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RESUMO 
 
 

O objetivo do estudo foi descrever o conhecimento, a atitude e a prática de enfermeiros e 
usuárias da Estratégia Saúde da Família acerca da detecção precoce do Câncer de Mama. O 
estudo foi descritivo, de corte transversal, com a utilização do Inquérito Conhecimento, Atitude 
e Prática, realizado no município de Crato no período de novembro a janeiro de 2015. A amostra 
foi constituída por sete enfermeiros da Estratégia Saúde da Família de Crato e 349 mulheres 
acompanhadas nas estratégias da zona urbana do município de Crato. No que se refere a 
pesquisa estudo apresentou uma grande falta de conhecimento, atitude e prática dos 
profissionais que estão atuando na porta de entrada do sistema único de saúde. A maioria, ainda 
nem conhecem o que é preconizado atualmente, no Brasil, para detectar precocemente o câncer 
de mama, e uns nem ao menos se sentem seguros para aplicar alguns métodos de rastreamento 
para essa patologia. O despreparo dos enfermeiros refletiu diretamente nas pacientes, pois 
mesmo as mulheres tendo buscado informações por vários meios sobre o Câncer de Mama, elas 
ainda estão despreparadas para prevenção e seu conhecimento, atitude e prática está prejudicado 
por falta de assistência qualificada. Nesse estudo, no que se refere a escolaridade, não estava 
diretamente relacionada ao conhecimento, uma vez que nível de instrução mais alto apresentou 
número significativo de mulheres com respostas regulares e inadequadas.  Em relação à atitude, 
pode-se observar a relação direta da escolaridade e a localidade com atitudes adequadas, 
inadequadas ou regulares. Quando pesquisamos a pratica dessa mulheres, não houve 
significativa relação dessas com a adequabilidade das respostas, pois nenhuma das mulheres 
obteve resposta adequada. Portanto, fica evidenciado a necessidade de ser colocado em pratica 
as políticas de saúde direcionadas ao Câncer de Mama na população feminina, mais 
especificamente à problemática da detecção precoce, entre as quais se ressaltam ações centradas 
em medidas educativas aonde o enfermeiro possa atuar fazendo com que o câncer de mama 
deixe de ser o principal entre as mulheres e que o índice de mortalidade dela posso diminuir de 
uma forma considerada.  

 
Palavras-chaves: neoplasia mamária; promoção da saúde; prevenção de câncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The aim of the study was to describe the knowledge, attitude and practice of nurses and users 
of the Family Health Strategy on the early detection of Breast Cancer. The study was 
descriptive, cross-sectional survey using the Knowledge, Attitude and Practice, held at Crato in 
the period from November to January 2015. The sample consisted of seven nurses of Health 
Crato Family Strategy and 349 women followed the strategies of the urban area of Crato city. 
As regards the research study showed a lack of knowledge, attitude and practice of professionals 
who are working in the entrance door of the single health system. Most still do not know what 
is currently recommended in Brazil to detect early Breast Cancer, and some do not even feel 
safe to apply some screening methods for the conditions. The unpreparedness of the nurses 
reflected directly in patients, because even women having sought information through various 
means about breast cancer, they are still unprepared to prevent and knowledge, attitude and 
practice is hampered by lack of qualified assistance. In this study, with regard to education, it 
was not directly related to knowledge, since higher level of education had a significant number 
of women with regular and inadequate responses. Regarding attitude, one can observe the direct 
relationship between education and the location with adequate, inadequate or regular attitudes. 
Therefore, it is evident the need to be put into practice health policies directed to breast cancer 
in the female population, specifically the problem of early detection, among which highlight 
actions centered on educational measures where the nurse can act making breast cancer is no 
longer the main among women and that her mortality rate can decrease in a considered way. 
 

Keywords: breast cancer; health promotion; breast cancer prevention. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

A neoplasia representa um problema de Saúde Pública de grande relevância no mundo, 

caracterizando-se como uma pandemia de uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) 

que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas, além de interferir negativamente no 

desenvolvimento econômico e social do país (CARDOZO, 2011). 

Diante desse cenário, o câncer de mama é doença heterogênea, que reúne sob mesma 

denominação vários subgrupos biológicos de doença com prognóstico, comportamento clínico, 

aspectos histológicos, genéticos, moleculares e tratamentos diferentes. Embora cerca de 80% 

dos cânceres de mama sejam considerados de bom prognóstico, indolentes ou de crescimento 

lento, são os 20% dos cânceres de comportamento agressivo ou de mau prognóstico que 

determinam grande parte do crescente número de mortes (SILVA; BOUZAS, 2016) 

Diante disso, tem-se que o Câncer de Mama é o mais comum entre as mulheres no 

mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos 

novos a cada ano, com um total de 14.388 morte no ano de 2013, sendo 181 homens e14.207 

mulheres. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% 

do total de casos da doença (INCA,  2015). 

No Ceará, a estimava foi de 20.080 casos novos para o ano de 2016, sendo 2.060 do tipo 

mama feminina. Para o biênio 2014/2015, estima-se ainda 2.060 casos novos no Ceará e 850 

em Fortaleza (INCA, 2015). 

Na cidade do Crato, foram realizadas 142 mamografias para rastreamento em 2015, em 

que, 2.11% apresentaram o diagnóstico positivo para câncer de mama. A estimativa para o ano 

de 2016 é de 133 canos novos.  

Mesmo com essa magnitude epidemiológica, o câncer apresenta um potencial de 

prevenção em pelo menos um terço dos casos incidentes, o que faz sua ação preventiva, 

juntamente ao seu controle, um compromisso prioritário na Agenda do Ministério da Saúde, 

que através da detecção precoce assume a premissa de que quanto mais cedo o diagnóstico, 

maiores são as possibilidades de cura, sobrevida e qualidade de vida (INCA, 2012). 

Dessa forma, o Ministério da Saúde tem ampliado iniciativas para qualificação e 

humanização da atenção à saúde, dentre elas, se destacam a criação das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2010; o Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento das DCNT no período de 2011 – 2022; a inclusão do Câncer de Mama nos 16 
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Objetivos Estratégicos do Ministério da Saúde para o período de 2011 a 2015; a publicação da 

Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer na Rede de Atenção às Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do SUS em 2013 e as respectivas Diretrizes para o cuidado das 

pessoas com doenças crônicas nas RAS e nas linhas de cuidado prioritárias, dentre outras. 

Dessa forma, esse câncer apresenta um melhor prognóstico caso seja descoberto em 

estágios iniciais, o que requer estratégias que possibilitem a detecção precoce da doença. 

Alguns países que implantaram programas de rastreamento para esse tipo de neoplasia têm 

conseguido reduzir a mortalidade desse tipo de câncer (BRASIL, 2013).  

Com isso, estima-se que até 30% das mortes causadas pelo câncer de mama podem ser 

evitadas caso existam estratégias de rastreamento eficazes. Nos países desenvolvidos, esse 

rastreamento tem sido utilizado como método para redução da mortalidade por Câncer de Mama 

com o objetivo de detectar precocemente o câncer ainda oculto, ou seja, nos estágios iniciais, 

para uma maior probabilidade de cura (BRASIL, 2013).   

Entretanto, apesar do Exame Clinico das Mamas (ECM) ser mais eficaz na detecção 

precoce, a autopalpação das mamas (termo que substituiu o autoexame das mamas /AEM) deve 

também fazer parte dessas estratégias que contemplam o conhecimento  da mulher do próprio 

corpo e não como uma estratégia isolada para a detecção precoce da neoplasia mamária (INCA, 

2008; GONÇALVEZ et al, 2009). 

Dessa forma, as estratégias para a detecção precoce auxiliam no diagnóstico prévio com 

abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas da doença e o rastreamento com aplicação de 

teste ou exame numa população assintomática, aparentemente saudável, com o objetivo de 

identificar lesões sugestivas de câncer e encaminhar as mulheres com resultados alterados para 

investigação e tratamento (GONÇALVEZ et al, 2009). 

Diante desse panorama, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em parceria com o 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) implementaram Sistema de Informação do 

Controle do Câncer de Mama – SISMAMA. O Sistema foi instituído pela Portaria SAS nº 779, 

de 2008, e, entrou em vigor, em junho de 2009. Os dados gerados pelo sistema permitem avaliar 

a oferta de mamografias à população-alvo e estimar sua cobertura, avaliar a qualidade dos 

exames, a distribuição dos diagnósticos, a situação do seguimento das mulheres com exames 

alterados, dentre outras informações relevantes ao acompanhamento e melhoria das ações de 

controle da doença (BRASIL, 2010). 

Diante disso, tem-se que esse controle do câncer de mama relaciona-se à promoção 

da saúde ao diagnóstico precoce, o que inclui o conhecimento e conscientização acerca da 



17 
 
referida patologia e o estímulo às mudanças de comportamentos, ressaltando o rastreamento da 

doença (SILVA et al., 2011). 

Nesse sentido, a Estratégia Saúde da Família (ESF) por ser a porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde, deve desenvolver várias ações relacionadas à sua detecção precoce, 

como atividades de educação em saúde acerca do rastreamento e temas afins, identificação das 

mulheres pertencentes ao grupo-alvo para realização da mamografia, realização da citologia 

oncótica, em que ocorre o ECM, com busca ativa das faltosas e convocação para o exame, 

entrega de resultados, encaminhamentos necessários para serviços de referência, avaliação da 

cobertura na área e planejamento de ações de acordo com os resultados encontrados (BRASIL, 

2011). 

A chave do controle do câncer de mama é a prevenção secundária com a detecção 

precoce. Por mais ampla que seja a cobertura das intervenções curativas, este adoecimento só 

poderá controlar-se se forem implementadas medidas para detectá-lo em suas etapas iniciais. 

Isto exige, entre outras medidas, iniciativas para impulsionar decididamente o treinamento dos 

profissionais da saúde a realizarem uma exploração clínica competente, da saúde mamária dos 

pacientes para que possam ser ingrediente indispensável promoção de ações, de atenção 

primária e reforçar a prática dos exames de detecção precoce entre as mulheres (FRENK, 2009). 

Com isso, o enfermeiro torna-se peça chave no processo de cuidado e promoção da 

saúde do indivíduo, realizando estratégias de promoção da saúde, oferecendo assistência de 

qualidade às populações. Dessa forma, para que tudo isso seja colocado em prática é necessário 

que esse profissional da saúde tenha conhecimento teórico e capacitação em relação às 

necessidades do indivíduo. Ações de detecção precoce do câncer de mama, como educação em 

saúde, solicitação de exames e orientações no tratamento dessa patologia são algumas das 

atividades que esses profissionais apresentam em suas competências (MORENO, 2010). Com 

isso, junto à equipe multiprofissional, o enfermeiro pode e deve desenvolver atividades que 

permitam conhecer as necessidades reais dos pacientes no enfrentamento da doença e torná-lo 

corresponsável pelo seu cuidado. 

Para o Ministério da Saúde, a atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de mama 

tem sido objeto de estudo em diversos países e ficando mais comprovada a sua importância nos 

programas de prevenção junto à população, não só como profissional que realiza a técnica do 

exame clínico, mas também como educador e conselheiro (INCA, 2010). 

Nesse sentido, a proposta de trabalho, por meio das Redes de Atenção à Saúde objetiva 

um avanço na qualificação da atenção e da gestão, envolvendo uma abordagem diferenciada 

para a saúde, com ações assistenciais efetivas, definindo arranjos organizativos que 
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fundamentem ações mais integradas, que se conectem e comuniquem por intermédio de uma 

complexa inter-relação dos pontos de atenção, que considerem as necessidades de saúde da 

população como eixo estruturante e, que envolvam acesso, qualidade, custo, eficiência e 

efetividade lidando, dessa forma, com a intensa fragmentação dos serviços, programas, ações e 

práticas clínicas (MENDES, 2012). 

Com a necessidade da atuação dos profissionais no diagnóstico precoce de câncer 

de mama em um cenário de modelos de atenção à saúde em que a estratégia de saúde da família 

está bem atuante surge o seguinte questionamento: Qual o conhecimento, atitude e prática de 

enfermeiros e mulheres acompanhadas na ESF acerca da detecção precoce do câncer de mama? 

Por isso, o estudo se torna relevante, pois busca-se avaliar as intervenções que estão 

sendo colocadas em prática e como elas estão colaborando para minimizar a porcentagem de 

não realização de procedimentos para detecção precoce do câncer de mama. Diante dos 

resultados pode-se averiguar a necessidade da elaboração de intervenções que possam 

aprimorar a assistência na detecção precoce do câncer de mama, diminuir gastos do sistema de 

saúde voltados para o tratamento do câncer de mama, e estimular os enfermeiros a se 

atualizarem no tema. 
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OBJETIVOS 
 

 Objetivo geral 
 

 Descrever o conhecimento, a atitude e a prática de enfermeiros e usuárias da Estratégia 

Saúde da Família acerca da detecção precoce do Câncer de Mama. 

 

 Objetivos específicos 
 

 Analisar o perfil dos enfermeiros das Unidades Básicas de Atenção à Saúde da Família. 

 Identificar o conhecimento, atitude e pratica de enfermeiros na promoção da saúde 

mamaria e detecção precoce do Câncer de Mama. 

 Levantar as características sociodemográficas e clínicas das usuárias acompanhadas em 

Unidades Básicas de Assistência à Saúde da Família. 

 Investigar o conhecimento, atitude e prática dos enfermeiros e usuárias da ESF quanto 

ao autocuidado para prevenção do Câncer de Mama. 
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ESTUDO DA ARTE 
 

O câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças com comportamentos distintos. 

A heterogeneidade desse câncer pode ser observada pelas variadas manifestações clínicas e 

morfológicas, diferentes assinaturas genéticas e consequentes diferenças nas respostas 

terapêuticas (INCA,2015b) 

Ainda hoje, o câncer de mama apresenta um número crescente de casos incidentes 

e uma mortalidade elevada. Apesar de ser um tumor curável quando descoberto a tempo, vários 

fatores influenciam para que isso não aconteça, como as manifestações clínicas discretas no 

início da doença, inclusive a ausência de dor, a pouca valorização do autopalpação e a 

mamografia de rotina, falta de acesso ou espera significativa nos serviços especializados e 

dificuldade de se implementar e realizar de forma efetiva programas para detecção precoce 

(DANTAS, 2013). 

Diante disso, temos que os principais sinais e sintomas da doença são: nódulo na mama 

e/ou axila, dor mamária e alterações da pele que recobre a mama, tais como abaulamentos ou 

retrações com aspecto semelhante à casca de laranja. Os tumores localizam-se, principalmente, 

no quadrante superior externo e, em geral, as lesões são indolores, fixas e com bordas 

irregulares, acompanhadas de alterações da pele quando em estágio avançado (SILVA; RIUL, 

2011). 

 Para que possa ocorrer uma diminuição no índice de câncer de mama o Programa 

Nacional de Controle do Câncer de Mama propõe como estratégia para a detecção e diagnóstico 

precoce a abordagem de mulheres com sinais e/ou sintomas da doença e o rastreamento com 

aplicação de testes ou exames na população assintomática, cujo objetivo é identificar lesões 

sugestivas de câncer e encaminhar as mulheres com resultados de exames alterados para 

investigação e tratamento. Em ambas as estratégias, é fundamental que a mulher esteja bem 

informada e atenta a possíveis alterações nas mamas e, em caso de anormalidades, busque 

prontamente o serviço de saúde (INCA, 2012). 

A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de 

apresentação do câncer. Nessa fase, destaca-se a importância da educação da mulher e dos 

profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer de mama, bem 

como do acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde.  

No que se refere ao rastreamento e detecção precoce, o câncer de mama apresenta um 

bom prognóstico caso seja descoberto em estágios iniciais, ou seja, com lesões menores que 

dois centímetros, o que requer estratégias que possibilitem detectar precocemente a doença. No 
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Brasil, a estratégia utilizada para o controle desse câncer está apresentada no Documento de 

Consenso (BRASIL, 2004), o qual ressalta a mamografia e o Exame Clínico das Mamas (ECM) 

como os métodos preconizados para o rastreamento dessa doença na saúde da mulher (BRASIL, 

2013). 

Diante disso, é importante que seja realizado o rastreamento das pacientes. Ele é 

dirigido às mulheres na faixa etária em que o balanço entre benefícios e riscos da prática é mais 

favorável, com maior impacto na redução da mortalidade. Os benefícios são o melhor 

prognóstico da doença, com tratamento mais efetivo e menor morbidade associada, enquanto 

os malefícios incluem os resultados falso positivos e falso negativos, que geram ansiedade ou 

intranquilidade à mulher; o sobrediagnóstico e o sobretratamento, relacionados à identificação 

de tumores de comportamento indolente; e o risco da exposição à radiação ionizante, se 

excessiva ou mal controlada. 

O INCA recomenda que mulheres de 40 a 49 anos devem realizar ECM anual e caso 

haja alteração também a mamografia. Já as de 50 a 69 anos além do ECM todo ano deve fazer 

a mamografia a cada dois anos. Caso a mulher já tenha mais de 35 anos e risco elevado, deve 

realizar tanto o ECM como a mamografia anualmente (INCA, 2014). 

O Ministério da Saúde preconiza que seja realizado mamografia a cada dois anos em 

mulheres de 50 a 69 anos, para as mulheres de 40 a 49 anos, a recomendação brasileira é o 

exame clínico anual e a mamografia diagnóstica em caso de resultado alterado e, além desses 

grupos, há também a recomendação para o rastreamento de mulheres com risco elevado de 

câncer de mama, cuja rotina de exames deve se iniciar aos 35 anos, com exame clínico das 

mamas e mamografia anuais (BRASIL, 2013). 

Considera-se risco elevado para câncer de mama mulheres que apresentam história 

familiar de pelo menos um parente de primeiro grau, podendo ser esse mãe, irmã ou filha, que 

possuíram o diagnóstico antes dos cinquenta anos de idade; aqueles que tiveram, também em 

parentes de primeiro grau, câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, independentemente 

da idade; história familiar de câncer de mama masculino; aquelas que apresentaram diagnóstico 

histopatológico de lesão mamária proliferativa com presença de atipia ou neoplasia lobular in 

situ (BRASIL, 2013). 

Alguns fatores são considerados na predisposição do seu aparecimento, tais como: 

história familiar, especialmente de mãe e irmã acometidas antes da pré-menopausa; a idade, 

que constitui outro importante fator de risco, havendo um aumento rápido da incidência com o 

aumento da idade; a menarca precoce; a menopausa tardia (instalada após os 50 anos de idade); 

a ocorrência da primeira gravidez após os 30 anos e a nuliparidade; a ingestão regular de álcool, 
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mesmo que em quantidade moderada; a exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 35 

anos e o uso de contraceptivos orais, embora este último ainda seja controvertido (INCA, 2014). 

As características reprodutivas de risco se dão porque a doença é estrogênio-

dependente. Os hábitos de vida relacionados incluem a obesidade, pelo aumento do nível de 

estrogênio, produzido pelo tecido adiposo, principalmente, no climatério; e o uso regular de 

álcool acima de 60 gramas por dia, pois o acetaldeído, primeiro metabólito do álcool, é 

carcinogênico, mutagênico, estimulador da produção de estrogênio e imunodepressor 

(CIBEIRA; GUARAGNA, 2006).  

A influência da amamentação como fator protetor do uso de contraceptivos e da terapia 

de reposição hormonal (TRH) após a menopausa e a influência do tabagismo como fatores de 

risco ainda são controversas (SILVA; RIUL, 2011). 

Com isso, um dos maiores destaque da modificação do estilo de vida da população é a 

adoção de hábitos não saudáveis, não praticar exercício físico, dieta calórica, estresse, uso de 

bebida alcoólica e tabagismo é significativa no aumento de casos de câncer na população 

mundial e, incluindo o câncer de mama (SILVA, 2012). Sendo necessário, o controle imediato 

dessa patologia entre as mulheres. 

Dessa forma, a prevenção dos agravos à saúde, pode ser primária ou secundária. O 

papel da prevenção primária é o de modificar ou eliminar fatores de risco, enquanto na 

prevenção secundária enquadram-se o diagnóstico e tratamento precoce (BIM et al, 2010). 

Na prática clínica, individual e coletiva são empregadas medidas de prevenção, que se 

relacionam às diferentes fases de desenvolvimento de uma doença. A prevenção primária busca 

a redução ou eliminação da exposição do indivíduo e das populações a fatores de risco 

associados ao aparecimento de novos casos da doença. A prevenção secundária refere-se à 

detecção precoce de doenças em programas de rastreamento. As medidas que visam prevenir 

complicações e incapacidades relacionadas às doenças são consideradas como de prevenção 

terciária (MENDES, 2012). 

As ações de prevenção primária e detecção precoce do câncer de mama são estratégias 

relevantes para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das mulheres acometidas 

com essa patologia. Por isso, é importante conhecer os profissionais responsáveis por essas 

ações, sua qualificação nos programas envolvidos e o grau de conhecimento, além das ações de 

detecção precoce que as mulheres estão realizando para diagnosticar esse tipo de câncer (BIM 

et al, 2010). 

Diante disso, os meios mais eficazes para a detecção são o exame clínico das mamas 

(ECM) e a mamografia,. No entanto, apesar de menos eficaz, a autopalpação das mamas pelas 
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mulheres também deve fazer parte de ações de educação em saúde que contemplem o 

conhecimento do próprio corpo e não como uma estratégia isolada para a detecção precoce da 

neoplasia mamária (GONÇALVEZ et al, 2009). 

O INCA não estimula o autopalpação das mamas como método isolado de detecção 

precoce do câncer de mama. A recomendação é que o exame das mamas, realizado pela própria 

mulher faça parte das ações de educação em a saúde que contemplem o conhecimento do 

próprio corpo. Portanto, o auto-exame não substitui o exame clínico das mamas realizado por 

profissional de saúde (médico ou enfermeiro) qualificado  para essa atividade. Na autopalpação 

as mulheres olham e tocam sua mama e não ficam preocupadas em executar corretamente o 

autoexame (técnica). (INCA, 2014). 

A autopalpação possibilita a participação da mulher no controle de sua saúde, devendo 

ser realizado sempre que se sentir confortável para tal (seja no banho, no momento da troca de 

roupa ou em outra situação do cotidiano), sem nenhuma recomendação de técnica específica, 

valorizando-se a descoberta casual de pequenas alterações mamárias. É necessário que a mulher 

seja estimulada a procurar esclarecimento médico sempre que houver dúvida em relação aos 

achados da autopalpação das mamas e a participar das ações de detecção precoce do câncer de 

mama (INCA, 2015). (SILVA; RIUL, 2011). 

Mesmo essa estratégia não substituindo o exame clínico das mamas, ela se mostrou ser 

mais efetiva do que o autoexame das mamas, isto é, a maior parte das mulheres com câncer de 

mama identificou a doença por meio da palpação ocasional em comparação com o autoexame 

(aproximadamente 65% das mulheres identificam o câncer de mama ao acaso e 35% por meio 

do autoexame). A estratégia do diagnóstico precoce é especialmente importante em contextos 

de apresentação avançada do câncer de mama (INCA, 2015a). 

O ECM faz parte do atendimento integral à mulher, devendo ser inserido no exame 

físico e ginecológico de todas as mulheres, independente da faixa etária, servindo de subsídio 

para exames complementares. Quando realizado por um médico ou enfermeira treinados, pode 

detectar tumor de até 1 (um) centímetro, se superficial. O Exame Clínico das Mamas deve ser 

realizado conforme as recomendações técnicas do Consenso para o Controle do Câncer de 

Mama (SILVA e RIUL, 2011). 

A sensibilidade do ECM varia de 57% a 83% em mulheres com idade entre 50 e 59 

anos, e em torno de 71% nas que estão entre 40 e 49 anos. A especificidade varia de 88% a 96% 

em mulheres com idade entre 50 e 59 e entre 71% a 84% nas que estão entre 40 e 49 anos 

(INCA, 2015). 
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Diante desse panorama, temos que o rastreamento pode ser na primeira oportunidade ou 

organizado. No primeiro, o exame de rastreio é ofertado às mulheres que oportunamente 

chegam às unidades de saúde, enquanto o modelo organizado é dirigido às mulheres elegíveis 

de uma dada população que são formalmente convidadas para os exames periódicos. A 

experiência internacional tem demonstrado que o segundo modelo apresenta melhores 

resultados e menores custos (BRASIL,2010). 

Com vistas à prevenção secundária do câncer de mama, tem-se o rastreamento 

mamográfico como a aplicação de um exame em uma população presumivelmente 

assintomática, com o objetivo de identificar aquelas com maiores chances de apresentar uma 

doença. Não tem por finalidade fazer diagnóstico, mas indicar pessoas que, por apresentarem 

exames alterados ou suspeitos, devem ser encaminhadas para investigação diagnóstica 

(BRASIL, 2010a). 

No Brasil, a mamografia é o método preconizado para o rastreamento na rotina da 

atenção integral à saúde da mulher. Ela é considerada a técnica mais confiável e eficaz para a 

detecção do carcinoma mamário, constituindo o método ideal para a identificação de lesões 

subclínicas e deve ser feita em intervalos adequados de acordo com a faixa etária 

(GONÇALVES et al, 2009).  

Outro exame que pode ser realizado é a ultrassonografia, um exame de escolha para 

mulheres com menos de 35 anos de idade, sendo também utilizado para mamas densas, nódulos 

palpáveis com/sem mamografia negativa, processos inflamatórios e grávidas com sintomas 

mamários (SILVA; RIUL, 2011). 

A mamografia de rotina é recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos a cada dois 

anos. A mamografia, nessa faixa etária e a periodicidade bienal, é a rotina adotada na maioria 

dos países que implantaram o rastreamento organizado do câncer de mama e baseia-se na 

evidência científica do benefício desta estratégia na redução da mortalidade neste grupo. 

Segundo revisões sistemáticas recentes, o impacto do rastreamento mamográfico na redução da 

mortalidade por câncer de mama pode chegar a 25% (U.S, 2009; GONÇALVEZ et al, 2009). 

Dessa forma, para o controle do câncer de mama, os objetivos são: a garantia do acesso 

das mulheres com lesões palpáveis ao imediato esclarecimento diagnóstico e tratamento 

adequado (diagnóstico precoce); a ampliação do acesso à mamografia de rastreamento para 

mulheres de 50 a 69 anos e a qualificação da rede de atenção (INCA, 2012). 

O êxito das ações de rastreamento depende dos seguintes pilares: informar e mobilizar 

a população e a sociedade civil organizada; Alcançar a meta de cobertura da população-alvo; 
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Garantir acesso a diagnóstico e tratamento; Garantir a qualidade das ações; Monitorar e 

gerenciar continuamente as ações (INCA, 2012). 

Com isso, todas as ações de controle do câncer de mama tiveram marcos históricos, pois 

o seu principal objetivo é a qualidade na assistência a saúde da mulher, com isso, em meados 

dos anos 80, a prevenção do câncer de mama foi contemplado no Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher, que postulava o cuidado mais amplo para além da atenção ao ciclo 

gravídico-puerperal (BRASIL, 1984).  

Em 1986, o Programa de Oncologia (Pro-Onco), do Instituto Nacional de 

Câncer/Ministério da Saúde, foi criado como estrutura técnico administrativa da extinta 

Campanha Nacional de Combate ao Câncer. Em 1990, o programa tornou-se Coordenação de 

Programas de Controle de Câncer e suas linhas básicas de trabalho eram a informação e a 

educação sobre os cânceres mais incidentes, dentre os quais o câncer de mama (ABREU, 1997). 

Já no final dos anos 90, com a implantação do Programa Viva Mulher,  foram iniciadas ações 

voltadas à formulação de diretrizes e à estruturação da rede assistencial para a detecção precoce 

do câncer de mama. O Documento de Consenso, em 2004, propôs as diretrizes técnicas para o 

controle do câncer de mama no Brasil (INCA,2004). 

Em 2005, com o lançamento da Política Nacional de Atenção Oncológica, o controle 

dos cânceres do colo do útero e de mama foi destacado como componente fundamental dos 

planos estaduais e municipais de saúde. Neste mesmo ano, foi elaborado o Plano de Ação para 

o Controle dos Cânceres de Colo do Útero e de Mama 2005-2007, que propôs seis diretrizes 

estratégicas: aumento de cobertura da população-alvo, garantia da qualidade, fortalecimento do 

sistema de informação, desenvolvimento de capacitações, estratégia de mobilização social e 

desenvolvimento de pesquisas (BRASIL,2005).  

A importância da detecção precoce dessas neoplasias foi reafirmada no Pacto pela 

Saúde, em 2006, com a inclusão de indicadores na pactuação de metas com estados e 

municípios para a melhoria do desempenho das ações prioritárias da agenda sanitária nacional 

(BRASIL,2006) 

Em abril de 2009, o INCA promoveu o Encontro Internacional sobre Rastreamento do 

Câncer de Mama, no Rio de Janeiro, que reuniu representantes do Ministério e das secretarias 

estaduais de saúde, do movimento organizado de mulheres e de instituições ligadas ao controle 

do câncer, com objetivo de conhecer a experiência de programas bem-sucedidos da Europa, 

Canadá e Chile. O Encontro resultou no resumo executivo com recomendações para 

implantação de programa organizado de rastreamento do câncer de mama (INCA,2008b). 
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 O Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama – SISMAMA -  foi 

desenvolvido pelo INCA, em parceria com o Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), como ferramenta para gerenciar as ações de detecção precoce do câncer de 

mama. O Sistema foi instituído pela Portaria SAS nº 779, de 2008, e entrou em vigor em junho 

de 2009. Os dados gerados pelo sistema permitem avaliar a oferta de mamografias à população 

alvo e estimar sua cobertura, avaliar a qualidade dos exames, a distribuição dos diagnósticos, a 

situação do seguimento das mulheres com exames alterados, dentre outras informações 

relevantes ao acompanhamento e melhoria das ações de controle da doença (INCA,2008a). 

 Esse sistema está implantado nas clínicas radiológicas e nos laboratórios de 

citopatologia e histopatologia que realizam exames pelo Sistema Único de Saúde (módulo do 

prestador de serviço) e nas coordenações estaduais, regionais, municipais e intermunicipais 

responsáveis pelo acompanhamento das ações de detecção precoce do câncer (módulo de 

coordenação)(INCA,2008b). 

Entretanto, a priorização do controle do câncer de mama foi reafirmada em março de 

2011, com o lançamento do plano nacional de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico 

e tratamento do câncer pela presidente da República Dilma Roussef. O plano previu 

investimentos técnico e financeiro para a intensificação das ações de controle nos estados e 

municípios. No âmbito da detecção precoce, as perspectivas apontadas foram: garantia de 

confirmação diagnóstica das lesões palpáveis e das identificadas no rastreamento; implantação 

da gestão da qualidade da mamografia; ampliação da oferta de mamografia de rastreamento na 

população alvo; comunicação e mobilização social; e fortalecimento da gestão do programa. 

Na atenção terciária, foi apontada a necessidade de dar continuidade às ações de ampliação do 

acesso ao tratamento do câncer com qualidade, conforme objetivos da Política Nacional de 

Atenção Oncológica (INCA, 2011). 

 Em maio de 2013, a política de atenção oncológica foi atualizada pela Política Nacional 

para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse mesmo ano, foi instituído o 

Sistema de Informação de Câncer (SISCAN), uma versão em plataforma web que integra os 

Sistemas de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama 

(SISMAMA). 

Importantes avanços na abordagem do câncer de mama aconteceram nos últimos anos, 

em que a chave do controle é a prevenção secundária com a detecção precoce. Por mais ampla 

que seja a cobertura das intervenções curativas, este adoecimento só poderá controlar-se se 

forem implementadas medidas para detectá-lo em suas etapas iniciais. Isto exige, entre outras 
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medidas, iniciativas para impulsionar decididamente o treinamento dos profissionais da saúde 

a realizar uma exploração clínica competente, da saúde mamáriados pacientes para que possam 

ser ingrediente indispensável para promover ações, de atenção primária e para reforçar a prática 

dos exames de detecção precoce entre as mulheres (FRENK, 2009). 

Diante disso, os esforços para o controle do câncer de mama têm seu foco na prevenção 

secundária a partir de “ações de detecção precoce, isto é, na descoberta dos tumores mamários 

ainda pequenos, com doença restrita ao parênquima mamário”. O estágio em que a doença é 

identificada e quando o tratamento é iniciado irá interferir na opção pelas terapêuticas, mais ou 

menos agressivas, e nos resultados alcançados, os quais envolvem maior ou menor 

comprometimento emocional, custo econômico e social e entre outros (MELO; SOUZA, 2012).  

Dessa forma, o tratamento sistêmico será determinado de acordo com o risco de 

recorrência (idade da paciente, comprometimento linfonodal, tamanho tumoral, grau de 

diferenciação), assim como das características tumorais que irão ditar a terapia mais apropriada. 

Essa última baseia-se, principalmente, na mensuração dos receptores hormonais (receptor de 

estrogênio e progesterona) - quando a hormonioterapia pode ser indicada; e também de HER-2 

(fator de crescimento epidérmico 2)- com possível indicação de terapia biológica anti-HER-2 

(INCA, 2015a). 

Com isso, o conhecimento atual, as características biológicas do câncer de mama e a 

tecnologia disponível não justificam a adoção de estratégias direcionadas especificamente à 

prevenção primária, que ainda não é possível devido à variação dos fatores de risco e às 

características genéticas que estão envolvidas na sua etiologia. Dessa maneira, o diagnóstico 

precoce do carcinoma mamário está ligado além de outros fatores ao fornecimento de 

informações às mulheres e práticas educativas em saúde que conscientizem-nas sobre a 

realização desses exames, que constituem a tríade de rastreamento para esta neoplasia (MELO; 

SOUZA, 2012). 

Diante disso, temos que a Estratégia de Saúde da Família-ESF  é a porta de entrada 

da Atenção Básica e de acordo com o Ministério da Saúde, deve considerar o sujeito em sua 

singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio cultural, buscando a 

promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de 

sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável 

(BRASIL, 2007). 

Na ESF, também devem ser realizados  ações coletivas e individuais na prevenção 

do câncer de mama e colo de útero pela Equipe de Atenção Básica, como a orientação ao 

autoexame e a sensibilização para realização do exame de prevenção, é atribuição dos 
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profissionais da Estratégia Saúde da Família. De grande relevância também é a detecção 

precoce, como o Exame Clínico das Mamas e a busca ativa das mulheres com alterações nos 

resultados. 

No que se refere às atribuições dos profissionais da Atenção Básica, para realizar o 

controle dos cânceres de mama e colo de útero, é atribuição de todos os profissionais de saúde 

da atenção básica: conhecer ações de controle; planejar e programar ações; realizar atividades 

de promoção, prevenção, rastreamento/detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação 

e cuidados paliativos; oferecer atenção integral e contínua, articuladas com outros níveis de 

atenção; garantir qualidade de registro nos sistemas de informações; conhecer hábitos de vida, 

aspectos culturais, éticos e religiosos das famílias de sua área; valorizar saberes e práticas; 

realizar trabalhos em equipe; reuniões para discussão de planejamento e avaliação de ações; 

identificação de mulheres que necessitam de atenção domiciliar; participação das atividades de 

educação permanente; desenvolvimento de atividades educativas; acompanhamento e avaliação 

das ações desenvolvidas com consequente readaptação se necessário e ainda identificação de 

parcerias e recursos na comunidade (BRASIL, 2013). 

No que diz respeito às ações previstas pelas políticas públicas de saúde para o 

controle de câncer de mama na atenção primária, o enfermeiro tem um papel fundamental e 

encontra um amplo espaço para o desenvolvimento das atividades diárias, pois mantém 

considerável autonomia nas suas práticas (BRASIL, 2005; NAUDERER et al, 2008). 

A Enfermagem destaca-se por estar, intimamente, ligada ao ser humano e 

preocupada com o seu bem-estar, enquadrando-se no desafio para a elaboração de ações de 

Educação em Saúde que permitam incentivar as pessoas à reflexão crítica da realidade. Ainda 

existem as atribuições específicas dos enfermeiros que são: atender de forma integral; realizar 

consulta de enfermagem, exame citopatológico e ECM, de acordo com critérios estabelecidos; 

solicitar e avaliar exames, prescrever tratamentos e realizar encaminhamentos, conforme 

protocolos ou normas do gestor local; examinar e avaliar pacientes com manifestações clínicas 

relacionadas ao câncer de mama; realizar cuidados paliativos nas UBASF ou em domicílio, e 

encaminhar se necessário; participar de ações de educação permanente e ainda, participar do 

gerenciamento de insumos (BESERRA;PINHEIRO; BARROSO, 2008). (BRASIL, 2013). 

É na abordagem dialógico-reflexivo-participativa que o enfermeiro deve atuar junto à 

comunidade, motivado pela possibilidade de elaborar paradigmas para cada indivíduo, unindo 

o saber cientifico ao conhecimento popular, inerente a cada pessoa. Portanto, diante dessa 

perspectiva dialógica, a enfermagem utiliza estratégias alternativas com o intuito de transmitir 
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informações sobre promoção da saúde do indivíduo e da comunidade, em detrimento da 

abordagem tradicional para o cuidado. 

Dessa forma, os profissionais enfermeiros devem ser capazes de compartilhar 

informações de qualidade e realizar um trabalho educativo sistemático para que a população 

feminina adquira conhecimento e adote condutas e atitudes responsáveis em relação ao 

autocuidado e saúde da mama, além de realizar procedimentos para detectar algum tipo de 

anormalidade nos seios por meio de uma boa história clínica e um exame das mamas eficaz 

(GONZÁLEZ-ROBLEDO et al 2011). 

Diante disso, é sabido que as ações educativas influenciam o estilo de vida, melhoram 

a relação profissional-indivíduo, o ambiente social e físico e reforçam a promoção da saúde. 

Além disso, enquanto prática social, a educação em saúde favorece o conhecimento, atitudes e 

práticas adequadas em saúde, além da compreensão dessa relação no processo saúde-doença 

(SILVA, 2009). 

Com isso, a necessidade de ser realizado um trabalho diretamente voltado para 

população fazendo uso da promoção da saúde como um grande desafio, dessa forma, torna-se 

relevante a aplicação do inquérito CAP (conhecimento, atitude e pratica) que  apresenta como 

objetivo o desenvolvimento de programas mais adequados para as necessidades específicas da 

população selecionada (ALVES; LOPES, 2008). 

No que se reporta ao desenvolvimento de ações direcionadas a um maior 

comprometimento das mulheres com práticas preventivas, de detecção precoce do câncer de 

mama, além da percepção de mudanças físicas indicativas de alerta, como a realização de 

procedimentos pela própria pessoa e outros desenvolvidos pelos profissionais, acredita-se no 

favorecimento deste processo por meio de estratégias educativas com vistas a desenvolver o 

conhecimento, atitude e prática voltadas para o cuidado e diagnóstico precoce da doença 

(SILVA, 2009). 

Dessa forma, o conhecimento significa recordar fatos específicos (dentro do sistema 

educacional do qual o indivíduo faz parte) ou a habilidade para aplicar fatos específicos para 

resolução de problemas, ou ainda, emitir conceitos com a compreensão adquirida sobre 

determinado evento. Atitude é essencialmente ter opiniões, é também ter sentimentos, 

predisposições e crenças, relativamente constantes, dirigidas a um objetivo, pessoa ou situação, 

relaciona-se ao domínio afetivo - dimensão emocional. Prática é a tomada de decisão para 

executar a ação, relaciona-se aos domínios psicomotor, afetivo e cognitivo - dimensão social 

(BRITO et al, 2010; MARINHO et al, 2003; MARINHO et al, 2008).  
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Tais conceitos vêm sendo trabalhados no contexto do câncer de mama, em especial 

pela enfermagem, em que se tem observado abordagens voltadas para a prática de auto exame 

das mamas e mamografia e para a detecção precoce da doença, principalmente, em estudos 

desenvolvidos nas Regiões Sudeste e Nordeste (BRITO et al, 2010; MARINHO et al, 2003; 

MARINHO et al, 2008; SILVA, 2012). 

Nesse sentido a proposta de trabalho por meio das Redes de Atenção à Saúde 

objetiva um avanço na qualificação da atenção e da gestão, envolvendo uma abordagem 

diferenciada para a saúde, com ações assistenciais efetivas, definindo arranjos organizativos 

que fundamentem ações mais integradas, que se conectem e comuniquem por intermédio de 

uma complexa inter-relação dos pontos de atenção, que considerem as necessidades de saúde 

da população como eixo estruturante e, que envolvam acesso, qualidade, custo, eficiência e 

efetividade lidando, desta forma, com a intensa fragmentação dos serviços, programas, ações e 

práticas clínicas (MENDES, 2011). 
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METODOLOGIA 
 

Tipo de Estudo 
O estudo é descritivo, transversal, com a utilização do Inquérito Conhecimento, 

Atitude e Prática (CAP). 

Segundo Gil (2010, p. 27), “as pesquisas descritivas tem como objetivo a descrição 

das características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade 

de identificar possíveis relações entre variáveis”.  

Corte transversal é aquele em que os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados sem contar com a interferência do pesquisador, além de apresentar 

em seu desenvolvimento técnicas padronizadas, como o uso de questionários (RODRIGUES, 

2007). 

O inquérito CAP constitui um tipo de estudo que possibilita encontrar informações 

de uma população específica possibilitando alternativas para a busca de estratégias e 

intervenções mais eficazes, podendo ser adaptados a diferentes contextos com a finalidade de 

um melhor planejamento nas ações de promoção da saúde (NICOLAU; PINHEIRO, 2012). 

Marinho et al. (2003) evidenciaram em seu estudo que os conceitos de 

conhecimento, atitude e prática eram descritos da seguinte forma: 

- conhecimento – significa recordar fatos específicos (dentro do sistema 

educacional do qual o indivíduo faz parte) ou a habilidade para aplicar fatos específicos para a 

resolução de problemas ou, ainda, emitir conceitos com a compreensão adquirida sobre 

determinado evento; 

- atitude – é, essencialmente, ter opiniões, sentimentos, predisposições e crenças, 

relativamente constantes, dirigidos a um objetivo, pessoa ou situação. Relaciona-se ao domínio 

afetivo – dimensão emocional; 

- prática – é a tomada de decisão para executar a ação. Relaciona-se aos domínios 

psicomotor, afetivo e cognitivo – dimensão social. 

 Local do Estudo 
O estudo foi realizado na Estratégia de Saúde da Família (ESF) da sede do 

município de Crato- CE, localizado ao Sul do Estado do Ceará e conta com uma população 

residente de 121.428 habitantes, dos quais 57.616 homens e 63.812 mulheres. Atualmente, 

apresenta 41 equipes da ESF, sendo 21 na zona urbana (sede do município), e 12 na zona rural, 
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que acompanham um total de 28.230 famílias, das cerca de 31.100 cadastradas no município 

(DATASUS, 2015). 

As equipes da ESF localizadas na zona urbana estão na Vila Alta,  Muriti, 

Misericórdia, Independência, Parque São José , Belmonte , CEMIC,  Seminário, Santa Luzia, 

Vila Lobo, São Miguel.  

A equipes ESF localizadas na zona rural estão em Baixio das Palmeiras, Riacho 

Vermelho, Monte Alverne, Malhada, Ponta da Serra III, Santa Rosa, Dom Quintino, Ponta da 

Serra II, Ponta da Serra IV, Vila São Bento, Vila Padre Cícero. 

 

Quadro 1. Distribuição das Estrategias de Saúde da Família ESF de Crato selecionadas para participar da pesquisa. 

   

 

Cada equipe da ESF compõe-se por um enfermeiro, um médico, um dentista, um 

auxiliar ou técnico de enfermagem, um auxiliar de consultório dentário ou técnico de higiene 

bucal e cinco a sete agentes comunitários de saúde. As unidades de saúde acima referidas são 

submetidas à gestão da prefeitura municipal e juntas somam um percentual maior de mulheres 

cadastradas.  

População e Amostra 
 

A população do presente trabalho foi constituída por dois tipos de sujeitos do 

município de Crato-CE: uma formada por 21 enfermeiros da zona urbana da ESF e outra 

constituída por 349 mulheres usuárias da ESF da zona urbana. 

Todos os enfermeiros 21 (100%) da zona urbana das ESF foram incluídos na 

pesquisa a exceção aqueles que tiverem menos de seis meses de atuação na unidade de saúde 

selecionada para o estudo. Entres os enfermeiros apenas 7 participaram do estudo. 
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Quadro 2. Distribuição dos Enfermeiros das Estrategias de Saúde da Família ESF de Crato selecionadas para 

participar da pesquisa 

 

 

A amostra foi selecionada com base nos critérios de inclusão e exclusão. As equipes 

da ESF selecionadas localizam-se na zona urbana da sede do município de Crato-CE. 

Quanto às mulheres usuárias da ESF, o município do Crato tem um total de 9.283 

mulheres cadastradas acima de 18 anos, sendo 3.695 delas cadastradas nas equipes 

selecionadas.   

A partir dos dados obtidos pelo DATASUS e após aplicação da fórmula para 

população finita, encontrou-se uma amostra de 349 mulheres. Esse tamanho de amostra foi 

calculado com margem de erro de 5%, nível de confiança de 95% e estimativa de proporção de 

50%, considerando a população de 3.695 mulheres, grupo potencialmente alvo para o câncer 

de mama. 

Foram incluídas as mulheres que utilizam o sistema local de saúde do município, 

que estavam cadastradas nas equipes da zona urbana do município, pertencentes a faixa etária 

acima de 18 anos de idade, que estiverem presentes para atendimento, nos dias selecionados 

para a pesquisa e capacidade para responder o questionamento. Porem serão excluídas as 

mulheres que já apresentaram câncer de mama. 

 

 Coleta de Dados 
Realizada no período de novembro de 2015 a janeiro de 2016, após autorização da 

Secretaria de Saúde do Município do Crato (ANEXO A) e aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (ANEXO G). 

Foram realizadas entrevistas através de visitas da pesquisadora na unidades de 

saúde, em dias acordados com os enfermeiros das equipes. Primeiramente, fez-se uma 

entrevista com os enfermeiros de forma privativa (sala da consulta de enfermagem), em 

segundo momento, foi feito a coleta com as mulheres. Os que não aceitaram participar da 

pesquisa e os que tinham menos de seis meses na unidade apenas permitiram que a coleta fosse 
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feita com a mulheres agendadas para consultas na UBASF e presentes nos dias das visitas da 

pesquisadora.  

Foram aplicados em ambas as amostras, os instrumentos de Oliveira (2014), que 

caracteriza e avalia o conhecimento, atitude e prática dos enfermeiros e usuárias das UBSF no 

que se refere à detecção precoce do câncer de mama (Anexos B e C).  

Os instrumentos sofreram adaptação no item 1 em o nome do município que será 

realizado o estudo (título do instrumento), conforme autorização da autora (Anexo F) 

Para a caracterização do grupo de enfermeiros da ESF foi aplicado um questionário 

semiestruturado (Anexo D) que constou de variáveis sóciodemográficas (idade, sexo, tipo de 

união), variáveis relacionadas à formação profissional (tempo de formado, titulação, tempo de 

atuação na ESF, cursos de atualização) e variáveis de ações de conhecimento, atitude e prática 

acerca da detecção precoce do câncer de mama.  

Um segundo questionário (Apêndice E) foi realizado com as usuárias durante 

atendimento na UBASF e também permitiu um levantamento de variáveis sóciodemográficas 

(idade, tipo de união, número de filhos), variáveis clínicas/ginecológicas (como a menarca e 

menopausa), fator de risco (amamentação, história familiar, etilismo) e variáveis referentes ao 

conhecimento, atitude e prática quanto ao câncer de mama. Todos os itens que eram voltados 

para o AEM foram substituídos por aupalpação APM no instrumento aplicado as amostras.   

Foi aplicado, somente para as mulheres, um terceiro questionário (Anexo E), que 

corresponde ao Critério de Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de 

Empresa de Pesquisa/ABEP (ABEP, 2012). 

O primeiro questionário foi direcionado aos enfermeiros da Estratégia Saúde da 

Família do município de Crato, tinham presentes 27 questões. Da 1ª a 10ª estavam constavam 

dados sóciodemográficos e perfil profissional.  Da 11ª a 18ª estavam aquelas direcionadas ao 

conhecimento que essas profissionais mantinham acerca do câncer de mama. Da 19ª a 22ª às 

suas atitudes e da 23ª a 27ª a prática direcionada ao tema abordado. 

As primeiras cinco questões (11 a 15) do conhecimento eram objetivas e 

apresentavam somente um ítem correto. Quem selecionasse a resposta adequada ganharia um 

ponto. Caso escolhesse alguma inadequada, não pontuaria.  A 16ª questão tinha 4 itens em que 

todos eram verdadeiros. Quem marcasse todos estaria com a sua resposta adequada e ganharia 

dois pontos. Quem acertasse 2 ou 3 teria sua resposta regular e marcaria um ponto. Quem 

optasse por uma ou nenhuma obteria resposta inadequada e não pontuaria. A 17ª e 18ª questões 

eram perguntas subjetivas. Aquelas enfermeiras que apresentassem pelo menos cinco fatores 

de risco ou manifestações corretas, marcariam dois pontos. Quem relatasse pelo menos três 
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teria resposta regular e ganharia um ponto e abaixo disso, obteria resposta inadequada e não 

marcaria nenhum ponto. 

As questões 19ª a 22ª estão relacionadas à atitude dos enfermeiros diante da 

detecção precoce do câncer, em que eram ofertadas duas opções. Quem marcasse a questão 

desejada, descrita nos resultados, teria sua resposta adequada e marcaria um ponto. Caso 

contrário não pontuaria. 

Já as questões 23ª a 27ª são relacionadas à prática. As quatro primeiras 

apresentavam duas opções. Quem marcasse a resposta “sim” teria o item considerado adequado 

e marcaria 1 ponto. Quem respondesse “não” não marcaria ponto. Na última questão eram 

apresentados quatro questões, em que quem respondesse “sempre” teria resposta adequada e 

pontuaria dois pontos, “quase sempre” foi considerada regular e pontuaria um ponto e “às 

vezes” ou “nunca” não marcaria nenhum, pois teria resposta inadequada. 

O segundo questionário foi direcionado às mulheres atendidas pela ESF do 

município de Crato. Contou com 25 questões, dentre objetivas e subjetivas. 

A 1ª a 10ª questão está relacionada a dados sóciodemográficos e antecedentes 

pessoais. Da 11ª até a 17ª estão questões que abordam o conhecimento das mulheres 

entrevistadas acerca do tema câncer de mama. A questão de número 11 é objetiva e considera 

resposta adequada, obtendo um ponto, quem a marcou de forma afirmativa. Caso contrário teria 

reposta inadequada e não conseguiu nenhum ponto. A de número 12 é uma complementação 

da anterior, não sendo classificada como adequada ou inadequada e sim sendo utilizada para 

acréscimo de informações. 

A questão de número 13 como abordou duas indagações foi considerada adequada 

quem acertou os dois, pontuando dois pontos, regular quem respondeu corretamente somente 

um deles e inadequada quem marcou resposta negativa ou não soube confirmar de maneira 

correta as perguntas indagadas, não obtendo ponto. 

As questões 14 e 17 foram consideradas adequadas quem marcou sim e soube 

responder a diferença entre AEM e ECM, no caso da primeira, pontuando um ponto e de forma 

inadequada quem marcou a resposta negativa ou não soube dizer a diferença entre os exames, 

não pontuando. 

As questões 15 e 16 foram divididas em duas partes: uma objetiva e outra subjetiva. 

Foi considerada resposta adequada, obtendo dois pontos, quem respondeu sim e soube relatar 

pelo menos dois fatores de risco para o câncer de mama, na primeira questão e pelo menos duas 

manifestações desse tipo de câncer, na segunda questão, avaliadas de forma separadas. Quem 

só conseguiu apresentar um risco ou manifestação foi considerada resposta regular, marcando 
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um ponto e quem respondeu que não tinha conhecimento ou na parte subjetiva não soube 

responder ou respondeu de forma incorreta, obteve resposta inadequada e não pontuou na 

questão. 

As questões 18 a 21 avaliaram a mulheres de Crato quanto à atitude relacionada a 

detecção precoce do câncer de mama.  

Na questão de número 18, foram apresentados seis itens. Quanto a participação de 

palestras sobre o tema, quem selecionou o item “sim, sempre que tiver eu irei” obteve resposta 

adequada e marcou dois pontos, quem marcou “sim, quando tiver tempo eu vou” ou “às vezes 

tenho vontade” foi considerada resposta regular pontuando um ponto. Quem marcou “não, já 

sei o que é necessário”, “não, acho perde de tempo” e “nunca fui informada que teria” obteve 

resposta inadequada e não ganhou ponto. 

Foi considerada resposta adequada na questão 19 e 20 quem respondeu de maneira 

afirmativa marcando um ponto. A questão 21 foi uma complementação da anterior e quem 

optou pelo ítem “nunca precisou, pois eles solicitaram na hora certa” também foi considerado 

também como reposta adequada também marcando um ponto, já que não poderia atribuir a falta 

de atitude em uma situação em que não houve necessidade, já que a mamografia foi solicitada 

pelo profissional. Os demais itens foram considerados resposta inadequada, não pontuando. 

As questões 22 a 25 estavam relacionadas à prática das mulheres acerca a detecção 

precoce do câncer de mama.  A 22 e 25 foram consideradas respostas adequadas, marcando um 

ponto, quem respondeu de forma afirmativa. Já as questões 23 e 24 foram adequadas, também 

marcando um ponto, quem respondeu de forma negativa, já que se tratava de fatores de risco. 

Com isso, respostas contrárias foram consideradas inadequadas, não apresentando pontuação. 

Para classificação das respostas de conhecimento, atitude e prática, foi utilizada a 

classificação apresentada nas tabelas 2 e 3, apresentadas abaixo. 

Tabela 1. Distribuição da pontuação de respostas dos enfermeiros da ESF de Crato, relacionado ao questionário 
correspondente ao Anexo D. 

 Adequado Regular Inadequado 
Conhecimento 8-11 pontos 5-7 pontos 0-4 pontos 
Atitude 3-4 pontos - 0-2 pontos 
Prática 5-6 pontos 3-4 pontos 0-2 pontos 

 

Tabela 2. Distribuição da pontuação de respostas das mulheres acompanhadas pela ESF de Crato, relacionado ao 
questionário correspondente ao Anexo E. 

 Adequado Regular Inadequado 
Conhecimento 7-9 pontos 4-6 pontos 0-3 pontos 
Atitude 3-4 pontos 2 pontos 0-1 ponto 
Prática 4 pontos 3 pontos 0-2 pontos 
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Análise dos Dados 

A análise dos dados foi realizada com base na estatística descritiva. A distribuição 

de frequências foi expressa por percentagem para as variáveis categóricas. As frequências dos 

dados (variáveis) categóricos foram testadas pelo teste Qui-Quadrado (X2). As variáveis 

contínuas o teste de Smirnov. 

Foi considerado o p ‹ 0,05 como corte para significância estatística. 

Os dados serão apresentados através de tabulações e gráficos. Será utilizado o 

programa StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0.0.0. 

Aspectos Éticos 
 

Atendendo à Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, o indivíduo foi 

esclarecido quanto ao objetivo do estudo, forma de realização, riscos da pesquisa, ausência de 

ônus e ausência de pagamento pela participação na pesquisa, divulgação dos resultados será 

usado para fins de pesquisa, garantindo-se o seu anonimato mediante ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi orientado também que sua participação é 

voluntária sem prejuízo das atividades assistenciais prestadas no decorrer de sua hospitalização, 

bem como a liberdade de desistir a qualquer momento, sem qualquer ônus. 

No que tange aos riscos, considerando que toda pesquisa oferece algum tipo, nesta 

pesquisa o risco pode ser avaliado como mínimo. Apesar disso, esses riscos mínimos estão 

relacionados a possíveis desequilíbrios emocionais, ou desconforto durante a realização da 

entrevista. Para preveni-los ou minimizá-los, buscamos utilizar linguagem clara e acessível, 

dirimindo todas as dúvidas que possam surgir. Se, ao perceber ansiedade excessiva, desconforto 

ou outra intercorrência, foi suspensa a entrevista.  Também foi esclarecido ao participante que 

não era obrigado a responder questões que não quisesse ou não se sentisse à vontade. Destarte, 

prevê-se que esse estudo incide em riscos mínimos aceitáveis em relação ao conhecimento que 

foi gerado. Superada a etapa inicial de esclarecimento, a pesquisadora apresentou, ao convidado 

e seu familiar o Termo de Consentimento Livre Esclarecimento (TCLE) (APENDE A e B) para 

que foi lido e compreendido, antes da concessão do seu consentimento. O TCLE foi elaborado 

em duas vias e assinado pelo pesquisador e assinado também pelo participante. Uma das vias 

ficou em poder do sujeito do estudo, que contém telefone e email para contato com os 

pesquisadores e/ou comitê de ética, se desejado for pelo sujeito.  

Por fim, Foi solicitada autorização à Secretaria de Saúde do Município envolvido 

(ANEXO A). O projeto foi submetido à Plataforma Brasil com emissão para o comitê de ética 
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em pesquisa UFC, obedecendo aos preceitos da Resolução 466/2012 e obteve aprovação 

mediante ao parecer no 047656/2015 (ANEXO H). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O monitoramento do câncer de mama é uma ação complexa que se inicia com a 

prevenção e finaliza com a detecção precoce, diagnóstico das lesões suspeitas e tratamento das 

mulheres com câncer. 

Diante disso, para ter êxito nesse rastreamento se faz necessário que a população tenha 

conhecimento da doença e possa colocar e prática atitude que venha prevenir o câncer de 

mama. 

  Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família do Município de Crato. 
 

Dados Sócios demográficos e Perfil Profissional. 

 

Em relação aos enfermeiros, todos que participaram da pesquisa 7 (100%) são do sexo 

feminino, com faixa etaria de 27 à 42 anos de idade. Em realação ao número de filhos, tivemos 

que 5 (71,4%) relataram ter filho e 2 (28,57%) não tem filho. 

Todas as mulheres com idade acima de 20 estão em risco de desenvolver câncer de 

mama, independentemente de raça, etnia, idade ou ocupação (Banning, 2011). No entanto, 

sabe-se que as mulheres com história familiar positiva para câncer de mama em parentes de 

primeiro grau (mãe, irmã ou filha) são duas vezes o risco de desenvolver câncer de mama do 

que as mulheres sem história familiar positiva para câncer de mama, e o risco aumenta de três 

a quatro dobras se uma mulher tem duas ou mais parentes de  primeiro grau com câncer de 

mama (NORMAN E CÉREBRO, 2005; ALLEN et al., 2010). 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição dos enfermeiros da estrategia de saúde da família da cidade do Crato de 
acordo com seu tipo de união  
 

.                           
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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No que diz respeito ao tipo de união, temos que a sua maioria 57% dos enfermeiros 

encontrava-se em uma união estavel. Esse resultado é similar ao do estudo de Jácome et al, 

2011 em que ocorreu a predominância do sexo feminino e do estado civil casado entre os 

enfermeiros. 

GRÁFICO 2 – Distribuição dos enfermeiros da estrategia de saúde da família da cidade do Crato de 
acordo com seu tempo de formada  
 

             
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com relação à participação em curso sobre câncer de mama, 2 (40%) já haviam 

participado de curso, ambos de curta duração, 1 (20%) há menos de seis meses, pelo município 

atual e 1 (20%) pela Universidade Federal da Paraíba, na graduação, entre um a cinco anos.  

Com relação ao perfil profissional, nenhum profissional possui mestrado ou doutorado. 

Sendo que 02 apresentaram duas especialização e 05 tinham uma especialização, sendo que 

apenas um era especialista em Saúde da Família. Isso mostra a necessidade de profissionais 

com um direcionamento maior nesse nível de atenção. 

O  percentagem elevada de médicos e enfermeiros com cursos de especialização revela 

um grau satisfatório de capacitação profissional, também encontrado em estudos que 

avaliaram outras equipes de ESF, refletindo o desejo dos profissionais de saúde por uma 

capacitação continuada (JÁCOME et al., 2011). 
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GRÁFICO 3 – Distribuição dos enfermeiros da estrategia de saúde da família da cidade do Crato de 
acordo com o tempo trabalha na Estratégia Saúde da Família 
 

                            
Fonte: Elaborada pelo autor. 

No estudo, a maioria 4 (57%) das enfermeiras entrevistadas relataram ter um tempo de 

serviço entre um a cinco anos. Já em Mossoró, um estudo revelou que 55,5% dos enfermeiros 

das equipes da ESF do município tinham um tempo de serviço de, no máximo, 10 anos de 

atuação. Tempo de serviço curto pode refletir rotatividade profissional alta, o que dificulta o 

estabelecimento dos vínculos necessários a uma ação promotora da saúde (JÁCOME et al., 

2011). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem papel fundamental no rastreamento do câncer 

de mama e, entre os múltiplos desafios, destacam-se a permanente necessidade de qualificação 

e responsabilização dos diversos agentes para que se possa garantir a reflexão sobre as práticas 

e a identificação de falhas a serem corrigidas no processo (PARADA et al., 2008) 

 

Aspectos relacionados ao conhecimento pelos enfermeiros acerca do câncer de 
mama.  
 

A enfermagem tem maior participação nos processos educativos, nos movimentos de 

organização, bem como na ocupação de funções estratégicas no âmbito da gestão. 

Dessa forma, sua competência é divulgar informações à clientela, no tocante aos 

fatores de risco, ações de prevenção e detecção precoce, orientando a adoção de modelos 

comportamentais e hábitos saudáveis. Essas ações facilitam a aquisição do conhecimento 

prévio das mulheres na detecção precoce do câncer de mama, proporciona autonomia para o 

autocuidado e desenvolve o potencial para promoção da saúde. Essa situação foi constatada 
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na pesquisa com maior participação dos enfermeiros nos cursos de capacitação (BRASIL, 

2010). 

GRÁFICO 4- Distribuição das enfermeiras da ESF quanto ao conhecimento acerca dos métodos 
preconizados, no Brasil, para rastreamento do câncer de mama. Crato, CE, 2015. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Em relação aos métodos preconizados, no Brasil, para rastreamento do câncer de mama  

5 (71%) responderam de forma adequada, mas ainda tiveram 2 (29%) em que a resposta não 

foi considerada o exame clínico das mamas como um de escolha, e sim o APM (Gráfico 4). 

Segundo o INCA, 2014 o ECM e a mamografia são considerados, atualmente, os 

métodos de escolha para rastreamento do câncer de mama. Apesar da autoplapação  ter a sua 

importância para autoconhecimento do corpo da mulher, esse não está como método prioritário 

para detecção precoce.  

Considerou-se resposta adequada aquelas profissionais que responderam ao serem 

indagadas sobre os métodos preconizados, no Brasil, para rastreamento do câncer de mama 

feminino, o ECM e a mamografia. A questão apresentava quatro itens em que somente um era 

a resposta verdadeira. Aquelas que marcaram diferente, seja ítem que apresentava somente um 

dos métodos indicados pelo Ministério da Saúde ou que responderam “outros” foram 

consideradas inadequadas.  
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GRÁFICO  5 - Distribuição das enfermeiras da ESF quanto ao conhecimento acerca do exame de 
rastreamento com maior capacidade para detectar lesões e causar impacto na mortalidade por câncer de 
mama. Crato, CE, 2015. 

                   
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação ao exame de rastreamento com maior capacidade de detectar lesões e causar 

impacto na mortalidade por câncer de mama, a mamografia foi a mais relatada 6 (85,7%), mas 

também houve resposta em que o ECM 1 (14,3%) ( Gráfico 5). 

Quando se faz uma análise do gráfico 4 e do gráfico 5 fazendo uma correlação percebe-

se que os enfermeiros apresentam conhecimento relacionado a importância da mamografia, mas 

em relação ao ECM ainda tem-se um déficit de conhecimento muito grande. 

Dessa forma, o estudo mostra a necessidade desses enfermeiros estarem buscando 

estudos atualizado para que adquiram o conhecimento necessário para presta um bom 

atendimento as mulheres que são acompanhadas na ESF. 

O Programa de Controle do Câncer de Mama, proposto pelo INCA em seu documento 

de consenso, preconiza que todas as mulheres a partir de 40 anos devem ser submetidas 

anualmente ao ECM; e as mulheres com idade entre 50 a 69 anos à mamografia, com intervalo 

máximo de dois anos entre os exames. Caso apresentem risco elevado para câncer de mama, a 

realização do ECM e a mamografia devem ser antecipadas para os 35 anos e com periodicidade 

anual. A Lei nº 11.664/08 determina o direito à realização do exame mamográfico a todas as 

mulheres a partir dos 40 anos (BRASIL,2008b). 

Mesmo com os avanços das técnicas diagnósticas, o ECM ainda tem seu papel de 

destaque na prevenção secundária das neoplasias mamárias, realizados por médicos e 

enfermeiros treinados. O exame é uma boa oportunidade para o profissional educar a população 
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feminina sobre o câncer da mama, seus sintomas, fatores de risco, detecção em estágios iniciais 

e sobre a composição e variabilidade da mama norma (BRASIL, 2013). 

A questão apresentou três itens em que somente um era verdadeiro. Enfermeiros que 

marcaram a mamografia obtiveram resposta adequada, aquelas que escolheram ECM ou APM 

como método de maior capacidade de detectar lesões e causar impacto na mortalidade por 

câncer de mama obtiveram resposta inadequada. 

Dessa forma, somente foi considerada resposta adequada aquelas em que as enfermeiras 

responderam o que foi preconizado pelo MS e apresentado acima. 

TABELA 3- Conhecimento das enfermeiras da ESF acerca métodos de rastreamento de acordo com a idade. 
Crato, CE, 2015. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ao se indagar quais os métodos de rastreamento do câncer de mama, de acordo com a 

idade apresentada, quando se referiu quais os que deveriam ser realizados e sua periodicidade 

para as mulheres de 40 a 49 anos, 5 (71,4%) das enfermeiras responderam que seria o ECM 

anual e mamografia bianual, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde (Tabela 3). 

Em relação às mulheres de 50 a 69 anos, somente 2 (28,6%) responderam 

adequadamente (ECM anual e mamografia bianual), a maioria 4 (57,1%) referiram ser ECM e 

mamografia anual (Tabela 3). 

  No último grupo pesquisado, aqueles de mulheres a partir de 35 anos e que 

apresentavam alto risco para câncer de mama, todos os enfermeiro responderam  responderam 

Mulheres de 40 a 49 anos N % 

ECM anual. Se alterado, mamografia. 1 14,3 

ECM anual e mamografia bianual 5 71,4 

ECM e mamografia anual 1 14,3 

Total 7 100,0    
   

Mulheres de 50 a 69 anos N % 
ECM anual. Se alterado, mamografia. 1 14,3 

ECM anual e mamografia bianual 2 28,6 

ECM e mamografia anual 4 57,1 

Total 7 100,0    

Mulheres de 35 anos ou mais com risco 
elevado  

N % 

ECM anual. Se alterado, mamografia. 0 0,0 

ECM anual e mamografia bianual 0 0,0 

ECM e mamografia anual 7 100,0 

Total 7 100,0 
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adequadamente, ou seja, relataram a necessidade do ECM e mamografia anual, que é o que se 

orienta nesse grupo (Tabela 3). 

Enfermeiras que marcaram os itens acima apresentados, obtiveram respostas adequadas. 

Inadequadas foram aquelas que optaram por itens diferentes. Ressalta-se que cada questão foi 

avaliada separadamente, embora representadas na mesma figura para uma melhor visualização, 

de forma integral, do grupo-alvo de risco para o câncer de mama (Tabela 3). 

O que pode ser observado é que ainda existe muita dúvida em relação aos métodos 

preconizados para rastreamento de câncer de mama e quanto a periodicidade dos exames 

relacionados e às idades consideradas do grupo alvo. 

Em relação a grupos populacionais com risco muito elevado para o câncer de mama, foi 

questionado quais mulheres pertenciam a esse grupo. Essa questão apresentava quatro itens em 

que era solicitado a marcar a(s) alternativa(s) corretas. Nesse tópico foi esclarecido que poderia 

ser mais de uma opção. 

Todos os itens apresentados eram preconizados pelo Ministério da Saúde: 1. Mulheres 

com história familiar de pelo menos 1 parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 

50 anos de idade; 2. Mulheres com história familiar de pelo menos 1 parente de primeiro grau 

com câncer de mama bilateral ou de ovário, em qualquer idade; 3. Câncer de mama na família; 

4. Mulheres com lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia in situ. 

Baseado no que foi exposto, como todos eram preconizados, foi considerado resposta 

adequada quem marcasse as quatro opções, embora 1 (14,2%) tenha selecionado esse item, 

resposta regular caso selecionasse 2 ou 3 itens o que foi representado pela maioria 5 (71,4%) e 

resposta inadequada se escolhessem somente 1 deles, o que foi representado por 1 (14,2%) das 

profissionais entrevistadas (Tabela 3). Os números apresentados na figura 3 correspondem à 

quantidade de opções escolhidas, que estivessem de acordo com aquilo que era preconizado. 

Dessa forma, obteve-se um baixo nível de conhecimento entre os profissionais 

pesquisados quanto ao início do rastreamento mamográfico, pois apenas um enfermeiro 

apresentou uma resposta adequada. 
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GRÁFICO  6 -  Conhecimento das enfermeiras da ESF segundo o conhecimento acerca dos fatores de 
risco para o câncer de mama, Crato, CE, 2015. 

                
Fonte: Elaborada pelo autor. 

De acordo com o INCA, 2015b são diversos os fatores que estão relacionados ao 

aumento do risco de desenvolver a doença, tais como: idade, fatores endócrinos/história 

reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e fatores genéticos/hereditários. 

Em relação aos fatores de risco, nenhuma enfermeira obteve resposta adequada, pois só 

respondia adequadamente as que apresentassem pelo menos cinco fatores de risco e no estudo 

apensa duas (28,5%) se aproximaram relatando quatro fatores, as demais enfermeiras relataram 

três 2 (28,5%)  , dois 1 (14,2%) e um 2 (28,5%)  fator de risco.  

A determinação dos fatores de risco de uma população é importante para o planejamento 

de estratégias de rastreamento que buscam o diagnóstico precoce. Esses fatores sociais e 

culturais relacionados com o conhecimento, crenças e atitudes, bem como fatores relacionados 

à a organização dos serviços de saúde têm sido identificados como barreiras e facilitadores para 

melhorar rastreio mamográfico (SMITH et al., 2013). 

Dessa forma, esse resultado nos faz refletir a necessidade de conhecer o que é 

considerado fator de risco, pois o resultado é preocupante, uma vez que pessoas de alto risco 

para câncer de mama possam estar passando despercebidas nas unidades de atenção básica, 

quanto à detecção precoce dessa doença. 

 No gráfico 5, temos somente os fatores de risco mencionados pelas enfermeiras. O que 

se pode observar foi que somente cinco dos apresentados por Brasil (2013) foram citados, entres 

eles: hereditariedade foi referida por todas as enfermeira 7 (100%),  idade, amamentação e os 

fatores endócrinos foram relatadas por 2 (28,5%) e estilo de vida, nuliparidade e exposição a 
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radiação por 1 (14,2%) (Figura 3). Os demais itens não foram relatados por nenhuma delas, 

refletindo a necessidade de reavaliar os conhecimentos acerca do assunto proposto e ressaltar a 

sua importância. 

Dessa forma, o conhecimento de fatores de risco é importante para a prevenção do 

câncer de mama, mas o conhecimento por si só pode não ser suficiente para solicitar à ação 

correta é necessário que os profissionais saibam quais as manifestações clinicas que devem ser 

investigadas (ADAMI, et al, 2008; FARMER et al., 2007). 

Dessa maneira é importância não só conhecimento dos fatores de risco, mas também é 

importante conhecer quais são os principais sintomas e, de acordo com o INCA, 2014, os 

sintomas do câncer de mama palpável são o nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de 

dor mamária. Podem surgir alterações na pele que recobrem a mama, como abaulamentos ou 

retrações ou um aspecto semelhante a casca de uma laranja e nódulos palpáveis na axila. 

Gráfico 7- Conhecimento das enfermeiras da ESF acerca das manifestações clínicas, Crato, CE, 2015. 
 

                
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A construção de um diagnóstico diferencial baseia-se na escolha de testes diagnósticos 

e na interpretação dos seus resultados e é habilidade essencial aos enfermeiros. O conhecimento 

da prevalência de câncer de mama, associado a aspectos como faixa etária, queixa principal e 

características dos sintomas e sinais referidos pela paciente, deve ser interpretado como a 

probabilidade de a mulher ter a doença antes da realização de testes diagnósticos, e caracteriza-

se como probabilidade pré-teste. Os sinais verificados pelo médico no ECM definem a 

probabilidade pós-teste, e o diagnóstico do câncer de mama depende ainda de testes 

diagnósticos complementares, os quais são realizados em série (isto é, consecutivos, com a 

Nódulo
mamário

Sinais
flogisticos

mama

Secreção
mamilar

Dor Invessão
mamailar

7

1

6

3
2

Manifestações clínicas investigadas 
na detecção precoce do câncer de 

mama



48 
 
decisão de solicitar o próximo teste da série, considerando os resultados do teste anterior), de 

forma a modificar a probabilidade pós-teste e possibilitar a indicação mais precisa de 

confirmação histopatológica da doença por meio de biópsia (BRASIL, 2015). 

De acordo com o questionamento feito aos enfermeiros participantes da pesquisa em 

relação as manifestações clínicas investigadas na detecção precoce do câncer de mama, somente 

o nódulo foi referido como manifestação clínica do câncer de mama por todas as enfermeiras 7 

(100%) (Gráfico 6). A secreção mamária foi citada por 6 (85,7%), a dor foi referida por 

3(42,8%), a inversão mamilar por 2 (28,5%) e os sinais flogísticos por 1 (14,2%).  

Diante disso, tem-se que os demais sintomas e sinais não foram relatados por nenhuma 

das enfermeiras entrevistadas, o que reflete desconhecimento. Com isso, a anamnese e o exame 

clínico das mamas estão entre os pilares da investigação diagnóstica de pacientes com queixas 

mamárias, tanto em uma primeira avaliação, na atenção primária, quanto em consultas em 

serviços de referência para diagnóstico de doença mamária. Os enfermeiros da atenção primária 

devem dominar a técnica do ECM e conhecer os principais sinais e sintomas sugestivos de 

câncer de mama, especialmente aqueles associados às fases iniciais da doença (BRASIL, 2013).  

Entretanto, na atenção primária, a avaliação de sinais e sintomas suspeitos de câncer de 

mama não visa ao diagnóstico final de neoplasia maligna nem à instituição do tratamento 

oncológico, pois seu objetivo é a correta classificação de risco de câncer para que a investigação 

diagnóstica possa prosseguir corretamente (SINGH et al., 2012). 

Igualmente à questão anterior, essa pergunta foi realizada de maneira subjetiva, não 

foram oferecidas as opções, e também se considerou a resposta adequada quando a entrevistada 

citasse pelo menos cinco manifestações clínicas preconizadas por Brasil, 2013; resposta regular 

quando referissem 3 ou 4 itens corretos e resposta inadequada abaixo de três opções 

preconizadas. 

Ao ser realizado uma avaliação individualmente, 1(14,2%) entrevistada respondeu 

adequadamente a questão que abordava as manifestações clínicas. A maior parte delas 5 

(71,4%) das enfermeiras obteve resposta regular e 1 (14,2%) tiveram suas respostas 

inadequadas. 

Aspectos relacionados a atitude dos enfermeiros acerca da detecção precoce do 
câncer de mama. 

 

A enfermagem tem maior participação nos processos educativos, nos movimentos de 

organização, bem como na ocupação de funções estratégicas no âmbito da gestão. 
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Portanto, sua competência é divulgar informações à clientela, no tocante aos fatores de 

risco, ações de prevenção e detecção precoce, orientando a adoção de modelos comportamentais 

e hábitos saudáveis. Essas ações facilitam a aquisição do conhecimento prévio das mulheres na 

detecção precoce do câncer de mama, proporciona autonomia para o autocuidado e desenvolve 

o potencial para promoção da saúde. Essa situação foi constatada na pesquisa com maior 

participação dos enfermeiros nos cursos de capacitação (JÁCOME et al., 2011). 

Em relação as primeira questão relacionada à atitude, temos que todas as enfermeiras 

entrevistadas 7 (100%) responderem de forma adequada a primeira questão relacionada à 

atitude, explanando o desejo de participar de cursos relacionados ao câncer de mama,  

Em relação à motivação dos gestores, para realização de consulta de qualidade na 

detecção precoce do câncer de mama, somente 4 (57,1%) obtiveram resposta satisfatória na 

questão seguinte, referindo ser motivadas pelos gestores para realizar consulta de qualidade na 

detecção precoce do câncer de mama (Gráfico 7).  

Diante desse cenário, o diagnóstico tardio pode estar relacionado à dificuldade de acesso 

da população aos serviços públicos de saúde, baixa capacitação dos profissionais envolvidos na 

atenção oncológica, incapacidade do sistema público na demanda ou na baixa capacidade dos 

gestores municipais e estaduais em definir o fluxo de casos suspeitos em diferentes níveis de 

atenção (JÁCOME et al., 2011). 

Grafico 8- Atitude das enfermeiras da ESF de acordo com a detecção precoce do câncer de mama. CRATO, 
CE, 2015. 

                
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Ao questionar se as enfermeiras acreditavam estarem capacitadas para realiza o ECM 

nas mulheres da sua área, apenas 2 (28,5%) relataram não está capacitada para esse exame. 
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No que se refere ao enfermeiro acreditar que ao realizar corretamente o APM poderia 

ser dispensado o ECM, todas 7 (100%) responderam de forma adequada, ou seja, disseram que 

não deveria ser dispensado (Gráfico 7). 

Jacome et al, 2011 afirma  a necessidade de qualificação dos profissionais, entre eles o 

enfermeiro, para consolidar o Programa Nacional de Educação Permanente em Saúde, aumentar 

a oferta de exames mamográficos e promover educação em saúde para a população.  

Diante desse cenário, tem-se que essa constatação reforça a importância da educação 

permanente, de modo a que os profissionais de saúde, em especial, os enfermeiros, possam 

desenvolver com competência as ações propostas pelas políticas públicas de controle do câncer 

que são de sua incumbência. Estudo realizado em 2012 sobre os temas abordados na consulta 

de enfermagem reforça essa necessidade ao destacar, entre as dificuldades na realização da 

consulta de enfermagem, a falta de capacitação profissional para aplicação da mesma 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Aspectos relacionados à prática dos enfermeiros acerca da detecção precoce do 
câncer de mama. 

Em relação a pesquisar sobre a prática realizada nas unidades básicas de saúde da área 

de atuação das enfermeiras entrevistadas, foi orientado que também seriam analisados os 

registros para que pudessem ser confirmadas de maneira mais eficaz as respostas fornecidas 

pelas profissionais, diante dos objetivos do estudo. 

Como resposta adequada para o item avaliado era necessário a resposta afirmativa pelas 

entrevistadas, mas também seria realizada a confirmação através do registro. 

 
Gráfico 9. Distribuição dos registros de atividades relacionadas à detecção precoce do câncer de mama. 
Crato, CE, 2015. 

               
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Mesmo com os avanços das técnicas diagnósticas, o ECM ainda tem seu papel de 

destaque na prevenção secundária das neoplasias mamárias, realizados por médicos e 

enfermeiros treinados. O exame é uma boa oportunidade para o profissional educar a população 

feminina sobre o câncer da mama, seus sintomas, fatores de risco, detecção em estágios iniciais 

e sobre a composição e variabilidade da mama normal (INCA, 2014). 

O que pôde ser observado nesse estudo foi que apenas 2 (28,5%) enfermeiras relataram 

o controle na unidade de saúde da realização do ECM em mulheres a partir de 40 anos de idade 

(Gráfico 8) estava vinculado ao exame preventivo ginecológico como é preconizado pelo 

ministério da saúde, ou seja, as mulheres que estavam no livro de registro eram aquelas que 

realizavam o papanicolaou, e foram consideradas devido ao fato, que a mulheres relataram 

sintomas de presença de nódulo na mama. 

 Já quando foi questionado as enfermeiras se existia controle na unidade básica de saúde 

, de todas as mulheres acima de 50 anos em relação a realização da mamografia bianual, apenas  

4 (57,1%) enfermeiras afirmaram ter esse controle na unidade.  

A mamografia é o único exame utilizado para rastreamento, com capacidade de detectar 

lesões não palpáveis e causar impacto na mortalidade por câncer de mama, sendo por isso o 

exame de imagem recomendado para o rastreamento do câncer de mama no Brasil (BRASIL, 

2013). 

Quanto a realização de busca ativa das faltosas no que se refere aos rastreamento do 

câncer de mama, 5 (71,4%) das enfermeira afirmaram realizar essa busca, mas não tinha 

controle para saber quem realmente era essas mulheres que seriam procurada, podendo com 

isso prejudicar a sua busca. (Gráfico 8) 

Com relação a realização da educação em saúde um método primordial para detecção 

precoce do câncer de mama, temos que apenas 3 (28,5%) enfermeiras relataram a realização da 

educação em saúde voltada para prevenção do câncer de mama, sendo que essa educações são 

realizar apenas no mês de outubro, mês esse destinado para prevenção desse tipo de câncer. 

Diante disso, ao considerar a letalidade do câncer e as consequências físicas e 

emocionais que traz a doença para a vida da mulher, a detecção precoce melhora o prognóstico 

da doença. O enfermeiro é o profissional que se destaca nas ações das práticas educativas 

voltadas para prevenção e promoção da saúde; ele deve desempenhar papel fundamental no 

preparo da população para a conscientização da importância da autopalpação das mamas, por 

meio de estratégias educativas de educação popular (BONFIM et al., 2009). 
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Gráfico 10. Distribuição quanto a realização do ECM e orientação quanto aos fatores de risco e as  

manifestações do câncer de mama durante a prevenção ginecológica. CRATO-CE, 2015. 

                    
Fonte: Elaborada pelo autor. 

E para concluir o questionamento em relação a prática das enfermeiras foi levantada a 

questão, relacionada à realização do ECM e orientação quanto aos fatores de risco e as 

manifestações do câncer de mama durante a prevenção ginecológica realizada pelas 

profissionais entrevistadas, 4 (57,1 %) obtiveram resposta adequada, 2 (28,5%) regular e 

1(14,2%) inadequada. Considerou-se como adequada quem respondeu que “sempre” realizava 

o exame e as orientações descritas; regular quem marcou “quase sempre” e inadequada quem 

respondeu “às vezes” ou “nunca”. 

Dessa forma, tem-se que a consulta de enfermagem à mulher é uma das ações realizadas 

pelo enfermeiro na Unidade Básica de Saúde, visando a uma abordagem integral, tendo como 

um de seus pilares básicos as ações de controle do câncer de colo de útero e de mama. Para que 

esse objetivo seja alcançado, é imprescindível a realização, por parte do profissional de saúde, 

de um exame pélvico e clínico das mamas de boa qualidade, buscando identificar qualquer 

alteração que possa indicar comprometimento na saúde da mulher (BRASIL, 2010).  

O controle do câncer de mama e de colo de útero depende, essencialmente, de ações na 

área de promoção da saúde, prevenção e diagnóstico precoce da doença. Nesse contexto, a 

educação é a base para todas as ações, sendo fundamental que, antes dos exames, os 

profissionais de saúde orientem as mulheres sobre a importância de que sejam realizados 

periodicamente. Esse tipo de ação pode permitir a redução das taxas de mortalidade por câncer 

de colo uterino e mamário (BRASIL, 2013). 
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 Mulheres acompanhadas na ESF 
 

 Características sociodemográficas e antecedentes pessoais das mulheres entrevistadas. 

 

Foram coletados os dados em sete equipes de estratégia do Programa Saúde da 

Família, localizadas na zona urbana (CEMIC, Independência, São José, Seminário, Vila Alta, 

Muriti e Belmonte).  

A coleta foi realizada por conveniência aonde a população do estudo foi selecionada de 

acordo com a adequação do pesquisador, ou seja, são constituídas por pessoas que estavam no 

momento da coleta na unidade de saúde e dispostas a responder um questionário. Dessa forma 

não foi possível ser feita a coleta em todas as unidades, pois no momento da visita a ESF, 

algumas delas encontrava-se sem pacientes ou fechadas. 

De acordo com o que foi apresentado, foram realizadas 70 entrevistas na Vila Alta, 38 

no São José, 37 no CEMIC, 61 no Seminário, 28 no Muriti, 41 na Independência e 29 no 

Belmonte (Gráfico 10). 

 

Gráfico 11: Distribuição do número de mulheres entrevistadas em relação às áreas pertencentes ao 
Programa Saúde da Família. Crato, CE, 2015. 

                    

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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ser acometidas. O carcinoma de mama é incomum em mulheres jovens, constituindo-se em 5% 

a 7% dos casos em algumas séries (HAYES ,2007;POLLÁN, 2010). 

 Definido por diversos autores como Pollán, 2010 e Bastos, 2010 como aquele que se 

desenvolve antes dos 30, 35, 40, 45 ou mesmo 50 anos, apresenta-se com pior prognóstico, uma 

vez que, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito quando a paciente é sintomática e, portanto, 

já evoluiu para um estágio mais avançado da doença. Observa-se, consequentemente, maior 

taxa de mortalidade e menor sobrevida livre de doença quando comparadas às pacientes no 

período da pós-menopausa (BASTOS, 2010). 

A maior vulnerabilidade de mulheres jovens ao diagnóstico avançado pode ser 

justificada pela falta de ações de rastreamento e dificuldade de leitura e interpretação dos 

resultados mamográficos devido à alta densidade mamária. Outro fator que pode colaborar é a 

falsa percepção, por muitos profissionais de saúde, de que mulheres jovens não possuem risco 

de desenvolver câncer, desvalorizando sinais e sintomas iniciais da doença (POLLÁN, 2010). 

O diagnóstico de câncer de mama em mulheres jovens traz grandes desafios, pois essas 

geralmente encontram-se na sua fase reprodutiva, constituindo família e iniciando sua carreira 

profissional. O tratamento da doença nesse período da vida pode trazer efeitos negativos sobre 

a estética, fertilidade e graves implicações psicológicas (VOLLBRECHT et al.,2009). 

Diante disso a coleta foi feita em mulheres acima de 18 anos de idade, em que 

totalizamos 349 entrevistas. 

Tabela 4. Distribuição das mulheres da ESF de acordo com sua faixa etária. Crato, CE, 2015. 
 

Idade N % 
Menor que 35 anos 146 41 
De 35 a39 anos 43 12,3 
De 40 a 49 anos 68 19,5 
De 50 a 69 anos 73 20,9 
Maior que 69 anos 19 5,4 
Total 349 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação à faixa etária as mulheres apresentaram uma média de idade de 40 anos, 

com máxima de idade de 80 anos e idade mínima de 18 anos. Foram encontradas nos postos de 

saúde, durante a pesquisa, mulheres de 35 a 39 anos um total de 43 (12.3%) mulheres. 

O segundo grupo foi formado por mulheres de 40 a 49 anos, a amostra contou com a 

participação de 68 (19,5%) entrevistadas. Já o terceiro grupo, que exige controle de ECM anual 

e mamografia bianual, independente de alterações, sendo representado por 92 (26,4%) das 

mulheres que participaram da pesquisa (Tabela 4). 
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Dessa forma, podemos verificar no resultado que o número de mulheres com menos de 

35 anos é quase equivalente ao número de mulheres na faixa etária preconizada pelo ministério 

da saúde para rastreamento do câncer de mama. Diante disso temos a necessidade de realização 

de educação em saúde para que essas mulheres que ainda não estão na faixa etária do 

rastreamento possam realizar uma prevenção precoce e com isso diminuir o risco de 

desenvolver o câncer de mama. 

Diante desse cenário, é de importante a atuação do enfermeiro nessa prevenção e na 

realização da educação em saúde e com isso realizar um diagnóstico precoce. Quando o 

diagnóstico é tardio, normalmente, as mulheres são submetidas a tratamentos mais radicais, 

como a extirpação da mama (mastectomia). Esse tipo de tratamento compromete não só o 

aspecto estético da mulher, mas, também, aspectos de ordem psicológica, sendo, 

provavelmente, o tipo de câncer mais temido entre as mulheres. A mulher submetida à 

mastectomia enfrenta aspectos que envolvem uma percepção negativa de sua sexualidade e de 

sua própria imagem, podendo apresentar dificuldade para estabelecer novos vínculos afetivos 

por se sentirem inferiorizadas (HUGUET et al, 2009) 

 

Gráfico 12-  Distribuição das mulheres entrevistadas segundo o grau de instrução. Crato, CE, 2015. 

         
Fonte: Elaborada pelo autor. 

No que se refere ao grau de instrução, é significativo o número de mulheres com nível 

médio completo/superior incompleto 162 (46%), o número de mulheres analfabetas 43 (12%), 

com fundamental 1 completo/fundamental incompleto 64 (18%), fundamental 2 

completo/Médio incompleto 54 (16%) e por fim um número mínimo de mulheres com o ensino 

superior completo 26 (8%) (Gráfico 11). 

Esse estudo divergiu de outro realizado por Oliveira, 2014 em que avaliava o 
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12%

18%

16%
46%

8%
Analfabeto/Fundamental 1 incompleto

Fundamental 1 completo/Fundamental
incompleto
Fundamental 2 completo/Médio
incompleto
Médio completo/Superior incompleto

Superior completo



56 
 
mulheres analfabetas 78 (32,1%) e com o ensino fundamental incompleto 75 (30,9%). Esses 

dois grupos representam mais da metade das entrevistadas. Em seguida, aparecem aquelas com 

ensino fundamental completo 31 (12,8%), ensino médio 40 (16,5%) e por fim, ensino superior 

19 (7,8%), 

Diante disso, temos que a relação da detecção precoce e a escolaridade da paciente é 

significante. Achado semelhante também foi relatada por  Akinola e Lee et al, 2011 em que seu 

estudo ele afirma que as mulheres com maior nível de escolaridade são mais suscetíveis de se 

beneficiar com a maioria das mensagens e materiais de câncer de mama, adquirindo 

conhecimentos e métodos de prevenção e, portanto, mais propensos a aprender sobre a 

mamografia.  

Com isso, Obajimi et al, 2012 afirma que o baixo nível de conscientização entre as 

mulheres mais velhas é um reflexo da baixa taxa de alfabetização (menos de 30%) entre os 

adultos mais velhos do sexo feminino na sociedade.  

Um trabalho desenvolvido com mulheres jovens residentes no Maranhão demonstrou 

que tanto o exame clínico das mamas quanto a mamografia foram mais frequentes nas mulheres 

com maior escolaridade, o que pode repercutir na procura aos serviços de saúde diante do 

aparecimento de nódulos ou de suspeita de tumor maligno de mama. Por serem mais 

vulneráveis, mulheres com menor escolaridade devem ser alvo de estratégias de prevenção 

secundária do câncer de mama (LIMA et al., 2011). 

Em relação ao Critério de classificação econômica do Brasil, alguns métodos de 

detecção precoce para o câncer de mama estão diretamente relacionados a classe econômica. 

Em uma pesquisa realizada com mulheres de 40-69 anos diagnosticou, como um dos principais 

fatores associados a maiores prevalências das condutas na prevenção secundária do câncer de 

mama, pertencer às classes sociais mais altas e, consequentemente, possuir um maior nível de 

escolaridade. Mais uma vez, o nível socioeconômico parece ser fator que mais favorece o acesso 

à consulta ginecológica e a adoção das demais condutas de prevenção secundária do câncer de 

mama, o que contribui para a diminuição da incidência de mortalidade (SCLOWITZ, et al 

.,2005; MATOS; PELLOSO; CARVALHO, 2011). 
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Gráfico 13: Distribuição das entrevistadas segundo o Critério de Classificação Econômica do Brasil. Crato, 

CE, 2015. 

                       

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A maioria das mulheres entrevistadas pertencem à classe D, representada por 180 (52%) 

mulheres, seguidas da classe C 84 (24%) e E 76 (22%). As classes menor número de mulheres 

foi a B 8 (2%) . Como pode ser visto não tivemos nenhuma mulher na classe econômica A 

(Gráfico 12). 

Estudos sobre fatores socioeconômicos e a prática de prevenção de câncer de mama 

relatam que mulheres de maior nível educacional e renda são as que mais aderem e as que detêm 

maior conhecimento sobre o autopalpação das mamas. Essa prática constitui um dos fatores 

essenciais à prevenção secundária do câncer de mama e resulta em um diagnóstico precoce e, 

consequentemente, na diminuição da incidência de mortalidade. As mulheres de baixo estrato 

social, educacional e informacional são as que mais necessitam ser orientadas para a prática do 

autoexame da mama. Com isso, observa-se também que as mulheres que retardam a consulta 

ao médico especializado e procuram assistência em estágios avançados da doença são mulheres 

mais velhas e de classe social e educacional mais baixas (MARINHO et al, 2008). 

Quanto aos fatores de risco para câncer de mama, a maior parte das entrevistadas 

tiveram sua menarca após 11 anos de idade 273 (78,2%). Um número muito pequeno 76 

(21,8%) apresentou com 11 anos ou menos (Gráfico 13).  
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Gráfico 14 -  Distribuição das mulheres entrevistadas segundo o início da menarca. Crato, CE, 2015. 

                     
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como a doença é estrogênio-dependente, a menarca precoce (aos 11 anos ou menos), a 

menopausa tardia (aos 55 anos ou mais), é um dos fatores considerados de risco relevante 

(BRASIL, 2013). 

No estudo a maioria das mulheres não se encontravam em menopausa 249 (71,3%), mas 

um número significante de mulheres que já se encontravam no período de menopausa 100 

(28,7%). 

Já com relação a menopausa tardia, essa também não foi evidenciada na maioria das 

entrevistadas. Em que 100 (71,3%) mulheres que já estavam em menopausa, apenas 11 (3,1%) 

apresentou na idade de 55 anos ou mais.  

Os fatores endócrinos estão relacionados principalmente ao estímulo estrogênico, seja 

endógeno ou exógeno, com aumento do risco quanto maior for o tempo de exposição. Possuem 

risco aumentado as mulheres com história de menarca precoce, menopausa tardia, primeira 

gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de reposição hormonal pós-menopausa, 

principalmente se prolongada por mais de cinco anos. Até o momento, as evidências sobre o 

aumento de risco de câncer de mama com o uso de contraceptivos orais são conflitantes 

(BRASIL, 2013).  

As características reprodutivas de risco compreendem, a primeira gestação após os 30 

anos e a nuliparidade. A influência da amamentação, do uso de contraceptivos e da terapia de 

reposição hormonal (TRH) após a menopausa ainda são controversas (BRASIL, 2013). 
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Gráfico 15: Distribuição das mulheres entrevistadas da ESF segundo a presença de gravidez anterior e 
idade relacionada. Crato, CE, 2015. 

                 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como apresentado, um número considerado de mulheres que já tem filho 267 (76,5%) 

e apenas 82 (23,5%) nunca tiveram filhos, isso reflete no fator de nuliparidade. Dentre essas, 

significante foi aquelas que apresentaram em sua primeira gestação idade inferior a 30 anos 241 

(69%), o que reflete que poucas foram as que apresentaram o fator de risco primeira gravidez 

após 30 anos 26 (7,5%).  

Fatores ambientais e relacionados ao estilo de vida como aleitamento materno, hábitos 

dietéticos, atividades físicas são importantes para a prevenção do desenvolvimento da 

neoplasia. Durante muitos anos, os argumentos a favor do aleitamento materno ficaram 

centrados nos benefícios que essa prática traz para a saúde da criança. Posteriormente, passou-

se a dar uma maior relevância e destaque para as vantagens que o aleitamento traz para a mulher 

(BRASIL, 2009; GRADIM et al., 2011). 
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Gráfico 16: Distribuição das mulheres da ESF segundo a realização da amamentação. Crato, CE, 2015. 

                            
Fonte: Elaborada pelo autor. 

No estudo,  a maioria das mulheres que já amamentaram seus filhos 240 (69%). Somente 

109 (31%) das entrevistadas que já tiveram filhos nunca realizaram a prática de amamentação 

(Gráfico 15). 

É conhecido o benefício da amamentação em reduzir o câncer de mama, pois essa 

condição induz o amadurecimento das glândulas mamárias, tornando as células mais “estáveis”, 

menos suscetíveis ao desenvolvimento do câncer. A mulher, durante o aleitamento materno, se 

expõe menos aos estrógenos, pois com a dequitação da placenta há um aumento da prolactina 

e ocitocina responsável pelo lactopoiese e seus níveis altos inibem o estrogênio. Sendo o câncer 

de mama uma patologia hormônio-dependente para o estrógeno, a amamentação torna-se um 

fator de proteção para essa doença (MORRIS, 2009). 

Outro fator de risco relevante é a história familiar é podendo indicar predisposição 

genética associada à presença de mutações em determinados genes. Entretanto o câncer de 

mama de caráter hereditário (predisposição genética) corresponde a cerca de 5 a 10% do total 

de casos (ADAMI, 2008).  
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Tabela 5: Distribuição das mulheres da ESF segundo a história familiar de câncer de mama. Crato, CE, 
2015.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Todas as mulheres com idade acima de 20 estão em risco de desenvolver câncer de 

mama, independentemente de raça, etnia, idade ou ocupação (Banning, 2011). No entanto, sabe-

se que as mulheres com história familiar positiva para câncer de mama em parentes de primeiro 

grau (mãe, irmã ou filha) são duas vezes o risco de desenvolver câncer de mama do que as 

mulheres sem história familiar positiva para câncer de mama, e o risco aumenta de três a quatro 

dobras se uma mulher tem duas ou mais parentes de  primeiro grau com câncer de mama 

(NORMAN E CÉREBRO, 2005; ALLEN et al., 2010). 

No estudo, em relação à história familiar, 28% das mulheres que relataram ter câncer de 

mama na família são em parentes de primeiro grau como mãe 10 (15%), Irmã 7 (11%) e filha 

1(2%).  

Do total de casos de câncer de mama diagnosticados a cada ano, estima-se que de 5% a 

10% sejam hereditários, ou seja, causados por uma alteração genética herdada que confere a 

seu portador um risco de câncer significativamente maior que o da população em geral. Se 

trouxermos esses percentuais à realidade brasileira, estamos falando de aproximadamente 2.600 

a 5.300 novos casos de câncer de mama hereditários por ano, conforme estimativas do INCA, 

o que é assustador tanto pelas suas proporções numéricas quanto pelo fato de que a maior parte 

desses tumores não é reconhecida como de origem hereditária (INCA, 2013) 

 

Conhecimento das mulheres acerca do câncer de mama. 

O controle do câncer de mama e de colo de útero depende, essencialmente, de ações na 

área de promoção da saúde, prevenção e diagnóstico precoce da doença. Nesse contexto, a 

educação é a base para todas as ações, sendo fundamental que, antes dos exames, os 

profissionais de saúde orientem as mulheres sobre a importância de que sejam realizados 

Caso de câncer de mama na família N % 
Tia 22 34 
Prima  15 23 
Mãe 10 15 
Sobrinha 5 8 
Irmã 7 11 
Avó 4 6 
Filha 1 2 
Total 65 100 
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periodicamente. Esse tipo de ação pode permitir a redução das taxas de mortalidade por câncer 

de colo uterino e mamário (BRASIL, 2006a). 

Em relação ao recebimento de informações acerca do câncer de mama 264 (75,6%) 

mulheres referiram já ter recebido algum tipo de orientação. Dentre essas, nenhuma das 

mulheres relataram ter tido informações em mais de um item apresentado na questão em estudo, 

como mostra tabela (Tabela 6). 

 
 
Tabela 6: Distribuição dos meios/profissionais de informação sobre câncer de mama. Crato, CE, 2014. 
 

Quem informou? N % 
Enfermeiro 76 28,8% 
Médico 34 12,9% 
Agente de saúde 36 13,6% 
Jornais/revistas/Televisão 98 37,1% 
Amigos 16 6,1% 
Outros 4 1,5% 
Total 264 100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Dessa forma, tem-se que outros meios de comunicação e os formuladores de políticas 

de saúde desempenham um papel fundamental na disponibilização de informações para as 

mulheres além de capacitá-las que as mesmas, possam exigir acesso a qualidade de rastreio do 

cancro da mama (KLAUS et al., 2010). 

Este estudo mostra que, a principal fonte de informação sobre câncer de mama está 

sendo os jornais/revista/televisão 98 (37,1%) e os profissionais de enfermagem ficam em 

segundo lugar como fonte de informação 76 (28,8%).  

De acordo com esse cenário, as informações adquiridas de forma passiva referem-se a 

recepção de informação de forma não intencional, tais como jornais de leitura ou assistindo 

televisão. Fontes de informação em saúde são canais ou suportes que incluem interpessoal, 

comunicação de massa, mídias pequenas ou de fontes de tecnologia. Canais interpessoais pode 

incluir provedores, familiares ou amigos. A mídia de massa canais podem incluir televisão, 

revistas, jornais, ou de rádio. Canais de mídia podem incluir pequenas brochuras ou flyers. 

Tecnologia canais podem incluir a Internet (DART et al, 2012). 

Ainda tem-se um percentual muito alto de mulheres 85 (24,4%),  que referiram nunca 

ter recebido informações em relação ao câncer de mama, isso mostra a grande necessidade de 

atuação dos profissionais da saúde para que nenhuma mulher fique sem conhecimento em 

relação a essa doença. 
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Com relação às informações do câncer de mama, foi considerada resposta adequada 

todas aquelas mulheres que relataram receber, de algum modo, as orientações acerca do tema. 

Ao ser questionado em relação ao conhecimento do significado e periodicidade da 

mamografia, 249 mulheres relataram ter conceito da mamografia e quando realizar, mas ainda 

tivemos um número considerado de mulheres  que desconhecia do assunto 100 (28,8%). 

 Somente foi considerada resposta adequada aquelas que responderam corretamente aos 

dois itens avaliados na referida questão: significado e periodicidade. Algumas sabiam o que era 

mas não quando deveriam realizar, considerando resposta regular. As que referiram não 

conhecer, marcando o item “não” foi considerada resposta inadequada (Gráfico 16). 

 
Gráfico 17: Distribuição das mulheres entrevistadas segundo o conhecimento do conceito e periodicidade 
da mamografia, Crato, CE, 2015. 
 

                          
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Magdalena et al., 2008 afirma que as mulheres que se envolvem em atividades 

preventivas são mais propensas a aceitar um convite a um programa de triagem. Estes hábitos 

capacitar as mulheres para controlar a sua própria saúde e oferecer oportunidade de um contato 

periódico com profissionais de saúde. Prestadores de cuidados de saúde e uso de serviços. 

Entretanto, mulheres que se submeteram a uma mamografia preventiva em um centro 

privado e aqueles com seguro suplementar também foram menos propensos a participar de 

programa de triagem. Ao mesmo tempo, mulheres com seguros privados suplementar foram 

mais provável que tiveram mais consultas durante o ginecologista anterior dois anos e recebeu 

recomendações de mamografia (MAGDALENA et al. , 2008). 

Dessa forma, pode-se perceber que, atualmente, a divulgação da mamografia como 

exame de interesse para a saúde da mulher está sendo realizada, no entanto, ainda é necessária 

a orientação quanto à periodicidade da realização desse exame como procedimento de 

rastreamento do câncer de mama. 
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A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação 

do câncer, sendo conhecida algumas vezes como down-staging. Nesta estratégia, destaca-se a 

importância da educação da mulher e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos 

sinais e sintomas do câncer de mama, bem como do acesso rápido e facilitado aos serviços de 

saúde (WORLD, 2009). 

Dessa forma, também questionamos em relação ao outro método de rastreamento do 

câncer de mama, como o ECM. Ao indagar a diferença de APM e ECM muitas mulheres 

responderam que não sabiam, e muitas ouras ainda diziam saber o que era a autopalpação da 

mama(APM), mas não o que era o exame clínico. Com isso, somente foi considerado a resposta 

“sim” daquelas que soubessem diferenciar, ou seja, teria que conhecer o que eram os dois 

exames, para serem consideradas como resposta adequada. 

A realização do exame clínico das mamas de forma completa pode confirmar em até 

70% os casos de neoplasia mamária e, quando agregada a mamografia, aumenta em mais de 

80% a acuidade diagnóstica, mostrando a importância dessa associação para um diagnóstico 

precoce e tratamento adequado. O exame clínico das mamas é uma boa oportunidade para o 

profissional de saúde educar a população feminina sobre o câncer de mama, seus sintomas, 

fatores de risco, detecção precoce e sobre a composição e variabilidade da mama normal 

(BRASIL, 2006b) 

Gráfico 18: Distribuição das mulheres entrevistadas segundo o conhecimento acerca do APM e ECM. Crato, 
CE, 2015. 
 

                            
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Somente 131 (37,5%) das paciente souberam diferenciar o exame clínico das mamas do 

AEM, e um número muito alto delas 218 (62,5%) não souberam fazer essa diferença. 

A realização do exame clínico das mamas tem maior importância em países como o 

Brasil, onde os recursos destinados à saúde pública são menores e o acesso aos métodos 

diagnósticos apresenta várias barreiras. Apesar dos esforços para aumentar o número de 
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mamógrafos para detecção de tumores, o tempo médio para diagnóstico e início do tratamento 

supera 120 dias. Constata-se que o atendimento na rede primária é deficiente, logo, é 

imprescindível a realização do exame clínico das mamas durante a consulta à mulher 

(GONÇALVES et al., 2009). 

            Também é importante ser investigado os fatores de riscos, já que, ao conhecer, é 

possível um cuidado mais rigoroso na realização das atividades de detecção precoce, como 

autopalpação, ECM e mamografia, buscando exercer ações de orientação quanto aos riscos do 

câncer de mama a fim de proporcionar melhor sobrevida bem como tratamentos menos 

agressivos, como a mutilação (ARAÚJO DA SILVA; RIUL, 2011). 

Em relação aos fatores de risco para câncer de mama não modificáveis incluem o 

aumento da idade, família história, ou menopausa tardia. Já Fatores de risco modificáveis incluir 

cada vez mais provas para apoiar o exercício de mudança estrogênio metabolismo, a 

manutenções do peso para baixar circulação dos níveis de estrogênio, e consumo limitado de 

álcool (SMITH et al., 2013). 

Com isso, conhecer os fatores de risco que colaboram no aumento da incidência e 

mortalidade do câncer de mama contribui para exclusão desses, o que facilita a prevenção da 

referida neoplasia (PEREIRA, 2008).  

 

  Tabela 7: Distribuição das mulheres segundo o conhecimento acerca dos fatores de risco para o câncer de 
mama. Crato, CE, 2015. 
 
Fatores que aumentam o risco da mulher desenvolver câncer de mama N % 

Álcool 16 18,3 

Cigarro 32 36,7 

Não ter amamentado 3 3,4 

Estresse 2 2,2 

História na família 39 44,2 

Má alimentação 4 4,5 

Sedentarismo 6 6,8 

Nunca ter tido filho 1 1,1 

Total 87 100,0% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os fatores de risco mais relatados entre as mulheres, foi o cigarro 32 (36,7%), história 

familiar 39 (44,2%) e uso de bebida alcoólica 16 (18,3%) (Tabela 7).  

São muitos os fatores de risco para o câncer de mama, mas na pesquisa pode ser 

observado que ainda há uma grande necessidade de orientação dessas mulheres em relação aos 

fatores de risco para câncer de mama, pois foram poucas as citações dos indicadores. Com isso 
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é necessário ser realizado atividade para melhorar o conhecimento acerca deles até para excluir 

aqueles modificados dos seus hábitos. 

Somente foi considerada resposta adequada nessa questão aquelas que citaram pelo 

menos dois fatores, regular as que relataram pelo menos um deles e inadequadas as que 

referiram não conhecer, marcando o item “não” ou aquelas que mesmo marcando que 

conheciam não souberam dizer quais ou disseram de maneira diferente daquilo que era 

preconizado. Ressaltando que era uma pergunta objetiva mas com uma parte subjetiva para 

garantir fidelidade das respostas. 

Diante desse cenário, o atraso no diagnóstico de câncer de mama depende dos fatores 

geográficos e socioeconômicos de cada população e podem ser resultantes de diversos fatores, 

entre eles: tempo em que a mulher demora em procurar um serviço de saúde a partir da primeira 

suspeita; tempo de espera entre as consultas e a realização dos exames; tempo de espera entre 

o diagnóstico e o início do tratamento (TRUFELLI et al., 2008). 

O medo de descobrir que está com câncer foi um fator relatado no estudo de Araujo et 

al., 2008 como um importante motivo pelo atraso para procurar o serviço de saúde após a 

percepção do nódulo.  

De fato, o câncer de mama é percebido com grande temor na sociedade. A suspeita e a 

confirmação do câncer fazem a mulher vivenciar sentimentos contraditórios, que comprometem 

suas relações sociais, pessoais, profissionais e afetivas (ARAUJO et al., 2008). 

Dessa forma, é muito importante que essas mulheres tenham o conhecimento dos 

principais sintomas relacionado ao câncer de mama. O sintoma mais comum de câncer de mama 

é o aparecimento de um nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que são 

de consistência branda, globosos e bem definidos. Outros sinais e sintomas desse tipo de câncer 

são: endurecimento da mama, presença de secreção pelo mamilo, geralmente transparente, 

principalmente se o aparecimento for somente de um lado e espontâneo; hiperemia na pele da 

mama; edema cutâneo de aspecto de “casca de laranja”; retração cutânea; dor ou inversão, 

descamação ou ulceração no mamilo; linfonodos axilares palpáveis (BRASIL, 2013). 

Com isso, foi avaliado o conhecimento das mulheres participantes do estudo em relação 

a presença de sinais e sintomas que podem ser apresentados na presença de um câncer de mama.  
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Gráfico 19: Distribuição das mulheres entrevistadas de acordo com o conhecimento acerca das 
manifestações do câncer de mama. Crato, CE, 2015. 

              

 Como pode ser visto, um pouco mais da metade 180 (51,6%) das participantes souberam 

responder esse questionamento, mas das manifestações clinicas relatadas por elas, tivemos 

apenas o nódulo, a dor e a secreção mamária,  o que deixa clara a necessidade dessas mulheres 

em relação as orientações, pois essa falta de conhecimento interfere na detecção precoce desse 

câncer com isso poder causa um diagnóstico tardio.  

Foi considerado resposta adequada aquelas que responderam “sim”, e aquelas que 

também, na parte subjetiva, souberam responder pelo menos duas manifestações preconizadas 

do câncer de mama. Quem respondeu somente um sinal ou sintoma foi considerado regular e 

quem respondeu que “não” conhecia ou que relatou itens não preconizados pelo Ministério da 

Saúde, obteve resposta inadequada. 

Entretanto, mesmo a presença de nódulo ser referido como manifestação do câncer de 

mama por significativa parte de mulheres, muitas vezes, sobre influência da mídia diante de 

campanhas de prevenção, a ausência de relatos de outros sinais e sintomas mostra a necessidade 

de um maior esclarecimento e sessões de educação em saúde (LINSELL BURGESS; 

RAMIREZ, 2008). 

Para concluir as questões relacionadas ao conhecimento, foi realizado o 

questionamento: “Você acha que a mulher que faz todo mês o autopalpação das Mamas ainda 

necessita ter suas mamas examinadas por um profissional? ” A maioria das mulheres 325 

(93,1%) respondeu de forma adequada, ou seja, referiram que, mesmo se fizessem mensalmente 

o APM, deveriam ter suas mamas examinadas por profissional da saúde. 
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Atitude das mulheres diante da busca de informações e dos métodos de detecção 
precoce do câncer de mama. 

É necessário estimular a população feminina a determinar suas próprias metas de saúde 

e comportamentos, a aprender sobre saúde e doenças, com estratégias de intervenção e de apoio, 

com aconselhamentos e supervisão contínua. Casarin e Piccoli (2011) apontam, que os 

indivíduos e as comunidades devem ter oportunidade de conhecer e controlar os fatores 

determinantes da sua saúde. Para tanto, é imprescindível a divulgação de informações sobre a 

educação para a saúde, o que deve ocorrer no lar, na escola, no trabalho e em muitos outros 

espaços coletivos. 

Dessa forma, como muitas mulheres ainda não possuem o conhecimento em relação a 

prevenção do câncer de mama, foi necessário realizar uma análise se estão sendo oferecidas 

informações a elas e como as mesmas se comportam diante dessas orientações. 

 

Tabela 8: Distribuição das mulheres quanto a participação nas palestras relacionadas ao câncer de mama. 

Crato, CE, 2015 

Você se interessa em participar de 
palestras relacionadas ao câncer de 
mama? 

N % 

Sim, Sempre que tiver eu irei 74 21,2 
Sim, quando tiver tempo eu vou 157 45,0 
Às vezes tenho vontade 39 11,2 
Não, já sei o que é necessário 14 4,0 
Não, acho perda de tempo 14 4,0 
Nunca fui informada que teria 51 14,6 
Total 349 100,0 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

De acordo com os resultados obtidos na coleta, temos que a maioria 157 (45%) quando 

tem tempo vai para as palestras, uma boa parte dela 74 (21,2%) sempre que têm vão e uma 

quantidade significante 39 (11,2%) relatou que, às vezes, tem vontade. Dessa forma, percebesse 

que algumas mulheres encontram-se desestimuladas e precisam de esclarecimentos em relação 

à importância da participação nessa educação em saúde. 

Não se pode deixar de comentar em relação a uma quantidade significante de mulheres 

que nunca foram informadas da realização dessas palestras. Diante desse cenário, tem-se a 

necessidade de avaliar como estão sendo realizadas as orientações dessas mulheres e se, 

realmente, estão recebendo orientação em relação ao câncer de mama. 

Foi considerada resposta adequada aquelas que responderam que sempre que tiver irão; 

regular as que responderam que irão se tiverem tempo ou aquelas que às vezes apresentam 
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vontade de comparecer. As que relataram ser perda de tempo, que já sabiam o que era necessário 

ou que nunca foram informadas, nesse último ítem devido à cor responsabilização com sua 

saúde, foram consideradas respostas inadequadas. 

Pesquisa realizada em Natal (RN), destaca-se que em primeiro lugar é fundamental a 

mulher saber se tem algum problema na mama, e para isso, é imprescindível a realização de 

práticas que favoreçam o seu autoconhecimento, caracterizando como atitudes positivas frente 

a prevenção do câncer de mama e que possam ser reforçadas no planejamento de diferentes 

estratégias de educação em saúde, com vistas a culminar na maior adesão aos métodos de 

rastreamento do Câncer de Mama (CM) (BRITO, 2010). 

Nesse sentido, a dimensão educativa é especialmente importante para as mulheres, pois 

há ainda a convenção de que essas condições implicam na redução de riscos e, 

consequentemente, na ausência dos mesmos cuidados preventivos. No caso, cabe desmistificar 

essa dimensão tendo em vista que o corpo biológico continua susceptível a esses riscos (SILVA, 

2009). 

Outro ponto muito importante abordado foi com relação à solicitação a um profissional 

de saúde para realizar o exame clínico mesmo não apresentando intercorrências. Como relatado 

anteriormente, o ECM deve ser realizado anualmente na população-alvo para o câncer de 

mama, o que reflete na importância da atitude da mulher em procurar um profissional para 

realização desses. 

Gráfico 20: Distribuição das mulheres entrevistadas segundo a solicitação a um profissional de saúde para 
a realização do ECM. Crato, CE, 2015. 

                          
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Conscientização da população sobre o câncer e o estímulo às mudanças de 

comportamento são ações fundamentais para a prevenção inicial do câncer, além disso, a 
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detecção precoce é o meio mais utilizado para diagnosticar os pacientes o mais breve possível, 

para que o prognóstico possa ser positivo (BRASIL, 2010) 

Como apresentando, a maioria das mulheres não apresenta ainda o hábito de procurar o 

serviço de saúde para realização do ECM, considerando sua resposta inadequada para o estudo. 

Na prática, observou-se que as mesmas chegam para serem examinadas somente quando sente 

algo que as incomodam. 

Com isso, tem-se que a detecção precoce do tumor mamário é fator relevante para o 

controle e tem relação direta no acesso à informação sobre a doença e na conscientização da 

população para a realização de técnicas de rastreamento, como o exame clínico das mamas 

(ECM), mamografia e autopalpação da mama(APM), (INCA, 2014). 

 

Gráfico 21: Distribuição das mulheres acima de 40 anos, segundo o motivo da não solicitação da 
mamografia, por essas, ao profissional de saúde. Crato, CE, 2015. 

               

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação à solicitação da mamografia pelo profissional, observou-se que das mulheres 

que tem acima de 40 anos, um número significante 121 (64%) já pediram ao médico para 

solicitar sua mamografia, o que demonstra que algumas já apresentam essa consciência da 

necessidade da realização do exame. Apesar de 68 (36%) mulheres nunca solicitaram.  

As justificativas apresentadas por essas mulheres que não solicitaram, foi com maior 

prevalecia a confiança de que o profissional é que sabe a hora de solicitar, representada por 30 

(44,1%) mulheres, também foi relevante o número de mulheres que não souberam responder 
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22(31,8%),o que significa que elas não estão recebendo orientação suficiente sobre a 

importância da mamografia (Gráfico 20). 

Foi considerada resposta adequada àquelas que solicitaram ao profissional de saúde a 

sua mamografia e ainda as que nunca solicitaram devido a não necessidade, ou seja, somente 

não pediram a solicitação porque o profissional a fez antes. Os demais itens selecionados foram 

considerados como resposta inadequada. 

No Brasil, a mamografia e o exame clínico das mamas (ECM) são os métodos 

preconizados para o rastreamento na rotina de atenção integral à saúde da mulher. A 

recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a realização de mamografia a cada dois anos 

e do exame clínico anual das mamas. A mamografia nessa faixa etária e periodicidade bienal é 

a rotina adotada na maioria dos países que implantaram rastreamento organizado do câncer de 

mama e baseia-se na evidência científica do benefício desta estratégia na redução da 

mortalidade neste grupo.  

Para as mulheres de 40 a 49 anos, a recomendação é o exame clínico anual e a 

mamografia diagnóstica em caso de resultado alterado. Segundo a OMS, a inclusão desse grupo 

no rastreamento mamográfico tem hoje limitada evidência de redução da mortalidade (WHO, 

2008).  

Nessa perspectiva, mesmo diante dos inúmeros problemas enfrentados no setor saúde, 

o SUS precisa adequar-se para acolher, informar e realizar os exames diagnósticos em resposta 

a grande demanda, a priorização na marcação de exames deve ser dada às mulheres 

sintomáticas, que já apresentam alguma alteração suspeita na mama (BRASIL, 2013).  

 

Prática das mulheres relacionada às medidas de detecção precoce do câncer 
de mama e presença de fatores de riscos. 
 

Diversas técnicas vêm sendo testadas para o rastreamento do câncer de mama. As 

maneiras de rastreamento mais conhecidas e estudadas são os exames de imagem, o exame 

clínico das mamas (ECM) e a autopalpação das mamas. 

O ECM consiste na inspeção visual e palpação das mamas feitas por um profissional de 

saúde capacitado para tal. Nenhuma técnica de ECM parece ser melhor que outra para o 

rastreamento do câncer de mama. A sensibilidade e especificidade do ECM são menores do que 

a da MMG. Poucos países com programas de rastreamento ainda utilizam o ECM como exame 

de rastreamento (SILVA, et al 2012). 
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Gráfico 22: Distribuição das mulheres entrevistadas segundo a realização do ECM anualmente. Crato, CE, 

2015. 

                                 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Uma das formas de detecção precoce, como já relatada, é o ECM, mas o que se observou 

é que considerável parte das mulheres entrevistadas 242 (69,3%) não realizam esse exame 

anualmente, apenas 107 (30,7%) relataram realizar o exame anualmente obtendo resposta 

adequada nessa questão avaliada. Diante desse resultado, as ESF do município do Crato 

necessita de um rastreamento mais qualificado  para que possa ser feito o ECM em um maior 

número de mulheres.  

Diante desse cenário, os profissionais devem seguir as recomendações no MS, em que 

é preconizado que a partir de 40 anos de idade seja realizado ECM anual e que a partir de 50 

anos  uma mamografia bienal. No caso de mulheres acima de 35 anos que apresentarem risco 

elevado para essa neoplasia é necessário realizar ambos, ECM e mamografia anualmente 

(INCA, 2004).  

A detecção precoce no nódulo de mama pode ser realizada continuamente nas unidades 

de saúde da família, por ocasião da consulta de prevenção ginecológica, e pode ser associada a 

estratégias de educação em saúde com discussão sobre o tema. A participação nas atividades 

educativas de membros da comunidade no papel de agentes comunitários de saúde, como 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, representantes religiosos e líderes comunitários, poderá 

ser uma das estratégias para a informação e divulgação das medidas de controle do câncer de 

mama( INCA, 2014). 

Dessa forma, o controle do câncer de mama depende essencialmente de ações nas áreas 

da promoção da saúde, proteção específica e diagnóstico precoce. A educação é o ponto funda-

mental sobre a qual se apóiam todas essas ações. Um fato muito importante para o controle do 

câncer é que a maioria dos casos da doença, cerca de 80%, está relacionada a fatores ambientais, 

30,7%

69,3%

Sim Não
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em maior ou menor grau evitáveis. Esses fatores envolvem consumo de alimentos, ingestão de 

medicamentos, uso do fumo, álcool e utilização de produtos domésticos; ambiente cultural 

(estilo, costumes e hábitos de vida) e ambiente ocupacional, além de fatores hereditários já 

conhecidos, como histórico familiar de câncer e doenças benignas proliferativas (BATISTON 

et al., 2011). 

Com isso, no estudo pode ser observado que a maioria não apresenta o fator de risco 

relacionado ao uso do fumo 304 (86,4%) como estilo de vida, considerando essa resposta como 

adequada, já que o tabagismo é um considerado risco para câncer, mas ainda encontramos 44 

mulheres que apresentam esse fator de risco. 

 

Gráfico 23: Distribuição das mulheres entrevistadas segundo o hábito de fumar. Crato, CE, 2015. 

                      
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Outro fator que foi pesquisado em relação aos fatores de risco ambientais foi o uso de 

bebida alcoólica, em que foi obtido um resultado positivo, pois 79,9% das mulheres que 

participaram do estudo não fazem uso desse fator de risco para o câncer de mama, mas 

infelizmente 70 mulheres ainda relataram fazer uso do álcool. 
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Gráfico 24: Distribuição das mulheres segundo o hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Crato, CE, 2015 

                      
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Desse modo, faz-se necessária a elaboração de estratégias com ações educativas e 

práticas, com a finalidade de proporcionar às mulheres momentos em que possam conhecer os 

fatores de risco e suas mamas, bem como tocá-las sempre que achar necessário e não apenas 

uma vez ao mês, para que possa colocar em pratica o autoconhecimento. 

Outro ponto que foi pesquisado no estudo, foi a realização do AEM mensalmente pela 

mulheres, em que infelizmente, um número muito alto de mulheres que não realizam essa 

pratica de detecção precoce 2002 (57,9%). Apenas 147 (42,1%) realizam o exame todos os 

meses. O que reflete na necessidade de conscientização e orientação dessas mulheres para 

importância da prevenção desse câncer.   

Portanto, para que a prática da autopalpação consiga alcançar o objetivo de detecção 

precoce do Câncer de Mama, campanhas participativas devem ser realizadas de modo a fornecer 

informações concretas sobre a técnica e a importância do autocuidado, juntamente com 

incentivo na educação, para que tais informações sejam incorporadas e provoquem mudanças 

no comportamento da mulher (SOUSA, 2015). 

Foi considerada resposta adequada aquelas que responderam realizar mensalmente o 

AEM e inadequada as que responderam que não realizam pelo menos uma vez ao mês. 

Associação das variáveis 

Diante das respostas obtidas através dos questionários aplicados, foi realizada a 

associação entre algumas variáveis selecionadas com o conhecimento, atitude e prática, das 

enfermeiras e das mulheres usuárias do município de Capistrano 

20,1%

79,9%

Sim
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Tabela 9. Associação do conhecimento das enfermeiras do município de Crato acerca da detecção precoce 
do câncer de mama segundo as variáveis tempo na ESF e capacitação realizada. 

 

Conhecimento 
Inadequado Regular 

P-valor 
N (%) N (%) 

Há quanto tempo você trabalha na ESF   0,831 
Menos de seis meses 1 (16,7) 0 (0,0)  
Seis meses a menos de um ano 1 (16,7) 0 (0,0)  

Entre um a cinco anos 3 (75,0) 1 (25,0)  

Mais de cinco anos 1 (16,7) 0 (0,0)  

Você já participou de algum curso 
acerca do câncer de mama   

0,350 

Sim 3 (50,0) 0 (0,0)  
Não 3 (50,0) 1 (0,0)   

    
    
Conhecimento Inadequado Regular p-valor 
Idade 31,67 30,0 0,799 
Quanto tempo se formou 6,17 6,0 0,954 
TESTE QUI QUADRADO    
Fonte: Elaborada pelo autor. 

A maior parte 5 apresentaram conhecimento inadequado no que está  associado ao 

tempo na ESF e realização de capacitação, e nenhuma das enfermeiras obteve respostas 

adequada, o que torna preocupante, já que o fato de não conhecer adequadamente os métodos 

de detecção precoce do câncer de mama poderá impactar em não solicitar exames nem ter uma 

atenção mais direcionada aquele grupo alvo. 

Embora a única participante com mais de cinco anos na ESF tenha apresentado 

conhecimento inadequado, o tempo de atuação não foi determinante nesse estudo (Tabela 10), 

visto que dentro de um mesmo período (entre um e cinco anos), houve divergentes 

classificações de adequabilidade. 

Esse estudo foi diferente de outro realizado com 6 enfermeiras da ESF do município 

de Crato- CE, em que demonstrou que dos profissionais que se encontravam com mais de 5 

anos atuando na atenção básica obtiveram um número maior de respostas adequadas com 

relação a temas relacionados à saúde da mulher (OLIVEIRA, 2015) 
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Tabela 10. Associação da atitude das enfermeiras do município de Crato acerca da detecção precoce do 
câncer de mama segundo as variáveis tempo na ESF e capacitação realizada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação às variáveis tempo na ESF e capacitação, essas não interferiram na 

atitude das enfermeiras da ESF (Tabela 11), sendo encontradas respostas iguais, já que todos 

os períodos de tempo obtiveram respostas  inadequada, não considerando uma associação 

significativa. O mesmo acontecendo com a realização da capacitação. 

Dessa forma, temos que os enfermeiros possuem um papel fundamental na equipe 

multidisciplinar envolvida nos cuidados de pacientes com câncer de mama e de pacientes com 

alto risco para desenvolver a doença. Portanto, é essencial investir na educação e no treinamento 

dos enfermeiros, tanto em relação ao reconhecimento dos fatores de risco como aos critérios 

para encaminhamento dos pacientes, para maximizar as práticas de redução de riscos, 

especialmente em indivíduos com alto risco (OLIVEIRA,2015) 

 
Tabela 11. Associação da prática das enfermeiras do município de Crato acerca da detecção precoce do 
câncer de mama segundo as variáveis tempo na ESF e capacitação realizada (continua). 

 

Prática 
Inadequado Regular 

P-valor 
N (%) N (%) 

Há quanto tempo você trabalha na ESF   0,831 
Menos de seis meses 1 (16,7) 0 (0,0)  
Seis meses a menos de um ano 1 (16,7) 0 (0,0)  

Entre um a cinco anos 3 (50,0) 1 (100,0)  

Mais de cinco anos 1 (16,7) 0 (0,0)  

Você já participou de algum curso 
acerca do câncer de mama   

0,571 

Sim 3 (50,0) 0 (0,0)  
Não 6 (85,7) 1 (100,0)   

    

Atitude 
Inadequado Regular 

P-valor 
N (%) N (%) 

Há quanto tempo você trabalha na ESF   
 

Menos de seis meses 1 (14,3)   
Seis meses a menos de um ano 1 (14,3)  

 

Entre um a cinco anos 4 (57,1)  
 

Mais de cinco anos 1 (14,3)  
 

Você já participou de algum curso 
acerca do câncer de mama   

 

Sim 3 (42,9)   
Não 4 (57,1)     
TESTE QUI QUADRADO    
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Atitude Inadequado Regular p-valor 
Idade 31,17 33,0 0,779 
Quanto tempo se formou 5,67 9,0 0,212 
TESTE QUI QUADRADO    

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com relação a prática, também não foi identificado interferência no teste realizado 

(Tabela 12), das variáveis tempo na ESF e realização de capacitação, com o conhecimento, 

atitude e prática das enfermeiras participantes da pesquisa. 

Esse dado pode refletir na falta de pratica dos profissionais mais velhos devido a 

deficiências na formação acadêmica e indica uma necessidade de educação continuada dos 

enfermeiros.  

Tabela 12. Associação do conhecimento das mulheres usuárias da ESF do município de Crato  relacionado 
ao tempo na ESF e capacitação realizada a idade, escolaridade, classe e localidade.   

 

Conhecimento 
Inadequada Regular 

p-valor 
N(%) N(%) 

Idade   0,037 
Até 40 anos 193(57,3) 3(25,0)  

Acima de 40 anos 144(42,7) 9(75,0)  

Escolaridade   0,111 
Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 39(11,6) 4(33,3)  
Fundamental 1 completo/Fundamental 2 incompleto 62(18,4) 2(16,7)  
Fundamental 2 completo/Médio Incompleto 53(15,7) 1(8,3)  
Médio completo/Superior incompleto 159(47,2) 3(25,0)  
Superior completo 24(7,1) 2(16,7)  
Classe   0,949 
B 8(2,4) 0(0,0)  
C 81(24,0) 3(25,0)  
D 175(51,9) 6(50,0)  
E 73(21,7) 3(25,0)  
Local   0,107 
CICA 35(10,4) 2(16,7)  
Independência 38(11,3) 3(25,0)  
São José 62(18,4) 4(33,3)  
Seminário 43(12,8) 2(16,7)  
Vila Alta 159(47,2) 1(8,3)   
TESTE QUI QUADRADO    

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação à idade, houve diferença entre aquelas com menos de 40 anos, pois a 

presença de respostas inadequadas com mais prevalência nessa faixa etária, sendo que em 
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relação as respostas regulares um maior número nas acima de 50 anos. Nenhumas das mulheres 

apresentaram respostas adequadas, isso mostra uma grande necessidade de intervenção para 

que possam ter atitude em relação a essa doença. 

Como se percebe no estudo, a escolaridade não está diretamente relacionada ao 

conhecimento, uma vez que nível de instrução mais alto apresenta número significativo de 

mulheres com respostas regulares e inadequadas (tabela 12). Diante disso, podemos perceber 

que a falta de conhecimento pode estar relacionada com a forma de transmissão das orientações 

e, como foi mostrado no estudo, as mulheres estão adquirindo o conhecimento por meio de 

comunicação como televisão e rádio e, na maioria, as mulheres que apresentaram esse 

conhecimento tem nível de escolaridade baixo e são aposentada, tendo mais tempo de assistir e 

escutar as orientações por esses meios de comunicação. 

Em estudo realizado no município de João Pessoa, acerca de métodos de 

rastreamento do câncer de mama, mostrou um resultado inverso ao da pesquisa,  foi refletido a 

relação da escolaridade com o conhecimento inadequado, em que das 32 mulheres analfabetas, 

4 (9,1%) apresentam conhecimento adequado e 28 (10,1%) inadequado. No ensino fundamental 

incompleto, 26 (59,1) possuem conhecimento adequado e 132 (47,5) inadequado (SILVA, 

2014). 

Os meios de comunicação são apontados com uma das principais ferramentas para 

disseminar informações acerca do CM (SANTOS; CHUBACI, 2011). Dessa forma, deve-se 

investir nos meios de comunicação de massa na difusão de informações acerca de ações 

estratégicas voltadas à prevenção e tratamento dessa doença e outras condições crônicas que 

determinam grande impacto sobre o indivíduo e familiares. 

Pesquisa realizada em João Pessoa (PB) mostrou que a maioria das idosas 47,2% 

dos Distritos Sanitários de Saúde obtiveram conhecimento sobre CM pela primeira vez por 

intermédio do rádio e televisão, seguido de 35,4% no posto de saúde (SILVA, 2014). 

De acordo com a classe econômica, pode ser percebido que, quanto menor o seu 

nível social, também é o seu conhecimento em relação ao câncer de mama (tabela 10). 

No que diz respeito à localidade, quase todas obtiveram prevalência de respostas 

inadequadas quanto ao conhecimento, com isso não podemos afirmar que a localidade 

influencia no conhecimento, atitude e prática das enfermeiras. 
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Tabela 13. Associação da atitude das mulheres usuárias da ESF do município de Crato relacionado ao tempo 
na ESF e capacitação realizada a idade, escolaridade, classe e localidade. 

 

Atitude 
Adequada  Regular Inadequada 

p-valor 
N(%) N(%) N(%) 

Idade    0,0001 
Até 40 anos 17(25,4) 42(56,0) 137(66,2)  

Acima de 40 anos 50(74,6) 33(44,0) 70(33,8)  

Escolaridade    0,858 
Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 7(10,4) 9(12,0) 27(13,0)  
Fundamental 1 completo/Fundamental 2 incompleto 14(20,9) 10(13,3) 40(19,3)  
Fundamental 2 completo/Médio Incompleto 10(14,9) 15(20,0) 29(14,0)  
Médio completo/Superior incompleto 30(44,8) 34(45,3) 98(47,3)  
Superior completo 6(9,0) 7(9,3) 13(6,3)  
Classe    0,679 
B 0(0,0) 2(2,7) 6(2,9)  
C 14(20,9) 18(24,0) 52(25,1)  
D 36(53,7) 36(48,0) 109(52,7)  
E 17(25,4) 19(25,3) 40(19,3)  
Local    0,009 
CICA 3(4,5) 4(5,3) 30(14,5)  
Independência 8(11,9) 11(14,7) 22(10,6)  
São José 19(28,4) 15(20,0) 32(15,5)  
Seminário 4(6,0) 6(8,0) 35(16,9)  
Vila Alta 33(49,3) 39(52,0) 88(42,5)   
TESTE QUI QUADRADO     

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Em relação à atitude, dentre as variáveis estudadas pode-se observar a relação direta 

da escolaridade e a localidade com atitudes adequadas, inadequadas ou regulares. Com relação 

à classe econômica a mulheres da classe D apresentaram o maior numero de resposta adequadas 

e inadequadas, com isso não podemos afirmar que a classe econômica influencia na atitude 

dessas mulheres. Com relação à localidade, a Vila Alta e o São José obtiveram prevalência das 

respostas adequadas (tabela 11).  

Dessa forma, reitera-se que o planejamento de ações de rastreamento e detecção 

precoce deve considerar, portanto, a necessidade de incluir não só as mulheres com idade 

superior a 50 anos, mas também as mais jovens, possibilitando neste grupo a detecção do câncer 

de mama em estágios iniciais. 

Uma amostra de 294 mulheres paulistas, com idade entre 20 e 57 anos, sendo 64 

funcionárias de hospitais (FH), 146 professoras (P) e 84 funcionárias de escolas ou 

universidades (FE) foram avaliadas quanto ao conhecimento sobre câncer de mama e de colo 
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do útero. A maioria da população investigada possuía alto nível de escolaridade e atingiu 

índices de acerto acima de 80% nos itens referentes aos métodos de diagnóstico, especialidades 

médicas e conjunto de hábitos que ajudam na prevenção do câncer de mama (SILVA; 

FRANCO; MARQUES, 2005). 

Outro estudo realizado por Sousa, 2015, reforça a influência da escolaridade na 

aquisição de conhecimento e informação, o estudo exemplificado verificou um achado 

interessante, pois ao considerar o desempenho geral na amostra do seu estudo percebeu-se que 

a população investigada não conhecia de maneira satisfatória ou apresentava dúvidas sobre 

alguns pontos considerados importantes, uma vez que o índice de 65% de acerto para os demais 

itens relacionados ao câncer de mama não pareceu adequado para a manutenção de um sistema 

de prevenção e saúde da população sobre o assunto em tela. 

Os dados desta pesquisa, segundo os autores aumentaram a preocupação quanto à 

desinformação sobre pontos chaves para detecção precoce do câncer de mama pela população 

investigada, pois se esperava que pelo menos as funcionárias de hospitais, as quais têm maior 

contato com o tema, tratando de pacientes com a doença, acompanhando/fazendo diagnósticos, 

entre outras atividades, deveriam ter apresentado escores de acerto mais elevados, o que não 

ocorreu.   

 

Tabela 14. Prática das mulheres usuárias da ESF do município de Capistrano relacionado ao tempo na ESF 
e capacitação realizada a idade, escolaridade, classe e localidade. (Continua) 

 

Pratica  
Inadequada Regular 

p-valor 
N(%) N(%) 

Idade   0,080 
Até 40 anos 144(59,3) 52(49,1)  

Acima de 40 anos 99(40,7) 54(50,9)  

Escolaridade   0,092 
Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 32(13,2) 11(10,4)  
Fundamental 1 completo/Fundamental 2 incompleto 39(16,0) 25(23,6)  
Fundamental 2 completo/Médio Incompleto 45(18,5) 9(8,5)  
Médio completo/Superior incompleto 110(45,3) 52(49,1)  
Superior completo 17(7,0) 9(8,5)  
Classe   0,210 
B 7(2,9) 1(0,9)  
C 64(26,3) 20(18,9)  
D 124(51,0) 57(53,8)  
E 48(19,8) 28(26,4)  
Local   0,691 
CICA 28(11,5) 9(8,5)  
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Independência 31(12,8) 10(9,4)  
São José 46(18,9) 20(18,9)  
Seminário 32(13,2) 13(12,3)  
Vila Alta 106(43,6) 54(50,9)   
TESTE QUI QUADRADO    

Fonte: Elaborada pelo autor. 

No que se refere à prática das mulheres do Crato com relação às variáveis 

encontradas, não houve significativa relação dessas com a adequabilidade das respostas, pois 

nenhuma das mulheres obteve resposta adequada. 

Como foi apresentado nas tabelas relacionadas ao conhecimento, atitude e prática, 

o que se observou foi que, apesar das ações realizadas para detecção precoce do câncer de mama 

na ESF, da disponibilidade dos exames de rastreamento existentes e transmissão através de 

profissionais e da mídia com relação à problemática desse tipo de neoplasia, ainda não são 

satisfatórios o conhecimento, atitude e a prática dos enfermeiros da ESF nem das mulheres 

usuárias, do município, refletindo a necessidade de um maior direcionamento de ações voltadas 

para esse assunto. 

O fato das mulheres não realizarem o APM, seja por motivos de esquecimento, seja por 

desconhecimento da técnica correta, seja até mesmo, medo as colocam em uma posição 

limitante quanto as práticas de detecção precoce, pois o APM é um método de inequívoca 

disponibilidade, podendo ser realizado por qualquer mulher com um ensinamento básico, em 

um curto período de tempo, em qualquer lugar, sem custos (GOI JÚNIOR et al., 2012). 

Conforme Nascimento (2009), o APM tem sido questionado quanto à sua efetividade 

no rastreamento, devido aos estudos mostrarem dificuldades em sua realização não somente por 

parte das mulheres, mas, até mesmo , pelas mãos treinadas do profissional da saúde, na detecção 

de um tumor através das polpas digitais. Com isso, o objetivo do APM é condicionar as 

mulheres a conhecer seu próprio corpo e os profissionais da saúde devem auxiliá-las e capacitá-

las para procurar e identificar possíveis alterações, que, por sua vez, possam ser sugestivas de 

câncer. 

Em estudo realizado em Belo Horizonte para avaliar métodos de rastreamento foi 

observado a presença da inadequação do conhecimento, atitude e prática diante dos métodos de 

rastreamento, APM, ECM e mamografia, refletindo que a prevenção secundária no referido 

município não está de acordo com os objetivos propostos no controle da patologia estudada 

(BARBOSA, 2007) 

Portanto pode-se perceber o quanto o enfermeiro é fundamental na assistência a mulher 

e na sua saúde. A assistência de enfermagem de maneira sistematizada propicia condições para 
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a promoção da saúde da mulher e melhoria da qualidade de vida, mediante à abordagem 

contextualizada e participativa. Dessa forma, o enfermeiro, ao integrar as ações dos demais 

profissionais de saúde da equipe favorece a complementarização dos saberes e práticas em prol 

de um cuidado holístico e mais organizado. 
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CONCLUSÃO  
 

O câncer de mama é o mais prevalente entre as mulheres, possuindo uma taxa de 

mortalidade muito alta. Dessa forma, para um controle dessa doença é necessário que seja feito 

uma prevenção de qualidade.  

Diante desse panorama, foi possível perceber no estudo que os enfermeiros do 

município do Crato não fazem uso de estratégias para prevenção do câncer de mama e 

consequentemente, as mulheres não possuem o conhecimento suficiente para realizar essa 

prevenção de qualidade.  

Em relação a atualização e preparação para trabalhar com prevenção do Câncer de 

Mama muitas das enfermeiras apresentaram um despreparo, pois apensas duas delas já fez 

algum curso na temática.  

Diante disso, o estudo mostra que existe uma necessidade de atualização e preparo das 

enfermeiras para prevenir essa doença, pois mesmos a maioria tendo mais de cinco anos 

atuando na ESF, foi comprovado que elas estão despreparadas para realização da detecção 

precoce e para um acompanhamento dessas mulheres de qualidade.  

O câncer de mama possui muitos fatores de risco, manifestações clinicas, sinais e 

sintomas que são estritamente importantes para o diagnóstico preciso da doença, e para que 

eles sejam usados de forma correta é necessário um conhecimento prévio do profissional antes 

de atuar nas unidades de prevenção.  

Diante desse panorama, o despreparo das enfermeiras refletiu diretamente nas 

pacientes, pois no estudo comprovamos que mesmo as mulheres tendo buscado informações 

sobre o câncer de mama em outras fontes como televisão e rádio, elas ainda estão 

despreparadas para prevenção do câncer de mama. 

No estudo ficou evidente a falta de conhecimento das mulheres, em relação ao melhor 

período para a realização do exame clínico das mamas, bem como a idade recomendável para 

a solicitação da primeira mamografia. 

A atitude dessas mulheres em relação à sua participação na educação permanente em 

saúde é pouco utilizada pela falta de um programa organizacional de qualificação, oferecida 

pelo município.  

Com isso, pode ser comprovado a premência de uma melhor atuação dos profissionais 

em relação a urgência de intervenção direcionada de forma diferente para cada tipo de mulher 

que procure a unidade de saúde.  
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Quando pesquisamos a pratica dessas mulheres com relação às variáveis 

encontradas, não houve significativa relação dessas com a adequabilidade das respostas, pois 

nenhuma das mulheres obteve resposta adequada. Com isso, começamos a nos questionar como 

estão realmente sendo colocadas em pratica essas intervenções, pois o principal é que todo 

conhecimento adquirido seja colocado em prática, caso contrário não ocorrera prevenção 

nenhuma nem muito menos a detecção precoce. 

Diante desse panorama, há uma grande necessidade da atuação dos profissionais de 

saúde, pois, as mulheres encontram-se desinformadas sobre essa doença, profissionais 

despreparados em relação ao câncer de mama, uma grande morosidade do sistema de saúde em 

relação aos exames específicos e encaminhamentos para o especialista; profissional sem à 

escuta qualificada das queixas apresentadas pelas pacientes, uma demora na procura por 

atendimento no serviço de saúde pelas mulheres após a detecção da alteração mamária em que 

essa demora está, em sua maioria, ligada ao desconhecimento ou um sentimento de impotência 

frente ao serviço aos profissionais de saúde. 

Dessa forma, fica evidenciado a necessidade de ser colocado em pratica as políticas 

de saúde direcionadas ao Câncer de Mama na população feminina, mais especificamente à 

problemática da detecção precoce, entre as quais se ressaltam ações centradas em medidas 

educativas aonde o enfermeiro possa atuar fazendo com que o câncer de mama deixe de ser o 

principal entre as mulheres e que o índice de mortalidade dela posso diminuir de uma forma 

considerada.  

Portanto, com a implementação de medidas preventivas pelos enfermeiros é possível 

mudar essa realidade, em que as mulheres estão em um cenário que exige sua atitude diante 

dos fatos, fazendo com que por meio do aprendizado as mulheres possam ser capazes do 

autoconhecimento e os profissionais possam fazer com que elas se sintam acolhidas e que 

tenham participação ativa no cuidado da sua saúde. 

Entretanto, cabe ressaltar as dificuldades inerentes ao processo de construção desta 

pesquisa: A problemática da falta de contribuição dos enfermeiros para pesquisa, prejudicando 

com isso o tempo de coleta. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
SR ENFERMEIRO (A),  

Sou Enfermeira e Mestranda em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e 

estou convidando-a para participar da pesquisa intitulada: “CONHECIMENTO, ATITUDE 

E PRÁTICA ACERCA DA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO 

ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA”, que tem como objetivo geral: 

Descrever o conhecimento e a prática do enfermeiro acerca da prevenção e detecção precoce 

do câncer de mama na Estratégia Saúde da Família do município de Crato – Ceará.  

Com a mesma, pretendemos avaliar o conhecimento e a prática do enfermeiro 

acerca da prevenção e detecção precoce do câncer de mama , sendo que para isto, iremos: 

descrever aspectos sócio-demográficos e ao seu conhecimento, atitude e prática sobre o câncer 

de mama. Sua participação neste estudo é livre e deve durar em média 15 minutos.  Assim, 

gostaríamos de contar com a sua participação, permitindo que lhe entrevistemos. Informamos 

que a pesquisa não traz risco à sua saúde e que você pode desistir de participar da mesma no 

momento em que decidir, sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo financeiro e/ou em seu 

trabalho. A senhor (a) poderá fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo. 

Informo ainda que: você tem o direito de não participar da pesquisa, se assim o 

desejar sem qualquer prejuízo no seu atendimento. Caso aceite participar, garanto-lhe o 

anonimato quanto ao seu nome. Não divulgarei seu nome, nem qualquer informação que possa 

identificá-la. Mesmo tendo aceitado participar, se por qualquer motivo, durante o andamento 

da pesquisa, resolver desistir, tem toda a liberdade para retirar o seu consentimento; Os dados 

obtidos serão apresentados ao Curso de Pós-Graduação (Mestrado em Enfermagem) da UFC, 

respeitando o caráter confidencial das identidades. 

Gostaria de poder contar com sua valorosa cooperação, a qual desde já agradeço. 

Para maiores esclarecimentos, poderá entrar em contato com os pesquisadores 
no seguinte endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE, pelo 
comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de 
Melo, 1000,telefone (85)3366-8344 e pela pesquisadora Angélica Isabely de Morais 
Almeida na Rua Princesa Isabel 1221 Bairro São Miguel- Juazeiro do Norte-CE,  telefone 
(88) 9634-5984 ou e-mail: angelica.m.almeida@hotmail.com, lattes: Endereço para 
acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/9588470424768125. 

Atenciosamente 
_____________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela coleta dos dados 



 
 
  

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 
 
 
 
 

Eu, _______________________________________________________, após ter lido e 
entendido as informações acima expostas e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes à 
participação nesse estudo, de forma livre e esclarecida, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE 
em participar do mesmo. 
 
 
 
Crato, _____/_____/_____. 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa (ou impressão datiloscópica) 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável pela aplicação do TCLE e pela coleta dos dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

PREZADA SENHORA, 

Sou Enfermeira e Mestranda em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e 

estou convidando-a para participar da pesquisa intitulada:” CONHECIMENTO, ATITUDE 

E PRÁTICA ACERCA DA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO 

ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA”, que tem como objetivo geral: 

Descrever o conhecimento e a prática do enfermeiro acerca da prevenção e detecção precoce 

do câncer de mama na Estratégia Saúde da Família do município de Crato – Ceará.  

Com a mesma, pretendemos avaliar o conhecimento e a prática do enfermeiro 

acerca da prevenção e detecção precoce do câncer de mama , sendo que para isto, iremos: 

descrever aspectos sócio-demográficos e ao seu conhecimento, atitude e prática sobre o câncer 

de mama. Sua participação neste estudo é livre e deve durar em média 15 minutos.  Assim, 

gostaríamos de contar com a sua participação, permitindo que lhe entrevistemos. Informamos 

que a pesquisa não traz risco à sua saúde e que você pode desistir de participar da mesma no 

momento em que decidir, sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo financeiro e/ou em seu 

tratamento, acompanhamento e participação nas reuniões do Salão. A senhora poderá fazer 

qualquer pergunta durante a leitura desse termo. 

Informo ainda que: você tem o direito de não participar da pesquisa, se assim o 

desejar sem qualquer prejuízo no seu atendimento. Caso aceite participar, garanto-lhe o 

anonimato quanto ao seu nome. Não divulgarei seu nome, nem qualquer informação que possa 

identificá-la. Mesmo tendo aceitado participar, se por qualquer motivo, durante o andamento 

da pesquisa, resolver desistir, tem toda a liberdade para retirar o seu consentimento; Os dados 

obtidos serão apresentados ao Curso de Pós-Graduação (Mestrado em Enfermagem) da UFC, 

respeitando o caráter confidencial das identidades. 

Para maiores esclarecimentos, poderá entrar em contato com os pesquisadores 
no seguinte endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE, pelo 
comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de 
Melo, 1000,telefone (85)3366-8344 e pela pesquisadora Angélica Isabely de Morais 
Almeida na Rua Princesa Isabel 1221 Bairro São Miguel- Juazeiro do Norte-CE,  telefone 
(88) 9634-5984 ou e-mail: angelica.m.almeida@hotmail.com, lattes: Endereço para 
acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/9588470424768125. 

 
Atenciosamente 

_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável pela coleta dos dados 



 
 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, _______________________________________________RG nº___________________, 

declaro que tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e concordo 

em participar da pesquisa. 

 

Crato, _____/_____/_____. 

 

_____________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa (ou impressão datiloscópica) 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável pela aplicação do TCLE e pela coleta dos dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

ANEXO A-TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
Crato, 2015. 

 
Ao Senhor  

Secretário de Saúde do Município do Crato-CE 

 

Eu, Angélica Isabely de Morais Almeida, responsável principal pelo projeto de 

pesquisa intitulado: “CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA ACERCA DA 

DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA”, que apresenta como Objetivo Geral: Descrever o conhecimento 

e a prática do enfermeiro acerca da prevenção e detecção precoce do câncer de mama na 

Estratégia Saúde da Família do município de Crato – Ceará,venho pelo presente, solicitar vossa 

autorização para realizar esse projeto de pesquisa nas Unidades Básicas de Saúde da Família 

desse município.  

O projeto será encaminhado a Plataforma Brasil e obedecerá aos preceitos da 

Resolução 466/2012. Os procedimentos adotados serão realizados através da aplicação de 

questionários a enfermeiros e a mulheres acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família. Esta 

atividade não apresenta riscos aos participantes A coleta de dados está prevista para os meses 

de julho, agosto, setembro e outubro.   

Espera-se com esta pesquisa, contribuir no planejamento das ações direcionadas 

para o controle do câncer de mama em mulheres, no município. 

A qualquer momento vossa senhoria poderá solicitar esclarecimento sobre o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa que está sendo realizado.  

Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de artigos 

científicos. Assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa 

o sigilo da participação dos integrantes de vossa instituição como nome, endereço e outras 

informações pessoais. A participação será voluntária, não fornecemos por ela qualquer tipo de 

pagamento. 

Para maiores esclarecimentos, poderá entrar em contato com os pesquisadores 
no seguinte endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE, pelo 
comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes de 
Melo, 1000,telefone (85)3366-8344 e pela pesquisadora Angélica Isabely de Morais 



 
 
Almeida na Rua Princesa Isabel 1221 Bairro São Miguel- Juazeiro do Norte-CE,  telefone 
(88) 9634-5984 ou e-mail: angelica.m.almeida@hotmail.com, lattes: Endereço para 
acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/9588470424768125. 

 
 

Autorização Institucional  
 

 Eu, responsável pela Secretaria Municipal de Saúde de Crato, declaro que fui informado 

dos objetivos da pesquisa acima e concordo em autorizar a execução da mesma nesta 

instituição. Caso necessário, a qualquer momento, poderemos revogar esta autorização, se 

comprovada atividades que causem algum prejuízo a esta instituição ou ainda, a qualquer dado 

que comprometa o sigilo da participação dos integrantes desta instituição. 

 Conforme os preceitos da Resolução 466/2012 a pesquisa só terá início nesta instituição 

após Aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos.  

  

 

 

 

 

 

AngélicaIsabely de Morais Almeida 

Pesquisador 

 

  

Míria Conceição Lavinas Santos 

Orientadora 

 

                                                 Secretário de Saúde de Crato 



 
 

ANEXO A- QUESTIONÁRIO PARA ENFERMEIROS DA ESF DO MUNICÍPIO DE 
CAPISTRANO

 
I. Dados Sócio-demográficos e Perfil 
Profissional. 
 
Matrícula (CNES):____________________ 
 
1.    UBASF: 
1.1. Centro de Saúde 
1.2. Bouqueirão 
1.3. Mazagão 
1.4. Carqueija 
1.5. Pesqueiro 
 
2.    Idade: ______anos 
3.    Sexo: 
3.1. Masculino 3.2. Feminino 

 
4.    Número de Filhos:________________ 
5.    Tipo de União: 
5.1. Casada 5.2. Solteira 5.3. Viúva 
5.4. União Estável 5.5. Divorciada 

 
6.    Há quanto tempo você se formou? Há 
______ano (s) 
7.    Qual sua maior titulação? 
7.1. 
Especialização 

7.2. 
Mestrado 

7.3. 
Doutorado 

8.   Caso você tenha especialização, em qual 
área?_______________________________ 
 
9.   Há quanto tempo você trabalha na ESF? 
9.1. Menos de seis 
meses 

9.2. Seis meses a 
menos de um ano 

9.3. Entre um a 
cinco anos 

9.4. Mais de cinco 
anos 

 
10.  Você já participou de algum curso acerca 
do câncer de mama? 
10.1. Sim                      
10.1.1. Quando? 
10.1.1.1. Menos de 
seis meses 

10.1.1.2. Entre seis 
meses a menos de 
um ano 

10.1.1.3. Entre um a 
cinco anos 

10.1.1.4. Mais de 
cinco anos 

10.1.2. Local: ______________________ 
10.2. Não 

 
 
II. Aspectos relacionados ao Conhecimento, 
Atitude e Prática. 
 
Conhecimento 
11. Quais os métodos preconizados, no Brasil, 
para o rastreamento do câncer de mama 
feminino? 
11.1. Mamografia e Exame Clínico da Mama 
11.2. Mamografia e Auto Exame da Mama 
11.3. Auto Exame e Exame Clínico da mama 
11.4. Outros 

 
12. Qual o exame utilizado para rastreamento, 
com maior capacidade de detectar lesões e 
causar impacto na mortalidade por câncer de 
mama? 
12.1. Exame Clínico das mamas (ECM) 
12.2. Mamografia  
12.3. Auto Exame das mamas (AEM) 

 
Segundo o Ministério da Saúde, marque a 
alternativa correta, nos três itens que se segue, 
quanto ao rastreamento do câncer de mama. 
 
13. Mulheres de 40 a 49 anos 
13.1. ECM anual. Se alterado, mamografia. 
13.2. ECM anual e mamografia bianual 
13.3. ECM e mamografia anual 

 
14. Mulheres de 50 a 69 anos 
14.1. ECM anual. Se alterado, mamografia. 
14.2. ECM anual e mamografia bianual 
14.3. ECM e mamografia anual 

 
15. Mulheres de 35 anos ou mais com risco 
elevado 
15.1. ECM anual. Se alterado, mamografia. 
15.2. ECM anual e mamografia bianual 
15.3. ECM e mamografia anual 

 
1. 2. 3. 4. 5. 
     

6. 7. 8. 9. 10. 
     

11. 12. 13. 14. 15. 



 
 
     

16. Segundo o Ministério da Saúde, existem grupos populacionais com risco muito elevado para 
o câncer de mama. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) quanto a esses grupos. 
16.1. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou 
filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos. 
16.2. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou 
filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer idade. 
16.3. Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino. 
16.4. Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou 
neoplasia lobular in situ. 
 
17. Quais os fatores de risco que você conhece relacionados ao câncer de mama? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
18. Quais as manifestações clínicas investigadas na detecção precoce do câncer de mama? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Atitude 
 
19. Você gostaria de participar de cursos 
relacionados ao câncer de mama? 
19.1. Sim 19.2. Não 

20.  Você é motivado (a), pelos gestores, a 
realizar consulta de qualidade na detecção 
precoce do câncer de mama? 
20.1. Sim 20.2. Não 

 
 

 
21. Você acredita estar capacitado para 
realizar o ECM nas mulheres de sua área? 
21.1. Sim 21.2. Não 

22. Você acredita que o AEM de forma 
adequada pode dispensar o ECM e a 
mamografia? 
22.1. Sim 22.2. Não 

 
 

Prática (Serão observados registros para confirmar as respostas nos itens seguintes) 

23. Existe controle, na sua UBASF, de todas 
as usuárias acima de 40 anos quanto à 
realização do ECM anual? 
23.1. Sim 23.2. Não 

24.  Existe controle, na sua UBASF, de 
todas as mulheres acima de 50 anos quanto 
à realização da mamografia bianual? 
24.1. Sim 24.2. Não 

 

25. Você realiza busca ativa das faltosas no 
que se refere ao rastreamento do câncer de 
mama? 
25.1. Sim 25.2. Não 

 
26.  Existem registros, na sua UBASF, de 
Educação em Saúde sobre câncer de mama? 
26.1. Sim 26.2. Não 

 

16 17 18 19 20 21 

      

22 23 24 25 26 27 

      

 

27. Nas consultas de coleta de exame 
citopatológico, você realiza o Exame Clínico 
das Mamas e orienta quanto aos fatores de 
risco e manifestações clínicas para detecção 
precoce do câncer de mama? 
27.1. 
Sempre 

27.2. 
Quase 
Sempre 

27.3.  
Às 
vezes 

27.4. 
Nunca 



 
 

ANEXO B- QUESTIONÁRIO PARA MULHERES ACOMPANHADAS NA ESF CAPISTRANO
 
I. Dados Sócio-demográficos e 
Antecedentes pessoais 
 

II. Aspectos relacionados ao 
conhecimento, atitude e prática 
 

1. UBASF: 
1.1. Centro de Saúde 
1.2. Bouqueirão 
1.3. Mazagão 
1.4. Carqueija 
1.5. Pesqueiro 
 
2. Qual sua ocupação?________________ 
3. Qual sua idade?________________anos 
 
4. Escolaridade: 
4.1.  Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 
4.2. Fundamental 1 completo/Fundamental 2 
incompleto 
4.3.  Fundamental 2 completo/Médio 
incompleto 
4.4.  Médio completo/Superior incompleto 
4.5.  Superior completo 

 
5. Há quanto tempo você mora no atual 
endereço? 
5.1. Menos de dois anos 
5.2. Entre dois e cinco anos 
5.3. Mais de cinco anos 

 
6. Com quantos anos você teve sua primeira 
menstruação? ________ anos 
7. Você já está na menopausa? 
7.1. Sim 7.2. Não 

Se sim, com quantos anos? _____anos 
 

8.  Você tem filhos? 
8.1. Sim 8.2. Não 

Se sim, quantos anos você tinha quando 
teve o primeiro? _____________ anos 
 
9. Você já amamentou?  
9.1. Sim 9.2. Não 

 
10. Você tem caso de câncer de mama na 
família?  
10.1. Sim 10.2. Não 

Se sim, quem é? _____________________ 
Conhecimento 
11. Você já recebeu informações de câncer 
de mama? 
11.1. Sim 11.2. Não 

 
12. Se sim, com que foi? 
12.1. Enfermeiro 12.2. Médico 
12.3. Agente de 
saúde 

12.4. Jornais/revistas/ 
Televisão 

12.5. Amigos 12.6. Outros 
 
13. Você sabe o que é mamografia e quando 
deve realizar? 
13.1. Sim 13.2. Não 

 
14. Você sabe a diferença entre Auto Exame 
das Mamas e Exame Clínico das mamas? 
14.1. Sim 14.2. Não 

 
15. Você conhece quais os fatores que 
aumentam a chance da mulher desenvolver 
o câncer de mama? 
15.1. Sim 15.2. Não 

Se sim, quais são os que você conhece? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

16. Você conhece os primeiros sinais e 
sintomas do câncer de mama? 
16.1. Sim 16.2. Não 

Se sim, quais os que você conhece? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

17.  Você acha que a mulher que faz todo 
mês o Auto Exame das Mamas ainda 
necessita ter suas mamas examinadas por 
um profissional?  
17.1. Sim 17.2. Não 



 

Atitude 
 
18. Você se interessa em participar de 
palestras relacionadas ao câncer de mama? 
(Marque uma alternativa) 
 
18.1. “Sim, Sempre que tiver eu irei”. 
18.2. “Sim, quando tiver tempo eu vou”. 
18.3. “Às vezes tenho vontade” 
18.4. “Não, já sei o que é necessário”. 
18.5. “Não, acho perda de tempo”. 
18.6. “Nunca fui informada que teria” 

 
19. Você já solicitou a um profissional de 
saúde que examinasse suas mamas mesmo 
sem sentir nada? 
19.1. Sim 19.2. Não 

 

Prática 

22. Você realiza consulta anual para exame 
das mamas por um profissional da saúde? 
22.1. Sim 22.2. Não 

 
23. Você fuma? 
23.1. Sim 23.2. Não 

 

1 2 3 4 5 
     
6 7 8 9 10 

     
11 12 13 14 15 

     
20. Você já pediu a um profissional que ele 
solicitasse sua mamografia? 
20.1. Sim 20.2. Não 

 
21. Caso responda não, por quê? 
21.1.“Não sabia que eu precisava fazer” 
21.2.“Não, ele é que sabe a hora de 
pedir”. 
21.3.“Não, ninguém consegue marcar 
mesmo”. 
21.4. “Não, eles sempre solicitam na hora 
certa”. 
21.5. “Não sei responder” 

 
24. Você ingere bebidas alcoólicas? 
24.1. Sim 24.2. Não 

 
25.  Você realiza Auto Exames das Mamas 
mensalmente? 
25.1. Sim 25.2. Não 

 
 

16 17 18 19 20 
     

21 22 23 24 25 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO C- QUESTIONÁRIO PARA ENFERMEIROS DA ESF DO MUNICÍPIO DE CRATO 
(ADAPTADO DE OLIVEIRA(2014))

 
I. Dados Sócio-demográficos e Perfil 
Profissional. 
Matrícula (CNES):____________________ 
 
1.    UBASF:___________________ 
2.    Idade: ______anos 
3.    Sexo: 
3.1. Masculino 3.2. Feminino 

 
4.    Número de Filhos:________________ 
5.    Tipo de União: 
5.1. Casada 5.2. Solteira 5.3. Viúva 
5.4. União Estável 5.5. Divorciada 

 
6.    Há quanto tempo você se formou? Há 
______ano (s) 
7.    Qual sua maior titulação? 
7.1. 
Especialização 

7.2. 
Mestrado 

7.3. 
Doutorado 

8.   Caso você tenha especialização, em qual 
área?_______________________________ 
 
9.   Há quanto tempo você trabalha na ESF? 
9.1. Menos de seis 
meses 

9.2. Seis meses a 
menos de um ano 

9.3. Entre um a 
cinco anos 

9.4. Mais de cinco 
anos 

 
10.  Você já participou de algum curso acerca 
do câncer de mama? 
10.1. Sim                      
10.1.1. Quando? 
10.1.1.1. Menos de 
seis meses 

10.1.1.2. Entre seis 
meses a menos de 
um ano 

10.1.1.3. Entre um a 
cinco anos 

10.1.1.4. Mais de 
cinco anos 

10.1.2. Local: ______________________ 
10.2. Não 
 
II. Aspectos relacionados ao Conhecimento, 
Atitude e Prática. 
 
 

Conhecimento 
11. Quais os métodos preconizados, no Brasil, 
para o rastreamento do câncer de mama 
feminino? 
11.1. Mamografia e Exame Clínico da Mama 
11.2. Mamografia e Auto Exame da Mama 
11.3. Autopalpação das mamas e Exame Clínico 
da mama 
11.4. Outros 

 
12. Qual o exame utilizado para rastreamento, 
com maior capacidade de detectar lesões e 
causar impacto na mortalidade por câncer de 
mama? 
12.1. Exame Clínico das mamas (ECM) 
12.2. Mamografia  
12.3. Autopalpação das mamas (APM) 

 
Segundo o Ministério da Saúde, marque a 
alternativa correta, nos três itens que se segue, 
quanto ao rastreamento do câncer de mama. 
 
13. Mulheres de 40 a 49 anos 
13.1. ECM anual. Se alterado, mamografia. 
13.2. ECM anual e mamografia bianual 
13.3. ECM e mamografia anual 

 
14. Mulheres de 50 a 69 anos 
14.1. ECM anual. Se alterado, mamografia. 
14.2. ECM anual e mamografia bianual 
14.3. ECM e mamografia anual 

 
15. Mulheres de 35 anos ou mais com risco 
elevado 
15.1. ECM anual. Se alterado, mamografia. 
15.2. ECM anual e mamografia bianual 
15.3. ECM e mamografia anual 

 
1. 2. 3. 4. 5. 
     

6. 7. 8. 9. 10. 
     

11. 12. 13. 14. 15. 
     

16. Segundo o Ministério da Saúde, existem grupos populacionais com risco muito elevado para 
o câncer de mama. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) quanto a esses grupos. 



 

16.1. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou 
filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 anos. 
16.2. Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou 
filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer idade. 
16.3. Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino. 
16.4. Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou 
neoplasia lobular in situ. 
 
17. Quais os fatores de risco que você conhece relacionados ao câncer de mama? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
18. Quais as manifestações clínicas investigadas na detecção precoce do câncer de mama? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Atitude 
 
19. Você gostaria de participar de cursos 
relacionados ao câncer de mama? 
19.1. Sim 19.2. Não 

20.  Você é motivado (a), pelos gestores, a 
realizar consulta de qualidade na detecção 
precoce do câncer de mama? 
20.1. Sim 20.2. Não 

 
 

 
21. Você acredita estar capacitado para 
realizar o ECM nas mulheres de sua área? 
21.1. Sim 21.2. Não 

22. Você acredita que o APM de forma 
adequada pode dispensar o ECM e a 
mamografia? 
22.1. Sim 22.2. Não 

 
 

Prática (Serão observados registros para confirmar as respostas nos itens seguintes) 

23. Existe controle, na sua UBASF, de todas 
as usuárias acima de 40 anos quanto à 
realização do ECM anual? 
23.1. Sim 23.2. Não 

24.  Existe controle, na sua UBASF, de 
todas as mulheres acima de 50 anos quanto 
à realização da mamografia bianual? 
24.1. Sim 24.2. Não 

 

25. Você realiza busca ativa das faltosas no 
que se refere ao rastreamento do câncer de 
mama? 
25.1. Sim 25.2. Não 

 
26.  Existem registros, na sua UBASF, de 
Educação em Saúde sobre câncer de mama? 
26.1. Sim 26.2. Não 

 

16 17 18 19 20 21 

      

22 23 24 25 26 27 

      

 

27. Nas consultas de coleta de exame 
citopatológico, você realiza o Exame Clínico 
das Mamas e orienta quanto aos fatores de 
risco e manifestações clínicas para detecção 
precoce do câncer de mama? 
27.1. 
Sempre 

27.2. 
Quase 
Sempre 

27.3.  
Às 
vezes 

27.4. 
Nunca 

 

 



 

ANEXO D- QUESTIONÁRIO PARA MULHERES ACOMPANHADAS NA ESF CRATO 
(ADAPTADO DE OLIVEIRA(2014))

 
I. Dados Sócio-demográficos e 
Antecedentes pessoais 
 

 
II. Aspectos relacionados ao 
conhecimento, atitude e prática 
 

1.    UBASF:________________ 
2. Qual sua ocupação?________________ 
3. Qual sua idade?________________anos 
 
4. Escolaridade: 
4.1.  Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 
4.2. Fundamental 1 completo/Fundamental 2 
incompleto 
4.3.  Fundamental 2 completo/Médio 
incompleto 
4.4.  Médio completo/Superior incompleto 
4.5.  Superior completo 

 
5. Há quanto tempo você mora no atual 
endereço? 
5.1. Menos de dois anos 
5.2. Entre dois e cinco anos 
5.3. Mais de cinco anos 

 
6. Com quantos anos você teve sua primeira 
menstruação? ________ anos 
7. Você já está na menopausa? 
7.1. Sim 7.2. Não 

Se sim, com quantos anos? _____anos 
 

8.  Você tem filhos? 
8.1. Sim 8.2. Não 

Se sim, quantos anos você tinha quando 
teve o primeiro? _____________ anos 
 
9. Você já amamentou?  
9.1. Sim 9.2. Não 

 
10. Você tem caso de câncer de mama na 
família?  
10.1. Sim 10.2. Não 

Se sim, quem é? _____________________ 
Conhecimento 
11. Você já recebeu informações de câncer 
de mama? 

11.1. Sim 11.2. Não 
 
12. Se sim, com que foi? 
12.1. Enfermeiro 12.2. Médico 
12.3. Agente de 
saúde 

12.4. Jornais/revistas/ 
Televisão 

12.5. Amigos 12.6. Outros 
 
13. Você sabe o que é mamografia e quando 
deve realizar? 
13.1. Sim 13.2. Não 

 
14. Você sabe a diferença entre Auto Exame 
das Mamas e Exame Clínico das mamas? 
14.1. Sim 14.2. Não 

 
15. Você conhece quais os fatores que 
aumentam a chance da mulher desenvolver 
o câncer de mama? 
15.1. Sim 15.2. Não 

Se sim, quais são os que você conhece? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

16. Você conhece os primeiros sinais e 
sintomas do câncer de mama? 
16.1. Sim 16.2. Não 

Se sim, quais os que você conhece? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 

17.  Você acha que a mulher que faz todo 
mês o Autopalpação das mamas (APM) 
ainda necessita ter suas mamas examinadas 
por um profissional?  
17.1. Sim 17.2. Não 

Atitude  



 

18. Você se interessa em participar de 
palestras relacionadas ao câncer de mama? 
(Marque uma alternativa) 
 
18.1. “Sim, Sempre que tiver eu irei”. 
18.2. “Sim, quando tiver tempo eu vou”. 
18.3. “Às vezes tenho vontade” 
18.4. “Não, já sei o que é necessário”. 
18.5. “Não, acho perda de tempo”. 
18.6. “Nunca fui informada que teria” 

 
19. Você já solicitou a um profissional de 
saúde que examinasse suas mamas mesmo 
sem sentir nada? 
19.1. Sim 19.2. Não 

 
 

Prática 

 

22. Você realiza consulta anual para exame 
das mamas por um profissional da saúde? 
22.1. Sim 22.2. Não 

 
23. Você fuma? 
23.1. Sim 23.2. Não 

 
 

1 2 3 4 5 
     
6 7 8 9 10 
     

11 12 13 14 15 
     

 

20. Você já pediu a um profissional que ele 
solicitasse sua mamografia? 
20.1. Sim 20.2. Não 

 
21. Caso responda não, por quê? 
21.1.“Não sabia que eu precisava fazer” 
21.2.“Não, ele é que sabe a hora de 
pedir”. 
21.3.“Não, ninguém consegue marcar 
mesmo”. 
21.4. “Não, eles sempre solicitam na hora 
certa”. 
21.5. “Não sei responder” 

 
 
24. Você ingere bebidas alcoólicas? 
24.1. Sim 24.2. Não 

 
25.  Você realiza Autopalpação das mamas 
(APM) mensalmente? 
25.1. Sim 25.2. Não 

 
 

16 17 18 19 20 
     

21 22 23 24 25 
     

 



 

ANEXO E-CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL (CCEB)

 
O Critério de Classificação Econômica Brasil, enfatiza sua função de estimar 

o poder de compra daspessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar 
a população em termos de“classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é de 
classes econômicas. 

 
SISTEMA DE PONTOS 
Posse de Itens 
 Quantidade de Itens 

0 1 2 3 4/ + 
Televisão em cores 0 1 2 3 4 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 4 5 6 7 
Automóvel 0 4 7 9 9 
Empregada mensalista 0 3 4 4 4 
Máquina de lavar 0 2 2 2 2 
Vídeo cassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 4 4 4 4 
Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0 2 2 2 2 

 
Grau de Instrução do chefe de família 
Nomenclatura Antiga Nomenclatura Atual  
Analfabeto/Primário incompleto Analfabeto/Fundamental 1 incompleto 0 
Primário completo/Ginasial 
incompleto 

Fundamental 1 completo/Fundamental 2 
incompleto 

1 

Ginasial completo/Colegial 
incompleto 

Fundamental 2 completo/Médio 
incompleto 

2 

Colegial completo/Superior 
incompleto 

Médio completo/Superior incompleto 4 

Superior completo Superior completo 8 
 
Cortes do Critério Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2012 – www.abep.org – abep@abep.org 
Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2011 – IBOPE 
 

Classe Pontos 
A1 42-46 
A2 35-41 
B1 29-34 
B2 23-28 
C1 18-22 
C2 14-17 
D 8-13 
E 0-7 



 

ANEXO F- CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

 
As enfermeiras RosyDenyse Pinheiro de Oliveira e MiriaCoceiçãoLavinas Santos, vêm 

por meio desta formalizar o consentimento para a utilização e adaptação dos formulários 

criados e utilizados na dissertação de Mestrado da aluna RosyDenyse Pinheiro de Oliveira 

intitulada em “ Promoção da Saúde da Mulher no âmbito do controle do câncer de mama 

na estratégia saúde da família”. 

Gostaria de solicitar que o mesmo seja referenciado e citado devidamente. 

Em caso de dúvida, favor entrar em contato com as pesquisadoras no endereço: Rua 

Alexandre Baraúna, 1115. Tel: (85) 3366.8460. 

 
 
 

Fortaleza 2015. 

 

Rosy Denyse Pinheiro de Oliveira 

 

Miria Conceição Lavinas Santos 

 



 

ANEXO G- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Conhecimento, Atitude e Prática Acerca da detecção precoce do 
câncer de mama no âmbito da estratégia de saúde da família   Pesquisador: Angelica 
Isabely de Morais Almeida Área Temática: 

Versão: 3 
CAAE: 4549015.4.0000.5054 
Instituição Proponente: Departamento de Enfermagem 
Patrocinador Principal: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO- FUNCAP 
 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 047656  Data da Relatoria: 23/11/2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Endereço: Rua Cel. Nunes de Melo, 1127 
Bairro: Rodolfo Teófilo CEP: 60.430-270 
UF: CE Município: FORTALEZA 
Telefone: (85)3366-8344 Fax: (85)3223-
2903 E-mail: comepe@ufc.br 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
CEARÁ/ PROPESQ  



 

ANEXO H- DECLARAÇÃO DA REVISÃO ORTOGRÁFICA 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Eu, ROMÃO ALISSON DE ALMEIDA MORAIS graduado em Letras e pós graduado 
em Língua Portuguesa pela Universidade Regional do Cariri- URCA, declaro para os 
devidos fins junto à Universidade Federal do Ceará- Campus Fortaleza que a Dissertação 
de mestrado CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA ACERCA DA DETECÇÃO 
PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA da mestranda ANGELICA ISABELY DE MORAIS ALMEIDA foi 
devidamente revisado e corrigido conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, Abril de 16 

 


