investigar de
acordo com
protocolo (3
perguntas)

FIM

RISCO CARDIOVASCULAR
Difere-se de fatores de risco CV, é avaliação de risco de desenvolver doença CV ou de mortalidade por isso em 10 anos. São
utilizadas calculadoras para isso, que normalmente calculam para idades a partir de 40 anos. É necessária a dosagem de colesterol
total e frações, além de dados da história (história de evento CV, tabaco, uso de medicações) e exame físico (medida da PA, peso e
altura). Utilizar calculadora de risco específica (Qsaude: ASVD)

COLESTEROL E DISLIPIDEMIA
Não há consenso no rastreamento de população assintomática e sem fatores de risco CV. Recomenda-se a avaliação a partir dos 40
anos para cálculo do risco CV e reavaliação a cada 4-6 anos.

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO
- Rastreio independe da vida sexual ativa
- 21 a 29 anos a cada 3 anos = CO apenas
- 30 - 65 anos: CO apenas OU a cada 5 anos pesquisa de HPV alto risco sozinho OU a cada 5 anos CO + pesquisa de HPV (coteste)
- Mulheres vacinadas = mesmo rastreamento
- Mulheres pós-histerectomia = não indicada coleta desde que nunca tenha tido NIC
- Imunossuprimidas ou HIV+ ; história de câncer cervical ou NIC = não se enquadram nesse rastreamento
-*interromper aos 64 anos se 2 exames normais consecutivos nos últimos 5a

CÂNCER COLORRETAL
- Pacientes com história de polipose intestinal pessoal ou familiar não são elegíveis para rastreamento comum, devem seguir outra
recomendação, a depender do resultado do anatomopatológico e hábitos de vida

CÂNCER DE MAMA
É CONSIDERADA POPULAÇÃO DE ALTO RISCO (não elegível para rastreamento comum):
História familiar
- Um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama e idade < 50 anos;
- Dois parentes de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama e idade > 50 anos (do mesmo lado da família)
- Três parentes de segundo grau (avó, primas e tias) com câncer de mama em qualquer idade (do mesmo lado da família)
- Câncer de mama num homem da família OU câncer de mama bilateral na família
- Câncer de próstata metastático na família (primeiro ou segundo grau)
- Parente com dois tumores primários de mama ou câncer de mama mais câncer de ovário/tubas uterinas/peritoneal - Associação
em um indivíduo da família (primeiro ou segundo grau) de câncer de mama com um ou mais dos seguintes: câncer de tireoide,
sarcoma, carcinoma adrenocortical, câncer endometrial, câncer pancreático, tumores cerebrais, câncer gástrico difuso,
manifestações dermatológicas ou leucemia/linfoma do mesmo lado da família
- Parente com mutação conhecida para um gene de suscetibilidade para câncer de mama
História pessoal
- História pessoal de hiperplasia ductal ou lobular atípicas ou carcinoma lobular in situ
- História pessoal de câncer de mama, ovários, tubas ou peritônio - Radioterapia torácica prévia entre 10 e 30 anos de idade Biópsias mamárias prévias com indicadores de lesões de alto risco
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