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RESUMO 

O câncer de mama é uma patologia de incidência crescente, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos países em desenvolvimento, parecendo estarem suas causas relacionadas ao estilo 

de vida moderna, de difícil controle. Neste contexto, os esforços são dirigidos à prevenção 

secundária, no sentido de diagnosticar cada vez precocemente os tumores, com vistas a evitar 

maiores mutilações e assegurar longa sobrevida e qualidade de vida para as mulheres 

acometidas por este tipo de neoplasia. Entre os métodos de detecção precoce que vinham 

sendo recomendados pelo Instituto Nacional do Câncer, até o lançamento do Consenso para 

Controle do Câncer de Mama, em abril de 2004, o auto-exame das mamas – AEM ocupava 

lugar de destaque, ao lado do exame médico e da mamografia. Contudo, as pesquisas indicam 

a dificuldade de adesão das mulheres a este tipo de exame, apesar de ser uma técnica indolor, 

rápida e gratuita. O objetivo deste estudo foi compreender os aspectos psicossociais 

envolvidos na prática do auto-exame das mamas, no intuito de oferecer subsídios para as 

práticas preventivas em câncer de mama. Para a realização deste estudo, utilizamos a 

Epistemologia Qualitativa, Gonzalez Rey (2002), a qual se embasa no Método Dialético e 

compreende ser a quantidade e a qualidade dos fatos inseparáveis e interdependentes. Nesta 

perspectiva, nosso estudo contemplou tanto a realidade estruturada por meio dos números 

quanto os aspectos qualitativos. Desenvolvemos um estudo transversal, de base populacional, 

com 561 mulheres no município de Sobral-CE, como também entrevistamos treze mulheres, 

consideradas informantes-chave para o estudo, e realizamos uma reunião de grupo com 

mulheres mastectomizadas. O processo de construção de informações permitiu a identificação 

de seis focos temáticos: 1. Conhecimento e freqüência da prática do auto-exame das mamas e 

variáveis correlacionadas; 2. Significados atribuídos e sentidos produzidos sobre o AEM; 3. 

Motivação para a prática do AEM; 4. Entendendo a resistência para a prática do AEM; 5. 

Discursos e sentidos presentes nas ações educativas; 6. Repensando as práticas preventivas 

em câncer de mama. A articulação destes focos temáticos permitiu- nos tecer reflexões acerca 

da representação social do câncer de mama em nossa sociedade, que influencia sobremaneira 

a aceitação do auto-exame de mamas. Isto porque referida técnica vinha sendo trabalhada 

como forma de identificar alteração nas mamas, associada ao câncer de mama, exacerbando o 

temor da existência deste nas mulheres. Concluímos que o auto-exame das mamas, ao 

contrário do postulado por muitos, não é uma técnica simples de ser realizada, pressupondo 

capacidade de enfrentamento, pois, ao fazer o auto-exame, a mulher depara-se com uma 

  



 9

situação, na qual, de forma solitária, pode encontrar algo que ela considera ser maligno. Esta 

expectativa da mulher é fruto das práticas discursivas dominantes sobre o auto-exame e sobre 

o câncer de mama. Concluímos, ainda, existir conhecimento suficiente sobre a etiologia do 

câncer de mama capaz de orientar ações no sentido da prevenção primária desta patologia, se 

compreendermos ser o adoecimento um processo complexo a envolver aspectos físicos, 

psicológicos, sociais e ambientais.   

Palavras-chave: neoplasia mamária; prevenção; auto-exame das mamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The breast cancer is a pathology that has crescent incidence, in the countries of higher degree of 

development like in the countries in development.  There are evidences that its causes seem to 

have relation to modern life style, of difficult control. In this context, the efforts are direct to 

secondary prevention, in order to make an early diagnosis of tumors, trying to avoid a great 

number of mutilations and ensure higher survival and a better quality of life for women with this 

type of neoplasy. Among of the methods of precocious detection that had been recommended by 

Cancer National Institute, until the launch of Consensus to the Control of Breast Cancer, in April 

2004, the breast self-examinations had prominence of place, beside medical exam and 

mammography. However, researches show the women are difficult of breast self- examination 

adhesion, although this is a painless, fast and free technique. The aim of this study was the 

comprehension of the psicossociais aspects involved in breast self-examination, in order to offer 

subsidy to prevention practices in breast of cancer. To realization this study, we based on the 

Qualitative Epistemology, Gonzalez Rey (2002). It is based on Dialectic Method and shows that 

the quality and quantity of facts are inseparable and interpedent. In this direction, our study 

pondered either the structure reality through the numbers as the qualitatives aspects. We 

accomplished a transversal study, of population base, with 561 women in the Sobral city, state of 

Ceará, Brazil. 13 women were interviewed. They were considered key – informers for survey. It 

was  made still a group meeting with women who had the breast cancer. The process of the 

construction of information allowed the identification of six themes: 1. knowledge and frequency 

of breast self-examination and variable correlated; 2. Imputed meaning and produced sense about 

breast self-examination; 3. Motivation of the practice breast self-examination; 4. Resistance to 

practice of the breast self-examination; 5. Talks and insight sense in the education actions; 6. Re-

think the preventive practices in breast cancer. Based on the process of information construction, 

we understand the cancer social representation, which influences the acceptation of breast self-

examination. The breast self-examination is associated with breast cancer and this fact increases 

the fear of women. We conclude that the breast self-examination isn’t a simple technique to make. 

It needs support to find any alteration in breast. We also conclude that there is sufficient 

knowledge to make primary prevention in breast cancer. It is necessary to understand that the 

illness process is complex and involves subjective, physics, social and environmental aspects. 

Keywords: mammary neoplasy; prevention; breast self-examination.
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APRESENTAÇÃO 

Este estudo versa sobre os diferentes aspectos psicossociais que influenciam a prática 

do auto-exame das mamas. As motivações da nossa escolha do presente tema de estudo são fruto de 

inquietações teóricas e práticas ao longo de nossa vivência clínica com mulheres que 

passaram/passam pela experiência pessoal com um câncer de mama e se defrontam, cotidianamente, 

com a necessidade de prevenir recidivas e que, para tanto, precisam se submeter, com freqüência, à 

realização de exames de controle e são orientadas à prática do auto-exame. Conforme percebemos, 

estas medidas são geradoras de grande estresse para estas mulheres. Ademais o tema da prevenção 

do câncer de mama e do auto-exame tem sido freqüente em nosso fazer profissional, em especial, 

durante a realização das campanhas de saúde mamária das quais participamos, em que o apelo ao 

auto-exame de mamas tem sido o foco central. Ainda como mulher, inquietava-nos e ainda nos 

inquieta o aumento freqüente das taxas de incidência do câncer de mama e a necessidade de termos 

uma posição mais ativa, mais defensiva em relação a esta neoplasia. Isto posto, decidimos estudar o 

auto-exame, pois este vinha sendo uma estratégia privilegiada nas campanhas de saúde mamária, 

como forma de detecção precoce do câncer de mama.  

Muitos estudos são feitos sobre o auto-exame de mamas, mas, em geral, eles se detêm 

somente no conhecimento e na freqüência desta prática e de suas variáveis correlatas. Todos se 

deparam com a baixa freqüência da prática do auto-exame das mamas. Tanto os profissionais 

atuantes na área como os estudiosos do assunto concluem ser preciso maior trabalho de 

conscientização sobre a gravidade do câncer de mama para tirar a mulher da suposta indiferença 

diante de uma patologia tão grave. Parecem atribuir a responsabilidade pelo diagnóstico tardio à 

própria mulher, ao não assimilar comportamentos preventivos. Nas entrelinhas, parece ficar 

subentendido que a mulher é “ignorante”, “medrosa” e muitos outros adjetivos que depreciam a 

figura feminina e a enchem de culpa quando se depara com um diagnóstico de neoplasia mamária. 

Parece, ainda, responsabilizar a equipe de saúde, que não tem uma ação persuasiva de 

“conscientizar” esta mulher, como se a ação de tomar consciência de um problema fosse ação de um 

sujeito, no caso, o educador/profissional de saúde, sobre um “objeto”, a quem se destina a 

informação. Esta é uma concepção de educação verticalizada, denominada por Freire (1982), 

“educação bancária” da qual muito pouco parece resultar em termos de mudança de 

comportamento. Percebemos haver ainda muito a ser desvelado em termos do auto-exame, por  

ainda estarmos na periferia do problema, procurando culpados, e na busca desenfreada de ampliar as 
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ações informativas, alertando sobre a gravidade do câncer de mama, para assim obter maior 

participação da mulher em relação à prevenção desta neoplasia. Referida postura nos inquietava. 

Sentíamos ser preciso enveredar pelo universo feminino, compreender seus sentimentos, os 

significados atribuídos, os sentidos produzidos, decorrentes do bombardeio de informações que lhe 

chegam, muitas vezes tão assustadoras! Nossa vivência profissional nos apontava ser preciso 

“quebrar a casca”, compreender a reação da mulher diante de algo ameaçador. A aparente 

indiferença nos parecia um mecanismo de resistência, como uma ação protetora do psiquismo 

humano diante de algo com o qual a pessoa não se sente em condições de entrar em contato. Assim, 

enveredamos neste universo na tentativa de compreender as dificuldades da mulher em praticar o 

auto-exame, que fornecesse subsídios para uma ação mais efetiva de combate a esta patologia, tão 

desafiadora para a comunidade científica, pela gravidade e amplitude de sua ação.  

Sobre o conteúdo desta dissertação, após a apresentação, enfocamos a literatura sobre o 

tema em estudo, nos três capítulos iniciais. Elaboramos o primeiro capítulo, no qual abordamos o 

câncer de mama como um problema de saúde pública, mostrando a magnitude do problema no 

mundo, no Brasil e, mais especificamente, no Ceará. Ainda neste primeiro capítulo, discutimos a 

etiologia da neoplasia mamária, relacionando diversos estudos existentes sobre a complexa etiologia 

do câncer de mama. Abordamos os diferentes fatores de risco, que tornam a mulher vulnerável ao 

câncer de mama. Nesta abordagem, não apenas levantamos os fatores de risco já consagrados pela 

literatura médica, mas trazemos também novas pesquisas epidemiológicas e estudos na área da 

psicooncologia, que discutem a influência de aspectos subjetivos no processo do adoecimento. 

Nossa perspectiva de estudo parte de uma visão integral do ser humano, considerando a unidade 

corpo e mente, inserido num ambiente sociocultural e político. 

No segundo capítulo, fazemos uma reflexão filosófica, procurando apreender 

quais as concepções de saúde e doença que norteiam os estudos e as práticas preventivas em 

câncer de mama. Com base na concepção de Capra (1982), refletimos sobre o Modelo 

Biomédico, fruto da influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento médico. Apesar 

das mudanças em curso, o modelo ainda hegemônico na saúde no Brasil tem uma visão 

fragmentada do ser humano, centrando sua atuação, principalmente, no estudo e combate dos 

fatores biológicos, como se somente estes provocassem o adoecimento. Contudo, nos últimos 

anos, os fatores ambientais, sociais e comportamentais vêm ganhando destaque, embora ainda 

de forma periférica, ficando relegados a uma posição secundária, de subalternidade. Os 

aspectos emocionais são praticamente negligenciados no processo de adoecimento, como se 

pouca importância tivessem ou, talvez, como se não fossem passíveis de intervenção. Esta 
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visão que privilegia o orgânico no processo de adoecimento é agravada com o movimento das 

especializações dentro da medicina, que, além de enfatizar o orgânico, o faz de forma 

fragmentada, agravando ainda mais a compreensão do processo de saúde e doença. 

Ainda no segundo capítulo, discutimos as diferentes práticas preventivas em curso 

no Brasil, em relação ao câncer de mama, e que têm priorizado a detecção precoce. Neste 

modelo de prevenção secundária, grande destaque vinha sendo atribuído ao auto-exame das 

mamas,  como método de detecção precoce do câncer de mama. Considerando esta 

importância atribuída ao auto-exame das mamas pelas autoridades da saúde pública e pelos 

especialistas em geral, levantamos os estudos existentes sobre esta prática, considerada nos 

discursos e campanhas realizadas no Brasil, até 2003,  como de detecção precoce do câncer de 

mama.  

No terceiro capítulo, partindo do pressuposto de que a visão epistemológica 

predominante na compreensão do processo de adoecimento em relação à neoplasia mamária 

perde de vista o ser humano na sua integralidade, na sua complexidade, propomos uma 

discussão sobre a subjetividade, na tentativa de resgatar a dimensão do sujeito nas práticas de 

saúde. Para tanto, trazemos as contribuições de Gonzalez Rey (2003), autor que tem se 

dedicado ao estudo da subjetividade e sua influência no processo de adoecimento e promoção 

da saúde. Com isto, pretendemos avançar na construção de novas práticas de saúde que 

incorporem o sujeito e sua subjetividade. 

Ainda no terceiro capítulo, definimos os objetivos norteadores do presente estudo, 

quais sejam, investigar os aspectos psicossociais envolvidos na prática do auto-exame das 

mamas. Como aspectos psicossociais entendemos: a) os fatores sociodemográficos, como 

idade, grau de instrução, local de moradia, profissão, estado civil; b) comportamentos 

preventivos: tabagismo, etilismo, prática de atividade física, realização de prevenção do 

câncer ginecológico, amamentação; c) crenças de saúde; d) representações sociais – 

organização simbólica construída socialmente e compartilhada por um determinado grupo. 

Neste processo, a pessoa atribui significados ao que lhe rodeia, produzindo sentidos. 

No quarto capítulo, descrevemos o referencial epistemológico e metodológico que 

norteou o presente estudo, qual seja, a Epistemologia Qualitativa (Gonzalez Rey, 2002). 

Considerando, porém, ter sido a pesquisa qualitativa incorporada à área da saúde somente nos 

últimos anos, demandando melhor compreensão de como ela se articula com a pesquisa 
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quantitativa tradicional, levantamos as tendências atuais na pesquisa qualitativa, com vistas a 

nos situarmos no campo epistemológico e não apenas no campo metodológico. Assim, 

discutimos rapidamente sobre o Positivismo Sociológico que, apesar de não ser uma tendência 

atual na pesquisa qualitativa, tem importância por se constituir no campo epistemológico onde 

se situa a pesquisa quantitativa tradicional. Em seguida, apresentamos a Fenomenologia e a 

Dialética, como duas grandes correntes epistemológicas contemporâneas que norteiam as 

pesquisas qualitativas. Detivemo-nos com maior ênfase na Dialética, situando dois 

importantes autores da pesquisa qualitativa na área da saúde no Brasil, Gonzalez Rey e 

Minayo, traçando breve análise comparativa entre ambos. Por fim, delineamos o nosso 

estudo, baseado na Epistemologia Qualitativa, com duas etapas metodológicas, sendo uma 

quantitativa e outra qualitativa, articuladas no processo de construção da informação.   

No quinto capítulo, socializamos o processo de construção da informação, 

presente em todo este estudo. As informações produzidas, com base no trabalho de campo e 

em nossas reflexões teóricas e vivenciais, são apresentadas em seis focos temáticos: 

conhecimento e freqüência da prática do auto-exame das mamas e variáveis correlacionadas; 

significados atribuídos e sentidos produzidos sobre o AEM; motivação para a prática do 

AEM; resistência para a prática do AEM; discursos e sentidos constantes nas campanhas de 

saúde mamária e repensando as práticas preventivas em relação ao câncer de mama. Nestes 

focos temáticos são articuladas as informações produzidas, tanto na etapa quantitativa quanto 

na qualitativa, que se articulam na perspectiva da Epistemologia Qualitativa, no intuito de nos 

fazer compreender os aspectos psicossociais envolvidos na prática do auto-exame das mamas.  

Em seguida, são apresentadas as considerações finais, como forma de sintetizar as 

inúmeras contribuições colhidas das mulheres participantes deste estudo, que com suas vidas, 

suas dores e suas lutas têm aprendido a conquistar o seu espaço, a expressar seus sentimentos, 

a fazer ouvir a sua voz! 

Por fim, num compromisso de oferecer algum retorno para a sociedade civil do 

investimento a nós confiado com a realização desta dissertação, trazemos recomendações  que 

poderão servir de subsídios para a implementação de programas preventivos, em especial, na 

área de câncer de mama.O assunto, porém, não se esgota aqui. Pretendemos apenas suscitar o 

debate em torno do não aparente, do essencial, que é invisível aos olhos, segundo 

Saint’Exupéry (2001).  
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  1 O CÂNCER DE MAMA COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

O câncer, a partir de 2002, passou a figurar como a segunda  causa de morte no 

Brasil, com 15,3% do total dos óbitos (BRASIL, 2004) superada apenas pelas doenças 

cardiovasculares.  Atualmente o câncer de mama é considerado problema de saúde pública 

devido a sua crescente incidência e elevada taxa de mortalidade. Entre as neoplasias, o câncer 

de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, em virtude da sua alta freqüência e 

por vir seguido do estigma do sofrimento, da mutilação e da morte, apesar do número 

crescente de curas reais ou remissões significativas. 

A mama é um elemento essencial da feminilidade e sua perda ou mutilação parcial 

causam diversos efeitos psicológicos na mulher, os quais afetam a percepção da sexualidade e 

da sua imagem corporal. Além das questões ligadas à sexualidade e à imagem corporal, 

comprometedora da identidade feminina, há aspectos conflitantes, relacionados à vida 

familiar e profissional. Por exemplo, a estrutura estigmatizante da sociedade e da família 

contribui para que a mulher que passou ou passa pela experiência com um câncer perceba 

diminuídas sua função de mãe, mulher e trabalhadora. O afastamento da vida profissional e a 

restrição das atividades domésticas podem ajudar a desenvolver sentimentos de inutilidade e 

menos valia, que interferem, sobremaneira, na inserção social da mulher e na sua auto-estima. 

Todos esses fatores associados concorrem para desencadear ou acentuar co-morbidades, como 

a depressão. Isto torna a neoplasia mamária uma patologia bastante complexa, merecendo 

cada vez mais atenção dos epidemiologistas e da comunidade científica em geral na busca do 

seu combate e controle.  

1.1  A Epidemiologia do Câncer de Mama 

No contexto mundial, o câncer de mama é o segundo mais comum e o primeiro 

mais incidente entre as mulheres, somando cerca de um milhão de casos novos por ano, 

segundo PARKIN et al. (2001). As estatísticas indicam o aumento de sua freqüência tantos 

nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, nas décadas de 60 e 70, registrou-se um aumento de 10 vezes nas taxas de 

incidência do câncer de mama, ajustadas por idade nos registros de câncer de base 

populacional de diversos continentes. A Holanda é o país com a maior incidência, com uma 

taxa ajustada por idade de 90,2/100.000 mulheres. Nos Estados Unidos, a taxa de incidência é 
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de 86,9/100.000. Na Europa, Austrália, Nova Zelândia e na região sul da América do Sul, 

especialmente no Uruguai e na Argentina, também são encontradas taxas elevadas de 

incidência  do câncer de mama. Entretanto as populações da África e da Ásia possuem, em 

sua maioria, baixos valores de incidência.  

Ao analisar as taxas de incidência do câncer de mama no Brasil, deparamo-nos 

também com o aumento crescente do número de novos casos a cada ano, desafiando a 

comunidade científica a encontrar estratégias de prevenção e controle desta neoplasia.  

Segundo informações contidas no Registro de Câncer de Base Populacional no 

Brasil, com base nos anos de 1991-2001, as taxas de incidência do câncer de mama aumentam 

com a idade, atingindo seu pico na faixa etária de 65 a 70 anos. Apesar de incidir em 

populações mais jovens, ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas, acima desta 

faixa etária, sua incidência cresce rápida e progressivamente.  

No Brasil, para os dez Registros de Câncer de Base Populacional analisados (São 

Paulo, Distrito Federal, Porto Alegre, Recife, Natal, João Pessoa, Goiânia, Salvador, Campinas 

e Belém), os maiores valores das taxas médias de incidências anuais ajustadas por idade por 100 

mil mulheres foram encontrados em São Paulo (1997-1998: 94,0), Distrito Federal (1996-1998: 

86,1) Porto Alegre (1993-1997: 66,5). A menor taxa foi observada em Belém (1996-1998: 

22,2). O Estado de São Paulo apresenta uma taxa de incidência (94/100.000), superior à da 

Holanda (90,2/100.000), país com a maior taxa de incidência mundial.  

Muitos fatores contribuem para o crescimento do câncer no país, entre eles o 

envelhecimento da população, decorrente das ações de saúde que evitam mortes prematuras por 

doenças infecciosas ou parasitárias. O desenvolvimento socioeconômico, no entanto, modifica 

hábitos da população, os quais afetam sua qualidade de vida e parecem concorrer para o 

desenvolvimento de patologias como o câncer. Não existe sociedade sem câncer, mas os tipos 

da doença mudam de acordo com o desenvolvimento do país. Muitos deles, porém, podem ser 

evitados pela conscientização no referente a mudanças de hábito de vida, qualidade da 

alimentação, redução do estresse, entre outros.  

Entre as mulheres, o câncer de mama é também o de maior mortalidade em todas 

as regiões do país, exceto no Norte, onde prevalece o câncer do colo do útero (BRASIL, 

2004). As taxas de mortalidade decorrentes do câncer de mama vêm aumentando 

significativamente nos últimos vinte anos, acentuando-se a partir da década de 90. Consoante 
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verificado por estudos, a variação percentual relativa de 69 % na taxa bruta de mortalidade, no 

Brasil, partindo de 5,77 em 1979, para 9,75 em 1999, para cada 100.000 mulheres, é 

compatível com outros países no mesmo estágio de desenvolvimento e de urbanização, e as 

causas que, provavelmente, levaram ao aumento da prevalência da exposição a fatores de 

risco de câncer de mama seriam o histórico familiar, a obesidade e a primeira gravidez em 

idade tardia. Em 2003, segundo as Estimativas da Incidência e Mortalidade por Câncer do 

INCA, serão diagnosticados 41.610 novos casos de câncer de mama e 9.335 óbitos no Brasil. 

Para o Ceará, a taxa estimada é de 26,16 casos por 100.000 mulheres.  

Ao analisarmos a figura 1, podemos avaliar o perfil da distribuição espacial das 

taxas brutas de mortalidade por câncer de mama, por 100.000 mulheres, nos diversos Estados 

do Brasil, entre 1995 e 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por câncer de mama, por 100.000 

mulheres, nas unidades da Federação, entre 1995 e 1999 
Fonte: INCA. 

Como mostra a figura 1, as taxas de mortalidade por câncer de mama em mulheres 

são mais altas nas regiões Sul e Sudeste, com taxa bruta de mortalidade de 7,7 a 18,4 por 

100.000 habitantes.  
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Estima-se que a sobrevida média geral cumulativa após cinco anos seja de 65% 

(variando de 53 a 74%) nos países desenvolvidos, e de 56% (variando de 49 a 51%) para os 

países em desenvolvimento. Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 

61% (BRASIL, 2003). 

Em Fortaleza, Estado do Ceará, os registros de incidência do câncer de mama de 

base populacional estão sendo consolidados pela Secretaria da Saúde do Estado em parceria 

com o Instituto do Câncer do Ceará, hospital que presta assistência a um maior número de 

mulheres portadoras de neoplasia mamária, tanto do Sistema Único de Saúde quanto da rede 

privada. Segundo dados deste Registro de Câncer de Base Populacional, no ano de 1996, a 

taxa bruta de incidência de câncer de mama feminina, em Fortaleza, é de 44,258 por 100.000 

habitantes e a taxa padronizada pela população mundial é de 55,82 por 100.000 habitantes. 

O câncer de mama, em Fortaleza, segue a tendência nacional, e é o de maior incidência na 

população feminina, com 24,43% dos casos de neoplasia, seguido pelo câncer de colo do útero, 

com 15,57% dos casos.  

Tabela 1  Taxa de incidência de câncer de mama feminina, por faixa etária. Fortaleza - 1996 

FAIXA ETÁRIA TAXA DE INCIDÊNCIA 
00-14  0,0  por 100.000 
15-19  0,9  por 100.000 
20-24  1,9  por 100.000 
25-29  5,1  por 100.000 
30-34  19,7 por 100.000 
35-39  39,8 por 100.000 
40-44   99,9 por  100.000 
45-49 139,9 por 100.000 
50-54 168,8 por 100.000 
55-59 168,9 por 100.000 
60-64 221,5 por 100.000 
65-69 177,6 por 100.000 
70-74 193,5 por 100.000 
75-79 256,7 por 100.000 
80-84 116,8 por 100.000 
85+ 160,0 por 100.000 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Instituto do Câncer do Ceará, 2003. 

Pela análise da tabela 1, observamos que a incidência do câncer de mama aumenta 

com a idade, só decrescendo a partir dos 80 anos. Outro aspecto relevante é o aumento brusco 

da incidência a partir dos 30 anos, progressão a se manter aceleradamente até 54 anos, embora 

o crescimento da incidência continue até os 79 anos. 
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 No Ceará, a mortalidade por câncer de mama feminina também vem crescendo. 

Entre as demais neoplasias, é a que apresenta o mais alto coeficiente de mortalidade no total 

de 12 por 100.000 habitantes, no ano de 2000, enquanto em 1994, este coeficiente era de 8 por 

100.000 habitantes, segundo dados da Secretaria da Saúde do Ceará. Com base nesses dados, 

observamos aumento de 50% no coeficiente de mortalidade entre os anos de 1994 e 2000, a 

despeito de todos os avanços da ciência nesta área. Ou seja, o problema continua a desafiar os 

pesquisadores, e sugere haver ainda muitos pontos obscuros a serem desvelados; sobretudo 

porque é um tipo de neoplasia que cresce, principalmente, nas áreas mais urbanizadas e 

desenvolvidas. 

Conforme alerta a OMS, se não forem implementadas medidas de prevenção e 

controle, a incidência de câncer aumentará em 50% nos próximos vinte anos. 

1.2  Em Busca de uma Etiologia para o Câncer de Mama 

As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, 

ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos hábitos 

ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As causas internas, na maioria das 

vezes geneticamente predeterminadas, estão ligadas à capacidade do organismo de se 

defender das agressões externas. Tais fatores causais podem interagir de várias formas, 

aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais.  

Segundo análise do INCA, 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores 

ambientais. Alguns deles são bem conhecidos: o cigarro pode causar câncer de pulmão, a 

exposição excessiva ao sol pode causar câncer de pele e alguns vírus podem causar leucemia. 

Outros estão em estudo, tais como alguns componentes dos alimentos que ingerimos. Muitos, 

porém, são ainda completamente desconhecidos.  

O INCA considera como fatores de risco para câncer de mama em mulheres o 

histórico familiar de câncer de mama, diagnóstico confirmado de hiperplasia atípica, 

densidade da mama aumentada, história de menarca precoce ou menopausa tardia, obesidade 

após a menopausa, uso de contraceptivos orais, reposição de hormônios (estrogênio e 

progesterona) pós-menopausa, nuliparidade, primeira gestação após os 30 anos e consumo de 

bebidas alcoólicas, segundo comentários constantes nos Registros de Base Populacional de 

Câncer no Brasil (BRASIL, 2004).  
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A pesquisa genética também vem colaborando na etiologia do câncer de mama, 

embora seja capaz de explicar somente cerca de 5% dos casos de cânceres de mama 

(BRASIL, 2004). As mutações dos genes BRCA1 e BRCA2  associam-se a um aumento do 

risco de câncer de mama. Estudo publicado no Journal of the National Cancer Institute (DITE 

et al. 2003), sugere que irmãs, mães e tias de pacientes tiveram seis, três e duas vezes maior 

probabilidade, respectivamente, de desenvolver câncer de mama do que parentes de controles 

se a paciente tivesse menos de 40 anos, quando feito o diagnóstico. Este mesmo estudo 

sugere, ainda, serem outras mutações genéticas também responsáveis por um aumento do 

risco de câncer de mama, pois menos de um terço do excesso de cânceres, ocorridos em 

parentes das pacientes com câncer de mama precoce, estava relacionado ao BRCA.  

Quanto à associação entre câncer de mama com menopausa tardia (além dos 50 

anos, em média), menarca precoce e primeira gravidez após os 30 anos de idade, Halbe, afirma: 

Mulheres com câncer de mama possuem história reprodutiva característica. Essas 

pacientes, em geral, iniciam seus ciclos menstruais ovulatórios mais cedo, além de 

apresentarem menopausa mais tardia, com primeira gravidez ocorrendo tarde em 

suas vidas (HALBE, 2000, p. 141). 

Outro estudo apresentado durante o 42o Congresso da American Society for Cell 

Biology, Smith et al (2002) vem colaborar com a tese da gravidez e amamentação como 

fatores de proteção para câncer de mama. Referido estudo sobre células-tronco e redução do 

risco de câncer de mama sugere que uma nova população de células-tronco mamárias que se 

desenvolve durante a gravidez, algumas das quais sobrevivem depois da lactação, pode ajudar 

a explicar por que a gravidez pode reduzir o risco de câncer de mama durante a vida. 

Quanto ao uso de contraceptivos orais e à sua associação com o câncer de mama, 

o INCA também considera que  certos subgrupos de mulheres, com destaque para as que 

usaram pílulas com dosagens elevadas de estrogênios ou por longo período de tempo, têm 

maior risco. Outro fator de risco é a ingestão regular de álcool, mesmo em quantidade 

moderada.  

No referente à associação entre câncer de mama e terapia de reposição hormonal, 

muitos estudos evidenciam o aumento do risco de incidência do câncer de mama com a TRH. 

Entre estes, destacamos o Women’s Health Iniciative, conhecido como WHI (ROSSOUW et 

al. 2002), realizado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, iniciado em 1993 e 
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interrompido prematuramente em maio de 2002, pelas evidências do aumento significativo de 

câncer de mama invasivo, com o uso da TRH, além do aumento de doença cardíaca 

coronariana e Acidente Vascular Cerebral (Fernandes et al., 2004). Outro estudo recente, 

Million women study, 2003, mostra a associação entre uso de reposição hormonal e aumento 

do risco de incidência do câncer de mama, sendo o efeito  substancialmente aumentado 

quando a TRH combina estrógenos e progesterona, ao contrário de outros tipos de reposição 

hormonal. 

Sobre a relação entre alimentação e câncer, Halbe considera que “dietas ricas em 

gorduras também partilham risco maior de câncer de mama, da mesma forma que a 

obesidade, em especial na pós-menopausa” (2000, p. 141). 

Ainda sobre a relação de dieta alimentar e risco para câncer de mama, pesquisa recente 

publicada no Journal of the National Câncer Institute (CHO et al. 2003), conclui que o consumo de 

certos tipos de gordura parece aumentar o risco de câncer de mama em mulheres pré-menopaúsicas. 

Embora a ingestão total de gorduras não estivesse ligada ao câncer de mama, o consumo de certos 

tipos de gorduras realmente conferia maior risco. O consumo de gordura animal (carne vermelha e 

laticínios ricos em gordura) aumentou o risco de câncer, enquanto a ingesta de gorduras vegetais 

não o fez. Há evidências, no referido estudo, de que as mulheres que consumiram altas quantidades 

de gordura animal tiveram até 54% maior probabilidade de desenvolver câncer de mama que as 

mulheres que consumiram quantidades baixas.  

A despeito da literatura médica definir fatores de risco para o câncer de mama, 

todas as mulheres estão sujeitas a este tipo de câncer.  

Embora os investigadores tenham identificado um determinado número de fatores 

de risco, a maioria deles parece ser mais útil em fornecer chaves para o 

desenvolvimento do câncer de mama do que em permitir a identificação de 

estratégias preventivas (MALZYNER, 2000, p. 74). 

Afora isso, a definição destes fatores de risco não considera aspectos psicossociais 

envolvidos na etiologia do câncer de mama, apesar da existência de inúmeros estudos 

segundo os quais, além da predisposição genética e da ação de agentes cancerígenos, há 

fatores emocionais a interferir sobremaneira na emergência e no desenvolvimento do câncer.  

Neste contexto, é mister considerar que tanto o aparecimento quanto à manutenção e a 
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remissão do câncer são intermediados por uma série de fatores cuja natureza extrapola 

condições de caráter biológico, orgânico.  

Entre estes estudos, citamos alguns referentes à influência da estrutura da 

personalidade no surgimento e no desenvolvimento do câncer. Grande parte desses trabalhos 

assinalam a relação entre determinados traços de personalidade e o câncer. Muitas 

contribuições sobre o tema encontramos nos trabalhos de Leshan (1992 e 1994), bem como 

em outros autores mencionados a seguir. 

Como afirma Leshan, freqüentemente os pacientes portadores de câncer tiveram 

sua juventude marcada por sentimentos de isolamento, desespero e negligência, com difíceis 

relações interpessoais. Na vida adulta, geralmente, essas pessoas conseguiram estabelecer um 

relacionamento significativo com alguém ou encontraram grande satisfação no trabalho, de 

forma que uma pessoa ou um trabalho passou a ser o centro de suas vidas. Sempre que o 

relacionamento era rompido, ou o trabalho perdido por qualquer razão, havia como 

conseqüência uma reação de desespero, como se a “ferida” da infância tivesse sido reaberta. 

Leshan, ao examinar testes de personalidade de pessoas que posteriormente morreram de 

câncer, encontrou semelhanças surpreendentes na configuração de suas características e na 

história de suas vidas. Parece haver ligação entre o câncer e o modo de o paciente enxergar a 

si mesmo e a seu mundo. Outro fator observado por Leshan era a incapacidade de pacientes 

portadores de câncer de demonstrar hostilidade em sua autodefesa, embora pudessem 

defender veementemente os direitos dos outros ou seus ideais. Assim, era uma incapacidade 

de tornar-se hostil a fim de preservar suas próprias necessidades, desejos e sentimentos. 

Carvalho (1994) também corrobora este pensamento, quando afirma que o paciente de câncer 

tem muitas vezes dificuldades no reconhecimento de suas necessidades físicas e afetivas e, 

sem poder reconhecê-las, não pode também atendê-las, o que resulta numa quebra da 

qualidade de sua relação com a vida. 

Ainda consoante Carvalho (1994), ao citar Baltrusch, pessoas que têm um senso 

de significância de si mesmas e de compromisso consigo, uma atitude vigorosa com a vida e 

autoconfiança, apresentam menor probabilidade de desenvolver doenças quando submetidas a 

situações de estresse. Nos níveis cognitivo e emocional, lidam de forma mais eficaz com as 

vicissitudes da vida.  
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Baltrusch et al. (1988) observam, como muitos autores, que perdas e separações 

parecem constituir também elementos importantes na desestabilização da saúde. Conforme os 

autores, perdas reais, bem como ameaças de perdas, podem ter o mesmo efeito. Como ressalta 

Leshan (1994), a perda de um relacionamento vital geralmente antecede o desenvolvimento 

de uma malignidade fatal. 

A tese da relação entre perdas e câncer de mama ganha reforço recente com a 

publicação de pesquisa de Lillberg et al. (2003), da Universidade de Helsinque (Finlândia), 

que examinaram prospectivamente a associação entre eventos estressantes da vida e risco de 

câncer de mama em 10.808 mulheres do Finnish Twin Cohort. Das conclusões do referido 

estudo, destacamos: o índice de risco ajustado para múltiplas variáveis para câncer de mama 

por aumento em um evento no número total de eventos da vida foi de 1,07. Quando 

considerados somente eventos  maiores, a estimativa do risco elevou-se para 1,35. Divórcio 

ou separação associaram-se independentemente a um aumento no risco de câncer de mama, 

com índice de risco igual a 2,26; a morte do marido dobra as probabilidades de a doença 

aparecer; a perda de um parente ou amigo próximo chega a aumentar os riscos em cerca de 

40% (HR= 1,36, 95% CI: 1,00, 1,86). Diz ainda que a perda de um emprego pode fazer com 

que o risco de desenvolver o câncer de mama seja aumentado em até 20%.   

Os dados sugerem que os eventos da vida aumentam  o risco de câncer de mama, 

independentemente do índice de massa corporal, de alteração de peso, do uso de 

álcool, do tabagismo e da atividade física, e que seu efeito não é mediado ou 

modificado por auto-percepções de estresse diário, personalidade adversa ou humor 

subótimo (LILLBERG et al, 2003, p. 422). 

Referida pesquisa tem grande importância epidemiológica por ter  utilizado vasto 

banco de dados, contendo informações de 20.000 pares de gêmeos nascidos na Finlândia antes 

de 1958. A partir deste estudo de coorte, é possível examinar a influência da genética, do 

meio ambiente e dos fatores psicológicos no desenvolvimento de doenças crônicas. Para obter 

os resultados sobre o câncer de mama, foram analisados dados sobre a vida de mais de 5.400 

mulheres e suas respectivas irmãs gêmeas, durante quinze anos. Os pesquisadores 

concentraram a atenção apenas nos pares de gêmeas, em que uma delas desenvolveu 

neoplasia mamária e a outra não. Para aumentar a confiabilidade da pesquisa, foram excluídos 

do estudo os pares em que as duas irmãs tiveram a doença ou apresentavam antecedentes 

familiares de câncer de mama. Desta forma, evitaram influenciar a carga genética nos 

resultados. Também foram excluídas do estudo as mulheres possuidoras de outros fatores de 
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risco comprovadamente associados ao câncer de mama, como menarca precoce, menopausa 

tardia, tabagismo e primeira gestação em idade avançada.   Segundo destaca a pesquisa, altas 

doses de estresse interferem na produção de estrógeno, o qual, em doses elevadas, acelera a 

multiplicação das células mamárias. Nesse processo, cresce a possibilidade de ocorrer uma 

mutação genética, o que pode levar a neoplasia mamária.  

Como podemos constatar, há um número considerável de informações disponíveis 

a evidenciar aspectos psicológicos relacionados à etiologia do câncer de mama; todavia, estes 

estudos parecem não merecer a devida atenção daqueles que definem as políticas de 

prevenção neste país, e também daqueles que atuam na área da oncologia. Sobre isto, afirma 

Bizzarri (2001), ao falar que os fatores psicossociais interagem em sinergia  com os fatores de 

risco físicos:   

As pesquisas estatísticas, entretanto, limitam-se a assinalar que é significativa, e 

não obra do acaso, a associação entre um ou mais fatores de risco e o 

desenvolvimento da doença. Não dizem nada, porém, sobre os  mecanismos 

causais, biológicos ou não, por intermédio dos quais os fatores examinados  podem 

facilitar e/ou provocar um tumor. Talvez isto explique o silêncio, aparentemente 

incompreensível, que os livros universitários de oncologia reservam às relações 

entre estresse, personalidade e câncer. [...] Por que este silêncio mesquinho? 

(BIZZARRI, 2001, p 51). 

Apesar dos inúmeros estudos direcionados na busca de uma etiologia para o 

câncer de mama, a literatura médica continua a afirmar que “as causas do câncer de mama são 

ainda desconhecidas” (INCA, Halbe). Quando analisamos esta afirmativa à luz dos inúmeros 

fatores de risco e fatores protetores conhecidos também por esta mesma literatura médica, 

questionamos: Será que as causas não são conhecidas ou nós temos dificuldade em lidar com 

uma patologia tão complexa como o câncer, com uma etiologia multifatorial, que envolve a 

totalidade da pessoa, em seus aspectos orgânico (incluindo a genética),  emocional,  

sóciocultural,  ambiental e  espiritual? A nosso ver, a visão cartesiana da ciência, com um 

paradigma racionalista de causa e efeito, de linearidade no processo do adoecimento, 

preponderante nas disciplinas da área da saúde, como mostraremos posteriormente, parece 

criar dificuldades para a comunidade científica assimilar uma etiologia tão diversificada,  

preferindo esta  afirmar serem as causas do câncer de mama ainda desconhecidas.  

Podemos perceber, contudo, que os diferentes estudos sobre a etiologia do câncer 

de mama, referidos anteriormente, parecem se deter em um ou outro fenômeno ou 
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comportamento, mas sem a percepção da totalidade do ser humano. Esta visão fragmentada 

do indivíduo e do seu processo de adoecimento baseia-se no Modelo Biomédico, cujas bases 

filosóficas situam-se no Positivismo e na visão cartesiana da ciência. No próximo capítulo, 

procuraremos compreender o Modelo Biomédico, com base no qual os estudos e as práticas 

preventivas em relação ao câncer de mama se apóiam e que, acreditamos, têm contribuído 

para dificultar a luta contra a neoplasia mamária.   
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2  A EXPROPRIAÇÃO DO SUJEITO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE 

Segundo Capra (1982), antes do ano de 1500, a visão do mundo dominante era 

orgânica; as pessoas vivenciavam a natureza em termos de relações orgânicas, caracterizadas 

pela interdependência dos fenômenos espirituais e materiais e pela subordinação das 

necessidades individuais às da comunidade. Esta perspectiva medieval mudou radicalmente 

nos séculos XVI e XVII, quando a noção de um universo orgânico, vivo, espiritual foi 

substituída pela noção do mundo como se ele fosse uma máquina. Isto valia também para a 

espécie humana, passando a haver clara separação entre corpo e mente. René Descartes foi 

um dos filósofos a  participar e formular esta mudança no pensamento na Era Moderna, sendo 

considerado o pai da Filosofia Moderna. Descartes baseou toda a sua concepção da natureza 

nessa divisão fundamental entre dois domínios separados e independentes: o da mente e o da 

matéria. Para ele, o universo material era uma máquina, não havendo propósito, vida ou 

espiritualidade na matéria. A natureza funcionava de acordo com leis mecânicas e tudo no 

mundo material podia ser explicado em razão da organização e do movimento de suas partes. 

Esta visão influenciou e ainda influencia fortemente o pensamento médico e encontra-se na 

base de muitas de nossas práticas de saúde.  

2.1  O Modelo Biomédico de Atenção à Saúde e o Advento das Especializações 

Apesar das mudanças em curso nas últimas décadas, o modelo hegemônico 

vigente na saúde no Brasil ainda continua centrado na doença, com a abordagem centrada nos 

problemas orgânicos.  

Para Capra, 

A maior mudança na história da medicina ocidental ocorreu com a revolução cartesiana. 

Antes de Descartes, a maioria dos terapeutas atentava para a interação do corpo e alma, 

e tratava seus pacientes no contexto de seu meio ambiente social e espiritual [..] A 

filosofia de Descartes alterou profundamente essa situação. Sua rigorosa divisão entre 

corpo e mente levou os médicos a se concentrarem na máquina corporal e a 

negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença. [...] Quando a 

perspectiva da ciência  biomédica se transferiu do estudo dos órgãos corporais e suas 

funções para o das células, e, finalmente, para o das moléculas, o estudo do fenômeno 

da cura foi progressivamente negligenciado, e os médicos passaram a achar cada 

vez mais difícil lidar com a interdependência de corpo e mente (1982, p. 119).   
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Na opinião de Capra a influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento 

médico resultou no chamado Modelo Biomédico, que constitui o alicerce conceitual da 

moderna medicina científica. Com base nesta concepção, o corpo humano é considerado uma 

máquina possível de ser analisada em termos de suas peças. A doença é vista como um mau 

funcionamento dos mecanismos biológicos, estudados do ponto de vista da biologia celular e 

molecular. O papel dos profissionais de saúde seria, então, intervir  para consertar os defeitos 

no funcionamento de um específico mecanismo disfuncional, enguiçado. Capra, ao citar 

George Engel, diz que três séculos depois de Descartes, a medicina ainda se baseia “nas 

noções do corpo como uma máquina, da doença como conseqüência de uma avaria na 

máquina e da tarefa do médico como conserto dessa máquina” (CAPRA, 1982, p. 116).  

Conforme Minayo (2000), na prática médica e nas suas relações com a sociedade, 

a influência positivista, na qual o Modelo Biomédico se embasa teoricamente, se manifesta: 

1) Na concepção da saúde/doença como fenômeno apenas biológico individual em 

que o social entra, compreendido como modo de vida e apenas como variável, ou é 

desconhecido e omitido; 2) Na valorização excessiva da tecnologia e da capacidade 

absoluta da medicina de erradicar doenças; 3) Na dominação corporativa  dos 

médicos em relação aos outros campos do conhecimento [...]; no tratamento 

subalterno dado aos outros profissionais da área [...] (p. 49). 

Os avanços em biologia durante o século XIX foram seguidos pelo expressivo 

desenvolvimento da tecnologia médica. Foram e continuam sendo inventados cada vez mais 

novos e sofisticados instrumentos de diagnóstico. Assim, gradativamente, a atenção dos 

médicos vem se transferindo do paciente para a doença.  

A partir do século XIX, o crescente movimento de especializações na área da 

saúde tem contribuído para a fragmentação do ser humano. Com o advento das 

especializações, este homem já expropriado de seus aspectos emocionais, sociais e ambientais 

pelo Modelo Biomédico, é fragmentado nos seus múltiplos aspectos orgânicos. É reduzido  

em partes cada vez menores, correndo-se o risco de perder de vista o paciente como ser 

humano em sua complexidade.  

As disciplinas científicas especializaram-se e distanciaram-se da existência concreta, 

perdidas da sua função primordial: a vinculação do homem com o mundo onde ele vive. 
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Na análise de Fazenda (1995), a área da saúde tornou-se o exemplo da 

fragmentação, por ser o reduto dos especialistas e por ter tido seu sucesso garantido pelo 

empréstimo da classificação das ciências naturais, pelo uso do método anatomo-clínico (a 

toda síndrome clínica corresponderia uma lesão anatômica) e o da experimentação. De um 

lado, esse sucesso reforçou a medicina do órgão (e, portanto, a visão organicista da doença), e 

de outro lado apontou o seu limite: reconheceu-se o lugar ocupado por fatores genéticos, 

socioeconômicos, ambientais e psicológicos. A abordagem múltipla, mas não integrada, ao 

homem doente permaneceu e foi estimulada. Reconheceu-se a contribuição da microbiologia, 

das ciências sociais e psicológicas.  

Apesar disto, o social e o psicológico continuaram a aparecer como aspectos 

secundários, os quais não comprometem a etiologia essencialmente orgânica da doença. 

Evoluiu-se de uma concepção linear da causalidade da doença para uma concepção 

multifatorial, que, entretanto, ainda não conduziu a uma visão sistêmica dos processos de 

saúde e doença. Isto porque as mudanças não garantiram a recuperação da unicidade do 

homem, evidenciando-se que o reconhecimento desses fatores não basta para se alterar a visão 

fragmentária, mas que para alterá-las depende-se das inter-relações dos profissionais, tentando 

ampliar seu olhar a todos os domínios do conhecimento. 

Deparamo-nos na prática cotidiana com problemas muito complexos, para os 

quais uma única disciplina não dá conta de toda a problemática apresentada, não é capaz de 

responder a multicausalidade de suas manifestações. Neste sentido, o trabalho 

multidisciplinar é uma exigência do agir profissional. Diríamos, até, que precisamos não 

apenas  ter as equipes multidisciplinares constituídas. É necessário avançar para a 

construção da interdisciplinaridade, que pressupõe não apenas ser o paciente atendido por 

uma variedade de profissionais, onde cada um trabalha de forma particularizada, 

individualizada, sem inter-relação em todas as etapas do processo terapêutico. Práticas 

interdisciplinares pressupõem, antes de tudo, que o profissional abdique de sua onipotência, 

estando atento ao que os outros olhares sobre o real trazem de contribuição para a 

terapêutica, para os cuidados com o ser humano. 

A interdisciplinaridade é uma preocupação re-inaugurada em meados de 1960, na 

Europa, principalmente na França e na Itália, no momento em que os saberes e as práticas se 

fragmentam, resultando na perda do contato com a unicidade da realidade humana (Fazenda, 

1995).  Sob essa perspectiva, a interdisciplinaridade se apresenta hoje como uma oposição 

  



 34

sistemática a um tipo tradicional de organização do saber, o que constitui um convite a lutar 

contra a multiplicação desordenada das especialidades e das linguagens particulares nas 

ciências. 

Apesar da emergência tímida de um movimento pela interdisciplinaridade e pela 

visão integrada do ser humano, nos seus aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais, e 

para uma minoria, também espirituais, a fragmentação do saber e a visão biomédica do 

processo de saúde e doença continua dominante nas práticas preventivas vigentes no atual 

modelo de saúde no Brasil.  

2.2  Práticas Preventivas em Relação ao Câncer de Mama  

No Brasil, em relação ao câncer de mama, o modelo de atenção prevalente ainda é 

influenciado pela visão biomédica e pelo movimento das especializações, com pouca  

integração entre os diversos profissionais da saúde.  

Como referimos no capítulo anterior, o câncer de mama tem etiologia 

multifatorial; contudo, as práticas preventivas neste tipo de câncer não incorporam, não se 

direcionam ao combate dos diversos fatores etiológicos. Embora já exista uma série de 

estudos reveladores da associação tanto entre câncer de mama e perdas, personalidade e 

estresse, como com hábitos alimentares e prática de atividades físicas, estes conhecimentos 

parecem ser ignorados na adoção de programas efetivos de prevenção primária, ou seja, 

medidas com vistas a evitar o aparecimento da doença. A maioria dos esforços relacionados 

ao controle do câncer de mama está dirigida às ações de detecção precoce, isto é, à 

descoberta dos tumores ainda pequenos, com conseqüente tratamento na fase inicial da 

doença. Neste contexto, praticamente todos os esforços são voltados à prevenção 

secundária, definida como a prevenção da evolução das enfermidades ou execução de 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, e prevenção terciária, entendida como a 

prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos. 

A atuação governamental brasileira de combate e controle do câncer de mama é 

realizada, essencialmente, por meio do Programa Viva a Mulher. Lançado em 1997, este 

programa consiste no desenvolvimento e na prática de estratégias cujo objetivo é reduzir a 

mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais do câncer do colo do útero e de 

mama. Mediante uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde e todos os 26 Estados 
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brasileiros, além do Distrito Federal, são oferecidos serviços de prevenção e detecção 

precoce em estágios iniciais da doença, assim como tratamento e reabilitação em todo o 

território nacional.  

Em abril de 2004, o Ministro da Saúde lançou no INCA, Rio de Janeiro, o 

Consenso para o Controle do Câncer de Mama. O consenso é um conjunto de regras e normas 

a ser seguidas pelos profissionais de saúde brasileiros com vistas à detecção precoce do 

câncer de mama. Começou a ser elaborado em novembro de 2003, durante a oficina de 

trabalho organizada pela Área da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde e pelo INCA, onde 

se reuniram profissionais de saúde, pesquisadores, gestores e entidades de defesa dos direitos 

da mulher de todo o País. 

Segundo as orientações do Consenso para o Controle do Câncer de Mama 

(BRASIL, 2004), são recomendados os seguintes procedimentos para a prevenção do câncer 

de mama, feita mediante detecção precoce: 

• rastreamento por meio do exame clínico da mama, para as todas as mulheres a 

partir de 40 anos de idade, realizado anualmente. Este procedimento é ainda 

compreendido como parte do atendimento integral à saúde da mulher, devendo 

ser efetuado em todas as consultas clínicas, independente da faixa etária;  

• rastreamento, por mamografia, para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos, 

com o máximo de dois anos entre os exames;  

• exame clínico da mama e mamografia anual, a partir dos 35 anos, para as 

mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de 

desenvolver câncer de mama. 

Com o novo consenso, o INCA prevê a diminuição das taxas de mortalidade do 

país, decorrentes do câncer de mama, em cerca de 20%.  

O avanço das técnicas de detecção, a descoberta precoce da doença e seu 

tratamento têm evitado a necessidade de retirada total da mama e permitido às pacientes boa 

qualidade de sobrevida. A despeito de existirem medidas e métodos capazes de detectar 

precocemente o câncer de mama, possibilitando maior eficácia do tratamento, conforme se 

observa na prática, quase sempre os diagnósticos são feitos tardiamente, quando nem sempre 
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é possível tratamento eficaz. Em geral, 50% dos casos de câncer de mama no Brasil, segundo 

o INCA, são diagnosticados em estágios avançados (III e IV). 

Até 2003, o INCA, segundo informação na internet, considerava que as formas 

mais eficazes para detecção precoce do câncer de mama eram o auto-exame das mamas, o 

exame clínico e a mamografia. Consoante afirmava, as pesquisas indicavam um impacto 

significativo do auto-exame das mamas na detecção precoce do câncer de mama, 

registrando-se tumores primários menores e menor número de linfonodos axilares invadidos 

pelo tumor (ou por células neoplásicas) nas mulheres que fazem este exame regularmente. A 

sobrevida em cinco anos tem sido de 75% entre praticantes do AEM contra 57% entre as 

não-praticantes (BRASIL, 2002). Esta vantagem na sobrevida persiste quando se ajusta por 

idade, método de detecção, histórico familiar e demora na aplicação do tratamento. Dizemos 

isto para mostrar a importância atribuída ao auto-exame nas campanhas e ações educativas 

em relação ao câncer de mama.  

A partir do Consenso para Controle do Câncer de Mama, em abril 2004, o 

enfoque ao auto-exame mudou substancialmente. Ele não será mais estimulado como 

forma isolada de prevenção, mas como medida paralela ao exame feito por profissional 

especializado e a mamografia. Isto porque o INCA passa a informar ser de 26% a 

sensibilidade global do auto-exame das mamas em países desenvolvidos, decaindo com a 

idade; já a especificidade é desconhecida (BRASIL, 2004). A taxa de aderência é baixa e 

piora a medida em que o tempo passa, pois as mulheres abandonam a prática do 

procedimento. Ainda segundo o INCA, essa técnica não parece ser eficiente para o 

rastreamento, e não há evidências de que contribua para a redução da mortalidade por 

câncer de mama. Entretanto, aceita o estímulo ao auto-exame das mamas nas mulheres 

brasileiras pelo fato de a maioria dos tumores serem de grande tamanho quando detectados. 

Apesar disto, afirma ainda o INCA que o auto-exame das mamas traz consigo 

conseqüências negativas, como aumento do número de biópsias de lesões benignas,  

ilusória sensação de segurança nos falsamente negativos e impacto psicológico negativo 

nos falsamente positivos. Neste contexto, o rastreamento mamográfico passa a ser 

incentivado, porquanto publicações mais recentes apontam para uma redução da 

mortalidade por câncer de mama da ordem de 23% quando mulheres da faixa etária de 40 a 

49 anos são submetidas a programas de rastreamento mamográfico anual ou bienal 

(BRASIL, 2004). 
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A mamografia é o exame radiológico dos tecidos moles das mamas e é 

considerada um dos mais importantes procedimentos para o rastreio do câncer ainda 

impalpável de mama. A sensibilidade da mamografia é alta, apesar de, na maioria dos 

estudos feitos, serem registradas perdas entre 10 e 15% dos casos de câncer detectável ao 

exame físico.  

No Ceará, considera-se que o diagnóstico do câncer de mama é feito tardiamente, 

não fugindo ao quadro nacional. Uma das causas a explicar este dado é que a oferta de 

serviços de prevenção do câncer de mama e de diagnóstico precoce é insuficiente para 

atendimento da demanda. Segundo informação obtida no Instituto de Prevenção do Câncer do 

Ceará, no início de 2004, no Estado do Ceará, existiam trinta mamógrafos em funcionamento, 

na rede do Sistema Único de Saúde (serviços próprios e conveniados). Contudo, estes 

aparelhos não realizam a quantidade de exames compatível com a capacidade instalada, tanto 

por problemas de gerenciamento quanto por insuficiência de pessoal especializado. Além 

disso, os serviços oncológicos têm distribuição geograficamente inadequada, concentrados 

nas áreas economicamente mais ativas, mas escassos no interior do país. Soma-se a isto baixo 

nível de consciência da mulher para buscar e reivindicar esses serviços, contribuindo ainda 

mais para diagnósticos tardios da neoplasia.   

Neste contexto de oferta insuficiente e mal distribuída de serviços de saúde e de 

nível de conhecimento e consciência ainda incipiente por parte das mulheres para buscar 

atendimento em saúde, a Sociedade Brasileira de Mastologia (2003) considera ter o auto-

exame grandes méritos tanto na detecção real e precoce da doença como em levar a mulher a 

se observar e consultar um médico especializado ao perceber qualquer alteração nos seios, por 

ser um procedimento simples, indolor e caseiro. Caso seja encontrada alguma anormalidade 

(caroços ou deformações no formato da mama, diferença no tamanho das mamas, eczema em 

torno da aréola ou do mamilo, secreção ou sangue saindo do mamilo e/ou caroço duro na 

axila), a mulher deve buscar um especialista capaz de diagnosticar a natureza do que foi 

encontrado por ela no auto-exame. 

Quanto à prevenção primária, o CCCM considera que 

Embora tenham sido identificados alguns fatores ambientais ou comportamentais 

associados a um risco aumentado de desenvolver o câncer de mama, estudos 

epidemiológicos não fornecem evidências conclusivas que justifiquem a 

recomendação  de estratégias específicas de prevenção (BRASIL, 2004, p 7).  
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Contudo, recomenda que alguns fatores de risco, como a obesidade e o tabagismo, 

sejam alvo de ações visando à promoção à saúde e à prevenção das doenças crônicas não-

transmissíveis, em geral.  

Apesar de considerarmos o referido consenso significativo avanço,  podemos 

perceber que ele se centra na prevenção secundária, ou seja, na adoção e estímulo à prática de 

métodos de detecção precoce, obviamente muito importantes, mas tímidos para fazer face aos 

inúmeros fatores de risco conhecidos, possivelmente pela complexidade do seu 

enfrentamento. Mesmo dentro das estratégias do Programa Viva a Mulher, não é prevista, 

nem como perspectiva para o futuro, a adoção de medidas direcionadas à prevenção primária 

do câncer de mama.  

Sobre este tipo de prevenção, em artigo de atualização publicado recentemente na 

revista Femina, intitulado Prevenção primária do câncer da mama: informações suficientes 

para indicá-la, Falcão et al. (2003) postulam que 

A profilaxia do câncer de mama já é uma realidade para as mulheres com o 

risco aumentado para o desenvolvimento desta neoplasia [...]. Dieta e atividade 

física devem ser estimuladas como promoção de uma vida saudável, mas ainda 

faltam dados sobre sua atuação na prevenção do câncer de mama (FALCÃO et 

al., 2003, p. 793). 

No referido artigo, os autores seguem indicando o tamoxífeno, a mastectomia 

profilática e a ooforectomia como formas de prevenir o surgimento do câncer de mama. 

Sugerem se aguardar os resultados para saber da eficácia do raloxífeno e do anastrazol na 

quimioprevenção do câncer de mama.  Da análise das proposições dos autores, podemos 

perceber centrar-se o mesmo basicamente na visão biomédica do processo de adoecimento, 

privilegiando os fatores biológicos na etiologia da neoplasia mamária. Assim, propõem 

técnicas cirúrgicas invasivas, como a mastectomia bilateral profilática e a ooforectomia, como 

se o adoecimento fosse somente orgânico. 

A psicooncologia, área de interface entre a psicologia e a oncologia, traz novas 

contribuições sobre o processo de adoecimento, dentro de uma visão integral do ser humano. 

Menciona a intervenção em nível primário, referindo-se à mobilização de ações cujo objetivo 

é evitar ou prevenir o aparecimento do câncer, atua sobre “três pontos principais: os estilos de 

vida do indivíduo, o estresse diário a que os indivíduos são expostos e o comportamento 

alimentar” (GIMENES, 1994, p. 49).   
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No referente ao estresse, a autora sugere  

Educar a população para reconhecer e lidar com o estresse da vida diária, ou seja, 

orientá-la para perceber quando, de fato, começa a ficar sobrecarregada física ou 

emocionalmente no seu dia-a dia [...] e educar a população no sentido de 

desenvolver estratégias adequadas para lidar com situações estressantes do ciclo 

vital, como, por exemplo, a morte e a velhice (p. 49 e 50).  

Com isso, estaríamos preparando as pessoas a lidar com as perdas e lutos 

inerentes à vida e evitando precocemente altos níveis de estresse que podem contribuir para o 

surgimento do câncer ou de outras patologias.  

Muitos trabalhos sobre o comportamento dos pacientes portadores de câncer têm 

evidenciado a influência de aspectos subjetivos do indivíduo no seu funcionamento orgânico. 

Todos os dados obtidos pelas pesquisas mais modernas nos permitem, além de cuidar 

daqueles indivíduos que adoeceram, lidar preventivamente com aqueles que, em virtude da 

sua forma de conviver consigo mesmo, com suas perdas e frustrações, pertencem ao grupo 

com maior probabilidade de adoecer. 

Bizzarri (2001), sobre a relação entre estresse e aparecimento de um câncer, 

ressalta: “não existe um evento que seja estressante em si mesmo. É o modo pelo qual o 

indivíduo percebe e interage com o evento que o classifica ou não como estressante” (p. 41). 

Prossegue afirmando que “a ênfase dada a esse aspecto da questão retoma o que Epíteto já 

notara no século IV a.C.: os homens ficam perturbados não pelas coisas, mas pelo modo como 

as vêem” (BIZZARRI,2001, p .41). Esta contribuição do autor nos faz refletir sobre a 

subjetividade no processo do adoecimento, que é passível de intervenção e sobre o qual 

discutiremos no capítulo seguinte.  

Sobre a prevenção, sabemos envolver ela uma série de fatores socioculturais e 

psicológicos, para os quais as ciências biomédicas, isoladamente, são incapazes de dar 

respostas efetivas. Algumas condutas preventivas decorrem da prática privada, prescindindo 

diretamente dos serviços de saúde, apesar de serem estimuladas e apreendidas por estes. 

Incluem-se, nesta categoria, o auto-exame das mamas, o uso de preservativos, os hábitos 

alimentares, a prática de atividade física, entre outros.   

A emergência das práticas de prevenção primária em câncer de mama ainda são 

muito incipientes. Na prática, predomina essencialmente o empenho na detecção precoce, 

  



 40

obviamente muito importante. Na seção seguinte, analisamos o auto-exame das mamas como 

uma estratégia que, até março de 2004, vinha merecendo expressivo estímulo por parte de 

muitos especialistas e da Sociedade Brasileira de Mastologia, por meio de suas campanhas 

anuais de incentivo à saúde mamária. 

2.3  O Auto-Exame das Mamas como Estratégia Preventiva 

Segundo Zerbini (2004): 

Não existe melhor forma de se tratar o câncer de mama do que a detecção precoce. 

Para isso o auto-exame é fundamental. E as mulheres com mais de 40 anos de idade 

devem fazer a mamografia anualmente. A possibilidade de cura de tumores com até 

1 cm de diâmetro é gigantesca, mas para isso ele precisa ser diagnosticado o quanto 

antes (Zerbini, /2004).  

A tese dos especialistas do Instituto Nacional do Câncer é de que, quanto mais 

elevado o nível sociocultural, mais cedo a paciente busca atendimento. Nos consultórios 

particulares, 80% das mulheres procuram ajuda quando o tumor ainda está em fase inicial e as 

chances de cura são elevadas. Nos serviços públicos, 65% das pacientes chegam em estágios 

avançados, sofrem grandes mutilações e correm maior risco de morte.  

Cerca de 80% dos tumores de mama são descobertos pela própria mulher, ao 

palpar suas mamas acidentalmente (BRASIL, 2002). Quando isto ocorre, eles já estão 

bastante desenvolvidos, o que dificulta o tratamento. O ideal é a descoberta desses tumores o 

mais cedo possível (quando ainda medem de 1 a 3 cm), pois, desse modo, poderão ser tratados 

logo na fase inicial. Os recursos terapêuticos são, então, mais eficazes, permitindo tratamentos 

menos mutiladores e com maiores probabilidades de controle. 

Reverter essa lógica é o objetivo da campanha “O Câncer de Mama no Alvo da 

Moda”, lançada no Brasil, em 1995, pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e 

reforçada por outra campanha, “Câncer de Mama - Fique de Olho”, promovida desde 2000 

pela Sociedade Brasileira de Mastologia- SBM.  

Esta campanha educativa de incentivo à saúde mamária é um instrumento de alerta, 

de conscientização da população para o problema. Busca incentivar o diagnóstico 

mais precoce da doença com a difusão de orientações e informações, estimulando 

as mulheres a fazerem o auto-exame e mobilizando toda a sociedade para um grave 

problema de saúde pública (ZERBINI, 2004). 
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Em todo o Brasil, a SBM já realizou  quatro campanhas anuais, em 2000, 2001, 

2002 e 2003.    

Apesar das campanhas promovidas ao longo dos últimos quatro anos para que 

a mulher faça mensalmente o auto-exame de suas mamas, os estudos sobre a freqüência 

sugerem ser ainda muito baixa a prática do auto-exame entre essa clientela, 

independente de faixa etária, do grau de instrução e do nível socioeconômico. Embora o 

auto-exame das mamas constitua uma estratégia de prevenção secundária do câncer de 

mama, considerada como técnica simples, rápida, gratuita e indolor, sua prática parece 

marcada por muitos bloqueios. 

Estudo brasileiro, desenvolvido por Seidl e Gimenes (2000), em Brasília, com 

amostra de 260 mulheres na faixa etária de 25 a 80 anos, encontrou como motivos ou razões 

mais freqüentes para a não-realização do auto-exame não saber fazer /falta de orientação ou 

informação (21,8%) e o fato do médico fazer o exame clínico das mamas (18,8%). Para as 

pesquisadoras, o primeiro motivo sugere que as mulheres percebem esse exame como 

complexo, necessitando ser aprendido e orientado. Assim, pessoas que não se sentem 

suficientemente esclarecidas e que não têm confiança na sua habilidade em efetuar o auto-

exame, provavelmente não vão aderir a essa prática, afirma a autora.    

Seidl e Gimenes apontam também o embaraço em tocar o próprio corpo, mas 

considerado aspecto pouco relevante no seu estudo quantitativo, pois foi referido apenas por 

duas  mulheres, representando 1,9% da amostra estudada.  

Outro estudo brasileiro, dissertação de doutorado de Marinho (2002), pela 

UNICAMP, realizado com mulheres usuárias do serviço de saúde municipal de Campinas – 

SP, mostrou terem sido inadequados o conhecimento e a prática do auto-exame das mamas, 

apontando o esquecimento como principal barreira para a não-realização desta prática 

preventiva. Mostrou ainda a associação entre a adequação da prática deste auto-exame e as 

variáveis de controle: idade maior que 50 anos, escolaridade maior que cinco anos, trabalho 

fora de casa e renda superior a cinco salários mínimos. 

Conforme Seidl e Gimenes (2000), quanto à freqüência do auto-exame, 36,2% das 

mulheres entrevistadas declararam realizá-lo mensalmente. Tal achado é compatível com 

outro estudo brasileiro sobre a prática do auto-exame, de D’Amorim, Freitas e Sá (1992), 

segundo os quais 30,2% da sua amostra de mulheres brasilienses relataram fazê-lo 
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mensalmente. Ainda nos estudos de Seidl e Gimenes, 30% efetuaram auto-exame em 

freqüência diferente de mensal e 33,8% dos sujeitos entrevistados informaram não praticá-lo. 

Para as autoras, a freqüência da realização do auto-exame foi predita também por variáveis de 

natureza psicossocial, tais como o comportamento preventivo referente à realização do exame 

de prevenção do câncer ginecológico (Papanicolau) e situação conjugal. Consoante as autoras, 

mulheres que fazem exames regulares de prevenção do câncer ginecológico estão mais 

motivadas para a realização do auto-exame, pois têm maior acesso aos serviços de saúde e 

estão mais informadas sobre prevenção nesta área.   

Em relação à variável situação conjugal, Calnan (1984) constatou que mulheres 

divorciadas e separadas tendem a não participar de atividades educativas para aprendizagem 

do auto-exame, se comparadas às mulheres que tinham companheiros, quer por meio do 

casamento ou de união estável. Achado semelhante é encontrado no estudo de Seidl e 

Gimenes (2000) sugerindo que o fato de uma mulher ter um companheiro e uma vida sexual 

ativa parece contribuir para maior cuidado com seu próprio corpo, adotando práticas 

preventivas relacionadas à sua saúde.  

Seidl e Gimenes (2000) ao citar trabalhos de Alexanian et al (1991), afirmam ter 

sido constatado que o auto-exame esteve positivamente associado com o nível educacional do 

pesquisado, e negativamente, com a idade. Ademais, segundo Farley e Flannery (1989), 

baixos níveis de renda familiar têm sido associados à não-participação em programas 

preventivos em geral.  

Sobre o conhecimento do auto-exame das mamas, estudo desenvolvido no Pará,  

com 505 mulheres, por Monteiro et al.(2003), afirma que 96% das mulheres entrevistadas 

conheciam o auto-exame, mas apenas 21,8% destas o realizavam mensalmente. O auto-exame 

também era realizado em freqüência não preconizada (diferente de mensal), por 43,2% das 

mulheres, enquanto 35% não o efetuaram de forma alguma. Segundo achados de Monteiro et 

al., o principal motivo da não-realização do auto-exame foi o desconhecimento da técnica 

(48,2%), seguido por esquecimento (23%). Destacam os autores, 

Dentre os motivos da não-realização, encontraram-se justificativas como “não achar 

necessário” e “falta de interesse”, demonstrando que apenas transmitir a informação 

não é suficiente para a mudança de comportamento, já que a prática  do AEM 

depende da decisão da cliente, a partir de compreensão e interpretação que tem da 
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possibilidade  de prevenir e ser responsável pela sua própria saúde (MONTEIRO et 

al., 2003, p. 203).  

No tocante à associação entre o conhecimento sobre o câncer de mama e seus 

fatores de risco e a prática do auto-exame das mamas, Seidl e Gimenes (2000) dizem existir 

consenso entre os pesquisadores, pois os achados sugerem não ser suficiente o nível de 

informação para afetar a prática do auto-exame, nem de qualquer outro comportamento 

preventivo. Kasl (1974) definiu comportamento preventivo como qualquer conduta adotada 

por uma pessoa que se acredita saudável, com o propósito de prevenir doenças ou detectá-las 

em um estágio ainda assintomático ou precoce. 

Sobre a relação entre prática de auto-exame e o nível de escolaridade, Monteiro et 

al. (2003) encontraram que mais de 50% das entrevistadas a realizar o exame mensalmente 

possuíam pelo menos ensino médio incompleto e daquelas que não o realizavam, mais da 

metade possuía até o ensino fundamental completo. 

Como sugerem estudos de Sheley e Lessan (1986), não há necessidade de ressaltar 

a suscetibilidade e a severidade da doença em campanhas educativas, pois a ênfase nesses 

aspectos parece gerar reações de medo e ansiedade, os quais redundam em queda da adesão e 

são negativos para a própria saúde mental da mulher. Com base nesta constatação, 

preocupamo-nos em entender os fatores psicossociais envolvidos na prática do auto-exame 

das mamas. Não temos conhecimento de estudo semelhante realizado no Ceará, ou mesmo na 

região Nordeste, voltados aos fatores psicossociais possíveis de influenciar a prática do auto-

exame das mamas. Encontramos apenas um estudo exploratório descritivo, com uma 

abordagem quantitativa, desenvolvido com 25 mulheres doadoras de sangue em uma unidade 

de Coleta de Referência no município de Crato-CE, em 2002, cujos “achados revelaram que 

as mulheres doadoras encontram-se informadas e pouco conscientes sobre a importância  do 

exame das mamas como uma prática de rotina, desconhecendo a técnica correta para a 

realização deste exame” (MACHADO; BRITO, 2003, p. 772). 

Considerando, portanto, a importância do tema, em face da crescente incidência 

do câncer de mama, que desafia as autoridades da saúde pública a implementar alternativas 

viáveis para o controle da doença; considerando a discussão, ainda incipiente no Ceará, sobre 

o significado do auto-exame das mamas para as mulheres, propomo-nos realizar o presente 

estudo, cujo objetivo é conhecer as razões pelas quais as mulheres aderem ou “ignoram” o 

apelo da mídia e dos especialistas para fazer mensalmente o auto-exame das mamas. Para 
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compreender este processo, é necessário questionarmos se a baixa adesão à prática do auto-

exame das mamas não se prende ao fato de estar ele relacionado com a doença e não com a 

idéia de uma vida saudável? O auto-exame das mamas é uma prática isolada, ou estará 

envolvido com um comportamento preventivo geral por parte das mulheres? Compreender em 

que medida isto ocorre, quais as variações entre as diferentes faixas etárias, nível intelectual e 

situação conjugal constitui-se objeto do presente estudo. 

A discussão de tais aspectos subjetivos, de busca de significados e sentidos 

relacionados ao auto-exame requer, primeiramente, compreendermos a subjetividade como 

um sistema complexo, constituinte das pessoas e da sociedade.  
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3  A EMERGÊNCIA DA SUBJETIVIDADE NA SAÚDE 

Diante da visão fragmentada do ser humano ainda hegemônica nas práticas de 

saúde no Brasil, que não conseguem dar conta do complexo fenômeno saúde e doença,  

emergem outros modelos teóricos em busca de compreender as incontáveis interrogações e as 

lacunas existentes.  

No referente ao câncer de mama, o conhecimento existente no Modelo Biomédico 

sobre a etiologia desta neoplasia ainda é insuficiente para compreender sua incidência. A 

medicina trabalha com fatores de risco, os quais, no entanto, não conseguem explicar 

satisfatoriamente os casos incidentes. Isto porque, com base nos conhecimentos atuais, não é 

possível determinar quais mulheres desenvolverão neoplasia mamária, uma vez que a maioria 

delas apresenta pelo menos um fator de risco e, muitas delas, mais de um. Por outro lado, 

mulheres sem os fatores de risco conhecidos atualmente também desenvolvem câncer de 

mama, ou seja, todas as mulheres estão sob risco. Aproximadamente um quarto dos casos de 

câncer de mama ocorre entre mulheres que não apresentam nenhum dos fatores de risco 

conhecidos, afirma Malzyner et al. (2000).  

Assim, há um campo fértil para a pesquisa, para o surgimento de novas teorias,  

em especial, para as possíveis de contribuir na superaração dos dualismos tradicionais  do 

pensamento médico ocidental, entre mente e corpo, razão e sentimento, explicações 

biológicas e explicações psicossociais, para oferecer uma visão ampla e integrada do ser 

humano e do processo de adoecimento. 

Entre as teorias emergentes, a construção teórica da subjetividade se faz presente, 

como constituinte das pessoas e da sociedade, sem a compreensão da qual não poderemos 

superar a fragmentação e as dicotomias dominantes no campo da saúde.  

3.1  A Subjetividade no Processo de Adoecimento 

O conceito de subjetividade a fundamentar o presente estudo baseia-se na teoria 

de Gonzalez Rey (2003), que compreende a subjetividade como “um complexo e 

plurideterminado sistema, afetado pelo próprio curso da sociedade e das pessoas que a 

constituem  dentro do contínuo movimento das complexas redes de relações que caracterizam 

o desenvolvimento social” (p. IX). 
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Ainda segundo Gonzalez Rey (2003), 

A ação dos sujeitos implicados em um espaço social compartilha elementos de 

sentidos e significados gerados dentro desses espaços, os quais passam a ser 

elementos da subjetividade individual. Entretanto, essa subjetividade individual está 

constituída em um sujeito ativo, cuja trajetória diferenciada é geradora de sentidos e 

significações que levam ao desenvolvimento de novas configurações subjetivas 

individuais que se convertem em elementos de sentidos contraditórios com o status 

quo dominante nos espaços sociais nos quais o sujeito atua. Esta condição de 

integração e ruptura, de constituído e constituinte que caracteriza a relação entre o 

sujeito individual e a subjetividade social, é um dos processos característicos do 

desenvolvimento humano. (p. 207). 

Com base nesta concepção, podemos dizer que a subjetividade é a síntese singular 

e individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos relacionando e 

vivenciando as experiências na nossa vida cotidiana, em suas diferentes dimensões. É a 

subjetividade que nos identifica, de um lado, por ser única, singular. Por outro lado, nos 

iguala na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no meio onde 

estamos inseridos, isto é, no campo comum da objetividade social. Esta síntese, a 

subjetividade, é o mundo de significados, sentidos e emoções construídos internamente pelo 

sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica. 

Na opinião de Bock, Furtado e Teixeira (2002),  

O mundo social e cultural, conforme vai sendo experienciado por nós, possibilita-

nos a construção de um mundo interior. São diversos fatores que se combinam e 

nos levam a uma vivência muito particular. Nós atribuímos sentido a essas 

experiências e vamos nos constituindo a cada dia (p. 23).  

A forma como cada um atribui significado às experiências vivenciadas é única, 

singular. Assim, membros de uma mesma família que vivenciam uma experiência comum, 

por exemplo, a morte de um ente querido, atribuem significados a esta experiência de forma 

diferenciada, e estes significados são produtores de sentido. Cada um tem sua forma de 

expressar sentimentos, de vivenciar emoções, de atribuir significado àquela perda, de acordo 

com a relação com a pessoa falecida, e segundo sua forma de “estar no mundo”. Contudo, há 

também elementos comuns na vivência de uma experiência em uma mesma família, 

sociedade. Embora haja elementos comuns na prática social em determinada sociedade, 

cidade, família, há sempre elementos que são únicos, específicos para cada pessoa singular. 
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Na fala de Gonzalez Rey (2003), ao afirmar que a pessoa é ao mesmo tempo “constituído e 

constituinte que caracteriza a relação entre o sujeito individual e a subjetividade social” (p. 

207), significa que a pessoa influencia e é influenciada pelo seu meio. É preciso considerar 

em qualquer processo de saúde e doença a subjetividade individual e a subjetividade social. 

De maneira sintética, a subjetividade social é entendida por este autor como um processo de 

produção e organização de significados e sentidos subjetivos no nível social.  

Em relação ao objeto de nosso estudo e com base na teoria de Gonzalez Rey, 

podemos dizer que a forma como cada pessoa recebe uma mensagem, como ela significa isto 

em sua vida, é fortemente influenciada pelas suas experiências, pela sua vivência anterior com 

o fenômeno com o qual ela se confronta no presente momento. Assim, se uma mulher 

vivenciou um caso de câncer de mama de uma parenta, e esta experiência foi vivida pela 

família como um grande tabu, um mal obscuro, isto, provavelmente, irá influenciar a forma 

como ela vai reagir diante de uma campanha que estimula a prática do auto-exame das 

mamas. Diferentemente, para outra pessoa que também vivenciou um câncer na família, mas 

pôde conversar sobre isto, a pessoa acometida pelo câncer continuou a ter uma participação 

ativa na sociedade, isto provavelmente também irá influenciar seus familiares na forma como 

vão reagir a uma campanha sobre auto-exame, por exemplo. Possivelmente a campanha será 

muito melhor acolhida pela pessoa que viveu uma experiência anterior de câncer  de mama na 

família e que elaborou melhor esta experiência do que por quem não teve a oportunidade de 

discutir o câncer de mama e os sentimentos presentes. Nesta situação, o câncer de mama e 

tudo que se refere a ele podem se tornar um assunto tabu, sobre o qual a pessoa se protege, 

evita, por ser algo ameaçador.  

A subjetividade individual (da própria pessoa) e a subjetividade social (do meio 

onde está inserida esta pessoa singular) há de ser considerada em qualquer ação de educação 

em saúde. Uma mesma campanha educativa, em tese, não poderia ser desenvolvida numa 

comunidade indígena e numa comunidade urbana industrializada. 

Gonzalez Rey considera a  

Subjetividade o sistema de significações e sentidos subjetivos em que se organiza 

a vida psíquica do sujeito e da sociedade, pois a subjetividade não é uma 

organização intrapsíquica que se esgota no indivíduo, mas um sistema aberto e 

em desenvolvimento que caracteriza também a constituição dos processos sociais 

(2003, p. viii).  
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A subjetividade pressupõe superar um conjunto de dicotomias caracterizadoras 

das produções teóricas nas ciências humanas e sociais, como as dicotomias existentes entre o 

social-individual, o interno-externo, o afetivo-cognitivo, o intrapsíquico-interativo. Todas 

estas dicotomias são resquícios de uma concepção cartesiana da ciência, que fragmenta o ser 

humano, fazendo uma separação entre corpo e mente. Na área da saúde, tal concepção levou 

os profissionais a se concentrarem na máquina corporal e a negligenciarem os aspectos 
psicológicos, sociais e ambientais da doença. 

Para exemplificar nossa discussão, vamos analisar a relação entre eventos 

estressantes e câncer de mama, referida no primeiro capítulo. Quando dizemos que uma 

perda, como divórcio, morte, aumenta o risco de câncer de mama, não podemos tomar isto 

como uma regra geral. Na perspectiva da subjetividade, a nosso ver, não é a perda em si que 

contribui para enfraquecer o sistema imunológico de uma mulher, mas a forma como esta 

pessoa representa esta perda, que significado tinha o objeto de amor perdido para a pessoa 

enlutada.  As perdas são inerentes à vida humana. Constantemente nos defrontamos com 

perdas, maiores ou menores, em nosso cotidiano. O diferencial é a capacidade de 

enfrentamento de cada um para lidar com as perdas, o nível de apego com o objeto perdido. 

Por outro lado, na visão biomédica, este mesmo achado do estudo finlandês, onde “eventos 

estressantes da vida aumentam o risco de câncer de mama”, é interpretado como um número 

frio, desengajado da pessoa enlutada e do significado que ela atribui a esta perda. Veríamos, 

apenas, que uma mulher que perde o companheiro aumenta em mais de 50% suas chances de 

contrair um câncer de mama. Esta é uma informação de valor estatístico, contudo, que 

importância teria para a prevenção primária do câncer de mama? Se esta informação é 

veiculada somente como um número, como uma evidência, pode causar expectativa muito 

negativa numa mulher que está diante da perda do companheiro e tem acesso a tal 

informação. A morte do companheiro é uma experiência da qual não se pode fugir, evitar. 

Ora, como ressaltamos anteriormente, as perdas são inerentes à vida e há necessidade de 

aprendermos a lidar com elas, sobretudo com as inevitáveis, como a morte de um 

companheiro. Isto posto, é mister irmos além do número, identificar que é a subjetividade da 

pessoa enlutada que atribui significado e produz sentido sobre a perda vivida.  

Sobre o achado da referida pesquisa finlandesa, os estudos em psicooncologia, 

em especial os de Leshan (1992 e 1994), já referidos, consideram que, freqüentemente, a 

juventude dos pacientes portadores de câncer foi marcada por sentimentos de isolamento, 

desespero e negligência, com difíceis relações interpessoais. Na vida adulta, geralmente, 
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essas pessoas conseguiram estabelecer um relacionamento significativo com alguém ou 

encontraram grande satisfação no trabalho, de forma que uma pessoa ou um trabalho 

passou a ser o centro de suas vidas. Caso o relacionamento fosse rompido ou perdido o 

trabalho, por qualquer razão, havia como conseqüência uma reação de desespero, como se 

a “ferida”  da infância tivesse sido reaberta.  

Pela análise dos achados dos dois estudos, o finlandês, quantitativo, e o de 

Leshan, que trabalha com a subjetividade, os percebemos complementares. Nos dois estudos, 

conforme evidenciado, perdas contribuem para o surgimento de câncer de mama; porém, os 

estudos de Leshan apontam para a emocionalidade da pessoa enlutada e a relação mantida 

com a pessoa perdida e consigo mesma. Isto faz toda a diferença e tal achado passa a ter um 

valor na prevenção do câncer de mama por ser uma referência segundo a qual determinada 

mulher que sofre uma perda pode necessitar de um acompanhamento específico para lidar 

melhor consigo mesma, melhorando sua auto-estima e a qualidade de suas relações sociais. 

Se quisermos trabalhar no nível de prevenção primária do câncer de mama, é 

preciso ver outros cuidados relacionados ao ambiente, hábitos de vida, predisposição 

orgânica, que, em conjunto com o trabalho no plano da emocionalidade, possam garantir 

melhor qualidade de vida à mulher e fortalecer seu sistema imunológico para a prevenção de 

doenças em geral, em especial, ao câncer de mama, objeto de nosso estudo. Com isto, 

queremos ressaltar ser o processo de saúde/doença amplo, plural e as intervenções devem 

pensar e atuar sobre a totalidade do ser humano e de suas múltiplas relações.  

Para Minayo (2000),  

A saúde e a doença envolvem  uma complexa interação entre os aspectos físicos, 

psicológicos, sociais e ambientais da condição humana e de atribuição de 

significados. Pois saúde e doença exprimem agora e sempre uma relação que 

perpassa o corpo individual e social, confrontando com as turbulências do ser 

humano enquanto ser total (p. 15).   

De acordo com a autora, “qualquer ação de tratamento, de prevenção ou de 

planejamento deveria estar atenta aos valores, atitudes e crenças dos grupos a quem a ação se 

dirige” (p.16), sugerindo, assim, que não são somente os vários processos biológicos que 

explicam o adoecimento.  
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A compreensão do fenômeno saúde e doença como resultante de causas 

endógenas e exógenas constitui uma atitude universalmente comprovada. Negligenciá-la 

representa subtrair da pessoa sua possibilidade de uma vida mais saudável.  

É dentro desta visão de saúde e doença que realizamos nosso estudo, cujos 

objetivos  explicitamos a seguir.  

3.2  Objetivos 

3.2.1  Objetivo Geral 

Investigar os aspectos psicossociais envolvidos na prática do auto-exame das 

mamas. 

3.2.2  Objetivos Específicos 

− Conhecer a freqüência da prática do auto-exame das mamas e suas variáveis 

correlatas; 

− Compreender os significados atribuídos e sentidos produzidos sobre o auto-

exame das mamas; 

− Entender as motivações que mobilizam as mulheres para a prática do auto-

exame das mamas; 

− Compreender os aspectos psicossociais que estão na base da resistência à 

prática do auto-exame das mamas; 

− Discutir às práticas preventivas em câncer de mama; 
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4  METODOLOGIA DA PESQUISA  

Entendemos como metodologia o caminho e o instrumental próprios de 

abordagem da realidade. Inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas 

que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador.  

4.1  Tendências Atuais na Pesquisa Qualitativa 

Em virtude de toda pesquisa, seja ela qualitativa ou quantitativa, refletir 

determinada compreensão de sociedade, de homem e do processo de geração do 

conhecimento científico, teceremos algumas considerações sobre os diversos marcos teóricos 

a influenciar o desenvolvimento da pesquisa, desde a escolha do objeto até o conhecimento 

produzido com o estudo. Todo projeto de pesquisa é influenciado por alguma corrente de 

pensamento filosófico ou sociológico,  mesmo que o seu autor não tenha clareza deste fato.  

Minayo (2000) identifica nos estudos das ciências sociais em saúde três correntes 

teóricas dominantes, quais sejam: o Positivismo Sociológico, a Fenomenologia Sociológica e 

o Materialismo Histórico. A autora refere, ainda, que esta divisão de linhas de pensamento 

baseia-se nos estudos de outros autores, como Nunes (1983, 1985), Garcia (1983) e 

Donnangelo (1983). 

4.1.1  Positivismo Sociológico  

Apesar de já não ser uma tendência atual na área da pesquisa qualitativa na saúde, 

o Positivismo Sociológico tem importância por se constituir no campo epistemológico onde se 

situa a pesquisa quantitativa tradicional, hegemônica na área da saúde. Gonzalez Rey (2002), 

quando analisa o desenvolvimento histórico da pesquisa qualitativa, fala de um período 

tradicional da pesquisa qualitativa, “influenciado pelo paradigma científico positivista, por 

sua busca da objetividade, da validade e da confiabilidade do conhecimento obtido. Esse 

período é identificado com personalidades como Mead, Malinowski, Radcliffe-Brown e 

outros” (p. 4).   

De acordo com Minayo (2000), o Positivismo Sociológico apenas reconhece 

como ciência a atividade “objetiva”, capaz de traçar as leis que regem os fenômenos, 

menosprezando aspectos “subjetivos”. Apesar disto,  
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O próprio positivismo tenta trabalhar a “qualidade do social” seja buscando 

substantivá-lo em variáveis, seja através do estrutural-funcionalismo, focalizando 

os produtos da interação social como componentes funcionais da realidade, e 

tratando-os como entidades passíveis de estudo, independente de sua constituição 

pelos indivíduos (MINAYO, 2000. p 10-11).  

4.1.2  Fenomenologia 

Consoante a Fenomenologia, o significado é o conceito central para a análise 

sociológica. Opondo-se ao Positivismo, propõe  a subjetividade como fundante do sentido e 

defende-a como constitutiva do social e inerente ao entendimento objetivo. A Fenomenologia 

não se interessa por quantificar os fenômenos, mas por compreender as relações sociais 

consideradas essência e resultado da atividade humana, quer seja na área da educação, da 

saúde ou em outra área capaz de ser apreendida por meio do cotidiano, da vivência e da 

explicação do senso comum.  

Ainda segundo Minayo (2.000), a Fenomenologia é criticada pelos marxistas por 

não questionar a estrutura social e política vigente, e permitir que o Estado incorpore suas 

sugestões para o campo da saúde, sem modificações estruturais. Em relação ao arcabouço 

teórico, os marxistas criticam os fenomenólogos por enfatizarem a autonomia dos sujeitos, 

dos sistemas de crenças e valores, desconhecendo as bases sociais dos valores e crenças e o 

caráter da totalidade, historicamente construído, das relações de dominação econômica e 

política do sistema capitalista.  

Das abordagens qualitativas, a Fenomenologia é a que tem tido maior relevância na 

área da saúde, na  opinião de Minayo. Com base nos trabalhos de Nunes (1985) e Garcia (1983), 

considera que as “proposições da política de atenção primária, de autocuidado, revalorização da 

medicina tradicional, de participação comunitária, e de certos grupos de investigação/ação e 

de pesquisa participante convergem influências fenomenológicas” (p. 16-17). 

Constatamos, então, a importância dos estudos de influência fenomenológica na 

área da saúde, com as contribuições advindas, muitas delas em prática na atual política de 

saúde brasileira.  

4.1.3  Dialética Marxista 

A Dialética marxista compreende  não somente o sistema de relações que constrói 

o modo de conhecimento exterior ao sujeito, mas também as representações sociais que 
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constituem a vivência das relações objetivas pelos atores sociais, as quais lhe atribuem 

significados.  

Diante da problemática da quantidade e da qualidade,  

A Dialética assume que a qualidade dos fatos e das relações sociais são suas 

propriedades inerentes, e que quantidade e qualidade são inseparáveis e 

interdependentes, ensejando-se assim a dissolução das dicotomias 

quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade e exterioridade (MINAYO, 

2000 , p. 11). 

Segundo Sartre, o método dialético “recusa-se a reduzir. Ele ultrapassa 

conservando” (1978, p. 177).  

Dentro da corrente teórica dialética, podemos mencionar Cecília Minayo e 

Gonzalez Rey como dois teóricos que têm influenciado a pesquisa na área da saúde no Brasil. 

Apesar dos dois autores situarem-se no campo teórico da dialética, parece-nos 

haver algumas diferenças entre ambos, com base na análise da obra de Minayo (2000) e de 

Gonzalez Rey (2002). Inicialmente, em relação à definição do objeto de estudo. Segundo 

Minayo (2000), o objeto deve ser colocado em forma de pergunta e se vincula a descobertas 

anteriores e a indagações provenientes de múltiplos interesses, quer  seja de ordem lógica ou 

sociológica. Por outro lado, a teoria de Gonzalez Rey (2002), denominada pelo autor 

“Epistemologia Qualitativa”, se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: a 

subjetividade. Para ele, o problema não representa uma entidade concreta coisificada, mas um 

momento de reflexão do pesquisador que lhe permite identificar o que deseja pesquisar e que 

pode aparecer em uma primeira aproximação de forma difusa e pouco estruturada. O 

problema não representa, necessariamente, para Gonzalez Rey, uma questão a ser respondida 

ao final do estudo; antes, trata-se de um processo permanente de produção de conhecimento, 

no qual os resultados são momentos parciais que se integram constantemente com novas 

perguntas e abrem novos caminhos à produção de conhecimento.  

No tocante à construção da informação, também se percebem diferenças entre os 

dois autores, no referente a processos metodológicos, embora não de compreensão da 

realidade. Para Gonzalez Rey (2002), a construção da informação não se apóia na coleta de 

dados, mas segue o curso progressivo e aberto de um processo de construção e interpretação 

que acompanha todos os momentos da pesquisa. 
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A fonte de idéias não está só nos dados, mas no confronto entre o curso do 

pensamento, conduzido por múltiplas vias, e os dados; confronto de onde surgem 

novas idéias, cuja legitimidade só pode se entender dentro do processo de 

pensamento em que se originaram, e não por sua correspondência com os dados 

produzidos no cenário de onde surgiram (GONZALEZ REY, 2002, p.111).  

Minayo, entretanto, não enfatiza este processo de produção do conhecimento 

como um processo construtivo-interpretativo. Enquanto ela define três  momentos distintos na 

produção do conhecimento, quais sejam: fase exploratória da pesquisa, fase de trabalho de 

campo e fase de análise e tratamento, Gonzalez Rey considera que o processo de produção de 

conhecimento é contínuo, crescente e integrado. Sendo assim, enquanto o pesquisador está 

realizando uma entrevista, novas idéias, novas interpretações vão sendo geradas e estas vão 

dando suporte para  o desenrolar da entrevista.  

A nosso ver, Gonzalez Rey traz de novo o processo construtivo- interpretativo, 

não como uma etapa isolada, ao final do trabalho de campo,  mas perpassando todo o 

desenrolar da pesquisa. A busca de facilitar a expressão e compreender a subjetividade do 

sujeito que está sendo entrevistado requer habilidade do pesquisador, em ouvir, em colocar 

questões que facultem a expressão de emoções, de aprofundamento do próprio entrevistado 

sobre suas idéias, facilitando insight sobre o tema em curso. Isto exige do pesquisador, que 

busca apreender a subjetividade numa pesquisa, sensibilidade e certo “olhar clínico”, para ver 

além das aparências daquilo que é expresso. Consideramos que Gonzalez Rey traz para a 

pesquisa um pouco das técnicas psicoterápicas do campo psicológico; porém, indo além delas, 

pois sua perspectiva de análise não se situa apenas no campo da subjetividade individual, mas 

também da subjetividade social, contextualizando este homem e suas relações sociais em uma 

dada sociedade, num momento histórico específico. Como já vimos no terceiro capítulo, 

Gonzalez Rey considera a  

Subjetividade o sistema de significações e sentidos  subjetivos em que se organiza a 

vida psíquica do sujeito e da sociedade, pois a subjetividade não é uma organização 

intrapsíquica que se esgota no indivíduo, mas um sistema aberto e em 

desenvolvimento que caracteriza também a constituição dos processos sociais 

(2003, p. viii). 

Sobre a participação do pesquisador na produção do conhecimento, Gonzalez Rey 

enfatiza que “a criatividade e independência do pesquisador para “soltar” seu pensamento são 

uma condição essencial da construção teórica” (2002, p. 124).  
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Assim como Gonzalez Rey, Minayo também destaca a participação ativa do 

pesquisador, ressaltando o caráter interativo entre pesquisador e pesquisado como importante 

na construção do conhecimento. Como afirma a autora: 

O envolvimento do entrevistado com o entrevistador, em lugar de ser tomado como 

uma falha ou um risco comprometedor da objetividade, é pensado como condição 

de aprofundamento de uma relação intersubjetiva. Assume-se que a inter-relação no 

ato da entrevista contempla o afetivo, o existencial, o contexto do dia-a-dia, as 

experiências, e a linguagem do senso comum, e é condição sine-qua-non do êxito 

da pesquisa qualitativa (p. 124)  

No tocante à polêmica quantitativo versus qualitativo, Gonzalez Rey (2002) 

desloca a questão do campo metodológico para o campo epistemológico. Considera que 

qualitativo é o processo de produção do conhecimento, e não apenas o instrumento e a técnica 

utilizada na investigação científica. A pesquisa qualitativa não corresponde a uma definição 

instrumental, é epistemológica e teórica, e apóia-se em processos diferentes de construção de 

conhecimento. Diz que o problema não é usar ou não “um instrumento quantitativo, mas 

definir o que esse instrumento avalia, e como utilizar essa avaliação no processo geral de 

construção do conhecimento” (2002, p. 48).  

Sobre isto, consoante Minayo, a discussão relativa aos métodos quantitativos e 

qualitativos  tem se desenvolvido de forma inadequada. Para ela,  

A dicotomia que se estabelece na prática, de um lado, deixa a margem relevâncias e 

dados que não podem ser contidos em números, e de outro lado, às vezes, 

contempla apenas os significados subjetivos, omitindo a realidade estruturada 

(2000, p. 28).   

Neste sentido, fica claro que ambos os autores admitem a utilização de dados 

quantitativos, que, utilizados dentro da perspectiva epistemológica da Dialética, corroboram 

no processo de construção do conhecimento, complementando-se. 

4.2  Características da nossa Pesquisa de Campo 

Trata-se de um estudo qualitativo, baseado na Epistemologia Qualitativa, 

Gonzalez Rey (2002), tendo duas etapas metodológicas complementares: uma quantitativa e 

outra qualitativa. 
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A Epistemologia Qualitativa apóia-se em três princípios de importantes 

conseqüências metodológicas: 

− Conhecimento. É uma produção construtiva-interpretativa, onde o 

conhecimento não constitui mera soma de fatos apreendidos por constatações 

imediatas do momento empírico. A interpretação é um processo em que o 

pesquisador integra, reconstrói e apresenta em construções interpretativas 

diversos indicadores obtidos durante a pesquisa, os quais não teriam nenhum 

sentido se fossem tomados de forma isolada, como constatações empíricas. O 

pesquisador, como sujeito, produz idéias ao longo da pesquisa, em um 

processo contínuo que conta com momentos de integração e continuidade de 

seu próprio pensamento, sem, necessariamente, referências comprováveis no 

momento empírico. Este é o momento teórico da produção científica.  

− Caráter interativo do processo de produção do conhecimento. Este atributo 

enfatiza que as relações entre pesquisador-pesquisado são uma condição para o 

desenvolvimento das pesquisas nas ciências humanas. O diálogo aberto entre 

os participantes da pesquisa pressupõe estimular a discussão dos sujeitos 

estudados entre si, em um processo pelo qual o interlocutor facilita idéias e 

emoções que só surgem ao calor de reflexões conjuntas e espontâneas.  

− Significação da singularidade como nível legítimo da produção do conhecimento. O 

conhecimento científico, a partir desse ponto de vista qualitativo, não se legitima 

pela quantidade de sujeitos a serem estudados, mas pela qualidade de sua expressão. 

A informação expressa por um sujeito concreto pode se converter em um aspecto 

significativo para a produção do conhecimento, sem haver necessidade de se repetir 

necessariamente em outros sujeitos.  

A escolha de uma metodologia que considere aspectos quantitativos e qualitativos 

do objeto de estudo prende-se ao fato de considerarmos essencial ter informações 

quantitativas sobre a freqüência do auto-exame das mamas,  bem como conhecer as razões 

motivadoras da prática ou não-prática, mediante informação objetiva,  obtida por meio de um 

instrumento de pesquisa estruturado. Contudo, não satisfaz à pesquisadora somente esta 

informação, que, muitas vezes, não traduz o verdadeiro sentimento que motiva a atitude da 

mulher diante do auto-exame das mamas. É preciso ir mais além, aprofundar a informação, 
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contribuindo para a mulher refletir sobre o “dito”, buscando motivos subjacentes, “o não-

dito”, as representações situadas na base da prática do auto-exame das mamas. Se 

entendermos a interdependência e a inseparabilidade entre os aspectos quantificáveis e a 

vivência significativa da realidade objetiva no cotidiano, seremos capazes de fugir de uma 

visão dicotômica e maniqueísta de produção do conhecimento. 

Por esse motivo, a presente investigação científica será realizada em duas etapas 

complementares: organização qualitativa da informação e organização quantitativa da 

informação. 

4.2.1  Primeira Etapa – Organização Qualitativa da Informação  

Consiste na realização de entrevistas abertas (Apêndice A), semi-estruturadas, 

com uma amostra de treze mulheres, consideradas informantes-chave para o estudo 

qualitativo. Entendemos como informante- chave pessoa que possui bom nível de elaboração 

e discussão sobre o tema em estudo, assim como vivência  com  o mesmo,  e que pode 

colaborar no processo construtivo-interpretativo do estudo qualitativo  em curso.  

Tabela 2  Perfil das mulheres entrevistadas na fase qualitativa da informação. Fortaleza  - 

2003 

Nº 
ORDEM IDADE PROFISSÃO G.RAU 

INSTRUÇÃO

VIVÊNCIA 
PESSOAL CA 

MAMA 

HISTÓRIA 
FAMILIAR 
CÂNCER 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL PAC 

 CA MAMA 
1 54 Aposentada Superior Não Sim Não 

2 44 Médica Superior Sim Não Sim 

3 42 Enfermeira Superior Não Sim Sim 

4 59 Dona de casa Médio Não Sim Não 

5 48 Psicóloga Superior Não Sim Sim 

6 44 Fisioterapeuta Superior Não Sim Sim 

7 44 Assistente Social Superior Não Não Não 

8 37 Agente Saúde Fundamental Não Não Não 

9 33 Diarista Fundamental Não Não Não 

10 42 Funcionária 

Pública 

Superior Não Sim Não 

11 62 Dona de casa Médio Sim Não Sim 

12 31 Médica Superior Não Não Sim 

13 44 Médica Superior Não Não Sim 
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Integra também a primeira etapa a realização de uma reunião com um dos grupos  

de mulheres mastectomizadas existentes em Fortaleza - CE. Da reunião de grupo, 

participaram nove mulheres. No sentido de compreender o tipo de mensagem veiculada sobre 

o auto-exame das mamas, foram também analisadas algumas propagandas e reportagens sobre 

o tema, durante a realização das campanhas de saúde mamária, nos anos de 2000 a 2003.  

Antes da realização das entrevistas e da reunião de grupo, foi preenchido por todas as 

mulheres entrevistadas o termo de consentimento (Apêndices B e C), onde também constava  a 

autorização para gravação das referidas entrevistas. A transcrição de todas as fitas gravadas foi 

feita por nós, representando um momento rico de reflexão sobre as informações obtidas, 

contribuindo no processo de construção teórica do presente estudo.  

Nesta etapa, o trabalho de campo foi realizado em Fortaleza, no período  de maio 

a setembro de 2003. Apenas uma entrevista foi realizada em Sobral, com uma das agentes de 

saúde, em agosto do referido ano.  

4.2.2  Segunda Etapa – Organização Quantitativa da Informação  

Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, utilizando-se 

amostragem por conglomerados, desenvolvido no município de Sobral, Estado do Ceará, em 

áreas rural e urbana.  

O município de Sobral localiza-se na zona do sertão centro-norte do Estado do 

Ceará,  distante de Fortaleza 224 km. Conta com uma área de 2.119 km², sendo, entre os 

municípios cearenses, o 19º no referente à maior dimensão (SOBRAL, 2001).   De acordo 

com a estimativa do Censo IBGE do ano 2000, Sobral possui uma população de 155.120 

habitantes, sendo 52% do sexo feminino e 48% do masculino, respectivamente, 79.956 e 

75.164 habitantes. Do total da população, 74% reside na sede do município e 26% nos 

distritos (incluindo a sede do distrito e zona rural). 

A opção por Sobral justifica-se por ser este um município onde os serviços de 

saúde têm municipalização plena e onde está implantado o Programa de Saúde da Família, em 

toda a extensão do município, incluída a zona rural, facilitando o desenvolvimento de uma 

pesquisa de base populacional.  
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Na fase quantitativa da informação, a pesquisa foi realizada com 561 mulheres 

residentes em Sobral, com idade igual ou superior a 30 anos, pois é a partir desta fase que 

aumenta a incidência de câncer de mama entre mulheres.  

O tamanho da amostra foi estimado supondo-se uma prevalência de 50% de 

prática do auto-exame das mamas, uma vez que esta informação não era conhecida. As 

informações foram inseridas em banco de dados do Epi-Info versão 6.04 e as tabelas e 

gráficos foram construídos no Microsoft Word 2000. A correlação entre as variáveis foi 

verificada pelo teste qui-quadrado, ao nível de significância de 5%. Com base nestes cálculos, 

foram pesquisadas 561 mulheres, sendo 438 (78,1%) residentes em zona urbana e 123 

(21,9%) residentes em área rural, em assentamentos de reforma agrária. Esta distribuição da 

amostra entre zona urbana e rural é próxima da distribuição da população por zona 

residencial, no município de Sobral-CE. 

Rural
21,9%

Urbana
78,1%

 
Gráfico 1  Distribuição das mulheres entrevistadas por zona de residência. Sobral, Ceará - 2003 

 

A definição da amostra na área urbana foi feita de forma aleatória, onde de um total 

de 141 microáreas, que corresponde à área de uma agente de saúde do município, foram 

sorteadas 31 microáreas. Em cada uma destas 31 microáreas sorteadas, foram entrevistadas, em 

suas próprias residências, cerca de quatorze mulheres, indicadas pela agente de saúde, de acordo 

com a disponibilidade da mulher em participar da pesquisa e conforme sua faixa etária. 

Na área rural, foram selecionadas as áreas de assentamentos federais de reforma 

agrária, uma vez que a pesquisadora desenvolve ação profissional no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. Da mencionada área, participaram da pesquisa 123 mulheres 

residentes em quatro dos seis assentamentos federais existentes neste município. Os quatro 

assentamentos (Picada Ruzy, Carnaúbas/Casinhas, Campo Grande, Esperança/Lagoa da 

Manga) foram selecionados por serem os maiores do município, facilitando a pesquisa. Nestes 
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assentamentos, foram entrevistadas todas as mulheres encontradas em casa e cuja idade era 

igual ou superior a 30 anos, faixa etária da pesquisa.  

No Ceará, o INCRA possui 305 assentamentos federais, distribuídos em 77 

municípios, beneficiando 17.523 famílias, no total de 133.477 pessoas. Em Sobral, existem 

seis assentamentos, beneficiando 209 famílias, no total de 1.520 pessoas, das quais 819 

mulheres e 701 homens. Segundo dados do Sistema Informatizado de Projetos de Reforma 

Agrária- SIPRA, de 23 de março de 2004, nos seis assentamentos existentes em Sobral 

residem 257 mulheres com idade igual ou superior a 35 anos. O número preciso de mulheres 

acima de 30 anos, faixa etária da nossa pesquisa, não foi possível obter, pois o SIPRA usa 

faixas etárias diferentes (... de 21-34 anos e 35 a 45 anos...) das utilizadas em nosso estudo e 

no município de Sobral. Durante a pesquisa de campo, contudo, não foi encontrado o número 

de mulheres correspondente ao existente no SIPRA, mas um total bem inferior.   

As entrevistas foram realizadas por seis estudantes universitários, do curso de 

Medicina, do município de Sobral, mediante visitas domiciliares. Os entrevistadores foram 

capacitados e avaliados durante estudo piloto, ocorrido em agosto de 2003. 

O trabalho de campo foi desenvolvido entre setembro e dezembro de 2003.  

Nesta fase da organização quantitativa da informação, que consistiu na realização 

de entrevistas estruturadas, foram utilizados questionários (Apêndice D), com perguntas 

abertas e fechadas, onde foram pesquisadas as seguintes variáveis: 

1. Compreensão das mulheres sobre auto-exame das mamas. Este aspecto foi 

explorado com o recurso de uma pergunta fechada, onde indagamos se a mulher 

conhecia o auto-exame da mama, e também por meio de uma pergunta aberta, onde 

perguntamos “o que era auto-exame” para ela. Após a realização dos questionários, 

todas as respostas abertas foram listadas e agrupadas, com vistas a permitir uma 

análise quantitativa das mesmas. O agrupamento das respostas foi feito com base 

nos seus sentidos, como também mediante escolha de palavras/expressões que se 

repetiam, desde que tivessem o mesmo sentido na frase. Esta questão aberta na 

construção da informação foi chamada de “significados atribuídos ao auto-exame”; 

2. Fontes de informação sobre AEM, questão fechada; 
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3. Freqüência da prática do auto-exame – neste item, estabelecemos três 

parâmetros para análise, segundo referências do INCA: a realização mensal, a 

realização em freqüência não-preconizada, ou seja, qualquer intervalo diferente 

do mensal, e a não-realização;  

4. Também foram pesquisadas, mediante questões fechadas, as seguintes 

variáveis: presença de alteração mamária; história pessoal e familiar de câncer 

de mama; idade; nível de escolaridade; presença de um companheiro; número 

de filhos; tabagismo; etilismo; realização de prevenção do câncer ginecológico; 

uso de anticoncepcionais e atividade física regular. 

Estas variáveis foram, posteriormente, correlacionadas na análise quantitativa 

com a prática do auto-exame das mamas, no intuito de verificar se elas influenciam ou não a 

prática do auto-exame das mamas. 

5. Os motivos que levam a mulher a praticar ou a não praticar o auto-exame das 

mamas foram pesquisados por meio de questões abertas, com vistas a não definir 

opções prévias, que direcionassem as respostas. As entrevistadoras registraram 

literalmente as respostas das entrevistadas. Posteriormente, por ocasião da análise 

das informações obtidas, estas respostas abertas foram agrupadas pela pesquisadora, 

de acordo com os motivos alegados pelas entrevistadas. Agrupamos as respostas 

observando palavras/sentidos recorrentes nas respostas.  

O questionário utilizado na pesquisa foi bastante extenso, compreendendo muitas 

informações não utilizadas em nossa pesquisa. Referido instrumento foi elaborado tanto para 

atender as exigências do nosso estudo, como para contemplar outras demandas por 

informação da Secretaria de Saúde do município de Sobral-CE, que serão utilizadas em outros 

estudos a serem desenvolvidos pelos alunos do curso de Medicina, neste município.   

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral-CE. 

Traçamos a seguir o perfil das 561 mulheres que constituem a amostra utilizada da 

organização quantitativa da informação. 
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Gráfico 2  Distribuição das mulheres entrevistadas por faixa etária. Sobral, Ceará - 2003 
 

Pela análise do gráfico 2, observamos existir uma distribuição decrescente por 

faixa etária, distribuição esta aleatória, refletindo a realidade da distribuição da população do 

município. Entre as mulheres entrevistadas, 35,8% estão na faixa etária de 30 a 40 anos; 

27,1% na faixa etária de 40 a 50 anos; 17,1% entre 50 e 60 anos; 12,1% entre 60 e 70 anos e 

7,8% acima de 70 anos.  

O perfil das mulheres entrevistadas por profissão também foi bastante 

diversificado, com uma presença marcante de mulheres dedicadas à vida doméstica, no total 

de 45,1% das entrevistadas. Em segundo lugar, há uma presença acentuada de mulheres 

trabalhadoras rurais, 13,9%. Estas são parte das mulheres entrevistadas nos assentamentos de 

reforma agrária, onde elas estão desenvolvendo a consciência de que são trabalhadoras rurais, 

pois se dedicam à criação de pequenos animais domésticos, participam das atividades 

agrícolas, do plantio e colheita dos produtos agrícolas. Também, não raro, encontramos 

mulheres que desenvolvem atividades consideradas por elas “pesadas”, como preparo da terra. 

A terceira profissão mais predominante foi a de mulheres aposentadas, no total de 10,9%. 
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Gráfico 3  Distribuição da amostra por profissão. Sobral, Ceará - 2003 

 

Quanto ao nível de escolaridade, a amostra encontrou a seguinte distribuição 

aleatória: 29,9% das mulheres entrevistadas são analfabetas; 34,9% possuem até a 4a. série do 

ensino fundamental 1; 20% têm nível de escolaridade que chamamos ensino fundamental 2, 

que engloba da 5a. à 8a. séries; 3,9% têm nível médio incompleto; 7,5% completaram o ensino 

médio e apenas 3,7% têm nível superior. 
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Gráfico 4  Distribuição da amostra por nível de escolaridade. Sobral, Ceará - 2003 
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5  O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O conhecimento produzido na presente dissertação será estruturado em focos 

temáticos surgidos ao longo do trabalho, a saber: 

• Conhecimento e freqüência da prática do AEM e variáveis correlacionadas; 

• Significados atribuídos e sentidos produzidos sobre o  AEM; 

• Motivações para a prática do AEM; 

• Entendendo a resistência à prática do AEM; 

• Discursos e sentidos presentes nas campanhas de saúde mamária; 

• Repensando as práticas preventivas em relação ao câncer de mama. 

Referidos focos temáticos serão desvelados e analisados com base nos resultados 

das fases quantitativa e qualitativa da produção e construção da informação.  

Iniciaremos o processo de estruturação do conhecimento gerado no presente 

estudo, trazendo as informações sobre o conhecimento e freqüência da prática do auto-exame, 

fazendo as correlações com as variáveis que influenciam referida prática.  

5.1  Conhecimento e Freqüência da Prática do AEM e Variáveis Correlacionadas 

Na fase da organização quantitativa da informação, realizada em Sobral, onde 

foram entrevistadas 561 mulheres, conforme encontramos, 79,5% destas conheciam o auto-

exame das mamas, diferentemente do estudo desenvolvido por Monteiro et al. (2003), no 

Pará, com 505 mulheres, segundo o qual 96% das entrevistadas conheciam o auto-exame. 

Apesar deste nível mais baixo de conhecimento, comparado com a referida pesquisa de 

Monteiro et al., ressaltamos que o período de realização desta pesquisa, setembro a 

dezembro/03, coincidiu com dois episódios que contribuíram para um melhor nível de 

conhecimento do auto-exame por parte das mulheres, quais sejam: a ocorrência da IV Semana 

de Saúde Mamária, em outubro/03, e a veiculação pela Rede Globo da novela Mulheres 

Apaixonadas, na qual, uma personagem, Hilda, vivida pela atriz Maria Padilha, apresentou 
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câncer de mama e repetidas vezes falou nos capítulos da novela sobre a necessidade da 

realização do auto-exame. A personagem da referida novela foi citada por várias 

entrevistadas.  

A nosso ver, por se tratar de uma pesquisa de base populacional, a participação de 

mulheres da zona rural na pesquisa contribuiu para baixar este percentual de conhecimento 

sobre o auto-exame, pois, se considerarmos apenas a zona rural, este percentual de 

conhecimento cai para 56%, contra 86% na zona urbana. 

A seguir, representamos graficamente o conhecimento sobre o auto-exame, 

considerando apenas a resposta afirmativa ou negativa à pergunta “Você sabe o que é auto-

exame de mama?”, sem, ainda, avaliar a qualidade deste conhecimento.  

Não
20,5%

Sim
79,5%

 

Gráfico 5  Freqüência do conhecimento sobre auto-exame das mamas entre as participantes da 

organização quantitativa da informação. Sobral, Ceará – 2003 

 

Em relação à prática do auto-exame, somente 23,5% das mulheres entrevistadas 

disseram efetivá-lo mensalmente. Outras 30,5% afirmaram realizá-lo em freqüência não-

preconizada, em especial, quando lembram ou quando sentem dor, períodos quase sempre 

inadequados para esta verificação. Realizar o auto-exame quando sente dor geralmente 

coincide com o período pré-menstrual, quando são freqüentes alterações mamárias 

fisiológicas. Do total das entrevistadas, 46% disseram não realizar o auto-exame. Isto 

evidencia que apenas o conhecimento não implica, necessariamente, mudança de 

comportamento, pois enquanto o percentual de mulheres que informaram não conhecer o 

auto-exame é de 20, 5 % , mais do dobro, ou seja, 46% das entrevistadas não o realizam de 

forma alguma, e outros 30,5% o realizam em periodicidade inadequada. Isto aponta para o 

fato de que somente o desconhecimento não justifica a baixa adesão da mulher à prática do 
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auto-exame, havendo outros aspectos/fatores a contribuir para tal prática ou dificultá-la. 

Trataremos destes aspectos posteriormente.  

Destacamos que, nesta pesquisa, não verificamos a qualidade do auto-exame 

realizado entre as que informaram fazê-lo. Entendemos por qualidade a realização do auto-

exame em todas as etapas preconizadas pela técnica.  

Freqüência 
não 

preconizada
30,5%

Freqüência 
mensal
23,5%

Não faz
46,0%

 

Gráfico 6  Freqüência de realização do auto-exame das mamas. Sobral, Ceará - 2003 
 

Ao compararmos estes resultados com outros estudos, o percentual de mulheres 

que não fazem o auto-exame em nosso estudo é maior (46%) do que nos outros estudos 

brasileiros, já referidos no segundo capítulo, como o de Monteiro et al. (2003), que 

encontraram um percentual de 35%, e o de Seidl e Gimenes (2000), 33,8%. Na nossa opinião, 

o percentual menor de prática do auto-exame encontrado em nosso estudo pode ser atribuído 

ao fato do mesmo ser de base populacional, enquanto o de Monteiro et al. foi desenvolvido 

entre mulheres da demanda espontânea, numa unidade de saúde de Campinas-SP; e o de Seidl 

e Gimenes, realizou-se em Brasília, em locais de trabalho, com mulheres com escolaridade 

mínima de 3a série do ensino fundamental.  

Quanto ao veículo de informação sobre auto-exame, 58,3% das entrevistadas 

informaram ter tomado conhecimento deste tipo de exame pela televisão. O segundo veículo 

mais importante foi a informação prestada pelos profissionais de saúde, especialmente os 

médicos, com 38,8% das respostas. Foram referidos ainda outros veículos de informação, 

como amigos/parentes (2,9%), escolas diversas (2,5%) e rádio (1,8%). Foi admitida mais de 

uma resposta. Cerca de 21% das entrevistadas não citaram nenhum veículo de informação.   
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Gráfico 7  Distribuição dos meios de informação sobre auto-exame. Sobral, Ceará - 2003 

 

Quanto à influência dos meios de comunicação, estes resultados são compatíveis 

com o estudo de Monteiro et al. (2003), segundo o qual 59% das entrevistadas tomaram 

conhecimento do AEM pela imprensa. No nosso estudo e no dos autores, a participação da 

imprensa foi mais importante do que a dos profissionais de saúde para o conhecimento sobre 

o auto-exame. A despeito do alcance da mensagem da mídia, é válido destacar a possível 

omissão de muitos profissionais de saúde, mesmo dos ginecologistas, que não costumam 

orientar suas pacientes para a prática do auto-exame. Sobre isto, como informam Monteiro et 

al. (2003), 58,7% das mulheres entrevistadas em seu estudo referiram que o seu ginecologista 

não incentivava a prática do AEM. A nosso ver, a omissão de muitos profissionais de saúde 

em orientar e ensinar a técnica do auto-exame interfere na qualidade do conhecimento por 

parte das mulheres. Isto porque a orientação do profissional permite a individualização da 

informação, dando mais qualidade ao conteúdo transmitido e ensejando desfazer falsas 

crenças, mas somente se a orientação não for um monólogo no qual apenas o profissional tem 

direito a voz, sendo o único detentor do conhecimento.   

No sentido de verificar as variáveis a influenciar a prática do auto-exame das 

mamas, consideramos todas as mulheres que informaram realizar o auto-exame, em qualquer 

freqüência, quer seja mensal ou não preconizada. Isto se justifica, pois não estamos 

interessados em saber a acurácia do auto-exame, mas em compreender a capacidade de 

enfrentamento da mulher em realizar o auto-exame. Apesar da qualidade da prática do auto-

exame pela mulher não ser alvo de nosso estudo, observamos que, mesmo as mulheres que 

informaram efetuá-lo, o faziam, em geral, em período não-apropriado, não havendo 

regularidade no exame capaz de permitir a ela mesma uma comparação entre os diversos 
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exames feitos. Também observamos não serem seguidos todos os passos da técnica do auto-

exame, o que compromete a acurácia desta. 

A idade mostrou ser um fator que influencia a prática do auto-exame das mamas. 

Quanto mais jovem a mulher, maiores as chances dela praticar o auto-exame, sugerindo que 

mulheres mais jovens aceitam melhor a idéia do toque no próprio corpo.  
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Gráfico 8  Freqüência da prática do auto-exame das mamas por faixa etária. Sobral, Ceará – 2003 
 

Entre as mulheres praticantes do auto-exame, observamos que 72,6 % estão 

abaixo de 50 anos de idade e 27,4% estão acima desta idade, mostrando que as mulheres mais 

jovens aderem melhor a esta prática. Pelo teste do qui-quadrado, esta diferença foi 

significativa, com p<0,05. Achado similar foi encontrado no estudo de Monteiro et al. (2003). 

Pela análise do gráfico, segundo observamos, a prática do auto-exame cai 

progressivamente com o aumento da idade, acentuando-se a queda a partir dos 50 anos 

quando, no entanto, deveria aumentar, porquanto, com a idade, aumenta o risco da mulher  

contrair câncer de mama. A razão da queda da prática do auto-exame com o aumento da idade 

será posteriormente analisada, quando tratarmos da resistência da mulher em praticar o AEM.  

Outro fator a influenciar positivamente a prática do auto-exame é a presença de 

um companheiro.  
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Gráfico 9  Freqüência da prática de auto-exame conforme a presença de um companheiro. Sobral, 

Ceará – 2003 

 

Em nossos estudos, consoante encontramos, 74,8% das mulheres a praticar auto-

exame têm companheiro. Já das mulheres entrevistadas que não realizam auto-exame, 65,1% 

têm companheiro. Esta diferença mostrou-se significativa no teste do qui-quadrado (p<0,05), 

conforme dados do gráfico 9. Isto sugere que a mulher que possui companheiro tem maior 

cuidado com sua saúde e melhor suporte para se defrontar com um diagnóstico indesejável, 

pela presença de vínculos afetivos. Além disso, em nossa sociedade ainda machista, ter um 

companheiro parece interferir na forma como a mulher se percebe vulnerável e sem apoio 

social. Achado semelhante é referido por Calnan (1984) e Seidl e Gimenes (2000). 

A escolaridade mostrou também ser um fator de influência positiva na prática do 

auto-exame das mamas, também em qualquer freqüência. Quanto maior a escolaridade, 

maiores as chances da mulher praticar o auto-exame. Achados similares são referidos por 

Monteiro (2003) e Seidl e Gimenes (2000). 
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Gráfico 10  Freqüência da prática do auto-exame das mamas por nível de escolaridade. Sobral, Ceará – 2003 
 

Ao analisar o gráfico 10, percebemos que entre as mulheres a realizar o auto-

exame apenas 20,5% são analfabetas; contudo, entre as que não realizam 41,1% são 

analfabetas. Em relação às mulheres de maior escolaridade, com nível médio ou mais, 20,8% 

realizam auto-exame; entretanto, apenas 8,5% das mulheres que não realizam AEM possuem 

esta mesma escolaridade. Estas diferenças mostraram-se significativas no teste qui-quadrado.  

Ainda outro fator a influenciar positivamente a prática do auto-exame foi a 

realização da prevenção do câncer ginecológico, exame que mostra a vinculação da mulher 

com uma unidade de saúde. Nesta ocasião, ela pode ser esclarecida  pelos profissionais de 

saúde sobre a prática do auto-exame. Como vimos anteriormente, estes profissionais foram 

referidos como fontes de informação sobre auto-exame por 38,8% das entrevistadas.  
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Gráfico 11  Freqüência da prática do auto-exame das mamas e prevenção do câncer ginecológico. 

Sobral, Ceará – 2003 
 

Em nosso estudo, pesquisamos também a relação entre a freqüência da prática do 

auto-exame e o uso de anticoncepcionais. Consoante encontramos, as mulheres usuárias de 

métodos contraceptivos têm maiores chances de fazer auto-exame das mamas. Entre as que 

efetuam auto-exame, 56,4% usam anticoncepcionais e 43,6% não usam. Das que não realizam 

auto-exame, 35,4% usam anticoncepcionais e 64,6% não o fazem. Estes dados mostram 

associação significativa entre prática do auto-exame e uso de anticoncepcionais, conforme 

pode ser visualizado no gráfico 12. Assim como houve relação direta entre prática de AEM e 

prevenção do câncer ginecológico, da mesma forma há relação direta entre uso de 

anticoncepcionais e prática do AEM. Em ambos os casos, a mulher está mais próxima dos 

serviços de saúde, recebendo maior influência da orientação dos profissionais de saúde e, 

provavelmente, mais informada sobre medidas preventivas, o que acreditamos contribuir para 

melhor adesão à prática do AEM. 
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Gráfico 12  Freqüência da prática do auto-exame das mamas conforme o uso de anticoncepcionais. 

Sobral, Ceará – 2003 

 

Ainda outra variável mostrou-se significativa em relação à prática do AEM, qual 

seja, o número de filhos. Entre as mulheres praticantes do AEM, 43,7% possuem até três 

filhos; 36,9% possuem de quatro a sete filhos e 19,4% possuem oito ou mais filhos. Já entre 

as que não realizam auto-exame, 30% têm até três filhos, 39,2% de quatro a sete filhos e 

30,8% possuem oito ou mais filhos. Esta diferença mostrou-se significativa, evidenciando que 

quanto mais filhos, menores as chances da mulher praticar o auto-exame das mamas. 

Podemos explicar esta evidência encontrada, pois é esperado que quanto mais filhos, maior a 

idade da mulher e menor a adesão à prática do auto-exame, conforme visto no gráfico 8. Este 

resultado também é compatível com a análise da relação entre prática de auto-exame e uso de 

anticoncepcionais, uma vez que quem tem menos filhos é esperado que faça maior uso de 

contraceptivos. Posteriormente, quando formos discutir a resistência à prática do auto-exame, 

voltaremos a esta questão da idade e do número de filhos, esclarecendo melhor esta relação 

entre prática do AEM e número de filhos. 

O gráfico 13 explicita esta relação inversamente proporcional. 
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Gráfico 13  Freqüência da prática do auto-exame das mamas e sua relação com número de filhos. 

Sobral, Ceará – 2003 

 

Outros fatores também foram pesquisados para verificar se influenciavam a 

prática do auto-exame das mamas. Não foram encontradas relações entre a prática do auto-

exame com tabagismo, etilismo e atividade física, que são expressões do nível de auto- 

cuidado não relacionadas ao consumo de serviços de saúde. Isto sugere não estar a prática do 

auto-exame associada às idéias de autocuidado de forma geral, da responsabilidade da pessoa 

com a promoção de sua saúde, com exceção da realização de prevenção do câncer ginecológico 

e uso de anticoncepcionais, ambos relacionados à vinculação aos serviços de saúde. 

Também não houve associação entre prática do auto-exame e o fato da 

entrevistada ter história familiar de neoplasia mamária e nem com história pessoal de 

patologia mamária, incluída cirurgia mamária. Isto parece evidenciar que não é o fato da 

pessoa apresentar algum dos fatores de risco para câncer de mama que a mobiliza para a 

prática ou não do auto-exame. 

5.2  Significados Atribuídos e Sentidos Produzidos sobre o AEM 

Se quisermos compreender as razões a motivar ou não a prática do auto-exame 

das mamas, é necessário antes ter acesso à forma como a mulher atribui significados e produz  

sentidos sobre o AEM, que influenciam fortemente sua ação, seu comportamento, seus 

sentimentos. Muitas vezes, uma mensagem é veiculada de determinada maneira, mas nem 

sempre aquilo que a pessoa quer transmitir é o que é assimilado. É preciso saber como a 

mulher representou aquele conteúdo transmitido e que sentido subjetivo teve para ela. Neste 
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processo, interferem suas experiências anteriores, sua visão de mundo, as informações já 

contidas em sua memória individual e na sua própria cultura. 

Sendo assim, preocupamo-nos em perguntar às mulheres  “o que é o auto-exame 

das mamas?”. A todas as entrevistadas, foi feita esta pergunta como uma questão aberta e, 

posteriormente, organizamos as respostas considerando palavras-chave e sentidos, com vistas 

a termos acesso tanto ao dado estruturado quanto à riqueza dos depoimentos, tão reveladores 

da subjetividade das entrevistadas. Na presente construção da informação, não apenas 

utilizamos os dados estruturados, quantificados e as respostas curtas obtidas nos questionários 

que geraram esta quantificação, como também trazemos os depoimentos longos das 

entrevistadas gravadas, que implicam uma interpretação processual, apoiada em indicadores 

nem sempre conscientes para a própria pessoa que os expressa. Um olhar especial é reservado 

para analisar a questão do ponto de vista das mulheres mastectomizadas, quase sempre 

negligenciadas nos estudos sobre auto-exame.  

Organizando as respostas obtidas na questão aberta, “para você, o que é o auto-

exame de mama?” e procurando identificar com que significado/sentido é associado o auto-

exame, obtivemos os seguintes dados estruturados:  

0,2

2,1

10,0

15,2

31,6

39,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

%

Outros

Enfoque no autocuidado

Enfoque na técnica

Enfoque como método de prevenção

Enfoque no desconhecimento

Enfoque na busca da doença

 
Gráfico 14  Significados atribuídos ao auto-exame. Sobral, Ceará - 2003 
 

Consoante observamos, a mulher associa fortemente o auto-exame ao câncer de 

mama. Das mulheres entrevistadas, 39,6% referiram em sua fala as palavras: câncer, caroço, 

nódulo, “alguma coisa”. Isto evidencia que a representação do auto-exame é centrada na 

doença, fruto da orientação ainda hegemônica do modelo de saúde no Brasil, igualmente 
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centrado na doença. Mesmo as práticas preventivas centram-se na doença e não na saúde, em 

consonância com o Modelo Biomédico, estudado no segundo capítulo da presente dissertação. 

As falas das mulheres ilustram este dado estruturado: 

“É o negócio do câncer” (trabalhadora rural, 45 anos, fundamental 1); 

“Encalca o peito para saber se tem caroço” (comerciante urbana, 40 anos, sem 

escolaridade); 

“Exame para procurar doença” (dona de casa, urbana, 56 anos, sem 

escolaridade); 

“Através do exame, saber se tem nódulo, câncer, alguma coisa” (costureira, 39 

anos nível médio completo); 

“Faço para saber se tenho algum caroço” (aposentada, urbana, 66 anos, sem 

escolaridade); 

 “É a procura de alguma coisa diferente, um caroço, uma coisa dolorida” 

(atendente de clínica veterinária, 46 anos, fundamental 1); 

“É o exame pra saber se tem câncer de mama (auxiliar de secretaria de colégio, 

33 anos, fundamental 2); 

“É o exame pra ver se tem caroço e até mata (dona de casa rural, 34 anos, 

fundamental 1); 

“É muito importante porque mulher que não tem câncer, pode descobrir” 

(servente urbana, 52 anos, fundamental 1); 

“Fico caçando no peito se acho alguma glândula, como ensinam na televisão” 

(trabalhadora rural, 44 anos, fundamental 2). 

Como vimos, quase 40 % das mulheres entrevistadas associam o auto-exame à 

busca do câncer de mama. Por ser esta patologia uma doença com significado muito negativo 

para as mulheres, o auto-exame passa a ser uma prática difícil de ser realizada, pelo medo de 

deparar-se com algo indesejado, temido.  
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Também as entrevistas qualitativas trazem esta dimensão da prática do auto-

exame associado ao câncer de mama e a algo temido.  

“Eu já ouvi falar que pode nascer um caroço e ser um câncer. Muita gente diz 

que não dói e quando vem saber, já é tarde. O auto-exame deve levantar o braço, 

ficar apalpando, até procurar  alguma coisa. Eu sempre faço auto-exame. Faço 

de mês em mês, mas não tem dia certo. Faço no dia que me lembro ou quando a 

mama está mais doída. [...] Eu acho ruim tocar o seio, porque eu tenho medo. 

Medo de encontrar alguma coisa.  Quando escuto falar do câncer de mama, sinto 

medo. Medo de um dia eu também poder ter. [...] Eu acho que o que causa câncer 

é pancada; acho que é mais pancada de mau jeito, né? Alguém apertar, chupar 

os seios. Hoje em dia, muitas mulheres deixam o homem chupar os seios, não é? 

Eu acho que isto pode causar câncer, porque não tem leite, não é criança” 

(diarista, 33 anos, nível fundamental). 

Este depoimento, tão rico de idéias, demonstra  a associação do auto-exame com a 

doença, o que exacerba o medo. Um medo que cresce pelo desconhecimento da mulher sobre 

o funcionamento do seu corpo, alimentando falsas crenças, que dificultam, até mesmo, a 

vivência de sua sexualidade.  

Pela organização quantitativa da informação, na análise do gráfico 14, 

observamos que 31,6% das entrevistadas revelaram seu desconhecimento sobre o auto-exame, 

quer dizendo que não sabiam o que era, quer verbalizando frases demonstradoras da confusão 

entre auto-exame e exames médico e de imagem, ou frases reveladoras de falsas crenças sobre 

o AEM. Comparando esta informação com o gráfico 5 – sobre o conhecimento do auto-exame 

da mama, podemos perceber existir contradição, pois enquanto 20,5 % das mulheres 

responderam não saber o que é auto-exame na questão fechada, quando da questão aberta, 

para dizer o que é auto-exame, 31,6% expressaram desconhecimento. Algumas falas ilustram 

este dado sobre o desconhecimento do auto-exame:  

“Já vi, mas não sei explicar” (aposentada, urbana, 72 anos, sem escolaridade); 

“Não sei o que é” (dona de casa, urbana, 44 anos, fundamental 1); 

“A enfermeira encalca o peito da gente para ver se tem algum caroço” (zeladora, 

urbana, 42 anos, fundamental 1); 
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“O médico procurando para ver se encontra caroço” (dona de casa, urbana, 52 

anos, fundamental 2 ); 

“Coloca um negócio no peito, aperta para lá e para cá numa máquina” 

(merendeira, urbana, 53 anos, fundamental 1); 

“O aparelho coloca no peito, aí descobre algum problema” (dona de casa, 

urbana, 37 anos, fundamental 1); 

“Acho que é o arroto do menino no peito” (aposentada urbana, 58 anos, sem 

escolaridade); 

“Pra mim, isso é sem-vergonhice” (dona de casa urbana, 48 anos, sem 

escolaridade); 

“É muito bom pra mulher nova, que tem filho” (aposentada urbana, 79 anos, sem 

escolaridade); 

“No tempo que eu dava mama, não tinha estas coisas” (trabalhadora rural, 53 

anos, analfabeta). 

Observamos que, apesar de muitas informações veiculadas, persistem falsas 

crenças sobre a etiologia do câncer de mama, como considerar ser o câncer causado por 

carícias no seio, por arroto de recém-nascido ou que só atinge mulher jovem e que esteja 

reproduzindo. A persistência de falsas crenças sobre o câncer de mama também foi expressa 

durante realização da reunião de grupo com mulheres mastectomizadas, que referiram serem 

vítimas de preconceito de muitos: 

“ Quando a gente diz: eu tô com câncer, uns ainda acham que transmite só no ar, 

só em chegar perto” (reunião de grupo); 

“As pessoas ainda acham que o câncer é contagioso. As campanhas deveriam 

esclarecer mais, as escolas, os postos de saúde”  (reunião de grupo). 

Observamos, também, que algumas mulheres ainda atribuem valor moral e 

censura ao toque do próprio corpo, revelado na fala de uma mulher de apenas 48 anos, 

residente em zona urbana, quando diz “isto é sem-vergonhice”. Apesar de ser pouco 
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verbalizado, este é um aspecto que não pode ser ignorado num programa educativo sobre 

auto-exame de mamas.  

A persistência destas falsas crenças não pode ser atribuída apenas à dificuldade de 

acesso à informação, pois encontramos pessoas com nível de escolaridade elevado que persistem 

com idéias preconceituosas sobre determinadas patologias, como o câncer de mama. As falsas 

crenças estão apoiadas em sentidos subjetivos portadores de uma carga emocional relacionada 

com as fontes dessas crenças. Nestes sentidos subjetivos vão influenciar a religião e os valores 

passados para a pessoa pela família, pela escola e outras instituições.  

Para compreender isto é preciso entender que o câncer  

Possui uma história repleta de “imagens de vergonha”. Vergonha de ter sido 

afetado por uma doença, tradicionalmente, considerada inglória, relegada aos 

bastidores da cultura. Vergonha de abrigar um mal marcado pela imagem da 

corrosão, do desregramento orgânico ou do castigo divino. Vergonha que tende a 

transformar o doente no único responsável por seus sofrimentos (SANT”ANNA, 

2000, p. 43). 

Estas imagens construídas em relação ao câncer ao longo da história não são 

desconstruídas facilmente, precisamente porque representam sentidos subjetivos portadores de 

uma carga emocional situada além da intenção de significação do sujeito. Spink (2000) utiliza 

o termo “desconstrução” para se referir ao trabalho necessário de reflexão que possibilita uma 

desfamiliarização com construções conceituais transformadas em crenças e colocadas como 

grandes obstáculos para que outras possam ser construídas. Segundo a autora, mais fácil do 

que desconstruir é criar espaços para novas construções. Contudo, as anteriores ficam 

impregnadas nos artefatos da cultura. “Decorre daí a espiral dos processos de conhecimento, 

um movimento que permite a convivência de novos e antigos conteúdos (conceitos, teorias) e 

a ressignificação contínua e inacabada de teorias que já caíram em desuso” (SPINK, 2000, p 

27). 

Ainda na análise do gráfico 14, conforme observamos, a terceira idéia associada 

ao auto-exame das mamas, com 15,2%, é que realizando auto-exame a pessoa se previne 

contra o câncer. Contudo, quando vamos analisar as falas das entrevistadas do estudo 

quantitativo, parece que algumas mulheres alimentam a crença de que, ao fazer o auto-exame, 

não desenvolverão câncer, como se este exame lhe garantisse a prevenção primária em 

relação à neoplasia mamária:  

  



 79

“Pra prevenir. Pra não desenvolver câncer” (aposentada, 61 anos, sem 

escolaridade); 

“Significa a prevenção de doença perigosa” (dona de casa urbana, 42 anos, 

fundamental 2); 

“Prevenção de algum problema na mama (dona de casa urbana, 36 anos, nível 

médio completo); 

“Pega no seio para evitar a doença” (dona de casa, urbana, 55 anos, sem 

escolaridade); 

“É pra evitar a doença, pra se prevenir, tanta gente aí e não tem jeito” (feirante 

urbana, 49 anos, fundamental 1); 

“É pra evitar o câncer de mama (dona de casa urbana, 61 anos, fundamental 1); 

“É para prevenir o câncer de mama. Você olha no espelho, levanta os braços e 

palpa com a ponta dos dedos” (dona de casa, 34 anos, urbana, fundamental 1). 

A nosso ver, este tipo de crença pode estar sendo alimentado pelo tipo de 

mensagem veiculada pela imprensa e pelos profissionais de saúde, com base em frases como 

esta, que obtivemos nesta pesquisa: 

“Toda mulher tem por obrigação se examinar para prevenir o câncer de mama” 

(enfermeira, nível superior, 37 anos). 

 

Como o leigo não sabe distinguir entre prevenção primária e secundária, 

prevenção é representada como “evitar, livrar-se de algo indesejado”. Na nossa prática clínica, 

consoante percebemos, isto gera culpa em muitas mulheres, as quais, por não fazer auto-

exame, culpam-se por terem contraído câncer. Posteriormente, quando analisarmos as 

mensagens veiculadas sobre auto-exame e a produção de sentidos decorrentes destas 

mensagens, compreenderemos melhor este aspecto.  

 Na análise estruturada dos dados, em quarto lugar, as mulheres, ao falarem sobre 

o que é o auto-exame, limitam-se simplesmente a falar da técnica, sem nenhuma outra 

referência. As falas a seguir ilustram este aspecto: 
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“É fazer aquele exame deitada na cama” (dona de casa, urbana, 57 anos, nível 

médio completo); 

“Ficar coisando o peito” (trabalhadora rural, 30 anos, sem  escolaridade); 

“Faço periodicamente no banho me apalpando” (professora, 48 anos, nível 

superior); 

“Levanta os braços, apalpa a axila e a mama, deitada” (dona de casa urbana, 44 

anos, nível médio incompleto). 

Num percentual muito reduzido, 2,1% das entrevistadas associam o auto-exame 

ao autocuidado, à saúde, como podemos perceber pelas seguintes falas: 

“É bom pra proteger a saúde da pessoa” (artesã rural, 43 anos, sem 

escolaridade); 

“Significa saúde” (dona de casa urbana, 51 anos, sem escolaridade). 

Isto reforça a idéia de que as práticas discursivas em relação ao auto-exame das 

mamas o associam à doença, num alinhamento ao Modelo Biomédico, o que influencia na 

produção de sentido sobre o auto-exame pelas mulheres nesta direção.  

Nas entrevistas gravadas, onde trabalhamos com mulheres, em sua maioria 

informantes-chave, portanto, com um bom nível de elaboração e vivência sobre o tema, 

extraímos falas de mulheres que revelam a dimensão do auto-exame para elas: 

“O auto-exame para mim está ligado diretamente à tua auto-estima. Acho que 

quando você se ama e se gosta, você tem que se cuidar. O auto-exame faz parte, 

como o cuidado com os dentes. O que você faz para evitar que o dente tenha uma 

cárie? Você escova. Para mim está muito ligado o auto-exame com você se 

cuidar. Eu acho que é algo inerente. [...] No meu caso, o que mudou foi eu me 

confrontar com uma realidade concreta, ver uma pessoa mais jovem, inclusive do 

que eu, e que fazia o que todas nós fazemos: prevenção anual, não era uma 

pessoa que não se cuidava. E isto me mostrou duas coisas: uma, como você ir 

para o médico não resolve [...]. Segundo, que uma pessoa esclarecida, que se 

cuidava, que ia ao médico, que fazia prevenção anual, como todas nós fazemos, 
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perdeu uma mama [...] A gente vê a vulnerabilidade mesmo você se cuidando. Aí, 

isto me mostrou, ou você se examina mesmo, ou não dá para confiar numa 

prevenção de câncer que você faz anualmente” (assistente social, 44 anos). 

Percebemos nesta fala a dimensão do auto-exame como autocuidado, como 

responsabilidade da mulher com sua saúde. Esta atitude nos revela a posição da entrevistada 

como participante do seu processo de saúde, condição associada à sua capacidade para 

assumir a responsabilidade pelos comportamentos orientados à promoção de sua saúde. 

Refere também a possibilidade da emergência brusca de tumores, nos intervalos anuais de 

realização do exame médico e dos exames de imagem. A experiência concreta de presenciar 

uma amiga ser acometida de forma abrupta por um câncer de mama estimulou a prática do 

auto-exame pela entrevistada.  

Outro depoimento expressa a importância do auto-exame em nosso país, onde 

ainda não há condições de realização de mamografia para screening, portanto, em mulheres 

assintomáticas. Ressalta também a importância do auto-exame como autoconhecimento do 

próprio corpo. 

“Num país que a gente considera ainda em desenvolvimento, a gente não tem 

condições de fazer screening com mamografia. Então, é uma maneira da mulher 

conhecer bem a mama e seu corpo, detectar lesões em estágios não tão 

avançados, porque o auto-exame de mama, quando você palpa a lesão, ela já está 

em estágio 2. Não é um estágio tão avançado, como 3 e 4, pois a maioria do 

estadiamento que o Hospital do Câncer  aqui em Fortaleza recebe, do Estado do 

Ceará todo, é estágio 3 e 4, quando a cura, a sobrevida  da mulher é bem mais 

complicada. Então, é diagnosticar precocemente” (médica, 44 anos). 

Com o lançamento do Consenso para o Controle do Câncer de Mama, em 

abril/04, espera-se que esta situação de insuficiência de mamógrafos na rede pública seja 

superada gradativamente; no entanto, não é apenas a disponibilização de mais aparelhos que 

resolve o problema. Há dificuldades de gerenciamento e de pessoal qualificado para 

interpretação dos exames, principalmente no caso do Ceará. Contudo, mesmo equacionados 

os problemas de acesso aos exames de imagem, especialistas entrevistadas afirmam a 

necessidade do auto-exame.  
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“Para a mulher que tem acesso a exames de imagem o auto-exame também é 

necessário. Muitas pacientes têm dúvida e perguntam: Doutora, pode acontecer 

de eu fazer uma mamografia num ano e no outro ano, eu já aparecer com um 

tumor? Eu digo: pode. É o chamado câncer de intervalo, que a gente tem uma 

mamografia normal num screening passado e neste intervalo, antes de chegar o 

mês da próxima mamografia, esta paciente, através do auto-exame, detectou o 

surgimento súbito de alguma tumoração. Então, seria importante exatamente por 

isto, pois a gente estaria acompanhando não radiologicamente todo mês a sua 

mama, mas através do seu conhecimento da apalpação” (médica, 30 anos). 

Como vimos, a visão da mulher sobre o auto-exame da mama é bastante 

diversificada, mas, preponderantemente, o mesmo é associado à idéia da doença, ao câncer de 

mama. As práticas discursivas na sociedade sobre o auto-exame presentificam na mulher sua 

vulnerabilidade ao câncer de mama e nem todas as mulheres têm suporte para lidar com isto.  

No caso das mulheres que já passaram pela experiência com um câncer de mama, 

o medo de uma recidiva parece estar sempre presente, justificando-se este receio pelo fato de 

que cerca de 41% das mulheres acometidas por câncer de mama terão metástases em alguma 

fase do desenvolvimento da doença, segundo Cunha (2004). Neste contexto, o auto-exame das 

mamas é também recomendado para as mulheres mastectomizadas. Pela importância deste 

grupo, uma atenção especial será reservada para compreender o auto-exame na visão da 

mulher que já passou pela vivência de uma neoplasia mamária.  

5.2.1  Na Visão das Mulheres Mastectomizadas 

Discutir a prática do auto-exame das mamas com mulheres que viveram uma 

experiência com o câncer não é algo fácil, sobretudo se estivermos interessados em saber se 

elas, pessoalmente, praticam o auto-exame, como foi nosso caso. Tanto nas duas entrevistas 

individuais que realizamos com mulheres mastectomizadas quanto na reunião de grupo, onde 

todas as participantes viveram/vivem a experiência com um câncer de mama, percebemos 

existir dificuldades em falar de sua experiência pessoal com o auto-exame. Parece haver certo 

constrangimento em dizer que não praticam o auto-exame, pois todas elas, membros do 

grupo, trabalham em programas educativos voluntários, onde esta prática é bastante 

incentivada por elas próprias. Só após trabalhar a resistência, foi possível sair do plano 

informativo, do “dever ser”, para a expressão de sentimentos pessoais sobre a prática do auto-
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exame. Conforme percebemos, todas tinham muitas informações sobre o auto-exame, quando 

e como praticá-lo. Demonstraram, até mesmo, responsabilidade social, no sentido de alertar 

outras mulheres para a necessidade da realização do auto-exame. São participantes ativas nas 

campanhas de saúde mamária promovidas anualmente, como também em outros momentos 

quando são convocadas, quer pela mídia, quer pelas sociedades especializadas na área de 

oncologia.  

As falas das duas mulheres das entrevistas individuais evidenciam os sentimentos 

de medo e fuga das mastectomizadas em relação ao auto-exame: 

“No grupo, nós orientamos as mulheres mastectomizadas sobre a necessidade da 

prática do auto-exame. Mas, a gente nota que mesmo a mulher mastectomizada, 

que já passou pela experiência do câncer, ela não faz a da outra mama. Entra a 

história da vacina: a mulher que já teve câncer  de mama pensa: eu já dei a 

minha contribuição de dor e sofrimento, eu já passei por isto. É como se ela 

tivesse tomado uma vacina dolorosa; assim, ela pensa que o câncer não vai mais 

ocorrer” (médica, 44 anos). 

Notamos que a pessoa tem dificuldade de se colocar pessoalmente, generalizando 

a sua fala, como se ela também não estivesse incluída no grupo. 

Após perguntarmos sobre a experiência dela, a entrevistada responde: 

“Eu realmente, eu me sinto assim: a minha cota de câncer eu já dei” (médica, 44 anos).  

A fala de outra mulher com história de neoplasia mamária, também participante 

de um grupo, expressa o medo disfarçado de fazer o exame e encontrar alguma alteração. 

Também nos remete a pensar sobre a exacerbação do medo com o passar dos anos.  

“Faço. (pausa) Quer que eu diga a verdade? Eu não ligo muito. Há dois anos eu 

não faço os exames, nem mamografia. Eu não estou ligando nada. Você sabe o 

que eu acho? Se por acaso eu morresse hoje, eu seria grata, porque eu acho que 

eu ganhei na vida. Era para eu ter morrido em 1994. Eu dizia: quando passar 

cinco anos, eu perdi a garantia. Já passei da garantia. Eu não sei. Mas, eu estou 

tão grata pelo que já passei [...] Nunca fiz auto-exame e nem faço. Eu vivo 

ensinando as meninas e não faço. Eu não tenho medo. Eu tenho certeza que não 

tem nada. [...]Eu não faço os exames porque acho que se eu chegasse a ter outro 
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câncer, eu nem me incomodava mais, mas não é por causa do medo, não. (pausa) 

Pensando bem, eu acho que eu tenho uma responsabilidade de me cuidar, pelo 

trabalho que eu faço” (dona de casa, 62 anos, nível médio). 

Percebemos forte preocupação em esconder seus verdadeiros sentimentos sobre o 

câncer. Racionaliza, diz que já viveu o bastante e que estaria grata se morresse hoje. Revela 

crença de que a mulher, após os cinco anos livre de câncer, “perdeu a garantia”, podendo 

voltar a apresentá-lo. Mesmo participante de um grupo, a entrevistada cultiva uma falsa 

crença, pois segundo Sakorafas, Tsiotou e Paulaxis (2000), as recorrências locais, após 

mastectomias, ocorrem geralmente durante os dois ou três primeiros anos, dois terços destas 

vindo a apresentar doença sistêmica precocemente. Este mesmo autor reforça estes dados, 

afirmando que 60% a 80% das recorrências ocorrem nos três primeiros anos após o 

tratamento primário. 

Participantes da reunião de grupo também expressam a dificuldade ao fazer o 

auto-exame, quer pelo medo de se defrontar com alguma alteração, quer pela dificuldade que 

sentem na realização deste.  

“Eu fazia o auto-exame. Eu acho importante fazer, mas não faço. A gente confia 

na mamografia e na ultrassonografia e não faz o auto-exame” (participante da 

reunião de grupo); 

“Olhe, eu vou logo dizendo. É muito difícil o auto-exame. Vou logo dizendo aqui 

que é muito difícil, principalmente para quem tem mama densa, como é o meu 

caso. É dificílimo você identificar um nódulo. Só quando está muito grande. A 

pessoa faz questão de ignorar esta doença [...] Então as mulheres não se 

examinam, mas é isto. É o medo de ter a doença” (participante da reunião de 

grupo); 

“O auto-exame é muito importante, mas é muito difícil. Eu, mesmo depois de 

tanto movimento, de tanto participar de grupo, ainda acho difícil” (participante 

da reunião de grupo); 

“Eu acho que seja importante fazer, mas não faço” (participante da reunião de 

grupo); 
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“A gente que já teve câncer de mama, a gente vive com medo do câncer. Mas, se a 

gente tiver consciência, a gente tem que fazer” (participante da reunião de grupo); 

“A gente não faz. A gente, na cabeça da gente, até acha que deve fazer, mas na 

hora de fazer, não faz. A maior causa da gente não fazer é o medo de encontrar 

alguma coisa” (participante da reunião de grupo); 

“É o medo de ter que enfrentar tudo de novo, de passar por tudo que já passou de 

novo. Enfrentar a quimioterapia, a radioterapia [...]” (participante da reunião de 

grupo); 

“O pior não é isso. O pior é o medo de não sobreviver!” (participante da reunião 

de grupo). 

Vimos na sucessão de falas expressões de verdadeiro terror das mulheres à prática 

do auto-exame, não pela prática em si, mas ao que ela está associada, ou seja, ao câncer de 

mama. Mesmo para elas, participantes de grupo e com maior acesso a informações, a 

associação do auto-exame ao câncer de mama está presente, como se toda alteração possível 

de ser encontrada numa mama fosse câncer.  

Durante a realização da reunião de grupo, algumas mulheres falaram da 

descoberta do câncer de mama, feita por elas mesmas, por meio do auto-exame: 

“Todas nós deveríamos nos conscientizar que é quase uma obrigação para a 

gente fazer este auto-exame. Eu, pelo menos, descobri o meu problema fazendo o 

auto-exame de mamas. Quando eu notei aquele nodulozinho pequeno e no dia 

seguinte eu fui logo ao médico. E com quinze dias, eu já estava sendo operada 

[...] Eu me cuidei cedo e não guardei nada. Tem muita gente que tem um 

problemazinho e diz: não é nada e deixa para depois. [...] A gente não deve 

guardar nada. Depende também se a pessoa se ama. No meu caso, eu fazia auto-

exame e ia ao médico. Eu identifiquei por acaso. Eu sempre, aqui acolá, mexia, 

passava sabonete, pegava e um dia eu peguei” (participante da reunião de grupo). 

Mesmo as mulheres que não possuem o hábito da prática do auto-exame, com 

toda sua técnica, muitas se tocam naturalmente, principalmente durante o asseio corporal. Isto 

contribui para que a maioria dos tumores seja descoberto pela própria mulher, ao palpar seus 

seios acidentalmente ou pela técnica do auto-exame. O depoimento desta mulher também nos 
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remete a refletir sobre o suporte da pessoa em realizar referido exame, na responsabilidade 

com sua saúde, que pressupõe auto-estima.  

“Eu descobri em 1999. Era pequeno, mas não liguei, porque não sabia o que era. 

Então, quando fui para o hospital César Cals, foi descoberto de novo, em 

dezembro de 2000. Eu escondi de novo, porque achei que não era nada demais. 

Era tipo um nódulo. Só que ele foi crescendo mais. Quando eu voltei ao médico 

em abril/2001, já estava grande, com 3 cm e pouco. Já estava dando febre em 

mim; estava dando dores nas costas, o peito já estava pesando, estava maior. Foi 

aí que uma amiga minha disse: “Se tu não for para o hospital vai se enraizar”, 

como, de fato, se enraizou. [...] Depois é que eu vim me tocar que é tão ruim você 

saber que vai morrer, é tão ruim. Tudo escurece dentro de você!” (participante da 

reunião de grupo). 

Mais uma vez aparece a detecção do tumor pela própria mulher e a falta de 

suporte para lidar com o adoecimento e com a perspectiva de ter um câncer, que para ela 

significava a morte. Assim, este sentido subjetivo associado ao câncer, o qual é socialmente 

definido pelo imaginário social que relaciona câncer com sofrimento e morte, a impede de 

entrar em contato com esta problemática, negando sua existência.  

Isto sugere que a mulher quando chega ao serviço de saúde com um tumor com 

estadiamento avançado não é, necessariamente, por falta de informação, mas por um sentido 

subjetivo o qual provoca uma emocionalidade que não lhe permite assumir o comportamento 

necessário para lidar com um problema considerado tão ameaçador.  

No nível da saúde pública, muitos especialistas ao se defrontarem com 

diagnóstico do câncer de mama avançado, fato comum no serviço público, postulam se alertar 

a população para a gravidade do câncer de mama. Na maioria das vezes, optam por estratégias 

ameaçadoras, divulgando estatísticas alarmantes, as quais, geralmente, só contribuem para 

aumentar o pavor de muitas mulheres. Referida estratégia de comunicação pode piorar ainda 

mais o problema, e até contribuir para que muitas mulheres  escondam o tumor, adiando o 

diagnóstico e início do tratamento para quando aparecerem sintomas que elas já não 

conseguem controlar, como foi o caso da mulher que deu o depoimento anterior.  

Diferentemente da dificuldade apresentada em falar sobre a prática pessoal do 

auto-exame, as mulheres mastectomizadas participantes da reunião de grupo demonstraram 
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certa satisfação em expor sua vivência pessoal com o câncer e da forma como estão vencendo 

tabus, operando mudanças em suas vidas, orgulhando-se de uma coragem e da descoberta da 

importância de si mesmas, até então desconhecidas. Isto indica uma mudança na produção de 

sentidos em relação à doença e lhes facilita se assumir como pessoas que já tiveram essa 

experiência, ou seja, lhes permite manter sua identidade e se posicionar de frente em relação à 

doença, o que é um momento essencial no sentido subjetivo do comportamento preventivo. 

“A importância que dava a mim mudou com a experiência com o câncer. Antes, 

eu não tinha coragem de dar ‘não’ para um filho. A gente carrega 

silenciosamente uma culpa por não ter tempo para os filhos [...] Parece que com 

a doença, você tem que desacelerar. Depois que adoece, redimensiona o 

significado da vida. É preciso admitir que você não é onipotente. [...] Tinha a 

ansiedade de fazer tudo perfeito. Se eu parasse, era como se alguém fosse morrer. 

Vi que ninguém morre. [...] Com a doença, mudou o significado de viver. [...] 

Hoje estou me aceitando, me respeitando” (médica,  44 anos). 

A doença pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal, como mostram o 

depoimento anterior e o seguinte: 

“Engraçado, depois que eu saí do hospital, havia uma mudança viva em mim. Eu 

passei a achar a cidade bonita, achando tudo diferente, bonito. Eu estava vivendo 

uma nova vida, olhando tudo de outra maneira [...] Depois da doença, eu tinha 

que pensar em mim, esquecer marido, esquecer filho, esquecer tudo. Depois, ele 

achou que eu mudei muito. E eu mudei muito mesmo. E eu acho que foi para 

melhor” (dona de casa, 62 anos, nível médio, membro de grupo de auto-ajuda). 

Este é um aspecto muito importante por desmistificar a relação do câncer com a 

morte. É precisamente este tipo de experiência que legitima a importância de compreender o 

câncer como sentido subjetivo, superando assim idéia única e universal da doença associada 

só a morte, invalidez, sofrimento. 

5.3  Motivações para a Prática do AEM 

Na busca de compreender as motivações da mulher para a prática do auto-exame, 

na fase da organização quantitativa da informação, realizada em Sobral, fizemos a pergunta 

“por que você faz auto-exame das mamas?” a todas as entrevistadas que disseram efetuar o 
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auto-exame, em qualquer freqüência, e registramos as respostas obtidas de forma fidedigna. 

Do mesmo modo que na questão sobre o significado do auto-exame, após a listagem de todas 

as respostas, agrupamos as mesmas considerando palavras-chave e sentidos. O resultado deste 

estudo pode ser visualizado no gráfico 15. 

A motivação para a prática do auto-exame foi também pesquisada nas entrevistas 

abertas, que constitui a fase da organização qualitativa da informação. A seguir analisamos e 

comparamos os resultados obtidos em ambas as fases do estudo, trazendo as falas das mulheres 

das entrevistas abertas, como também recuperando as falas sintetizadas no gráfico a seguir. 
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Gráfico 15  Distribuição dos motivos que justificam a prática do auto-exame das mamas. Sobral, Ceará – 

2003 
 

Pela análise do gráfico 15, conforme observamos, o medo foi referido por uma 

quantidade significativa de mulheres (26,1%) como mobilizador para a realização do auto-

exame. As falas a seguir ilustram referido dado e nos revelam os sentimentos embutidos na 

prática do mencionado auto-exame. 

“Porque tenho muito medo. Vejo as artistas que tiveram câncer e me lembro de 

fazer” (comerciante urbana, 39 anos, fundamental 2); 

“Porque às vezes, eu pego a me lembrar. Já faço por causa do medo. Aquela 

novela, né, que fez sucesso, que tinha aquela mulher, né!” (trabalhadora rural, 35 

anos, nível fundamental 1); 
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“A gente vive na expectativa, porque é uma doença muito apresentada e tenho 

medo” (dona de casa urbana, 51 anos, fundamental 1); 

“Tenho medo e nervoso. Tenho que procurar. Ninguém sabe se tem o caroço” 

(trabalhadora rural, 35 anos, fundamental 1); 

“Eu tenho muito medo de acontecer uma coisa pior. A gente mesma é que é 

doutora da gente” (trabalhadora rural, 35 anos, fundamental 2); 

“Tenho muito medo daquela doença, porque minha família tudo morreu com 

aquela doença” (aposentada urbana, 68 anos, fundamental 1); 

“Tenho o maior medo e o medo me conduz. Vejo amigas que tiraram os dois 

peitos” (trabalhadora rural, 43 anos, nível médio incompleto); 

“Porque tenho medo de acontecer alguma coisa, mas não confio muito não, 

porque não sei fazer direito” (dona de casa urbana, 44 anos, fundamental 2). 

Também as mulheres nas entrevistas qualitativas referiram o medo como 

sentimento a mobilizar para a prática do auto-exame, sendo este um sentimento presente, 

mesmo para as profissionais de saúde que lidam com a patologia. 

“É um terror para mim, fazer auto-exame de mama. Eu tenho  medo de realmente 

encontrar alguma coisa, principalmente por conviver tanto com a doença, ver 

casos de pacientes bem mais jovens do que eu, que eu trato e eu penso: Meu 

Deus, mais nova do que eu e está assim? Isto aumenta muito o meu medo. Eu me 

toco, mas me toco receosa. Imagine uma paciente destas que acha que tudo que 

vai encontrar é câncer!” (médica, 30 anos).  

Este depoimento chama a atenção para o fato das mulheres associarem todo 

achado num auto-exame ao câncer de mama, sobretudo aquelas que não conhecem a 

fisiologia de sua mama. Como vimos anteriormente, quando analisamos o significado do 

auto-exame das mamas, 39,6% das mulheres entrevistadas associam o auto-exame ao câncer 

de mama. Assim, a mulher é submetida constantemente a uma carga de estresse, de 

sentimentos aterrorizadores, presentificando sempre o medo do câncer de mama a cada prática 

do AEM. 
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Outro depoimento de uma agente de saúde também explicita o medo presente, mas 

que a mobiliza para a prática do AEM, revelando suporte da entrevistada para lidar com o medo:  

“Eu faço auto-exame porque tenho medo do câncer, por isso eu faço. Para mim, 

não se torna difícil eu fazer o auto-exame, de procurar, eu não acho difícil fazer 

não. Eu acho difícil para as outras mulheres [...] Quando a gente dá de mamar, a 

gente fica com uma glândula meio durinha. A mulher poderia confundir, porque 

ela não tem um conhecimento. Ela poderia achar uma glândula e achar que é o 

câncer, pensar que é caroço, um câncer. E isto na cabeça da gente, fica uma 

dúvida, na minha fica [...] Além de eu achar que o auto-exame é um pouquinho 

difícil de ser feito e acho que o exame ainda tem que ser mais discutido” (agente 

de saúde em área rural, 36 anos, fundamental completo). 

A entrevistada expressa a dificuldade da prática do auto-exame no referente a 

diferenciar entre alterações benignas e câncer, embora, a princípio, tenha afirmado não sentir 

dificuldades. A nosso ver, talvez por ser agente de saúde, tenha receio de falar de suas 

dificuldades na prática do auto-exame; contudo, no desenvolver da entrevista, termina por 

falar que a dúvida e a preocupação entre a natureza do achado também são suas. Na realidade, 

esta dificuldade não é somente dela. O auto-exame não é capaz de esclarecer a natureza do 

achado. Um especialista, pela sua experiência, é capaz de levantar hipóteses, pela forma como 

a alteração se apresenta à apalpação, mas somente os exames de imagem e/ou biópsia podem 

esclarecer a natureza do achado.  

Outra motivação referida para a prática do auto-exame foi a busca de doença, com 

23,1% das respostas, expressa por palavras como: câncer de mama, caroço, “landra” 

(referindo-se a glândula), “alguma coisa”. As falas resgatam as motivações expressas e 

sintetizadas no dado mencionado: 

“Pra ver se tem algum caroço, algum câncer de mama, pois tenho muito medo do 

câncer de mama e de útero” (auxiliar de enfermagem, 46 anos, nível médio 

incompleto); 

“Pra ver se tem algum caroço” (trabalhadora rural, 49 anos, sem escolaridade); 

“Porque pode apresentar algum caroço nos seios” (dona de casa urbana, 48 anos, 

fundamental 1); 
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“Pra ver se tem caroço” (faxineira urbana, 37 anos, fundamental 1). 

Menos de um quarto das entrevistadas que realizam o auto-exame o fazem 

motivadas pela busca de um “caroço” ou algo similar, apesar de ser este o grande apelo 

presente nos discursos das campanhas de saúde mamária e em outros recursos educativos 

sobre este tipo de auto-exame. Isto parece evidenciar não ser este um bom apelo para quantos 

desejam que o auto-exame seja uma prática recorrente entre as mulheres. Também 

questionamos este tipo de discurso por associar o auto-exame apenas à busca de uma doença, 

quando  sabemos que no auto-exame múltiplas alterações podem ser encontradas e que não 

são malignas. Assim, perdemos uma oportunidade de informar as mulheres sobre a fisiologia 

da sua mama e as múltiplas possibilidades de achado, afora a chance de reduzir o nível de 

ansiedade para a prática do auto-exame. Muito pelo contrário, além de não criar a 

oportunidade das mulheres conhecerem seu corpo, exacerbam o medo do câncer, aumentando 

a “cancerofobia”, já tão presente no imaginário social. 

O terceiro motivo de maior incidência foi fazer o auto-exame como forma de 

prevenção, com 17, 2%. Algumas falas parecem expressar a visão de que, com o auto-exame, 

a praticante evita a incidência do câncer de mama. 

“É um jeito de evitar o câncer que mata tanta gente” (trabalhadora rural, 31 anos, 

fundamental 1); 

“Porque dizem que é bom, para não dar problema” (dona de casa urbana, 45 

anos, fundamental 1); 

“Pra não correr risco” (professora, 39 anos, nível superior); 

“Hábito da gente pra não aparecer caroço e se aparecer, a gente já tá sabendo, 

pra gente se prevenir logo” (dona de casa, urbana, fundamental 2, 30 anos); 

“A gente fica pensando que vai acontecer. A gente tem que evitar” (dona de casa, 

urbana, 58 anos, fundamental 1); 

“Sempre faço. A gente tem que se prevenir, principalmente na minha idade” 

(aposentada urbana, 60 anos, fundamental 1); 
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“É pra não sentir nada nos seios” (dona de casa urbana, 48 anos, sem 

escolaridade). 

A importância da orientação, quer seja da equipe de saúde, de familiares e/ ou 

influência dos meios de comunicação, também foi referida por 13,2% das entrevistadas que 

praticam auto-exame. 

“Porque vi na tv que é bom fazer” (dona de casa urbana 47 anos, fundamental 2); 

“Porque os médicos mandam e a televisão ensina tudo” (aposentada urbana, 70 

anos, fundamental1); 

“A gente tem orientação. Os médicos sempre pedem” (aposentada urbana,  52 

anos, nível médio incompleto). 

As informações qualitativas mostram também a influência da orientação da equipe 

médica, bem como da vivência de experiência familiar para lidar com a possibilidade de uma 

ocorrência de câncer de mama e com a prática do auto-exame: 

“Desde os meus 20 anos que eu sei que se faz auto-exame. Meu médico era muito 

rigoroso com esta questão e me ensinava a fazer o auto-exame. [...] Costumo 

fazer uma vez por semana, porque atualmente eu venho sentindo  uma dor do 

lado esquerdo. Não sei se é porque sei que tenho um nódulo de gordura na mama 

esquerda, que sempre acusa na mamografia, então, eu examino excessivamente 

esta mama. [...] Desde criança, eu tenho convivido com a mutilação, pois minha 

avó só tinha uma mama. Eu sempre achei que tinha que fazer prevenção e encarei 

isto com muita naturalidade, pois ela nunca deixou de tirar a roupa na minha 

frente, de tomar banho na frente da gente, de mostrar que perdeu aquela mama. 

Eu acho que isto foi  um dado muito importante para minha vida. Ela nunca lidou 

com isto como a morte, como uma coisa trágica da vida dela” (aposentada, 54 

anos, nível superior). 

Destaca a influência das vivências de uma pessoa, na forma como esta  lida com o 

câncer e o auto-exame. No caso da entrevistada, a vivência com uma avó que lidou de forma 

não traumática com o câncer contribui para que a pessoa possa falar de câncer e do que se 

remete a ele com menos tabu. Isto porque o modo como a avó enfrentou a doença 
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desmistificou-a como aterrorizante. Tal comportamento levou sua neta, nossa entrevistada, a 

experienciar um outro sentido em relação ao câncer. 

A quinta motivação em freqüência, com 11,9%, foi a apresentação de sintomas, 

sobretudo dores associadas ao período menstrual. Isto revela que muitas mulheres, como já 

falamos anteriormente, não têm informação suficiente sobre a fisiologia de suas mamas e de 

alterações próprias do período pré-menstrual, relacionando ao câncer as alterações 

fisiológicas.  

“Porque me preocupo, pois sinto inchaço nos peitos perto de menstruar” 

(cabeleireira urbana, 40 anos, nível médio incompleto); 

“Porque quando eu mênstruo, meus seios ficam doídos. E morro de medo de 

caroço. Por isso, faço o exame” (dona de casa, urbana, 40 anos, fundamental 2); 

“Porque ficam doendo e os agentes de saúde mandam fazer” (operária, 30 anos, 

nível médio incompleto); 

“Porque quando tô perto de menstruar, o peito fica dolorido” (dona de casa 

urbana, 39 anos, fundamental 2); 

“Porque sinto dor em uma das mamas” (trabalhadora rural, 38 anos, fundamental 1); 

“Só faço quando sinto uma dor fina nos peitos, mas não tenho nenhum problema”  

(trabalhadora rural, 42 anos, analfabeta); 

“Porque sinto os seios doídos, o mamilo também. Procuro alguma coisa” (dona 

de casa, urbana, 41 anos, nível médio incompleto). 

Ainda outra motivação para a prática do auto-exame, embora com pouca 

expressão, referida apenas por 4% das entrevistadas que disseram realizar AEM, foi ter 

parentes e ou amigos com história de câncer na família. Quando analisamos as variáveis a 

influenciar a prática do auto-exame das mamas, vimos que ter parentes com câncer ou história 

pessoal de patologia mamária não influenciam a prática do AEM. Contudo, como foi referido, 

é um fator a ser considerado, pois nos dá a dimensão da multiplicidade de motivações, pela 

singularidade das vivências pessoais. 
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Outra motivação citada, agrupada na opção “outros”, pela pequena freqüência, foi 

realizar o auto-exame como uma forma de autocuidado, de conhecimento do corpo, 

possibilitando identificar quando surge algo anormal. Algumas falas expressam esta dimensão 

minoritária, mas nem por isto menos importante. 

“É um ato de cuidar da gente” (comerciante urbana, 34 anos, nível médio 

completo); 

“Significa saúde” (dona de casa urbana, 54 anos, sem escolaridade). 

Este aspecto de realizar o auto-exame não com a idéia centrada  em encontrar um 

câncer de mama, mas como meio de conhecimento do corpo, embora minoritário na fase 

quantitativa, foi realçado por alguns profissionais da saúde durante as entrevistas qualitativas.  

”Acho que a mulher não tem aderido bem ao auto-exame. Acho que ela tem muito 

medo e muito desconhecimento. Para isto, a gente tem que trabalhar em 

educação ao longo do tempo. Eu faço consultório. As adolescentes que chegam lá 

eu já mando elas começarem a fazer o auto-exame de mamas. Elas dizem: e para 

quê? Eu digo: não é que você esteja numa faixa etária para câncer de mama, mas 

se você olhar para seu corpo todo, para seu rosto todo dia, você se conhece tanto 

que num dia que nasce uma espinha, você sabe. Se você começa a apalpar  a 

mama, você sabe que está cheio de, como a gente diz, de caroço de arroz, aqueles 

nodulozinhos, que fazem parte da glândula, e no dia que aparecer alguma coisa 

que realmente seja estranha, que você não via durante aquelas alterações 

hormonais normais acontecerem, você vai saber que é fora daquilo que você via 

comumente. Mas, para isto, precisa um grande exercício” (médica, 44 anos). 

A fala enfatiza a importância de trabalhar em educação precocemente, para 

facilitar a incorporação do hábito do auto-exame das mamas entre as mulheres, não centrado 

na busca de doença, mas como conhecimento do corpo. No referente à sua experiência 

pessoal com o auto-exame, a entrevistada  expressa-se da seguinte forma: 

“Faço auto-exame; não acho muito futuro não, mas faço. Eu não gosto muito. 

Faço, porque, Ave-Maria, eu prego tanto isto! Mas eu fico mais tranqüila, porque 

eu faço a mamografia todo ano. Eu faço por costume, para ver como é que está; 

mas, como eu faço a mamografia, eu fico mais preocupada com a minha 
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mamografia. O meu estresse de fazer o auto-exame, eu nem tenho, porque se eu 

fiz uma mamografia com seis meses, a gente sabe a mamografia vai detectar 

lesões muito menores, microcalcificações, que não são palpáveis. [...] Mas, 

mesmo assim, o auto-exame é importante. Tem os exames falsos negativos, cerca 

de 10%. A mulher não deve passar dois anos sem se tocar” (44 anos, médica). 

Percebe-se um conflito na entrevistada  sobre a eficácia do auto-exame. No início, 

diz “não acho muito futuro”, mas depois ressalta a importância do auto-exame, tendo em vista 

os resultados falsos negativos da mamografia.  

Outro depoimento de uma profissional da saúde também ressalta a importância do 

auto-exame para o conhecimento do corpo: 

“Eu faço regularmente o auto-exame. [...] Por conta de ser profissional da área, 

como é se eu não fizer? [...] Que tipo de exemplo eu vou dar? [...] Eu acredito que 

a mulher que conhece o seu seio, ela detecta precocemente qualquer tipo de 

anomalia. Só a mulher conhece seu corpo. Embora você vá uma vez ao ano  para 

exame, é diferente , uma vez no ano uma pessoa tocar no seu seio, do que você 

está todo dia apalpando seus seios e se conhecendo. Então, você tem mais 

condições de detectar algo na sua mama. E 90% dos casos de câncer, tem na 

literatura, são detectados pela própria mulher, não nos exames. É a mulher que 

chega no consultório com queixa de tumor, de secreção. Eu acredito nisso: que a 

mulher , com exame regular, ela tem condição de conhecer sua mama e detectar 

precocemente” (enfermeira, 42 anos). 

Este enfoque sobre o auto-exame de mamas como conhecimento do corpo passa a 

ser enfatizado somente após o lançamento do Consenso para o Controle do Câncer de Mama, 

em abril de 2004, portanto, posterior à realização da pesquisa que ora analisamos. 

5.4  Entendendo a Resistência da Mulher à Prática do AEM 

Como nos temas anteriores, analisaremos este aspecto da resistência à prática do 

auto-exame englobando os diversos momentos em nosso estudo em que nos detemos neste 

foco temático.  
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No estudo estruturado realizado em Sobral, segundo encontramos, 46% das 

entrevistadas não realizam o auto-exame das mamas de forma alguma. Neste sentido, 

procuramos compreender que motivações, sentimentos e crenças dão suporte a este 

comportamento. Para tanto, perguntamos, em questão aberta, para posterior categorização, por 

que a mulher não fazia o auto-exame. Esta também foi uma pergunta feita a todas as mulheres 

que não praticavam auto-exame, participantes das entrevistas gravadas. A categorização das 

questões abertas, no estudo de Sobral, tornando-se um número, contudo, não nos privará, no 

presente estudo, de ter acesso à riqueza dos depoimentos feitos. Em diversos momentos, 

traremos tanto as falas das mulheres nas entrevistas integrantes do momento quantitativo, que 

se caracterizam por serem mais breves, quanto os discursos longos das entrevistas gravadas, 

com caráter mais aprofundado. 

Entre os motivos referidos para a não-prática do auto-exame, no momento 

quantitativo, encontramos o seguinte resultado: 
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Gráfico 16  Motivos que justificam a não-realização do auto-exame das mamas. Sobral, Ceará - 2003 

 

Pela análise do gráfico 16, encontramos  que o principal motivo  apresentado foi não 

se sentir vulnerável ao câncer de mama. Fizeram afirmativas muito significativas, como:  

“Não faço porque não dou mais mama e não precisa” (trabalhadora rural, 

fundamental 1, 32 anos); 

“Nunca dei de mamar” (operária, urbana,31 anos, fundamental 1); 

“Não faço porque não tenho mais família e penso que não precisa mais” 

(trabalhadora rural, 53 anos, sem escolaridade); 
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“Acho que só quem tem que fazer isso é mulher que tem filhos” (dona de casa,  

urbana, 40 anos, nível médio completo); 

“Porque não sinto nada e não faço. Não tenho filho e não precisa” (trabalhadora 

rural, 41 anos, fundamental 1); 

“Não sinto nada. Não tenho mais menino. Fiz ligação” (artesã urbana, 36 anos, 

sem escolaridade); 

“Não faço porque não preciso. Não tem mais nada; só as peles” (aposentada 

urbana, 75 anos, sem escolaridade); 

“Não faço porque já tô de idade. Não preciso mais, não tem mais perigo. Tem 

perigo nas pessoas novas, que dá mama” (dona de casa urbana, 61 anos, 

fundamental 1); 

“Não precisa mais, porque já estou caduca. Se não fiz nova, agora é que não 

faço. Não sinto nada nas mamas” (aposentada urbana, 67 anos, sem 

escolaridade); 

“Porque não fiz, porque não. Minha família nunca teve esse problema” 

(aposentada urbana, 69 anos, sem escolaridade); 

“Eu não sinto nada. As mulheres na tv fazem isso, porque sentem alguma coisa” 

(dona de casa urbana, 48 anos,s em escolaridade); 

“Não vou machucar meu peito” (dona de casa urbana,71 anos, fundamental 1). 

Observamos um nível de respostas muito recorrentes em relação a não se perceber 

vulnerável ao câncer, em percentual elevado, até na zona urbana – 38,37 %, contra 41,5 % na 

zona rural. Além disso, esta não-percepção da vulnerabilidade ao câncer de mama denota a 

existência de falsas crenças sobre os fatores de risco para câncer de mama. Sabemos que o 

risco de uma mulher contrair câncer aumenta com a idade, com a não-prática da 

amamentação, com o fim do seu ciclo reprodutivo. Isto porque quando a mulher está 

amamentando ou exercendo sua função reprodutiva suas mamas são menos expostas à ação 

do hormônio estrógeno, o qual está associado com um maior risco de neoplasia mamária. O 

depoimento de uma médica entrevistada nos  esclarece melhor este aspecto: 
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“A mulher hoje tem filhos muito mais tarde, menstrua muito mais, ovula muito 

mais; ou seja, a mama sofre muito mais influência do estrógeno porque a mulher 

tem mais ciclos ovulatórios do que antigamente, quando a mulher tinha muitos 

filhos e quase  não menstruava.  Tinha filhos e mais filhos e mais filhos, e num 

intervalo de uma gestação para outra, a mulher continuava amamentando. Se 

tinha um repouso ovariano e um repouso mamário, conseqüentemente. Diferente 

de hoje, que se menstrua muito mais e que se tem filhos muito mais tarde. Ou 

seja, a nossa  mama sofre estímulo muito maior do que a mama das nossas avós” 

(médica, 30 anos). 

Do mesmo modo, na realização da reunião de grupo com as mulheres 

mastectomizadas, quando elas se referiram à experiência delas em contato com a população 

em praça pública, durante as campanhas de saúde mamária, este aspecto da suscetibilidade ao 

câncer de mama aparece, também, de uma forma que não corresponde aos fatores de risco 

conhecidos para câncer de mama. 

“Na praça, as pessoas não dão importância, passam correndo, porque a gente 

sempre acha que aquilo nunca vai acontecer com a gente. Acham que porque não 

tem mais filhos, não têm mais namorado, já estão com a idade avançada, acham 

que não têm mais risco de câncer de mama. Uma vez, nós abordamos uma 

senhora e ela disse: não, minha filha, eu não faço mais filho não, eu não tenho 

mais este problema não!” (participante da reunião de grupo). 

Este aspecto da suscetibilidade é muito importante e praticamente não aparece em 

outros estudos brasileiros ou não vem merecendo a devida atenção. Monteiro et al. (2003), 

quando listam os motivos que justificam a não-realização do auto-exame, citam o “não-

conhecimento da técnica” como o principal motivo, com 48,5%; seguido de “por 

esquecimento”, com 23%, e em terceiro lugar, “o não achar necessário”, com 17,5%. 

Consideramos que a terceira causa de não-realização do auto-exame, “não achar necessário”, 

remete à questão de não se considerar suscetível ao câncer de mama, que somente apareceu 

contundentemente num estudo qualitativo, por não se restringir ao número. 

Podemos perceber que um percentual elevado de mulheres (cerca de 40% na fase 

quantitativa da informação em nosso estudo) têm uma representação equivocada sobre a 

etiologia do câncer de mama, associando a necessidade da prática do auto-exame à vida 
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sexual ativa, à idade reprodutiva, à amamentação, à presença de sintomas dolorosos, porém, 

como se a ausência destes fatores diminuísse a necessidade do auto-exame, revelando, assim, 

desconhecimento quanto aos fatores de risco para câncer de mama. Como já nos referimos no 

capítulo 1, quando falamos sobre a etiologia do câncer de mama, o risco de câncer de mama 

aumenta, por exemplo, para as mulheres nulíparas, para as que não amamentaram, para as que 

iniciaram sua vida reprodutiva depois dos 30 anos, entre outros. O risco de câncer de mama 

aumenta também com a idade. Portanto, há ainda muito desconhecimento em relação a este 

tipo de câncer que precisa ser enfrentado se queremos controlar tão crescente patologia. Ainda 

outro aspecto desta representação equivocada sobre o risco de câncer de mama, segundo a 

qual as mulheres com vida sexual ativa têm maior risco de desenvolver este tipo de patologia, 

nos remete a um julgamento moral. É como se a mulher que tem vida sexual ativa e  filhos 

estivesse mais exposta ao câncer de mama, como um “suposto castigo” pelo prazer sexual. 

Este julgamento moral precisa ser enfrentado nos programas preventivos.  

Como segundo motivo mais recorrente, referido por 34,1% das entrevistadas que 

não realizam AEM, está o desconhecimento: 

“Não sei não” (dona de casa urbana, 30 anos, sem escolaridade); 

“Sei não. Nunca ouvi falar” (aposentada urbana, 63 anos, sem escolaridade); 

“Não sei o que é” (comerciante urbana, 39 anos, fundamental 1); 

“Não sei. Ninguém nunca me orientou pra eu fazer” (dona de casa urbana, 53 

anos, fundamental 1 ). 

O terceiro motivo referido por 14,7% das entrevistadas que não praticam auto-

exame foi a acomodação, descuido, esquecimento e não gostar. Foram referidas frases, como:  

“Descuido mesmo” (pensionista urbana, 35 anos, fundamental 2); 

“Descuido” (trabalhadora rural, 30 anos, fundamental1); 

“Não me lembro de fazer”(dona de casa urbana, 31 anos, fundamental 1); 

“Não ligo pra fazer”(dona de casa urbana, 33 anos, fundamental 2); 
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“Um dia só fiz olhar no espelho e pronto. Descuido”(dona de casa, urbana, 46 

anos, fundamental 2). 

Devemos, considerar, no entanto, que, às vezes, o expresso como esquecimento, 

descuido pode estar camuflando outros sentimentos. Na realidade, temos tempo e nos 

lembramos daquilo que priorizamos em nossa vida e que temos capacidade de enfrentamento. 

O medo também foi um motivo pouco expresso pela mulher como justificativa 

para a não-realização do auto-exame. Ele, entretanto, pela natureza do auto-exame, o qual não 

é uma forma de prevenção primária, no sentido de evitar a doença, precisa ser considerado. 

Trata-se de um exame que possibilita à mulher entrar em contato com algo indesejável, 

temido, que é o câncer de mama. Assim, o medo pode está sendo mascarado em outras 

justificativas, como a de não se sentir suscetível, negando o risco a que está submetida. Neste 

caso, estaríamos diante de um mecanismo de defesa do psiquismo humano, indicativo de não 

ter a mulher suporte para lidar com esta realidade. A fala de algumas mulheres expressa bem 

o medo presente. 

“Venho sentindo uma glândula e tenho nervoso de fazer, porque tem uma moça 

aqui perto que tirou um seio com 28 anos” (merendeira da zona rural, 53 anos, 

fundamental 2); 

“Não gosto de fazer; tenho medo de fazer e saber se tenho alguma coisa” 

(professora aposentada urbana, 54 anos, nível médio); 

“Tenho medo de encontrar caroço no seio” (dona de casa urbana, 35 anos, 

fundamental 1); 

“Porque tenho medo de fazer e encontrar alguma coisa” (dona de casa urbana, 32 

anos, nível médio completo); 

“Tenho medo. Fico pensando: será que é, será que não. Não faço por descuido” 

(trabalhadora rural, 36 anos, fundamental 1). 

Nas entrevistas abertas, também foram expressos por várias mulheres sentimentos 

de medo, que as afasta da prática do auto-exame.  
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“Eu prefiro estar sempre em contato com o médico. No contato com o médico, 

parece que me passa o medo. Eu faço sempre o exame médico de seis em seis 

meses, como também o ultrassom. Faço a mamografia. A partir daquela data, que 

ele diz que eu não tenho nada, é que eu começo a me examinar. Mas, como a vida 

é cheia de tarefas, você vai esquecendo um pouco de realizar o exame. Aí, eu fico 

com medo de me tocar. Comigo acontece assim. Eu tenho medo do novo, do 

desconhecido, de achar. Então, eu vou ao médico de novo. Eu fico neste ciclo. Eu 

só me examino quando ele diz que eu não tenho nada. Então, não deixa de ser um 

medo de achar algum problema na mama” (fisioterapeuta, 44 anos). 

Conforme vimos, mesmo para as trabalhadoras da saúde, que lidam com pacientes 

com câncer de mama, também é difícil a realização do auto-exame, pelos sentimentos de 

medo sempre presentes. O contato com  um profissional na realização do exame das mamas é 

também destacado pelas mulheres, quer porque a mulher não confia na qualidade do seu 

exame, quer pelo suporte que a presença de um profissional significa. Isto nos remete à 

importância do contato e do relacionamento afetivo entre a mulher e o profissional que a 

assiste. Em relação à prevenção do câncer de mama, este profissional deve ser responsável 

não apenas pelo aspecto técnico propriamente dito, mas também pela educação da paciente. 

Pelo vínculo de confiança mantido com sua paciente, o médico tem grande influência nas 

mudanças de hábitos desta.  

A influência de experiências com familiares que lidaram/lidam com o câncer de 

uma forma preconceituosa e assustadora também é referido como expressão de sentimentos 

de medo, que a faz fugir de tudo que se refere a câncer, em especial, o de mama.  

“Tomei conhecimento do auto-exame através das campanhas, de matérias em 

revistas, da mídia. As campanhas trazem um tema que me dá muito medo, que é o 

câncer, principalmente o câncer de mama, porque eu não lido muito bem com 

isto. Para mim, elas dão seqüência ou elas carregam o estigma que a própria 

doença traz e como a gente interpreta. Um estigma baseado também em como a 

sociedade elabora ou elaborou a idéia sobre o câncer. Uma doença que é 

definitiva, que é pesada, e tal. Então, as propagandas de modo geral na televisão 

trazem a carga de todo preconceito que se tem com relação a esta doença.  Eu 

não faço auto-exame; tenho medo. As mamas para mim são uma área de tabu, 

para tocar em auto-exame” (funcionária pública, 42 anos, nível superior). 
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A entrevistada traz um aspecto muito importante, também não discutido nos 

demais  estudos brasileiros, ou seja, o conteúdo das campanhas de saúde mamária, ao qual nos 

reportaremos em seção específica posterior, pela importância deste na produção de sentidos 

sobre auto-exame.  

A dificuldade da realização da técnica do auto-exame foi referida por 4,3% das 

mulheres como justificativa para não realizar o auto-exame. Este é repassado nas campanhas 

de massa como uma técnica de detecção precoce do câncer e é isto que a mulher busca, 

expressando dificuldades de diferenciar entre o câncer e outras alterações. Particularmente, as 

mulheres que apresentam alterações benignas da mama expressam esta dificuldade de 

diferenciação entre os achados no auto-exame.  

“É complicado. Tenho dúvidas. Tenho muitos cistos e é difícil detectar” (dona de 

casa, urbana, 35 anos, nível médio completo); 

“Porque como é que eu vou saber, se o seio é cheio de landrinha?” (dona de casa, 

urbana, 36 anos, fundamental 2); 

“Confio mais nos outros fazendo em mim” (comerciante urbana, 42 anos, nível 

médio incompleto). 

Também nas entrevistas qualitativas esta dificuldade com a técnica do auto-exame 

como forma de detectar câncer de mama foi expressa: 

“Não faço auto-exame de mama sistemático. Eu tenho displasia. Quando eu faço, 

eu fico: será que é, será que não é. A médica explicou para mim: sentir estas 

granulações você vai sentir. O importante é ficar fazendo, para perceber alguma 

alteração nisso que você encontra. Eu vou passar a ficar mais atenta. Realmente, 

eu sou de períodos. Há períodos que eu faço mais; há períodos que eu relaxo. [...] 

A maior dificuldade é, será que é, será que não é, por causa da displasia. O que 

eu faço muito é usar o médico do meu local de trabalho para examinar minhas 

mamas. Eu acho que é mais dificuldade de saber, de identificar alguma 

anormalidade” (psicóloga, 48 anos). 

Percebemos que as práticas discursivas sobre o auto-exame o trabalham como 

detecção precoce do câncer de mama. Sendo assim, a mulher faz o auto-exame buscando este 

tumor maligno. E, na nossa compreensão do auto-exame, não há como saber se um achado é 
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maligno somente pela apalpação, principalmente para um leigo. Na nossa opinião. a natureza 

do auto-exame não é para dizer se é câncer. É para autoconhecimento da mama e para, 

conhecendo sua mama, até mesmo com as alterações benignas comuns, poder identificar 

outras alterações, só possíveis de ser esclarecidas em exames de imagens e/ou biópsia. 

Outros motivos apontados, em menor percentual, mas que merecem referência, 

por denotar a presença de falsas crenças em relação ao auto-exame e também expressarem a 

dificuldade da mulher com o toque do seu corpo, podem ser vistos a seguir. 

“Não vou machucar meu peito” (dona de casa urbana, 71 anos, fundamental 1); 

“Porque não quero ninguém tocando em mim” (dona de casa urbana, 37 anos, 

fundamental 2) ; 

“Por que não faço, porque não. A família nunca teve esse problema” (aposentada 

urbana, 69 anos, sem escolaridade); 

“Vergonha de fazer” (dona de casa urbana, 37 anos, nível médio completo); 

“Tenho vergonha. É descuido. Penso que não tenho nada. Já tô com essa idade!” 

(aposentada, urbana, 69 anos, fundamental 1). 

Aqui percebemos a existência de elementos ligados ao preconceito com o toque 

do corpo, que nem sempre é fácil de ser identificado e revelado pela mulher num momento de 

uma entrevista diretiva, como a realizada na fase da organização quantitativa da informação. 

Contudo, nas entrevistas abertas, este aspecto apareceu de forma mais enfática, como 

podemos verificar pelos dois depoimentos a seguir: 

“A minha geração foi muito reprimida para não se tocar, mas eu sempre achei 

isto muito esquisito – como é que o corpo é seu e você não pode se tocar e por 

isso eu fui discriminada [...] Eu acho que se há dificuldade da mulher fazer o 

auto-exame deve estar ligada ao bloqueio com o próprio corpo. Tem muitas 

mulheres que têm dificuldade de ser tocada, imagine delas próprias se tocarem“ 

(aposentada, 54 anos, nível superior). 

“Existe ainda muito tabu, muito tabu, mas um tabu que vem da nossa 

socialização. Nós, mulheres, fomos socializadas para não nos tocar, porque o 
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toque no corpo está associado à falta de vergonha, masturbação, à libido, ao ato 

libidinoso de estar se tocando, de se conhecer; e isso, na nossa sociedade, ainda é 

visto com maus olhos” (enfermeira, 42 anos). 

Estes depoimentos evidenciam a dificuldade ainda presente em muitas mulheres 

em relação ao toque do próprio corpo, associada à masturbação, dificultando assim a adesão 

da mulher à prática do auto-exame das mamas. 

Pelo exposto, podemos ter a dimensão da complexidade envolvida na prática do 

auto-exame. Diferentemente do que postulam muitos especialistas, esta não é uma prática 

simples e fácil. Ela pressupõe uma capacidade de enfrentamento da mulher para lidar com a 

possibilidade de defrontar-se com um achado indesejado, como é trabalhado nas ações 

educativas. Portanto, a resistência da mulher ao auto-exame não pode ser encarada apenas 

como “desinformação”, “ignorância”, como pregam muitos profissionais de saúde.  

“Eu não sei porque que o câncer de colo aterroriza mais a mulher, as mulheres 

vão mais fazer a prevenção do câncer de colo; e o de mama, elas não se 

preocupam muito. Eu acho que ainda existe uma falta de conhecimento da 

gravidade do que é a doença, do perigo que é estar doente, da seqüela que o 

câncer  de mama traz” (enfermeira, 42 anos) 

Acreditamos que se a mulher adere melhor às campanhas de prevenção e/ou 

detecção precoce do câncer de colo de útero em comparação à adesão às campanhas sobre o 

câncer de mama não é porque ela não esteja consciente da gravidade da neoplasia mamária. 

Muito pelo contrário. Uma mutilação na mama é muito mais temida pela mulher pela 

importância da mama na identidade feminina. Além disso, qualquer dano às mamas é visível, 

diferentemente de uma extirpação em qualquer dos órgãos do aparelho reprodutor feminino. 

“O problema da mutilação é uma coisa que machuca muito a mulher, por ser logo na 

mama, pois a mama é um símbolo de feminilidade. Para mim, a  mama é uma coisa 

muito importante na minha identidade feminina” (aposentada, 54 anos, superior); 

“E a mama, para mim ela tem uma importância maior, porque eu acho que é o 

símbolo, é o ícone da mulher. Só em pensar em algum dia perder minha mama, eu 

não sei o que eu faria” (assistente social, 44 anos). 

  



 105

Também se faz necessário considerar as diferenças técnicas na prevenção entre 

estes  dois tipos de neoplasia e a oferta diferenciada de serviços em relação ao câncer de colo 

de útero e ao câncer de mama.  

“O controle do câncer de colo tem uma prevenção primária mais efetiva, a  

tecnologia é mais barata, já se conhece, já se sabe fazer há muito tempo. O exame 

de  citologia, que é exame do papanicolau e a colposcopia, já existe há muito 

tempo, com profissionais qualificados. A rede de ofertas hoje para citologia é 

suficiente” (médica, 44 anos). 

Já em relação ao câncer de mama há muitos outros problemas a serem 

considerados, conforme avalia esta  profissional de saúde:  

“O Ceará tem mais mamógrafos para fazer diagnóstico do que ele precisa. O 

problema é que estes mamógrafos não funcionam o tanto que deveriam funcionar. 

Um mamógrafo deveria fazer quarenta mamografias por dia. Então, ele faria 

1.000 por mês. E a maioria faz 100, 150 mamografias/mês. Isto acontece por falta 

de gerenciamento, outros por falta de meta – digamos que, por exemplo, o SUS 

não pagaria todas as mamografias feitas. Esta política de distribuição de cotas, 

de aumentar o teto financeiro dos estados para que ele possa oferecer estes  

serviços, o Ministério está vendo. Ele já detectou este problema, que não é só o 

mamógrafo. Além disso, tem uma coisa muito importante. Você não pode botar 

mamógrafo em todos os municípios do Ceará. Quem é que vai fazer as 

mamografias e cadê radiologista para ler? Nem tem no serviço público e no 

privado tem poucos. [...] Para você ter uma idéia, dos trinta mamógrafos que tem 

no Ceará, disponíveis no serviço público (ou próprios ou conveniados), no ano de 

2002, foram feitas quase 26 mil mamografias, um terço destes exames foi feito 

por um único mamógrafo” (médica, 44 anos). 

Por este depoimento, podemos ver que o problema não é tão simples, tendo 

diferentes e diversificados ângulos de análise, tanto em nível público na esfera 

governamental, como na esfera privada, onde existem problemas referentes às dificuldades da 

mulher de lidar com uma patologia como o câncer de mama, com toda a carga de preconceito 

em relação ao mesmo, sobre  a qual já nos referimos enfaticamente no presente estudo. Como 

o nosso objetivo não é avaliar a esfera do serviço público, mas compreender as razões que 
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motivam ou afastam a mulher da prática do auto-exame, voltaremos à análise da questão na 

dimensão da subjetividade individual e social, definida no terceiro capítulo.   

É preciso entender o processo de resistência da mulher como uma linguagem  que 

sinaliza que ela tem um sentido subjetivo sobre o câncer de mama e também sobre o auto-

exame, por estar associado a esta patologia, o qual a impede de desenvolver referida prática. 

A resistência, segundo Pôster e Pôster (1979), é uma manifestação de como a 

pessoa se sente vulnerável. É um comunicado do medo de assumir riscos. É uma forma 

essencial de autoproteção. A resistência é o “muro’ que encerra feridas antigas e muito 

sensíveis. É um muro semipermeável. Podemos dizer que existe uma sabedoria na resistência, 

pois esta emerge no ponto em que o indivíduo sente não ter suporte interno para lidar com a 

situação ameaçadora. Nesse ponto, é extremamente sábio proteger-se, erguer um muro para 

afastar o que é experienciado como uma ameaça. Entretanto, a resistência é primariamente 

defensiva, em vez de nutritiva. De fato, o paradoxo é que o comportamento resistente impede a 

nutrição que poderia vir dos outros. A pessoa fica tão preocupada em defender-se de ameaças 

reais ou imaginárias que se afasta daqueles ou daquilo que poderia lhe proporcionar uma 

interação nutritiva e reabilitatória. A resistência protege e, paralelamente, impede a pessoa de 

crescer, porquanto ela corta o diálogo. Sendo assim, não podemos atribuir à pessoa que resiste 

intenções valorativas ou morais, pois ela não resiste por uma intenção deliberada, e sim por 

uma exigência interna de auto-equilibração. Seu comportamento é uma tentativa de 

ajustamento criativo, para fugir de uma dor maior. 

Compreendendo, portanto, estar este processo de resistência associado também ao 

medo, pela forte relação do auto-exame à detecção do câncer de mama, passaremos a discutir, 

agora, qual o papel que vem sendo desempenhado pelas práticas discursivas na produção 

destes sentidos que associam o auto-exame principalmente à doença, tão geradoras de medo e 

ansiedade! Na tentativa de compreender este fenômeno, faremos a seguir breve análise do 

material utilizado na divulgação do auto-exame. Também traremos novamente os 

depoimentos das mulheres durante as entrevistas abertas, sobre o conteúdo das campanhas e 

material educativo.  
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5.5  Discursos e Sentidos Presentes nas Campanhas de Saúde Mamária 

A analise de discursos das campanhas não era, inicialmente, objetivo do presente 

estudo; contudo, optamos por abordá-la, de maneira geral, pela importância das práticas 

discursivas na produção de sentidos sobre o auto-exame. Na pluralidade discursiva verificada na 

sociedade, temos clareza de que as campanhas de saúde mamária são apenas um dos fatores a 

influenciar na forma como o auto-exame é representado. Não obstante, fez-se imprescindível 

enveredar nesta seara, até mesmo porque, durante as entrevistas abertas, as campanhas de saúde 

mamária e outras ações preventivas em câncer de mama foram muito referidas. 

Dentro do limite exposto, trazemos as falas das mulheres participantes das 

entrevistas abertas, as quais, na sua maioria, são conhecedoras e protagonistas das campanhas 

de saúde mamária. Analisamos, também, matérias divulgadas nos dois maiores jornais 

cearenses, durante a ocorrência das quatro campanhas anuais de Incentivo à Saúde Mamária, 

promovidas pela SBM, nos anos 2000, 2001, 2002 e 2003. Analisamos, ainda, folhetos 

utilizados nas campanhas, bem como campanha publicitária veiculada na revista Saúde do 

Brasil, de dezembro de 2002, publicada pelo Ministério da Saúde.   

As campanhas de Incentivo a Saúde Mamária, de um modo geral, têm caráter 

educativo, chamando a atenção da mulher para o problema do câncer de mama, lembrando-a 

que seu corpo tem seus limites e adoece. Na realidade, muitas mulheres vivem de forma 

alheada, como se seu corpo e mente fosse inesgotável, como se não sofresse com a enorme 

carga agressiva a que é submetido cotidianamente. As campanhas cumprem, assim, 

importante papel de alertar para a vulnerabilidade da mulher ao câncer de mama. 

“Eu tenho visto na tv, a campanha com a Cássia Kiss. Ela foi um grande ídolo 

desta campanha. Acho que foi muito importante o Ministério da Saúde ter 

bancado este tipo de propaganda na tv, que é um meio de comunicação de massa. 

Além disso, parece que tem camisetas que aparecem com a divulgação; a gente 

sempre encontra folder nas salas de espera dos médicos. Acho que tem havido 

esforço de divulgar. Eu acho que as campanhas mobilizam as mulheres para a 

prevenção. Eu tenho percebido, mesmo nas mulheres que tiveram câncer de 

mama, uma maior facilidade de declarar isto, de dizer que estão curadas, sem ter 

tanto o preconceito que havia antes. Se uma pessoa tirasse um nódulo maligno 

não dizia para ninguém. Aí, nem você sabia se houve a cura, porque a pessoa 
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escondia o problema. Eu acho que hoje há uma maior transparência, menos 

preconceito e as pessoas conseguem falar mais do problema” (aposentada, 54 

anos,nível superior). 

Falar sobre o câncer de mama vai deixando de ser tabu, saindo da “alcova”, do 

âmbito do privado, e vai, progressivamente, invadindo o espaço público. Assim, “aquela 

doença”, antes tão temida que nem seu nome poderia ser pronunciado, vai sendo falada, 

experienciada, com menor carga de preconceito.  

A divulgação pela mídia de experiência de artistas que passaram pela vivência de 

um câncer e que falam sobre isto deram e continuam a dar intensa contribuição à redução do 

preconceito com a doença. Entre estas, destacamos a atriz Patrícia Pilar e a apresentadora Ana 

Maria Braga. Ambas são mulheres famosas, bonitas, bem-sucedidas e que continuaram sua 

rotina de vida, apesar do câncer. Na prática, isto tem contribuído para desmistificar as idéias 

de câncer ser sinônimo de morte. Como afirma Sant’Anna (2000), 

Quebrar o tabu, romper a vergonha e falar sobre o câncer tornaram-se experiências 

bem vistas pela mídia.[...] Nesta época de desenvolvimento de campanhas, do 

despertar perante as vantagens das atitudes preventivas, o paciente de câncer que se 

dispõe a falar sobre como ele enfrenta  a própria doença tende a ganhar um valor 

novo, antes pouco conhecido (SANT’ANNA, 2000, p 62). 

A própria atriz Patrícia Pilar diz que falar abertamente sobre o câncer “ajuda a 

derrubar o mito em torno da doença” (Bressane, 2003, p.40). 

O depoimento de uma dona de casa destaca esta importância da divulgação das 

experiências de mulheres famosas que viveram a experiência com o câncer de mama; 

“Quando eu vejo as propagandas, campanhas, eu não tenho vontade de fazer o 

auto-exame. O caso da Patrícia Pilar, foi ela que fez o auto-exame e ela mesma 

encontrou. Aí, eu fiquei pensando, se ela não fizesse auto-exame, ela não tinha 

encontrado. Se ela não tivesse encontrado, mais tarde, ela teria que ir ao médico e 

iria aparecer numa situação bem diferente. Ela encontrou cedo e já estava com 

metástase na coluna! Mas, ela está aí, trabalhando, fez a campanha com o Ciro, no 

auge da doença. Não só o câncer de mama, mas o caso da Ana Maria Braga, é um 

caso conhecidíssimo, raríssimo e muito perigoso e ela foi na televisão, falou que o 

médico tinha dado pouco tempo de vida, mas  ela disse que iria lutar. E está aí, 
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fazendo o programa dela. Acho ótimo as artistas falarem do problema delas. Acho 

que é bom, inclusive, acho que ajuda”(dona de casa, 59 anos, nível médio). 

Ressaltamos, ainda, que as campanhas também têm sido ocasiões de divulgar 

exemplos de mulheres anônimas. Estas, como as artistas citadas, também têm divulgado sua 

experiência com o câncer de mama, dando significativa contribuição para a redução do mito 

de que câncer é sinônimo de morte ou de incapacidade. Na realidade, muitas mulheres têm 

dado seus depoimentos, mostrando transformações positivas em suas vidas, após a 

experiência com o câncer, às quais nos referimos anteriormente, quando falamos sobre o 

sentido do auto-exame para as mulheres mastectomizadas. 

Mesmo de forma incipiente, as campanhas também cumprem um papel ao 

denunciar a limitação do acesso aos métodos diagnósticos, podendo vir a  ser um instrumento 

de mobilização da mulher para reivindicar seus direitos a exames diagnósticos de detecção do 

câncer de mama, pois a campanha cria esta demanda.  

“As últimas campanhas têm enfocado a questão do acesso aos exames diagnósticos. 

[...] No começo, quando surgiram as campanhas, esta parte do serviço público era 

deixada um pouco de lado. [...] Mas, nas ultimas duas campanhas, a gente tem 

notado [...], que está se tentando alertar que as autoridades têm responsabilidades, 

tentando alertar para a falta de mamógrafos no Ceará [...]. Nas ultimas campanhas, 

acho que a SBM tem tentado, mas eu acho que ainda é pouco [...]. O que a gente  vê 

é que  mesmo os mamógrafos que existem, de tempos em tempos, fica um quebrado, 

fica outro sem filme. [...] Existe muita omissão – do serviço público, das 

autoridades, do Ministério da Saúde. A Sociedade de Mastologia tem acordado para 

este trabalho educativo” (médica, 44 anos). 

Se, por um lado, as campanhas de Incentivo à Saúde Mamária têm trazido 

expressivas contribuições, também há de se questionar alguns aspectos relacionados ao seu 

conteúdo, que podem nos ajudar a compreender a resistência à prática do auto-exame das mamas.  

O auto-exame das mamas, até o lançamento do Consenso para o Controle do 

Câncer de Mama, em abril de 2004, vinha sendo trabalhado como um método de detecção 

precoce do câncer de mama. Na realidade, porém, este auto-exame não é capaz, por si só, de 

identificar se uma alteração encontrada na mama é um câncer ou não. Há inúmeras alterações 

na mama que são benignas e que estão presentes nas mamas de um grande percentual de 
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mulheres. As campanhas, entretanto, não têm esclarecido sobre a presença dessas outras 

alterações, e, ao não esclarecer, contribuem para que a mulher associe todo o achado durante 

o auto-exame ao câncer de mama. Isto termina por gerar maior estresse na mulher que se 

depara com alguma alteração na mama. 

“As campanhas não preparam a mulher para encontrar alterações benignas na 

mama. Realmente, tem uma falha nisso. E acho que deve ser melhorado a cada 

ano que se faz esta campanha. Só se fala que pode encontrar nódulos. Já fala 

diretamente na questão do tumor. Eu acho que isto realmente deve ser 

melhorado, porque existem aquelas nodulações, existem, às vezes, aquelas áreas 

de eczema de mamilos; existem aquelas áreas que são císticas, que são mais 

amolecidas. Então, eu acho que isto também deve ser mais difundido, 

principalmente sobre as alterações benignas, estas placas de tecido mamário, que 

deve ser falado que em mamas mais jovens é muito comum se encontrar e que são 

simétricas, geralmente, para elas poderem se acostumar com o que tem em cada 

mama, pois cada mama tem a sua peculiaridade. Isso daí tem que ser realmente 

falado, pois só se prepara para o pior. E isto até é uma forma para que o método 

falhe, pois muitas pessoas têm medo de se tocar. Tem pacientes que dizem: 

Doutora, eu venho todo mês para a senhora tocar, mas eu não me examino, 

porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me tocar, porque tenho medo de 

encontrar alguma coisa. Há uma corrente que critica o auto-exame pela 

cancerofobia. Só falar e sempre se associar o auto-exame à busca de tumores que 

podem ser malignos” (médica, 30 anos). 

Entre os achados benignos possíveis num auto-exame de mamas, as alterações 

benignas da mama são ocorrências freqüentes, como também as dores mamárias ou 

mastalgias. Barra et al. (2003), com base em estudos ingleses, afirmam que cerca de 60% das 

mulheres apresentam mastalgias, cuja etiologia constitui fonte de debates, parecendo estar 

associada à preocupação emocional e cancerofobia. 

As campanhas, em seus materiais educativos, não informam sobre os prováveis 

achados na realização de um auto-exame, associando esta prática simplesmente à detecção do 

câncer de mama. Como conseqüência deste não esclarecimento, tudo que a mulher identifica 

de estranho em sua mama ela tende a considerar como maligno, apavorando-se. 
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Questionamos também a forma como o auto-exame é trabalhado, ou seja, como 

uma prática de “detecção precoce do câncer de mama”. Na realidade, todos os especialistas 

são unânimes em afirmar que um tumor que é palpável ao auto-exame das mamas já não é tão 

precoce, como se tivesse sido diagnosticado num screening mamográfico, isto é, quando a 

mamografia é realizada, mesmo sem a apresentação de sintomas. 

“Nem sempre um nódulo que é palpável é detecção precoce. Geralmente, a 

mulher, por não ter este costume, só vai realmente notar alguma coisa quando 

esta coisa já está muito grande, num estágio mais avançado que se esta mulher 

tivesse feito mamografia e tivesse detectado microcalcificações milimétricas. 

Mas, quando se tem um costume deste exame mensal, após a menstruação, que a 

mulher vê alterações mensais, eu sei que existe antes da menstruação, depois da 

menstruação, eu vejo que já não tem mais aquilo, fica mais fácil ela detectar [...] 

alguma coisa menor. Mas, o auto-exame com certeza vai detectar coisas bem 

maiores do que o exame mamográfico” (médica, 30 anos). 

A despeito de alguns testes falsos negativos, vários estudos mostram que “a 

mamografia é o melhor método para detectar câncer de mama pré-clínico (não-palpável) e que 

quanto mais cedo o tumor for detectado melhor o seu prognóstico e menos radical o seu 

tratamento” (AGUILLAR; BAUAB, 2003, p. 83).  

Sobre isto, muitos especialistas parecem se conformar com as parcas condições de 

acesso a exames diagnósticos no Brasil, quando dizem que, no nosso caso, onde o acesso à 

mamografia é difícil e os diagnósticos são tardios, o auto-exame é um bom método de 

detecção precoce. 

“No país que a gente considera ainda em desenvolvimento, a gente não tem 

condições de fazer screening com mamografia. Então é uma maneira da mulher 

que conhece bem a mama e o seu corpo detectar lesões  em estágios não tão 

avançados, porque o auto-exame de mama, quando você palpa a lesão, ela já está 

nos estágios de 1 a 2. Não é um estágio tão avançado, como 3 e 4, pois a maioria 

do estadiamento  que o Instituto do Câncer aqui em Fortaleza recebe, do Estado 

do Ceará todo, é estágio 3 e 4, quando  a cura, a sobrevida da mulher é bem mais 

complicada. Então, é diagnosticar precocemente, mas não é como screening, 

ainda” (médica, 44 anos). 
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Embora não seja nosso objetivo questionar a acurácia do auto-exame, ressaltamos 

haver trabalhos que indicam que este deve ser utilizado, mesmo quando existe a facilidade de 

acesso à mamografia, pois há tumores de evolução rápida, que aparecem no intervalo de 

realização entre as mamografias. O que questionamos na nossa pesquisa é o auto-exame ser 

trabalhado durante as campanhas de saúde mamária e em outras ações educativas como 

método de “detecção precoce do câncer de mama”, quando, na realidade, não faz nem 

“detecção” de câncer de mama, porquanto somente exames de imagem e /ou biópsia são 

capazes de esclarecer a natureza do achado no auto-exame; menos ainda o auto-exame 

também não é capaz de fazer detecção de forma “precoce”, porque uma alteração palpável já 

não se encontra em estágio precoce, se comparada ao rastreamento mamográfico.  

Ao analisar ainda as práticas discursivas sobre o câncer de mama, estas parecem 

transferir boa parcela da responsabilidade pela suposta “detecção precoce do câncer de 

mama” para a mulher. Isto gera inúmeros sentimentos de culpa na mulher por não realizar o 

auto-exame e mais ainda naquelas que vivenciaram uma neoplasia mamária. 

“Tenho consciência que eu desenvolvi o meu câncer. Isto me travou no primeiro 

ano da doença. Ficava me perguntando: por que eu não descobri o câncer mais 

cedo? Por que não fazia auto-exame regularmente? Sentimentos de culpa são 

comuns em todas as mulheres que desenvolvem câncer de mama. Sei que falhei 

porque não fazia auto-exame de mamas regularmente” (profissional de saúde, 

com experiência pessoal com câncer de mama, 44 anos). 

Associado à doença, o auto-exame é trabalhado numa perspectiva pedagógica 

centrada no “medo”. Como o medo do câncer está presente nas mulheres e é referido para 

justificar a sua não-adesão a esta prática, algumas campanhas publicitárias e matérias 

analisadas não se prestam a diminuir este medo, muito pelo contrário, parecem pretender 

conseguir a adesão das mulheres exacerbando o medo.  

Será que ao maior medo provocado corresponderá  maior mudança de atitude? Os 

estudos a respeito têm concluído unanimemente que, de fato, o medo aumenta o efeito 

persuasivo de uma comunicação. No entanto, tais estudos não corroboram a existência de uma 

correlação positiva perfeita, isto é, sob condições de muito medo não necessariamente se dá a 

maior mudança de atitude. 

Sobre isto, Braghirolli, Pereira e Rizzon (1994) afirmam:  
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Se o medo se tornar insuportável, são desencadeados mecanismos de defesa que 

anulam o efeito persuasivo  da mensagem. [...] Se o medo máximo é provocado, mas 

seguido de recomendações específicas sobre como reduzi-lo, então se pode esperar 

maior mudança como efeito de maior medo (p .100). 

No caso do câncer de mama, conforme sabemos, o auto-exame não é um método 

de prevenção primária, no sentido de evitar a doença. Ora, isto faz toda a diferença ao se 

pensar uma estratégia de mídia. Por exemplo, se estivéssemos passando por uma epidemia de 

meningite e fossem disponibilizadas vacinas nos postos de saúde, então era possível trabalhar 

numa perspectiva de alertar a população para a gravidade da doença, utilizando-se de uma 

pedagogia do medo da meningite, pois estava sendo oferecida à população uma forma eficaz 

de não contrair referida doença. Entretanto, no caso da neoplasia mamária, as práticas 

discursivas não oferecem nenhuma forma de evitar a doença, mas somente de detectá-la mais 

cedo. Sendo assim, reforçar o medo já existente, sem oferecer possibilidades de evitar a 

doença,  sugere que o medo  não é a melhor pedagogia a ser utilizada. 

Um exemplo de uma estratégia de comunicação centrada no medo é a campanha 

veiculada na revista Saúde do Brasil (dezembro de 2002, p. 22 e 23). O material publicitário 

mostra na página A uma bela mulher com os seios descobertos (figura 2). Na página ao lado 

(B), podemos ver a mesma mulher de costas (figura 3). A propaganda diz: “Junte A com B e 

veja uma boa razão para fazer o auto-exame de mama”. Após fazermos o que se pede, surge 

uma mulher mutilada, com apenas um dos seios (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 3  Mulher em posição dorsal 

Fonte: Revista Saúde Brasil - Ministério da Saúde. 
Figura 2  Mulher em posição frontal 

Fonte: Revista Saúde Brasil -  Ministério da Saúde.
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Figura 4  Mulher em posição frontal, sem um seio 
Fonte: Revista Saúde Brasil - Ministério da Saúde. 

Além de não informar sobre a possibilidade da reconstrução mamária, a suposta 

“boa razão” para se realizar o exame é ficar mutilada? A nosso ver, só seria uma boa razão 

para realizar o auto-exame se fosse mostrada uma vantagem obtida com sua realização e, não, 

como foi o caso, a doença, seguida de mutilação. Note-se, porém, que esta foi uma campanha 

que recebeu mais de 15 prêmios, como o Festival de Londres 2000 e o Leão de Prata em 

Cannes, em 2000, segundo informa a citada revista. 

Mais um exemplo desta associação entre auto-exame e detecção do câncer de 

mama, baseada numa pedagogia do medo, é a notícia veiculada em SAÚDE (2002), na 

semana que antecedia a realização da III Semana de Saúde Mamária. A manchete dizia: 

“Auto-exame deve ser mensal para câncer não avançar”- (figura 5). Esta mensagem associa o 

auto-exame ao câncer de mama, sem esclarecer sobre outras possibilidades de achado na 

mama. É como se a mulher já fosse portadora da patologia e precisasse apenas identificá-la, 

para ela não avançar. Consideramos que este tipo de mensagem aumenta o medo da mulher, e 

ao invés de motivá-la para a realização do auto-exame, o apelo pode afastá-la mais ainda 

desta prática.  
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Figura 5  Manchete 
sobre auto-exame 
Fonte: Jornal o Povo 

Na realidade, parece que a campanha parte do princípio de ser a população 

desinformada em relação ao câncer de mama, negando o medo existente. A compreensão 

sobre a problemática é fundamental, pois é ela que vai orientar a definição das estratégias. 

Desse modo, a estratégia de passar notícias catastróficas parece pressupor que a pessoa não 

está sensibilizada para o problema, que não tem noção da gravidade da patologia. Então, todo 

esforço é feito para alertar a população da gravidade da doença, para tirar a mulher de uma 

suposta atitude passiva diante do câncer de mama.  

Em relação ao câncer de mama parece não ser legítimo pensar que a mulher 

desconhece a gravidade da neoplasia mamária. Muito pelo contrário. Segundo vimos, as 

imagens históricas relacionadas ao câncer de mama tendem a considerá-lo como uma doença 

incurável, mutilante, ferindo a mulher na sua dignidade feminina e afetando sua imagem 

corporal. Por isso, faz-se necessário diminuir o medo da doença, com vistas a possibilitar à 

mulher condições de enfrentá-la. Mas, na prática, esta compreensão tem sido negada e as 

campanhas exacerbam o medo, na tentativa de alertar a mulher. Contudo, esta estratégia pode 

causar o efeito inverso para muitas mulheres, fazendo com que elas se protejam por meio da 

negação, que pode não ser desconhecimento, mas mecanismo de defesa do psiquismo 

humano, como já nos referimos anteriormente.   

O auto-exame, a despeito de ser considerado por muitos especialistas como uma 

prática simples, fácil, na realidade, não o é. Trata-se de uma prática solitária, realizada pela 

mulher, sem o suporte profissional. E isto faz muita diferença! É uma técnica na qual a 

mulher saudável depara-se com a possibilidade de encontrar algo indesejado, temido. É como 

se ao realizar o auto-exame a mulher estivesse explicitando a sua vulnerabilidade à doença. 

Realizar o auto-exame, portanto, pressupõe ter a mulher capacidade de enfrentamento, pois 
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esta ação abre a possibilidade para sua praticante encontrar algo que, na forma como o auto-

exame vinha sendo trabalhado, é associado ao câncer. 

No contexto empregado em nosso estudo, entendemos enfrentamento como um 

processo do indivíduo para lidar com situações estressantes ou de ameaça. Esta capacidade de 

enfrentamento, entretanto, não é fácil de ser encontrada em muitas mulheres e está associada à 

resistência à prática do auto-exame das mamas, como também à resistência a outras práticas 

de detecção precoce.  

As campanhas, a despeito de orientarem para a necessidade da mamografia, não 

viabilizam o acesso das mulheres aos exames complementares (exame médico e mamografia). 

Estes, além de possibilitar uma detecção mais precoce, são indispensáveis para esclarecer a 

natureza do achado em um auto-exame de mamas. Acerca do referido anteriormente, 

levantamos o aspecto ético de uma campanha, que alerta as mulheres para a existência do 

câncer de mama e as convoca a participar deste processo, sem, no entanto, viabilizar o acesso 

delas a exames diagnósticos que propiciem esclarecer a natureza do achado no auto-exame.  

O folheto distribuído durante as campanhas, que, em 2003 (figuras 6 e 7), traz a 

atriz Júlia Almeida como garota propaganda, diz: “Faça auto-exame mensal. Após os 40 anos, 

faça mamografia regularmente”. E prossegue: “O câncer de mama tem cura. Mas você tem 

que fazer a sua parte”. Na distribuição dos citados folhetos em terminais de ônibus e praças 

públicas, durante a campanha promovida em outubro de 2003, em Fortaleza-CE, deparamo-

nos com inúmeras queixas da população sobre a dificuldade de acesso à realização dos 

exames de ultra-sonografia mamária e mamografia. Com muita freqüência, observamos os 

voluntários e profissionais participantes das campanhas constrangidos em alertar para o 

problema, por se sentirem impotentes diante da queixa amplamente procedente da população, 

referente à dificuldade de acesso aos exames de imagem, pelo menos no caso do Ceará, em 

especial, no interior do Estado.  

Ainda analisando o folder informativo utilizado na campanha de Saúde Mamária, 

realizada em 2003, observamos que a linguagem é pouco acessível a mulheres sem instrução 

formal ou com baixa escolaridade. Frases como “quando detectado no início, o índice de 

sucesso com o tratamento é superior a 90%” não são compreensíveis para boa parcela de 

leitores. Em nossos estudos, observamos que o uso excessivo de palavras técnicas como: 
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“detectado”, “índice”, como também o uso de porcentagem (90%), constituem-se em barreiras 

de linguagem para a compreensão da mensagem veiculada.  

Além disso, ao afirmar que, “quando detectado no início, o índice de sucesso com o 

tratamento é superior a 90%”, mas não definir o que é detectado no início, permite amplo leque 

de fantasias a respeito. Para a mulher leiga, esta afirmação pode criar ainda mais confusão, pois 

ela pode evitar tocar- se ou fugir dos exames clínicos com o profissional de saúde com medo de 

encontrar um tumor que já não esteja no início, quando ela pode supor não haver mais  cura. 

Isto porque o folder refere-se à cura apenas se a detecção do câncer for no início.  

 

 

 
 
 
 
Figura 6  Folder da Campanha de Incentivo à Saúde Mamária, 2003 – Lado A 
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Figura 7  Folder da Campanha de Incentivo à Saúde Mamária, 2003 – Lado B 
 

As campanhas de saúde mamária, bem como outras práticas educativas em 

relação ao câncer de mama, ao se deterem somente na prevenção secundária, ou seja, na 

detecção precoce, sobretudo por meio do auto-exame das mamas, omitem-se em divulgar 

comportamentos (alimentares, redução do consumo de álcool, do fumo) e estilos de vida que 

podem contribuir para reduzir o risco da mulher desenvolver um câncer. As falas a seguir 

corroboram estas afirmações:  

“Eu acho que as campanhas não mostram os fatores de risco. O que a campanha 

alerta é para a detecção precoce” (enfermeira, 42 anos); 

“Nos últimos quatro anos, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia – 

com o Fique de olho, eu acho que o auto-exame tem sido bastante incentivado; 

afora as outras campanhas que a gente tem – O Câncer de Mama no Alvo da 

Moda – todas estas têm sempre o auto-exame como o carro chefe” (médica, 30 

anos);  
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“A campanha é muito centrada no auto-exame. É uma tentativa, de pegar lesões 

grandes. Já vi aqui mulheres chegarem com metástase cerebral, com tumor 

ulcerado e que nunca tiveram coragem de procurar o médico” (médica, 44 anos). 

Estes três depoimentos evidenciam ter sido a “suposta” detecção precoce do 

câncer de mama mediante o auto-exame das mamas  o grande foco das campanhas de saúde 

mamária realizadas, como também de outras ações educativas de prevenção desta neoplasia. 

O objetivo era evitar que tumores muito grandes chegassem aos serviços de saúde. Contudo, 

nossos estudos e prática profissional apontam para o fato de que as mulheres chegam com 

tumores grandes nos serviços de saúde não por desconhecerem a gravidade do câncer de 

mama e nem por não saberem que se encontram com uma lesão grave em suas mamas, mas 

porque, pelos sentidos produzidos social e individualmente sobre o câncer de mama,  estão 

assustadas demais com o que julgam ter e fogem, adiam o diagnóstico do que acreditam ser  

“sua sentença de morte”.  

Neste sentido, urge serem repensadas outras práticas e discursos em relação ao 

câncer, no intuito de contribuir para a construção de novos sentidos sobre a neoplasia 

mamária e sua prevenção.  

5.6  Repensando as Práticas Preventivas em Relação ao Câncer de Mama 

Diante do crescimento das taxas de incidência do câncer de mama, os 

especialistas buscam formas de detectar cada vez mais precocemente esta neoplasia tão 

traumática para as mulheres. Incentiva-se o auto-exame das mamas, a mamografia de 

controle, o exame médico. Também muitos esforços necessários e indispensáveis estão 

sendo empreendidos para descobrir novas drogas e tecnologias capazes de melhorar os 

resultados da terapêutica do câncer de mama. Felizmente incansáveis estudiosos têm se 

dedicado na busca destas alternativas para melhorar a qualidade de vida das inúmeras 

mulheres acometidas pela neoplasia mamária, a qual, entre as neoplasias, é a que mais mata 

as mulheres em todas as regiões do país, com exceção da região Norte, onde o câncer de 

colo de útero tem incidência ainda maior.  

Não obstante, inquieta-nos certa passividade, “conformação” ante o crescimento 

alarmante da incidência desta neoplasia, como se não houvesse nada a ser feito, a não ser 

detectá-la o mais precocemente possível. Sabemos da complexidade da etiologia do câncer de 
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mama e das inúmeras lacunas existentes no conhecimento sobre ele, mas questionamos por 

que não buscamos enfrentar o desafio de não apenas detectar mais precocemente o câncer de 

mama, mas também reduzir as estatísticas crescentes de sua  incidência? Até onde vamos 

assistir ao crescimento desta taxa de incidência sem enfrentarmos o difícil desafio de 

questionar o estilo de sociedade que estamos produzindo, e que tem feito adoecer nossas 

mulheres? Dizemos “nossas mulheres” porque nestas estatísticas podem estar a mãe, a esposa, 

a irmã, a prima, a amiga, “eu”, “ você”! Muitos afirmam que não há o que fazer com o nível 

de estresse, com a roda viva que consome a todos e que impõe às mulheres uma rotina de 

trabalho estressante, dupla, tripla jornadas de trabalho, a contribuir para as mulheres terem 

filhos cada vez mais tarde, após os 30, 40 anos. Apesar de considerarmos todas estas 

dificuldades, o problema tem de ser enfrentado se quisermos vencer o câncer de mama e não 

sermos vencidos por ele.  

“O grande problema que eu acho, das doenças graves que estão acometendo a 

mulher, é que a mulher está se expondo mais, ela saiu de casa, está cumprindo 

uma jornada de trabalho intensa e uma terceira jornada em casa. Ela está 

adquirindo o hábito de fumar, de beber, que antigamente não tinha. [...] Então, 

essa história da mulher assumir o mercado de trabalho e de querer adquirir 

espaço, isto é muito importante, este avanço. Mas a gente está pagando um ônus 

muito alto; a gente está se expondo aos fatores de risco que a gente antigamente  

não tinha” (enfermeira, 42 anos). 

Temos clareza de que a decisão de ter filhos envolve uma série de circunstãncias 

de foro íntimo. Contudo, a nosso ver, a mulher tem o direito ao acesso à informação no 

referente a conhecer as implicações de gestações tardias tanto para o bebê quanto para sua 

própria saúde, de forma que estes aspectos possam ser considerados na decisão de cada casal 

de quando ter filhos.  

“As mulheres também têm mais exposição ao estrógeno, porque vão ter menos 

filhos e começam a tê-los mais tarde. São fatores que o próprio desenvolvimento 

da sociedade fez com que acontecesse isso. Antigamente, a mulher tinha filhos 

com 15/16 anos. Hoje, a mulher se forma, faz pós-graduação, arranja emprego, 

para depois vir ter filhos” (médica, 44 anos). 
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As informações contidas neste depoimento, em relação à exposição maior das 

mamas ao hormônio estrogênio, com o retardamento e redução do número das gestações, 

acreditamos não ser do conhecimento da maioria das mulheres. Sem conhecer, não há 

como avaliar os riscos e benefícios numa decisão sobre número de filhos e época de 

iniciar a vida reprodutiva.  

O incentivo à amamentação é outro aspecto considerado fundamental, tanto como 

fator de proteção para as mamas como para a relação afetiva entre mãe e filho. O estudo  de 

Smith et al. (2002), referido no primeiro capítulo, vem corroborar esta tese, ao afirmar que a 

gravidez contribui para reduzir o risco de câncer de mama. Isto ocorre devido a uma nova 

população de células-tronco mamárias que se desenvolvem durante a gravidez– algumas das 

quais sobrevivem depois da lactação. Segundo observam os autores, esta população de células 

aumenta com múltiplas gestações, possivelmente ampliando o efeito anticâncer.  

Muito embora a amamentação seja um fator de proteção relativo, só há ganhos em 

incentivá-la, diante dos seus inúmeros benefícios. 

“Eu acho que a mãe não amamentar o filho, eu tenho impressão que isto ajuda a 

ter câncer. Eu acho que o seio, que Nosso Senhor não botou o seio na mulher só 

para o nosso corpo ser bonito não. Eu tenho isso comigo, esta é minha opinião” 

(agente de saúde, 37 anos, fundamental).  

Na riqueza e simplicidade do depoimento desta mulher transparece sua sabedoria 

em compreender a importância da fisiologia das mamas, as quais estão na anatomia da mulher 

não só para embelezá-la, mas também para desempenhar uma função. Esta, quando não 

satisfeita, pode gerar danos à sua saúde.  

“A gente sabe que só 20% dos cânceres são de causa genética e 80% são de 

causa ambiental. Atualmente, não existe o trabalho de prevenção. Mas, 

considerando que 80% dos cânceres são de causa ambiental – como perdas, 

estresse, alimentação, gorduras, sedentarismo e uma série de coisas que você 

pode evitar, eu acho que é preciso trabalhar uma vida saudável, que você 

controle os fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer. [...] 

Chegar a dizer que se eu fizer determinada coisa eu não vou ter câncer isto a 

gente não pode assegurar. A medicina – o ideal é que se procure com o trabalho 

educativo tentar identificar os fatores de risco de uma mulher, em uma 
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determinada população, para que você consiga quebrar  – se a pessoa é obesa, 

procurar emagrecer; se é sedentária, procurar praticar atividades físicas. [...] Eu 

acredito que o trabalho  educativo é importante na identificação destes fatores 

[...] Acho que a educação sobre hábitos de vida saudáveis deveriam ser 

incorporados às campanhas. Mostrar para as mulheres que o lance da história da 

psiconeuroimunologia, que a gente sabe que tem tudo a ver, o lance do estresse, 

da perda, do abandono” (médica,com história pessoal de câncer de mama, 44 

anos). 

Este depoimento remete-nos, entre outras, à reflexão sobre o significado e sentido 

de perdas para determinadas mulheres. Estudos epidemiológicos têm mostrado relação com 

eventos de perdas (divórcio, morte e outras) e desenvolvimento da célula tumoral, como o 

estudo da dra. Lillberg et al. (2003), referido no primeiro capítulo. Apesar deste estudo ter 

encontrado aumento de risco muito significativo diante de eventos estressantes, como 

divórcio/separação, associarem-se independentemente a um aumento do risco de câncer de 

mama (índice de risco =2,26), morte do marido (índice de risco=2,00), estes não são 

considerados na adoção de medidas preventivas, em especial, para mulheres com alto risco de 

desenvolver câncer de mama. Sabemos que perdas são inerentes à vida e não há como evitá-

las. O que é passível de intervenção é o significado atribuído e sentido da perda na vida da 

pessoa. Isto sugere a necessidade de um trabalho de educação sobre morte, luto e separação 

em nossa sociedade ocidental, onde as perdas são encaradas como eventos desestruturantes da 

vida familiar e pessoal. 

“Eu acho que tentar se aborrecer menos, encarar a vida com menos estresse, 

entender que há coisas que são da vida e que você tem que enfrentar; que há 

coisas que são difíceis e que você tem que aceitar, sem que isto lhe cause tanto 

sofrimento. Eu acho que se você alimenta sofrimento, você pode estar 

contribuindo para produzir uma química no seu corpo que pode levar ao câncer, 

ou antecipar uma doença. Então, são idéias do senso comum” (aposentada, 54 

anos, nível superior). 

Nas duas últimas falas percebemos a compreensão do valor da emocionalidade, do 

estilo de vida na produção da saúde e da doença. Também inúmeros trabalhos mostram a 

importância da alimentação, da prática da atividade física, do desenvolvimento de hábitos 

saudáveis de vida como protetores para câncer de mama e outras patologias, mas que, na 
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prática, ainda são pouco explorados em relação à proteção contra a neoplasia mamária.  

Parece ser atribuída pouca importância ao assunto. 

“Para você ter uma idéia mesmo, os próprios livros, quando falam de fatores de 

risco para o câncer de mama, até comparando um livro com o outro, os livros são 

muito omissos. Trazem alguns poucos parágrafos. Sobre dieta, fala um 

pouquinho; exercícios físicos – fala um pouquinho; sobre estilo de vida, fala um 

pouquinho. Diferentemente, daqueles assuntos, como a genética e o câncer de 

mama, aí são três capítulos. É aquela coisa ainda que não se tem na própria 

especialidade este estímulo” (médica, 30 anos).  

Este depoimento evidencia o enforque da formação profissional, ainda baseada 

fortemente no Modelo Biomédico, segundo o qual o adoecimento é visto essencialmente 

como resultado de problemas orgânicos/genéticos, em detrimento de fatores ambientais, 

comportamentais e emocionais. Uma hipótese explicativa para tanto não é somente porque os 

estudiosos ainda não perceberam a dimensão destes fatores referidos. Talvez possamos 

entender isto se considerarmos que os fatores orgânicos são passíveis de intervenção 

farmacológica, onde há muitos interesses econômicos envolvidos. Ademais, há questões de 

poder a serem dimensionadas, pois ressaltar a multiplicidade de fatores envolvidos no 

processo saúde e doença significa compartilhar poder e saber entre as diversas disciplinas da 

área da saúde e mesmo de outras áreas do conhecimento, rompendo com o modelo onipotente 

da prática médica. 

No tocante às ações educativas relacionadas a algumas doenças crônicas, como as 

doenças cardiovasculares, porém, já percebemos boa incorporação desta compreensão quanto 

ao papel do estilo de vida e dos hábitos no desenvolvimento desta patologia, evidenciando ser 

possível atuar com educação para uma melhor qualidade de vida e promoção da saúde. 

Além da divulgação dos fatores de proteção, mesmo relativos, e o incentivo à 

prática destes, também há que se levar em conta a necessidade da divulgação de hábitos, 

comportamentos, sentimentos  que conferem maior risco para o câncer de mama.   

Em relação aos fatores de risco para câncer de mama, parece-nos haver certa 

tolerância com sua adoção. Um exemplo disto é a Terapia de Reposição Hormonal- TRH. 

Apesar de inúmeros estudos demonstrativos do risco aumentado de câncer de mama com 

TRH, esta ainda é uma prática altamente disseminada entre as mulheres, as quais parecem 
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não estar devidamente esclarecidas sobre seus efeitos colaterais. A TRH é “vendida” pelos 

laboratórios como fonte de rejuvenescimento, criando uma “ilusão da eterna juventude”, por 

meio da ingestão diária de doses de hormônios, expondo as mulheres ainda mais ao risco do 

câncer de mama.  

“[...] tem muitos casos de reposição hormonal hoje muito mal acompanhado. E 

como se o ginecologista e não só os ginecologistas, que é uma especialidade que 

está muito mais consciente hoje, os clínicos gerais do interior – não estou também 

criticando os médicos do interior – que passam reposição hormonal. Há casos 

que a gente pega e pensa: Meu Deus, como se teve coragem de prescrever 

hormônios para esta paciente. Por quê? Às vezes uma paciente com história de 

câncer de mama terrível na família, ou mesmo, são pacientes que nunca fizeram 

uma mamografia; paciente começa a TRH, tem dois ou três anos que faz 

reposição hormonal e às vezes são pacientes que o médico passou esta medicação 

há dois anos e a paciente não retorna, pois mora longe e não retorna para o 

controle. Então, são pacientes que não são indicadas para fazer reposição. 

Principalmente, para pacientes com história familiar de câncer de mama, mas, há 

muitos médicos que passam a TRH sem levar em consideração que a mãe dela 

teve câncer de mama com 40 anos e que uma irmã dela teve câncer de mama com 

35 anos. E que passam mesmo assim [...]. Há paciente que a gente pergunta se 

ela pediu para fazer TRH e ela diz –“Foi o doutor que disse para eu tomar para 

eu não ficar velha”. Isto é um absurdo! (médica, 30 anos). 

Sobre o uso da TRH, o último Congresso Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, 

realizado em Recife, em novembro de 2003, foi um marco no questionamento desta terapia, 

segundo depoimento de vários ginecologistas do Ceará, recomendando a individualização de 

seu uso, restrito apenas para mulheres sintomáticas e em baixas doses, pelo tempo máximo de 

cinco anos. 

Aqui, não nos cabe, entretanto, questionar o uso da TRH, antes, pretendemos 

apenas evidenciar a existência de alternativas de diminuição da exposição a fatores de risco 

para o câncer de mama, como a redução desta terapia, conforme indicam inúmeros estudos, 

alguns referidos no primeiro capítulo desta dissertação. Não obstante, da forma como as ações 

educativas são realizadas, detendo-se basicamente na divulgação da prática do auto-exame, do 

exame médico e da mamografia, leva a população a pensar não haver nada a ser feito, a não 
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ser descobrir o mais cedo possível algo inevitável. Essa é uma abordagem limitada, onde, em 

meio à extensa rede de fenômenos a influenciar a saúde, as campanhas detêm-se basicamente 

no apelo ao auto-exame das mamas. A detecção precoce é naturalmente indispensável, mas é 

fundamental também se veicular fatores protetores, que devem ser buscados; e os fatores de 

risco, que devem ser evitados pela mulher na luta pelo combate ao câncer.   

Matéria divulgada em SAÚDE (2003) – Novas armas contra o câncer de mama (figura 8) - 

trata de novos avanços importantíssimos: teste genético, reconstituição mamária e ressonância 

magnética. Contudo, não há nenhuma informação sobre prevenção primária. Ademais, como 

pode ser observado na referida figura, são destacadas as  formas de prevenção, mas todas elas 

relacionadas à detecção precoce. Ao omitir os fatores de risco, dos quais muitos podem ser 

evitados, como: gravidez tardia, uso abusivo de contraceptivos, reposição hormonal, ingestão 

de gorduras, de álcool, perdas significativas não trabalhadas, entre outros; e não divulgar 

fatores protetores, como: atividade física regular e alimentação balanceada, nega-se à mulher 

a oportunidade de conhecer referidos fatores capazes de diminuir seu risco de desenvolver 

uma neoplasia mamária. Por outro lado, se a mulher adotar uma atitude mais ativa e 

participativa na promoção de sua saúde, é mais fácil lidar com as incertezas próprias do viver; 

com os exames de detecção precoce de neoplasia a que precisa submeter-se sistematicamente, 

e, até mesmo, com a realização do auto-exame. Isto porque ela saberá que, de alguma forma, 

tem desenvolvido atitudes protetoras, com uma nova emocionalidade, por ter deixado de ser 

expectadora do que acontece na sua vida e com a sua saúde.  
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Figura 8  Novas armas contra o câncer de mama 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 13/7/2003. 

Ainda em relação à prevenção do câncer de mama, alguns estudos postulam 

práticas interventivas, mutilantes, como forma de prevenir o câncer de mama, sobretudo para 

mulheres que apresentem mutação genética. Assim, alguns especialistas defendem a 
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mastectomia profilática, a ooforectomia, entre outras medidas. Um exemplo disto pode ser 

visto no artigo de Falcão et al. (2003), referido no primeiro capítulo.  

Segundo podemos perceber, são medidas ancoradas no Modelo Biomédico, cuja 

compreensão do processo saúde e doença é basicamente biologizante, ignorando os múltiplos 

aspectos do adoecimento e, sobretudo, a subjetividade da pessoa.  

“Existem aqueles casos, uma minoria deles, que são de causas genéticas, com 

mãe, irmã, e é por  mutação de genes mesmo – BRCA 1 e BRCA 2, que são os 

dois  conhecidos. Tem uma grande discussão, hoje em dia, se vale a pena detectar 

se uma parente de uma paciente tem esta mutação ou não, naqueles  casos que se 

repetem na família, como tenho uma paciente que são quatro irmãs, todas com 

câncer de mama. E ela é a quarta agora e teve bilateral. Ela tem filhas. Até 

quando eu posso chegar para esta paciente e sugerir que as filhas façam a 

detecção da mutação. Para que isto? O que eu vou fazer com ela? Eu vou 

implantar um  medo de que elas tenham uma mutação e que eu não vou poder 

fazer muita coisa. O que eu faria é o que eu estou fazendo e que sabendo ou não 

que elas tenham a mutação, devido a história familiar, eu estou acompanhando 

de perto estas duas jovens. A grande discussão é exatamente esta. Até quando a 

detecção destas mutações é uma mutação genética, e se elas viverem até os 80 

anos, elas terão 80 % de chance de desenvolver o câncer de mama. A gente já tem 

como detectar algumas destas mutações, porque são milhares delas. E muitas 

vezes a gente pode dar um falso descanso a esta paciente, um falso alívio. Por 

quê? Porque às vezes elas têm uma mutação que não foi detectada, porque 

existem muitas outras que não são detectáveis e que só serão detectadas 

algumas” (médica, 30 anos). 

O Consenso para o Controle do Câncer de Mama não incorpora a mastectomia 

profilática nem a ooforectomia como medidas preventivas em câncer de mama, assim como 

também não recomenda a quimio-profilaxia às mulheres assintomáticas. Por outro lado, 

sugere que “alguns fatores de risco, especialmente a obesidade e o tabagismo, sejam alvo de 

ações visando à promoção à saúde e à prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, em 

geral”. Neste sentido, referido consenso representa significativo avanço no controle do câncer 

de mama, já incorporando aspectos que podem ser trabalhados no nível de prevenção 

primária. 
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Não existe uma única fórmula certa para prevenir o câncer de mama em todas as 

mulheres. O caminho para a prevenção desse tipo de câncer é estar consciente de todos os 

vários fatores que causam a doença, e evitá-los o máximo possível, quanto do que desencoraja 

o crescimento do câncer nos tecidos do seio, e promover esse estilo de vida.  

Com base nesta visão, propomos um repensar sobre as práticas preventivas em 

câncer de mama, incorporando uma concepção de integralidade da mulher, que seja capaz de 

responder à complexidade da etiologia do câncer de mama. Assim, é preciso compreender, 

por exemplo, que se a atividade física é tão importante para a manutenção da saúde, não é 

somente pela queima das gorduras, mas pela emocionalidade envolvida na decisão de fazer 

uma atividade física; ou em ter maior cuidado com a alimentação, ou parar de fumar, entre 

outras. Na realidade, ao tomar uma decisão deste tipo, a pessoa traz embutida nesta ação a 

compreensão de ser sua saúde responsabilidade própria, saindo da posição passiva, de 

“paciente”, que espera que o seu bem-estar venha de fora.  Toma  sua vida em  suas mãos. 

Assume sua condição de sujeito! Isto faz toda a diferença...  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciarmos este trabalho éramos movidas pelo desejo de compreender os 

processos subjetivos envolvidos na prática do auto-exame das mamas, por ser esta uma 

estratégia preventiva de grande destaque nas práticas discursivas referentes à prevenção do 

câncer de mama, patologia crescente entre as mulheres e que tanto as assusta. Inquietava-nos 

ainda a visão do processo adoecimento que embasava os discursos e ações preventivas. Para 

tanto, procuramos, inicialmente, entender a concepção filosófica a alicerçar a moderna 

medicina científica e que dá suporte às práticas preventivas em relação ao câncer de mama. 

Consoante percebermos, apesar das mudanças em curso, o Modelo Biomédico ainda é 

hegemônico na área da saúde, que, contraditoriamente, centra sua atenção na doença e não na 

saúde. Todo o modelo é centrado no “homem patológico”, onde o corpo humano é 

considerado uma máquina passível de ser analisada em termos de suas peças e a doença é 

vista como mau funcionamento dos mecanismos biológicos estudados do ponto de vista da 

biologia celular e molecular (CAPRA, 1982). Naturalmente, não queremos aqui desprezar a 

significativa contribuição da biologia molecular e da genética na compreensão do somático. 

Antes, nossa pretensão é lembrar que somente a percepção do corpo não dá conta do processo 

de adoecimento; da mesma forma que apenas o estudo da psique não é capaz de compreender 

todos os processos envolvidos na saúde e na doença. Postulamos sejam resgatados o homem e 

a mulher na sua integralidade, seres de corpo e mente, inseridos num ambiente sóciocultural e 

político. Somente assim começaremos a vencer a luta por melhor qualidade de vida, capaz de 

assegurar ao homem e à mulher a dignidade do “nascer”, do “viver” e do “morrer”, visto ser 

este o curso natural de todo ser vivo.   

No tocante ao auto-exame das mamas, foco de nossa pesquisa, tecemos as 

seguintes reflexões, ponto de partida para muitos outros estudos. 

A princípio, fazemos referências à metodologia utilizada em nosso estudo, na qual 

trabalhamos com informações qualitativas e quantitativas, numa perspectiva dialética. A 

experiência foi muito positiva e prazerosa. Não sentimos, em nenhum momento, conflito entre 

as informações obtidas; pelo contrário, elas se complementaram. Esta complementação foi 

percebida, sobretudo, no tocante às motivações e resistência à prática do auto-exame. Os 

dados quantitativos forneceram elementos marcantes, alguns não evidenciados no momento 

qualitativo, em especial, na percepção da vulnerabilidade da mulher ao câncer de mama, onde 
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evidenciamos ainda a permanência de falsas crenças sobre a etiologia da neoplasia mamária.  

Na etapa qualitativa propriamente dita, com entrevistas abertas, aprofundadas, tivemos 

condições de perceber motivações associadas à representação social do câncer de mama, que 

muitas vezes ficam camufladas em discurso de “descuido”, de “esquecimento” e da própria 

negação da vulnerabilidade, que foram marcantes na etapa quantitativa.  O conteúdo das 

campanhas educativas e discursos presentes sobre o auto-exame somente tiveram lugar na 

etapa qualitativa e que, como vimos, contribui na forma como a mulher atribui significado e 

produz sentidos sobre o auto-exame.  Acreditamos que o planejamento em conjunto das duas 

etapas facilitou bastante o processo, pensado de forma integrada, desde o início. 

Constatamos ser o conhecimento sobre o auto-exame das mamas pouco 

qualificado visto persistirem muitas desinformações sobre sua técnica, o período 

apropriado para realizá-lo e o seu alcance.  

O trabalho evidenciou que a prática do auto-exame é influenciada pela faixa etária 

da mulher, seu nível de escolaridade, presença de um companheiro e número de filhos. 

Também foi encontrada relação entre prática do auto-exame e comportamentos preventivos 

relacionados à freqüência aos serviços de saúde, como realização do exame de prevenção do 

câncer ginecológico e uso de anticoncepcionais. Contudo, não foram observadas relações 

entre prática do auto-exame com tabagismo, etilismo e atividade física, que são expressões do 

nível de autocuidado relacionadas ao comportamento e à compreensão de que a própria 

pessoa promove sua saúde. Isto parece indicar não estar o auto-exame associado às idéias de 

autocuidado, sendo trabalhado como uma ação isolada, sem referência a um comportamento 

preventivo de forma ampla. 

Vimos ser o auto-exame fortemente associado à busca de doença, qual seja, o 

câncer de mama, que é compatível com o conteúdo trabalhado nas campanhas de saúde 

mamária e em outras ações educativas. Como o câncer de mama é uma doença que no 

imaginário popular está associada à mutilação, sofrimento e morte, o auto-exame passa a ser 

uma prática temida por muitas mulheres, exatamente pelo medo de, ao realizá-lo, defrontar-se 

com algo indesejado.  

Constatamos ser o medo o núcleo de sentido essencial das campanhas 

relacionadas com o câncer de mama. A tese evidencia que o medo tem efeito mais paralisante 
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do que de mobilização da mulher, não apenas no relativo à prática do auto-exame, mas 

também na adesão às consultas médicas e aos métodos de diagnóstico.  

A prática do auto-exame não é fácil e simples como se propaga, visto não ser 

ela uma estratégia de prevenção primária, no sentido de evitar a doença. Trata-se de 

exame de detecção de uma alteração, a qual, da forma como vinha sendo trabalhada nas 

ações educativas, leva a mulher a pensar que seja maligna. Logo, realizar o auto-exame 

pressupõe capacidade de enfrentamento da mulher, em deparar-se, de forma solitária, com 

algo temido. O fato de ser uma prática solitária faz profunda diferença na sua adesão. 

Muitas mulheres afirmam preferir que o médico faça o exame clínico das mamas, não só 

por não confiar no seu exame, mas também pela possibilidade de defrontar-se com alguma 

alteração indesejada e ser apoiada, tranqüilizada por um especialista que goza de sua 

confiança e lhe transmite segurança. 

O auto-exame também vinha sendo trabalhado como um método de detecção 

precoce do câncer de mama. Na realidade, porém, este auto-exame não é capaz de, por si só, 

identificar se uma alteração encontrada na mama é um câncer ou não. Ele apenas pode 

evidenciar a presença de alguma alteração, mas somente exames complementares poderão 

esclarecer a natureza do achado em um auto-exame. Percebemos também que as práticas 

preventivas não têm esclarecido sobre a presença das  alterações fisiológicas das mamas, e, ao 

não esclarecer, contribuem para a mulher associar todo achado durante o auto-exame ao 

câncer de mama. Isto termina por gerar maior estresse na mulher ao se deparar com alguma 

alteração na mama. Quanto ao aspecto de “ser precoce” a identificação de alguma alteração 

por meio do auto-exame, sabemos que uma alteração palpável já não é tão precoce, se 

comparada a outros recursos diagnósticos, como a mamografia. Portanto, divulgar o auto-

exame como detecção precoce não se coaduna com o atual estágio de diagnóstico do câncer 

de mama.  

Constatamos, ainda, haver muito desconhecimento sobre a etiologia do câncer de 

mama, que influencia na adesão da mulher à prática do auto-exame.  Parcela significativa da 

população pesquisada associa o risco de surgimento de um câncer de mama à vida sexual 

ativa, à idade reprodutiva, à presença de sintomas dolorosos nas mamas, como se a ausência 

destes fatores diminuísse sua suscetibilidade ao câncer de mama, quando é exatamente o 

contrário. Com isto, podemos perceber que o silêncio nas ações educativas em torno da 

etiologia do câncer de mama ou de seus fatores de risco ou de proteção não é educativo, pois 
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dá margem a muitas fantasias e falsas crenças, como considerar que porque estão velhas, ou 

porque não têm mais filhos, ou não têm mais marido, não há risco de câncer de mama e, 

portanto, não precisam fazer auto-exame. E, por outro lado, por apresentarem sintomas 

dolorosos no período pré-menstrual, sentirem-se apavoradas e por isso, realizarem o auto-

exame.  

Outro resultado muito importante do trabalho é perceber como mulheres que já 

tiveram câncer de mama têm desenvolvido concepções de vida e da doença capazes de se 

confrontar com aquelas que dominam o imaginário social. Estas mulheres representam vias 

privilegiadas à produção de espaços de sentidos diferentes sobre o câncer nas ações de 

prevenção e promoção de saúde.  

Percebemos, ainda, a fragmentação das campanhas preventivas em câncer de 

mama, as quais não permitem à população representar, em sua real complexidade, os 

elementos diversos envolvidos na doença. A mama é tratada de forma isolada, sem referência 

ao sistema onde elas estão inseridas. Há muita fragmentação de campanhas no Brasil, com 

desperdício de recursos financeiros. Há uma campanha para cada doença, como se o ser 

humano não fosse integral. É um modelo de saúde “hipocondríaco”, no sentido de ser 

centrado na doença, onde, a cada mês, às vezes, a cada semana, campanhas diversas são 

veiculadas nos meios de comunicação, numa fragmentação do ser humano, que está de acordo 

com a visão biomédica, ainda prevalente nas práticas de saúde no Brasil.  

O câncer de mama é uma patologia sistêmica, complexa. Seu  combate e controle 

não se presta a uma visão maniqueísta do processo de adoecimento. Para enfrentá-lo é preciso 

unir forças. No plano da ciência, uma só disciplina não dá conta de suas múltiplas variáveis, 

de sua performance diversificada e complexa. Urge que as diversas disciplinas se unam para 

enfrentar o avanço do câncer de mama, não somente para barrar precocemente sua ação no 

organismo; mas, sobretudo, para evitar faça ele mais vítimas. No plano privado, a mulher tem 

de se olhar em sua plenitude, em sua integralidade, ser de corpo e mente, indissociável. Não 

basta uma ação isolada, como uma vacina. O câncer de mama nos obriga a repensar o estilo 

de vida, o conteúdo que alimenta, o líquido que sacia, a forma de lidar com os sentimentos, o 

respeito à funcionalidade do corpo, feito para o prazer, mas feito também para gerar e 

alimentar vidas. 
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RECOMENDAÇÕES 

Considerando a responsabilidade social que assumimos ao desenvolver um 

trabalho de pesquisa, sobretudo em universidade pública; considerando, ainda, nosso 

desejo de que o saber produzido neste estudo possa contribuir na orientação das ações 

preventivas, voltadas ao combate e controle do câncer de mama, fazemos a seguir 

algumas recomendações. 

Inicialmente, sugerimos que as práticas discursivas em relação ao câncer de mama 

trabalhem no nível da representação social dominante da doença, com vistas a reduzir o 

preconceito e o terror dominantes nos cenários públicos e institucionais, desfazendo mitos e 

falsas crenças, como as encontradas em nosso estudo. Sem intervir no nível da representação 

social do câncer de mama, superando assim uma idéia única e universal da doença associada à 

invalidez, ao sofrimento e à morte, não teremos prevenção bem-sucedida. A mudança deste 

imaginário paralisante de medo deve ser uma das prioridades no trabalho de prevenção. 

Somente trabalhando sobre a representação do câncer mudaremos o sentido do 

auto-exame. O sentido subjetivo do auto-exame relaciona-se com muitos sentidos subjetivos 

socialmente produzidos, entre eles, a moralidade, o tipo de relação com o corpo, mas num 

lugar importante, o sentido do câncer. Reforçar a presença de mulheres que passaram pela 

experiência do câncer, durante as campanhas, como forma de reduzir o preconceito com a 

doença pode ser uma das estratégias a ser utilizada. Patrícia Pilar e Ana Maria Braga são dois 

exemplos de mulheres que viveram uma experiência com o câncer e continuaram suas rotinas 

de trabalho, mantendo-se atuantes na sociedade, mesmo num meio onde há muita cobrança 

pela aparência e vitalidade, não prejudicadas pela experiência de uma neoplasia. Elas, como 

outras mulheres anônimas, sobretudo as participantes dos grupos de apoio, têm dado 

inestimável contribuição no sentido de mudar a representação social do câncer.  

É mister compreender que, sobre o câncer, há representações de medo, de 

sofrimento e de morte. Mas não é exacerbando estes sentimentos que vamos conseguir 

melhorar a adesão da mulher aos programas preventivos. Reconhecer o medo presente na 

pessoa abre espaço para ela falar sobre ele, desmistificar os preconceitos existentes. Mas se 

a população não desenvolve comportamento preventivo, não é somente por 

desconhecimento, por “ignorância”, como postulam alguns. O medo deve ser compreendido 

como uma defesa do psiquismo, que sinaliza não estar a pessoa preparada para lidar com 
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esta situação. Se não reconhecermos isto, vamos continuar trabalhando para superar a 

“ignorância”, a desinformação, transmitindo informações cada vez mais assustadoras, na 

ânsia de fazer com que a mulher se angustie com o problema e busque o diagnóstico 

precoce. No entanto, esta estratégia pode trazer resultados inversos aos desejados.  A 

prevenção em câncer de mama deve trabalhar objetivando superar os sentidos dominantes 

nesse imaginário social, em relação à morte e ao câncer. Talvez se possa  apresentar o 

câncer como uma doença crônica, de bom prognóstico, em especial, quando enfrentada 

precocemente. O problema não está só nos meios de comunicação, mas também no tipo de 

representações dominantes nos profissionais, mesmo nos da saúde, que são transmitidas por 

múltiplos canais aos pacientes. 

Necessário se faz também que as práticas discursivas em relação ao câncer de 

mama incorporem a visão da integralidade do ser humano, compreendendo serem as mamas 

parte de um todo e que  não adoecem sozinhas. Se quisermos cuidar das mamas, precisamos 

ver a mulher como um todo, em sua  integralidade. Para tanto, alguns cuidados são 

indispensáveis, como: manter alimentação saudável; praticar atividade física regular; saber 

reconhecer e lidar com o estresse da vida diária, respeitando os próprios limites; desenvolver 

estratégias adequadas para lidar com situações de perdas no ciclo vital, como o 

envelhecimento, a separação, a morte. É mister ser a mulher alertada para estar atenta aos 

sinais que seu corpo e mente emitem, comunicando-lhe que ela precisa cuidar melhor de si 

mesma. Também há de se considerar a violência, o sofrimento a que muitas mulheres estão 

submetidas, de diferentes formas, no seu cotidiano, e que são responsáveis por processos de 

sentido associados ao adoecimento. A promoção deve incorporar decisivamente os aspectos 

subjetivos associados com a qualidade de vida da pessoa. Isto é promoção de saúde, que 

previne o câncer, como também muitas outras patologias, como manifestações de 

desequilíbrio do nosso ser. 

Nesta perspectiva, necessário se faz superar o modelo de saúde centrado na 

doença, onde a cada semana a população é bombardeada por nova campanha sobre 

determinada patologia, reforçando uma prática “hipocondríaca”. Imagine o estado de uma 

pessoa comum que numa semana é bombardeada sobre a gravidade da hanseníase, na 

semana seguinte das doenças cardiovasculares, na outra sobre dengue, depois sobre 

tuberculose, diabetes, hipertensão, câncer, e muitas outras. Mesmo as campanhas de 

combate ao câncer não são unificadas. Há calendários específicos para tratar do câncer de 

pele, do de mama, dos tumores tabaco/dependentes e muitos outros. Tudo isto representa 
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enorme desperdício de recursos e de exaustão da população, a qual termina por ignorar o 

conteúdo das campanhas, talvez para defender seu psiquismo. Na realidade, alguns 

comportamentos preventivos, como os anteriormente relacionados, são medidas indicadas 

para a prevenção primária de praticamente todas as patologias, mesmo para aquelas onde 

há um agente etiológico externo. O sistema imunológico é fortemente influenciado pelos 

hábitos de vida, pela forma da pessoa lidar com suas emoções e com o seu cotidiano; 

portanto, uma vida “saudável” fortalece o sistema de defesa do organismo, aumentando 

sua proteção também contra o ataque de agentes etiológicos externos.  

Em relação ao auto-exame de forma mais específica, destacamos um aspecto 

previsto no Consenso para Controle do Câncer de Mama, qual seja, ser  o auto-exame  

trabalhado como técnica de conhecimento do corpo. Nesta direção, o objetivo do auto-

exame seria o conhecimento das mamas, para identificar alguma alteração presente, sem, 

necessariamente, relacionar o achado ao câncer de mama, no intuito de não exacerbar o 

medo já existente na mulher sobre este tipo de patologia. Trabalhando o auto-exame como 

técnica de conhecimento do corpo, é importante ser ele incentivado desde a adolescência, 

pois nesta fase é mais fácil desenvolver hábitos de autocuidado, uma vez que para o jovem 

a possibilidade de adoecer não é tão presente, considerando-se existir melhor suporte 

psicológico para efetivar este tipo de prática. Contudo, se o auto-exame é visto como 

técnica do conhecimento do corpo, necessário se faz que a mulher tenha informações 

sobre a anatomia e fisiologia de suas mamas, com vistas a não se apavorar com as 

alterações fisiológicas do período pré-menstrual, como também com as alterações 

funcionais benignas da mama. Estes são aspectos que acreditamos deverão constar nos 

programas educativos. 

O conhecimento existente sobre a etiologia do câncer de mama também é uma 

informação essencial a ser incorporada às campanhas e outras ações educativas, sobretudo de 

caráter mais permanente. Como vimos no quinto capítulo, o silêncio sobre a etiologia do 

câncer de mama favorece o desenvolvimento de inúmeras falsas crenças sobre o assunto. 

Além de reduzir estas falsas crenças, discussão sobre os fatores de risco e sobre os fatores de 

proteção podem facilitar no envolvimento da mulher na promoção de sua saúde, diminuindo 

sua vulnerabilidade à patologia mamária.  

Considerando estar o cotidiano de todas as pessoas permeado de muitas perdas, 

concretas ou simbólicas, inerentes à vida, e sabedores dos enormes problemas advindos de 
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lutos complicados para a saúde em geral, até mesmo para o desenvolvimento do câncer de 

mama, conforme achados de Lillberg et al. (2003), recomendamos que, em especial, para as 

mulheres identificadas como de maior risco para câncer de mama, ao lado das ações de 

controle em relação aos fatores de risco reconhecidos na literatura médica, também seja 

avaliada a capacidade de lidar com perdas do ciclo vital e com as vicissitudes da vida. Isto 

porque, a nosso ver, o adoecimento é um processo amplo, envolvendo os aspectos físicos, 

psicológicos, ambientais e sociais.  

Na nossa opinião, somente uma política preventiva integrada a uma concepção de 

promoção de saúde e não apenas de fuga de doença, que contemple a multiplicidade de causas 

exógenas e endógenas envolvidas no processo do adoecimento, será capaz de contribuir para a 

redução da incidência do câncer de mama.   
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA N. 10 

Data da entrevista: 22 de agosto de 2003 

Características da mulher entrevistada: Funcionária pública federal, nível superior, 40 anos, 

sem filhos, com companheiro atualmente. Tem história de alteração benigna da mama, sem 

cirurgia mamária prévia. Tem uma tia que faleceu com câncer de mama. 

Tomei conhecimento do auto-exame através das campanhas, de matérias em 

revistas, da mídia. As campanhas trazem um tema que me dá muito medo, que é o 

câncer, principalmente o câncer de mama, porque eu não lido muito bem com 

isto. Para mim, ou elas dão seqüência ou carregam o estigma que a própria 

doença traz e como a gente interpreta, um estigma baseado também em como a 

sociedade elabora ou elaborou a idéia sobre o câncer. É uma doença definitiva, 

pesada e tal. As propagandas de modo geral na televisão, até os temas hoje 

abordados [...] Acho até que a novela Mulheres Apaixonadas tem apresentado de 

uma forma mais leve. É isso. Traz a carga de todo preconceito que se tem com 

relação a esta doença. 

Eu tenho muito preconceito. Eu tento me trabalhar, me livrar disso, até como uma 

coisa mais do ponto de vista fisiológico, que é a reprodução desordenada de 

células [...] mas, é uma coisa difícil de eu lidar. Eu tive uma tia avo que teve 

câncer de mama. Foi na minha adolescência. Eu tinha 14 anos e eu fui fazer uma 

visita, com a minha mãe, a esta tia. Era na década de 70, e lá estava ela, sem o 

peito. A cirurgia realmente tinha sido definitiva. Não tinha feito plástica. Era uma 

coisa terrível e todo o sofrimento que ela teve até a morte. Ela morreu por causa 

disso. E ai, isso ficou. Fiquei com uma impressão negativa muito forte. Depois 

disso ai, tem a idéia do senso comum com relação à doença, que a forma como as 

pessoas encaram. Eu tive uma experiência e esta visão se perpetuou, porque 

realmente o câncer sempre foi tratado como uma doença terrível, que leva à 

morte e que todo mundo tem que ter medo dela e tal. A idéia tem uma seqüência e 

hoje eu estou tentando fazer, dá uma interpretação, a minha interpretação sobre 

o assunto. Também acompanhei a experiência com uma colega de trabalho, que 
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para mim foi terrível. A doença dela foi menos de um ano. Acabou trazendo de 

novo, materializou a historia da doença. Ela lidou com a doença de uma forma 

pesada, tanto que morreu mais rápido, por conta da própria visão que ela tinha 

também da doença. O câncer dela foi na mama também e ela ficou extremamente 

deprimida, uma pessoa que morava sozinha. Ela não soube lidar. O tumor tomou 

de conta dela.  

Eu não assisto partes da novela Mulheres Apaixonadas, que não me agradam: o 

problema daquela mulher que o marido persegue e agora este tema do câncer de 

mama. Eu não sei nem como está sendo abordado. Mas, um dia destes, eu ouvi 

uma fala. A personagem que está com câncer de mama conversando com a irmã 

dela, que a acusava: “olha você está com câncer!”. E eu achei que ela reagiu 

bem. Ela disse “estou”, como se dissesse que estava com ulcera, com pressão 

alta. É estou com pressão alta e tal. Mas eu não tenho acompanhado toda as 

cenas, eu me furto de [...] pois eu acho que vai ter o drama. A gente sabe do 

drama, do público. Talvez eu aproveite para eu me trabalhar, quando a 

personagem tiver passado pela cirurgia, tiver se recuperando, a coisa seja 

tratada de uma forma mais leve. Mas continua sendo aquela coisa. Uma coisa 

interessante que o médico disse para ela. Ela tinha passado mais de um ano sem 

fazer os exames e o médico disse: “mas você, você não veio!”. Ficou uma coisa 

assim para ela, uma forma dela ter culpa, de uma forma meio pesada, talvez.  

Esta parte de cuidados, eu tenho feito. Eu comecei a fazer exames regulares há 

uns quatro anos que eu faço e fui fazer porque eu estava com anemia, meu cabelo 

estava caindo. Era porque eu tinha miomas e acabei descobrindo que a coisa 

realmente tem que ser feita. Faço exames de seis em seis meses, mas não faço 

auto-exame. Inclusive, o médico que fez minha última mamografia, perguntou se 

eu fazia auto-exame e eu disse que não. Mas, eu faço os exames médicos de seis 

em seis meses. Ele perguntou porque eu não fazia e eu disse: “porque eu tenho 

medo, muito medo”. O auto-exame para mim é um estresse. Primeiro, eu tenho as 

mamas cheias de nódulos, cheias. Eu vou ter que mapear eles todinhos. Este aqui 

é o tal, este aqui é o fulano. Ah! Este aqui é novo. Para mim é um estresse muito 

grande, eu prefiro [...] porque o estresse para mim é pior [...] é mais grave do 

qualquer outra coisa. Ele disse assim: “se lhe causa estresse, talvez seja melhor 
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você não fazer”. Eu acho que é uma possibilidade. Minhas mamas vivem duras e 

cheias. Eu teria que ir todo mês ao médico. 

Eu descobri, eu venho descobrindo há muito tempo, mas hoje eu sei com mais 

[...] Não que eu consiga evitar uma forma mais razoável [...] Mas eu descobri 

que várias coisas podem levar o nosso corpo a uma falência, problema de 

coração, ulcera, câncer, desequilíbrio mental e tal. Eu acho que para todas 

estas doenças, o que é fundamental é que a gente aprenda a viver melhor, de 

uma forma mais tranqüila, saber conviver com o estresse do dia a dia; saber 

evitar o estresse por coisas pequenas e conviver com o estresse. Todos nós 

somos submetidos a um determinado estresse. É preciso saber conviver com 

isto. A alimentação é fundamental. Eu acho que, além do que eu já apontei, eu 

acho que outras campanhas, neste sentido ai, deveriam mostrar para as 

pessoas o quanto que a parte psicológica delas pode afetar. As campanhas 

devem ser feitas de uma forma mais integral. Lembro daquela campanha 

“Mexa-se”. Acho que foi nos anos 70. “Mexa-se que é bom para saúde”. 

Aquela campanha ali foi o ponto de partida de muita coisa: a procura pelas 

academias, pelo exercício físico. Acho que campanhas leves, neste sentido, 

enfocando o individuo como um todo, de forma integral, acho que seria 

interessante. A visão que eu estou tentando construir hoje é que o câncer é 

apenas mais uma das doenças. O corpo da gente pode arrebentar em vários 

pontos, se a gente não cuidar dele. Acho que este cuidado consigo, com a 

parte psicológica, seria interessante ser abordado nas campanhas. 

A Ana Maria Braga, no que pese fazer marketing de tudo o que acontece com ela, 

vários namorados, a própria doença. A principio eu tive esta visão: “mas, 

menina, esta criatura vai se expor deste jeito?”. Mas, depois, e ai eu estava até 

na sala do médico para fazer exames, ela estava ali, de cara limpa. Acho que foi 

muito importante a coragem que ela teve. “Estou com câncer, estou! Mas, estou 

aqui e estou lutando”. Foi muito bom isto. Com a Patrícia Pilar, já foi mais 

tranqüila. Ela também falou, se mostrou, não era todo dia, mas ela falou do 

processo que estava vivendo, dos desafios. Como elas sobreviveram, foi muito 

importante para diminuir o preconceito da sociedade. 
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Em termos teóricos, eu acho que o auto-exame é importante, como qualquer outra 

coisa no corpo da gente: sentir dores freqüentes no estomago, ou você ir 

periodicamente ao medico. Eu vejo assim: no caso, o auto-exame é importante 

porque você pode detectar com uma certa antecedência. Detectar antes de chegar 

o período de fazer os exames anuais ou semestrais. Com o auto-exame você pode 

detectar alguma mudança no corpo, que pode ser significativa. Você pode se 

antecipar. Acho que o auto-exame é importante por isso. 

Você, com o auto-exame, tem uma primeira informação. Você percebe que dentro 

da anatomia, do funcionamento daquele órgão há algo que não estava lá e que 

precisaria ser investigado. Então, ele te dá uma primeira informação.  

O serviço de imagem para esclarecer o que a mulher encontrou precisa está 

disponível. No Brasil, no caso do SUS, a pessoa passa meses para conseguir 

chegar a uma consulta e nem sempre é bem recebida pelo médico. Marca para 

fazer o exame e não é fácil. Depois a dificuldade de mostrar o exame para o 

médico. É terrível!  

As mamas para mim são uma área de tabu, para tocar em auto-exame. A não ser 

que tenha uma outra função, ai nenhum problema. Mas para examinar, é 

complicado. É diferente de eu me explorar ou até mesmo de usar a mama com 

função erótica. Eu sei separar isto bem direitinho. Botou a mão aqui com 

dedinhos rápidos, não!  
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 
Rua Professor Costa Mendes, 1608 – 5o. andar – Fortaleza –CE – Tel (085)288 8045  

TERMO DE CONSENTIMENTO INDIVIDUAL 

I  IDENTIFICAÇÃO 

Nome da entrevistada:_________________________________________________________ 

Carteira de identidade: _______________________  CPF: ____________________________ 

Data de nascimento:______________________  Grau de instrução: _____________________ 

Endereço:  __________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________________  Cidade: _____________________________ 

CEP: _________________________________  Telefones: ___________________________ 

II  DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

TÍTULO: Aspectos  psicossociais do auto-exame: implicações num outro olhar da prevenção 

do câncer de mama 

PESQUISADORA: Ana Ecilda Lima Ellery 

Profissão/Função: Psicóloga e Psicoterapeuta. Mestranda em Saúde Pública pela UFC. 

Trata-se de uma pesquisa que investigará a prática do auto-exame das mamas pelas mulheres, 

compreendendo os motivos que as levam a incorporar ou não esta prática preventiva em seu cotidiano.  

Será utilizado um gravador para o registro da entrevista, com vistas a garantir a fidelidade das 

informações. A identificação da participante será mantida em sigilo, sob responsabilidade 

direta da pesquisadora. 

É garantido o acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, assim como retirar o seu 

consentimento e, a qualquer momento, deixar de participar do estudo. 
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O protocolo de pesquisa atende aos preceitos da Resolução 196/96 do CNS e se enquadra nos 

princípios da beneficência, não- maleficência, autonomia e justiça.  

III  CONSENTIMENTO 

Declaro que após convenientemente esclarecida pela pesquisadora e ter entendido o que me 

foi explicado concordo em participar do presente protocolo de pesquisa. 

Fortaleza (CE), _____/  ____________/ 2003 

____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

____________________________________________________ 

Ana Ecilda Lima Ellery 

Mestrado de Saúde Pública da UFC 

Telefones: 3224-5031 e 8808-0674 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 
Rua Professor Costa Mendes, 1608 – 5o. andar – Fortaleza –CE – Tel (085)288 8045  

TERMO DE CONSENTIMENTO –GRUPO MASTECTOMIZADAS 

I  DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

TÍTULO: Aspectos psicossociais do auto-exame: implicações num outro olhar da prevenção 

do câncer de mama 

PESQUISADORA: Ana Ecilda Lima Ellery 

Profissão/Função: Psicóloga e Psicoterapeuta. Mestranda em Saúde Pública pela UFC. 

Trata-se de uma pesquisa que investigará a prática do auto-exame das mamas pelas mulheres, 

compreendendo os motivos que as levam a incorporar ou não esta prática preventiva em seu cotidiano.  

Será realizada uma reunião de grupo sobre o tema em foco, em local reservado/privativo. Será 

utilizado gravador para o registro das colocações dos participantes do grupo, com vistas a 

garantir a fidelidade das informações. As identificações das participantes serão mantidas em 

sigilo, sob responsabilidade direta da pesquisadora. 

É garantido o acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, assim como retirar o seu 

consentimento e, a qualquer momento, deixar de participar do estudo. 

O protocolo de pesquisa atende aos preceitos da Resolução 196/96 do CNS e se enquadra nos 

princípios da beneficência, não- maleficência, autonomia e justiça.  

II  CONSENTIMENTO 

Declaro que após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e termos entendido o que 

nos foi explicado, concordamos em participar do presente protocolo de pesquisa. 

  



 152

Fortaleza (CE), _____/  ____________/ 2003 

____________________________________________________ 

Ana Ecilda Lima Ellery 

Mestrado de Saúde Pública da UFC 

Telefones: 3224-5031 e 8808-0674 

Participantes da reunião de  grupo:  
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA – UNIDADES FORTALEZA E SOBRAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE DE SOBRAL 

PESQUISA: ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO AUTO-EXAME: IMPLICAÇÕES NUM 

OUTRO OLHAR DA PREVENÇÃO DO CANCER DE  MAMA  

(APLICAR EM MULHERES COM 30 ANOS OU MAIS) 

Entrevistador: _______________ 

Data da Entrevista: ____/____/____ 

I.  IDENTIFICAÇÃO 

1  Nome: _____________________________________________ 

1.1  Nº de Registro: _____________/_____ 

2  Data de Nascimento ____/____/____ 

3  Idade: ______anos 

4  Zona de Residência:       (1) Rural               (2) Urbana 

5  Endereço: Rua _______________________________________ 

Bairro:___________________________ADS_______________ 

6  Qual sua profissão/ocupação?___________________________ 

7  Escolaridade: (1) Sem escolaridade (analfabeto) 

(2) Fundamental 1 – até a 4ª série 

(3) Fundamental 2 – da 5ª a 8ª série 

(4) Nível médio incompleto 

(5) Nível médio completo 

(6) Nível superior 

8  Você tem companheiro atualmente? 

(1) sim       (2) não 

II  FATORES DE RISCO PARA CA DE MAMA 

9  Quantos filhos você teve(no. de partos)?______ 

10  Se teve filhos, com que idade teve o primeiro? _______anos 

11  Você amamentou algum filho? (1) sim    (2) não 

12  Você fuma? (1) sim    (2) não 

ENT _________

DE___/___/___ 

 

 

REG _______ 

DN___/___/___ 

IA ___ ___ 

ZRES ___ 

 

ADS _____ 

PR __________ 

ESC ___ 

 

 

 

 

 

COMP ___ 

 

 

QFIL ___ ___ 

QIDA ___ ___ 

VAMF ___ 

TAB ____ 
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13  Se sim, quantos cigarros por dia? _______ 

14  Por quanto tempo já fumou? 

(1) menos de 1 ano  (2) 1-5 anos  (3) 6-10 anos  (4) mais de 10 anos 

15  Atividade física regular:     (1) sim     (2) não 

16  Você bebe? (1) sim     (2) não 

16.1  Que tipo de bebida? (1) Cachaça (2) Cerveja\Vinho 

 (3) Uisque/Rum/Vodca  (4) Outro:_______________ 

16.2  Se sim, quantas doses por dia? _______ 

17  Você tem ou já teve algum problema nas mamas? (1) sim     (2) não 

18  Se sim, qual? 

(1) Cistos                     (2) Nódulo mamário 

(3) Mastite                    (4) Descarga  (5) Problema na amamentação 

(6) Outros __________________(7) NSA    (8) Ignorado 

19  Fez cirurgia mamária prévia? (1) sim     (2) não 

20  Você tem algum parente que tem ou teve câncer de mama? 

 (1) sim     (2) não 

21  Se sim, qual o grau de parentesco? (1) 1º grau    (2) 2º grau 

22  Idade da primeira menstruação: ________anos 

23  Se for o caso, idade em que entrou na menopausa: _____anos 

24  Você faz ou fez uso de anticoncepcionais? (1) sim     (2) não 

25  Se sim, quantos anos de uso? _________anos 

26  Você faz ou fez reposição hormonal? (1) sim     (2) não 

27  Se sim, por quanto tempo? __________meses 

28  Você sofreu alguma perda significativa nos últimos três anos? 

 (1) sim     (2) não 

29  Se sim, qual a perda? (1) Morte de parente (2) Separação/divórcio 

(3) Perda de emprego  (4) Outra: __________________________ 

Agora solicite permissão e faça a medida da cintura e do quadril 

30  Medida da Cintura _______cm 

31  Medida do Quadril _______cm 

III  PRÁTICA DO AUTO-EXAME DE MAMAS E FATORES DE 
INFLUÊNCIA 

32  Você sabe o que é auto-exame de mamas?   (1) sim     (2) não 

33  Se sim, onde você ouviu falar sobre o auto-exame de mamas? 

QCIG ___ 

TFUMO ____ 

 

ATF ____ 

ETIL ____ 

TBEB ____ 

 

QDOS ____ 

PROM ____ 

QPROM ____ 

 

 

 

CIRP ____ 

PACM ____ 

 

 

IPM ____ 

IMENP ____ 

USOANT ____ 

ANOSANT ___ 

FTRH ____ 

TTRH ____ 

PERD ____ 

 

QPERD ____ 

 

CINT ____ 

QUAD ____ 

 

SAEM ____ 

OFAM ____ 

 

  



 155

(1) Rádio               (2) Televisão          (3) Agente de saúde 

(4) Médico ou outros profissionais de saúde 

(5) Outros ________________________________________ 

34  Para você o que é auto-exame de mamas? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

35  Você faz o auto-exame de mamas? (1) sim     (2) não 

36  Se sim, com que freqüência? 

 (1) Pelo menos uma vez ao mês       (2) Quando lembra 

 (3) Quando as mamas doem   (4) Outro__________________ 

Responder à questão 37 se a resposta da 35 foi “sim”: 

37  Por que você faz o auto-exame de mamas? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Responder à questão 38 se a resposta da 35 foi “não”: 

38  Por que você não faz auto-exame de mamas? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

IV  RELAÇÃO COM O SERVIÇO DE SAÚDE 

39  Você conhece o seu agente de saúde? (1) sim     (2) não 

40  Você já fez prevenção de câncer ginecológico? (1) sim     (2) não 

40.1 Se sim, há quanto tempo? (1)< 1 ano  (2) 1 – 3 anos  (3) + 3 anos 

41  Se sim, onde fez a prevenção? 

(1) Posto de saúde do bairro ou distrito 

(2) Centro de Especialidades Médicas (antigo PAM) 

(3) Consultório particular                  (4) Médico do convênio 

(5) Outro ________________________________________ 

(8) Não se aplica         (9) Ignorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAEM ____ 

FREQAEM ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGS ____ 

PCG ____ 

QPCG ____ 

OPCG ____ 
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42  Suas mamas foram examinadas? (1) sim     (2) não 

A pergunta 43 deve ser feita para mulheres que não fizeram a prevenção no posto. 

43  Por que você não fez o exame de prevenção no posto?  

(1) Não gosta                                    (2) Tem vergonha 

(3) Prefere fazer no PAM                  (4) Prefere o médico particular 

(5) Prefere o médico do convênio     (6) Acha difícil marcar 

(7) Outro ____________________________________________ 

44  Você já fez algum exame complementar das mamas? 

 (1) sim     (2) não       (9) Ignorado 

45  Se sim, qual? 

45.1 Mamografia ____ 

45.2 Ultrassonografia mamária ______ 

45.3 Punção ______ 

45.4 Biópsia ______ 

45.5 Outro: _____________________________ 

46  Em caso da entrevistada ter realizado biópsia de mama transcrever 
o resultado: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

MEXAM ____ 

 

 

 

PNFPP ____ 

 

 

 

EXACPL ____ 

 

MAMOG __ __ 

ULTMA __ __ 

PUN __ __ 

BIOP __ __ 

OUT __ __ 
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ENFRENTANDO O DESAFIO DA PREVENÇÃO PRIMARIA EM CANCER DE 

MAMA 

 

INTRODUÇÃO 

Diante do crescimento das taxas de incidência do câncer de mama, os 

especialistas afligem-se em buscar formas de detectar cada vez mais precocemente esta 

neoplasia tão traumática para as mulheres. Incentiva-se a mamografia de controle e o exame 

médico, e também o auto-exame das mamas, como forma de conhecimento do corpo.  

Também muitos esforços necessários e indispensáveis estão sendo empreendidos para 

descobrir novas drogas e tecnologias capazes de melhorar os resultados da terapêutica do 

câncer de mama. Felizmente incansáveis estudiosos têm se dedicado na busca destas 

alternativas para melhorar a qualidade de vida das inúmeras mulheres acometidas pela 

neoplasia mamária, a qual entre as neoplasias, é a que mais mata as mulheres no Brasil.  

A despeito da enorme importância da detecção precoce, inquieta-nos certa 

passividade, “conformação” diante do crescimento alarmante da incidência desta neoplasia, 

como se não houvesse nada a ser feito, a não ser detectá-la precocemente. Sabemos da 

complexidade da etiologia do câncer de mama e das inúmeras lacunas existentes no 

conhecimento sobre ele, mas questionamos por que não buscamos enfrentar o desafio de não 

apenas detectar mais precocemente o câncer de mama, mas também de reduzir as estatísticas 

crescentes de sua incidência? Até onde vamos assistir ao crescimento desta taxa de incidência 

sem enfrentarmos o difícil desafio de questionar o estilo de sociedade que estamos 

produzindo, e que tem adoecido nossas mulheres? Dizemos “nossas mulheres” porque nestas 

estatísticas podem estar a mãe, a esposa, a irmã, a prima, a amiga, “eu”, “ você”!  
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FATORES DE RISCO  

O INCA considera como fatores de risco para câncer de mama em mulheres o 

histórico familiar de câncer de mama, diagnóstico confirmado de hiperplasia atípica, 

densidade da mama aumentada, história de menarca precoce ou menopausa tardia, obesidade 

após a menopausa, uso de contraceptivos orais, reposição de hormônios (estrogênio e 

progesterona) pós-menopausa, nuliparidade, primeira gestação após os 30 anos e consumo de 

bebidas alcoólicas, segundo comentários constantes nos Registros de Base Populacional de 

Câncer no Brasil (BRASIL, 2004). A pesquisa genética também vem colaborando na 

etiologia do câncer de mama, embora seja capaz de explicar somente cerca de 5% dos casos 

de cânceres de mama (BRASIL,  2004).  

Quanto à associação entre câncer de mama com menopausa tardia (além dos 50 

anos, em média), menarca precoce e primeira gravidez após os 30 anos de idade, Halbe, afirma:  

“Mulheres com câncer de mama possuem história reprodutiva característica. Essas 

pacientes, em geral, iniciam seus ciclos menstruais ovulatórios mais cedo, além de 

apresentarem menopausa mais tardia, com primeira gravidez ocorrendo tarde em 

suas vidas” (2000, p. 141). 

Outro estudo apresentado durante o 42o Congresso da American Society for Cell 

Biology (Smith et al., 2002) vem colaborar com a tese da gravidez e amamentação como 

fatores de proteção para câncer de mama. Referido estudo sobre células-tronco e redução do 

risco de câncer de mama sugere que uma nova população de células-tronco mamárias que se 

desenvolve durante a gravidez – algumas das quais sobrevivem depois da lactação – pode 

ajudar a explicar porque a gravidez pode reduzir o risco de câncer de mama durante a vida. 

Quanto ao uso de contraceptivos orais e à sua associação com o câncer de mama, 

o INCA também considera que certos subgrupos de mulheres, com destaque para as que 
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usaram pílulas com dosagens elevadas de estrogênios ou por longo período de tempo, têm 

maior risco.  

Acerca da relação entre obesidade e câncer, Halbe considera que “dietas ricas em 

gorduras também partilham risco maior de câncer de mama, da mesma forma que a 

obesidade, em especial na pós-menopausa” (2000, p. 141). Outro fator de risco é a ingestão 

regular de álcool, mesmo em quantidade moderada. 

Sobre a relação entre tipo de dieta alimentar e risco para câncer de mama, pesquisa 

recente publicada no Journal of the National Câncer Institute (Cho et al., 2003) conclui que o 

consumo de certos tipos de gordura parece aumentar o risco de câncer de mama em mulheres pré-

menopaúsicas. Embora a ingestão total de gorduras não estivesse ligada ao câncer de mama, o 

consumo de certos tipos de gorduras realmente conferia maior risco. O consumo de gordura animal 

(carne vermelha e laticínios ricos em gordura), aumentou o risco de câncer, enquanto a ingesta de 

gorduras vegetais não o fez. Há evidências, no referido estudo, de que as mulheres que consumiram 

altas quantidades de gordura animal tiveram até 54% maior probabilidade de desenvolver câncer de 

mama que as mulheres que consumiram quantidades baixas.  

 A despeito da literatura médica definir fatores de risco para o câncer de mama, 

todas as mulheres estão sujeitas a este tipo de câncer.  

“Embora os investigadores tenham identificado um determinado número de fatores 

de risco, a maioria deles parece ser mais útil em fornecer chaves para o 

desenvolvimento do câncer de mama do que em permitir a identificação de 

estratégias preventivas”  (MALZYNER, 2000, p. 74). 

Afora isso, a definição destes fatores de risco não considera aspectos psicológicos 

envolvidos na etiologia do câncer de mama, apesar da existência de inúmeros estudos 

segundo os quais, além da predisposição genética e da ação de agentes cancerígenos, há 
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fatores emocionais a interferir sobremaneira na emergência e no desenvolvimento do câncer.  

Neste contexto, é mister considerar que tanto o aparecimento quanto à manutenção e a 

remissão do câncer são intermediados por uma série de fatores cuja natureza extrapola 

condições de caráter biológico, orgânico.  

Entre estes estudos, citamos alguns referentes à influência da estrutura da 

personalidade no surgimento e no desenvolvimento do câncer. Grande parte desses trabalhos 

assinalam a relação entre determinados traços de personalidade e o câncer. Muitas 

contribuições sobre o tema encontramos nos trabalhos de Leshan (1992 e 1994), bem como 

em outros autores mencionados a seguir. 

Leshan afirma que, freqüentemente, os pacientes portadores de câncer tiveram sua 

juventude marcada por sentimentos de isolamento, desespero e negligência, com difíceis 

relações interpessoais. Na vida adulta, geralmente, essas pessoas conseguiram estabelecer um 

relacionamento significativo com alguém ou encontraram grande satisfação no trabalho, de 

forma que uma pessoa ou um trabalho passaram a ser o centro de suas vidas. Sempre que o 

relacionamento era rompido, ou trabalho perdido por qualquer razão, havia como 

conseqüência uma reação de desespero, como se a “ferida” da infância tivesse sido reaberta. 

Leshan, ao examinar testes de personalidade de pessoas que posteriormente morreram de 

câncer, encontrou semelhanças surpreendentes na configuração de suas características e na 

história de suas vidas. Parece haver ligação entre o câncer e o modo de o paciente enxergar a 

si mesmo e a seu mundo. Outro fator observado por Leshan era a incapacidade de pacientes 

portadores de câncer de demonstrar hostilidade em sua autodefesa, embora pudessem 

defender veementemente de forma agressiva os direitos dos outros ou seus ideais. Assim, era 

uma incapacidade de tornar-se hostil a fim de preservar suas próprias necessidades, desejos e 

sentimentos. Carvalho (1994) também corrobora este pensamento, quando afirma que o 

paciente de câncer tem muitas vezes dificuldades no reconhecimento de suas necessidades 

  



 162

físicas e afetivas e, sem poder reconhecê-las, não pode também atendê-las, o que resulta numa 

quebra da qualidade de sua relação com a vida. 

Ainda consoante Carvalho (1994), ao citar Baltrusch, pessoas que têm um senso 

de significância de si mesmas e de compromisso consigo, uma atitude vigorosa com a vida e 

autoconfiança, apresentam menor probabilidade de desenvolver doenças quando submetidas a 

situações de estresse. Nos níveis cognitivo e emocional, lidam de forma mais eficaz com as 

vicissitudes da vida.  

Baltrusch et al. (1988) observam, como muitos autores, que perdas e separações 

parecem constituir também elementos importantes na desestabilização da saúde. Conforme o 

autor, perdas reais, bem como ameaças de perdas, podem ter o mesmo efeito. Como ressalta 

Leshan (1994), a perda de um relacionamento vital geralmente antecede o desenvolvimento 

de uma malignidade fatal. 

A tese da relação entre perdas e câncer de mama ganha reforço recente com a 

publicação de pesquisa de Lilliberg et al. (2003), da Universidade de Helsinque (Finlândia), 

que examinaram prospectivamente a associação entre eventos estressantes da vida e risco de 

câncer de mama em 10.808 mulheres do Finnish Twin Cohort. Das conclusões do referido 

estudo, destacamos: o índice de risco ajustado para múltiplas variáveis para câncer de mama 

por aumento em um evento no número total de eventos da vida foi de 1,07. Quando 

considerados somente eventos maiores, a estimativa do risco elevou-se para 1,35. Divórcio ou 

separação associaram-se independentemente a um aumento no risco de câncer de mama, com 

índice de risco igual a 2.26; a morte do marido dobra as probabilidades de a doença aparecer; 

a perda de um parente ou amigo próximo chega a aumentar os riscos em cerca de 40% (HR= 

1,36, 95% CI: 1,00, 1,86). Diz ainda que a perda de um emprego pode fazer com que o risco 

de desenvolver o câncer de mama seja aumentado em até 20%.   
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“Os dados sugerem que os eventos da vida aumentam  o risco de câncer de mama, 

independentemente do índice de massa corporal, de alteração de peso, do uso de 

álcool, do tabagismo e da atividade física, e que seu efeito não é mediado ou 

modificado por auto-percepções de estresse diário, personalidade adversa ou 

humor subótimo (Lilliberg et al.,2003) 

Referida pesquisa finlandesa tem grande importância epidemiológica pois utilizou 

vasto banco de dados,  contendo informações de 20.000 pares de gêmeos nascidos na 

Finlândia antes de 1958.  Para obter os resultados sobre o câncer de mama, foram analisados 

dados sobre a vida de mais de 5.400 mulheres e suas respectivas irmãs gêmeas, durante 

quinze anos. Os pesquisadores concentraram a atenção apenas nos pares de gêmeas, em que 

uma delas desenvolveu neoplasia mamária e a outra não. Para aumentar a confiabilidade da 

pesquisa, foram excluídos do estudo os pares em que as duas irmãs tiveram a doença ou 

apresentavam antecedentes familiares de câncer de mama. Desta forma, evitaram influenciar a 

carga genética nos resultados. Também foram excluídas do estudo as mulheres portadoras de 

outros fatores de risco comprovadamente associados ao câncer de mama, como menarca 

precoce, menopausa tardia, tabagismo e primeira gestação em idade avançada.   Segundo 

destaca a pesquisa, altas doses de estresse interferem na produção de estrógeno, o qual, em 

doses elevadas, acelera a multiplicação das células mamárias. Nesse processo, cresce a 

possibilidade de ocorrer uma mutação genética, o que pode levar a neoplasia mamária.  

Sabemos serem as perdas inerentes à vida e não há como evitá-las. O que é 

passível de intervenção é o significado atribuído e sentido da perda na vida da pessoa. Isto 

sugere a necessidade de um trabalho de educação sobre morte, luto e separação em nossa 

sociedade ocidental, onde as perdas são encaradas como eventos desestruturantes da vida 

familiar e pessoal. 
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Como podemos constatar, há um número considerável de informações disponíveis 

a evidenciar aspectos psicológicos relacionados à etiologia do câncer de mama; todavia, estes 

estudos parecem não merecer a devida atenção daqueles que definem as políticas de 

prevenção neste país, e também daqueles que atuam na área da oncologia. Sobre isto, afirma 

Bizzarri (2001), ao falar que os fatores psicossociais interagem em sinergia com os fatores de 

risco físicos:   

As pesquisas estatísticas, entretanto, limitam-se a assinalar que é significativa, e não 

obra do acaso, a associação entre um ou mais fatores de risco e o desenvolvimento 

da doença. Não dizem nada, porém, sobre os  mecanismos causais, biológicos ou 

não, por intermédio dos quais os fatores examinados  podem facilitar e/ou provocar 

um tumor. Talvez isto explique o silêncio, aparentemente incompreensível, que os 

livros universitários de oncologia reservam às relações entre estresse, personalidade 

e câncer. [...] Por que este silêncio mesquinho? (BIZZARRI, 2001, p 51). 

DESAFIOS DA PREVENÇÃO 

Apesar dos inúmeros estudos direcionados na busca de uma etiologia para o 

câncer de mama, a literatura médica continua a afirmar que as causas do câncer de mama são 

ainda desconhecidas (INCA, Halbe). Quando analisamos esta afirmativa à luz dos inúmeros 

fatores de risco e fatores protetores conhecidos também por esta mesma literatura médica, 

questionamos: será que as causas não são conhecidas ou nós temos dificuldade em lidar com 

uma patologia tão complexa como o câncer, com uma etiologia multifatorial, que envolve a 

totalidade da pessoa, em seus aspectos orgânicos, incluindo a genética, o emocional, o 

sóciocultural, o ambiental e o espiritual? A nosso ver, a visão cartesiana da ciência, com um 

paradigma racionalista de causa e efeito, de linearidade no processo do adoecimento, ainda 

hegemônico  nas disciplinas da área da saúde,  parece criar dificuldades para a comunidade 
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científica assimilar uma etiologia tão diversificada, que esta prefere afirmar serem as causas 

ainda não conhecidas.  

Muitos dizem que não há o que fazer com o nível de estresse, com a roda viva que 

consome todos e que impõe às mulheres uma rotina de trabalho estressante, dupla, tripla 

jornadas de trabalho, a contribuir para as mulheres terem filhos cada vez mais tarde, após os 

30, 40 anos. Apesar de considerarmos todas estas dificuldades, acreditamos que o problema 

tem de ser enfrentado se quisermos vencer o câncer de mama e não sermos vencidos por ele.  

Temos clareza de que a decisão de ter filhos envolve uma série de circunstãncias 

de foro íntimo. Contudo, a nosso ver, a mulher tem o direito ao acesso à informação no 

referente a conhecer as implicações de gestações tardias tanto para o bebê, quanto para sua 

própria saúde, de forma que estes aspectos possam ser considerados na decisão de cada casal 

de quando ter filhos. Sem conhecer, não há como avaliar os riscos e benefícios numa 

decisão sobre número de filhos e época de iniciar a vida reprodutiva.  

O incentivo à amamentação é outro aspecto considerado fundamental, tanto como 

fator de proteção para as mamas como para a relação afetiva entre mãe e filho. O estudo  de 

Smith et al. (2002) vem corroborar esta tese, ao afirmar que a gravidez contribui para reduzir 

o risco de câncer de mama. Isto ocorre devido a uma nova população de células-tronco 

mamárias que se desenvolvem durante a gravidez– algumas das quais sobrevivem depois da 

lactação. Segundo observam os autores, esta população de células aumenta com múltiplas 

gestações, possivelmente ampliando o efeito anticâncer. Muito embora a amamentação seja 

um fator de proteção relativo, só há ganhos em incentivá-la, diante dos seus inúmeros 

benefícios. 

Também inúmeros trabalhos mostram a importância da alimentação, da prática da 

atividade física, do desenvolvimento de hábitos saudáveis de vida como protetores para 
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câncer de mama e outras patologias, mas que, na prática, ainda são pouco explorados com 

relação à proteção contra a neoplasia mamária.  Parece ser atribuída pouca importância ao 

assunto. Talvez possamos pensar que isto tenha relação com o enforque da formação 

profissional, ainda baseada fortemente no Modelo Biomédico, segundo o qual o adoecimento 

é visto essencialmente como resultado de problemas orgânicos/genéticos, em detrimento de 

fatores ambientais, comportamentais e emocionais. Uma hipótese explicativa para tanto não é 

somente porque os estudiosos ainda não perceberam a importância destes fatores referidos. 

Talvez possamos entender isto se considerarmos que os fatores orgânicos são passiveis de 

intervenção farmacológica, onde há muitos interesses econômicos envolvidos. Ademais, há 

questões de poder a serem dimensionadas, pois ressaltar a multiplicidade de fatores 

envolvidos no processo saúde e doença significa compartilhar poder e saber entre as diversas 

disciplinas da área da saúde e mesmo de outras áreas do conhecimento, rompendo com o 

modelo onipotente da prática médica. 

No tocante às ações educativas relacionadas a algumas doenças crônicas, como as 

doenças cardiovasculares, porém, já percebemos boa incorporação desta compreensão quanto 

à importância do estilo de vida e dos hábitos no desenvolvimento desta patologia, 

evidenciando ser possível atuar com educação para uma melhor qualidade de vida e promoção 

da saúde. 

Além da divulgação dos fatores de proteção, mesmo relativos, e o incentivo à 

prática destes, também há de se levar em conta a necessidade da divulgação de hábitos, 

comportamentos, sentimentos  que conferem maior risco para o câncer de mama.   

Em relação aos fatores de risco para câncer de mama, parece-nos haver certa 

tolerância quanto a sua adoção. Um exemplo disto é a Terapia de Reposição Hormonal-

TRH. Apesar de inúmeros estudos demonstrativos do risco aumentado de câncer de mama 
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com uso de TRH, esta ainda é uma prática altamente disseminada entre as mulheres, as 

quais parecem não estar devidamente esclarecidas sobre seus efeitos colaterais. Entre estes, 

destacamos o Women’s Health Iniciative, conhecido como WHI (ROSSOUW et al.2002), 

realizado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, iniciado em 1993 e 

interrompido prematuramente em maio de 2002, pelas evidências do aumento significativo de 

câncer de mama invasivo, com o uso da TRH, além do aumento de doença cardíaca 

coronariana e Acidente Vascular Cerebral. Outro estudo recente, publicado no The Lancet, 

agosto/2003, Million women study, mostra a associação entre uso de reposição hormonal e 

aumento do risco de incidência do câncer de mama, e que o efeito é substancialmente 

aumentado quando a TRH combina estrógenos e progesterona, ao contrário de outros tipos de 

reposição. 

A despeito da existência destes estudos, a TRH ainda é “vendida” pelos 

laboratórios como fonte de rejuvenescimento, criando uma “ilusão da eterna juventude”, por 

meio da ingestão diária de doses de hormônios, expondo as mulheres ainda mais ao risco do 

câncer de mama. Sobre o uso da TRH, o último Congresso Nacional de Ginecologia e 

Obstetrícia, realizado em Recife, em novembro de 2003, foi um marco no questionamento 

desta terapia, segundo depoimento de vários ginecologistas do Ceará, recomendando a 

individualização de seu uso, restrito apenas para mulheres sintomáticas e em baixas doses, 

pelo tempo de no máximo de cinco anos. 

Aqui, não nos cabe, entretanto, questionar o uso da TRH, antes pretendemos 

apenas evidenciar a existência de alternativas de diminuição da exposição a fatores de risco 

para o câncer de mama, como a redução desta terapia, conforme indicam inúmeros estudos. 

Não obstante, da forma como as ações educativas são realizadas, detendo-se basicamente na 

divulgação da prática do auto-exame, do exame médico e da mamografia, leva a população a 

pensar não haver nada a ser feito, a não ser descobrir o mais cedo possível algo inevitável. 
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Essa é uma abordagem limitada, onde, em meio à extensa rede de fenômenos a influenciar a 

saúde, as campanhas detêm-se basicamente no apelo ao auto-exame das mamas. A detecção 

precoce é naturalmente indispensável, mas é fundamental também se veicular fatores 

protetores, que devem ser buscados; e os fatores de risco, que devem ser evitados pela mulher 

na luta pelo combate ao câncer.   

  Ao omitir os fatores de risco, dos quais muitos podem ser evitados, como: 

gravidez tardia, uso abusivo de contraceptivos, reposição hormonal, ingestão de gorduras, de 

álcool, perdas significativas não trabalhadas, resultando em lutos complicados,  entre outros; e 

não divulgar fatores protetores, como: atividade física regular e alimentação balanceada, 

nega-se à mulher a oportunidade de conhecer referidos fatores capazes de diminuir seu risco 

de desenvolver uma neoplasia mamária. Além disso, se a mulher adotar uma atitude mais 

ativa e participativa na promoção de sua saúde, será mais fácil lidar com as incertezas 

próprias do viver; com os exames de detecção precoce de neoplasia a que se submete 

periodicamente, e, até mesmo, com a realização do auto-exame. Isto porque ela saberá que, de 

alguma forma, tem desenvolvido atitudes protetoras, com uma nova emocionalidade, por ter 

deixado de ser expectadora do que acontece na sua vida e com a sua saúde.  

Ainda em relação à prevenção do câncer de mama, alguns estudos postulam 

práticas interventivas, mutilantes, como forma de prevenir o câncer de mama, sobretudo para 

mulheres que apresentem mutação genética. Assim, alguns especialistas defendem a 

mastectomia profilática, a ooforectomia, entre outras medidas. Um exemplo disto pode ser 

visto no artigo de FALCÃO et al. (2003). Segundo podemos perceber, são medidas ancoradas 

no Modelo Biomédico, cuja compreensão do processo saúde e doença é basicamente 

biologizante, ignorando os múltiplos aspectos do adoecimento e, sobretudo, a subjetividade da 

pessoa.  
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O Consenso para o Controle do Câncer de Mama não incorpora a mastectomia 

profilática nem a ooforectomia como medidas preventivas em câncer de mama, assim como 

também não recomenda a quimioprofilaxia às mulheres assintomáticas. Por outro lado, sugere 

que “alguns fatores de risco, especialmente a obesidade e o tabagismo, sejam alvo de ações 

visando à promoção à saúde e à prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, em 

geral”. (BRASIL, 2004). Neste sentido, referido consenso representa significativo avanço no 

controle do câncer de mama, já incorporando aspectos que podem ser trabalhados no nível de 

prevenção primária. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não existe uma única fórmula certa para prevenir o câncer de mama em todas as 

mulheres. O caminho para a prevenção desse tipo de câncer é estar consciente dos vários 

fatores que causam a doença e evitá-los o máximo possível, estando ao mesmo tempo 

consciente do estilo de vida que desfavorece o crescimento do câncer nos tecidos mamários,  

promovendo-o.  Com base nesta visão, propomos um repensar sobre as práticas preventivas 

em câncer de mama, incorporando uma concepção de integralidade da mulher, que seja capaz 

de responder à complexidade da etiologia do câncer de mama.   

O câncer de mama é uma patologia sistêmica, complexa. Seu combate e controle 

não se presta a uma visão maniqueísta do processo de adoecimento. Para enfrentá-lo é preciso 

unir forças. No plano da ciência, uma só disciplina não dá conta de suas múltiplas variáveis, 

de sua performance diversificada. Urge que as diversas disciplinas se unam para enfrentar o 

avanço do câncer de mama, não somente para barrar sua ação precocemente no organismo; 

mas, sobretudo, para evitar que faça mais vítimas. No plano privado, a mulher tem de se olhar 

em sua plenitude, em sua integralidade, ser de corpo e mente, indissociável. Não basta uma 

ação isolada, como uma vacina. O câncer de mama nos obriga a repensar o estilo de vida, o 
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conteúdo que alimenta, o líquido que sacia, a forma de lidar com os sentimentos, o respeito à 

funcionalidade do corpo, feito para o prazer, mas feito também para gerar e alimentar vidas. 
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