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RESUMO 



 

 
COSTA, Francisca Marta de Lima. “Ações de detecção precoce do câncer de mama realizadas 

por profissionais da Estratégia Saúde da Família”. Natal, 2009. 100f. Dissertação (mestrado)- 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2009. 

 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa, que teve como 

objetivo identificar as ações de detecção precoce do câncer de mama realizadas por 

profissionais da Estratégia Saúde da Família na região Trairi, no Estado do Rio Grande do 

Norte. A pesquisa foi desenvolvida nos nove municípios dessa região. Os dados foram 

coletados através de um questionário junto a 52 profissionais da Estratégia Saúde da Família, 

sendo 30 enfermeiros e 22 médicos. A análise foi realizada por meio de estatística descritiva. 

Os resultados foram organizados e discutidos em três grandes itens: conhecimento dos 

profissionais sobre a detecção precoce do câncer de mama; ações de detecção precoce do 

câncer de mama e dificuldades vivenciadas pelos profissionais no rastreamento do câncer de 

mama. Os resultados indicam que estes profissionais em geral, possuem experiência na área 

de atuação, todos eles (100%) têm algum conhecimento sobre os sinais e sintomas do câncer 

de mama e que a maioria (96,2%) desenvolve ações de rastreamento conforme orientações do 

Ministério da Saúde. No entanto, um grupo considerável de profissionais (55,8%) enfrenta 

dificuldades nas condutas de rastreamento em seu ambientes de trabalho. As dificuldades 

variam, de empecilhos de ordem pessoal à de acesso, como a indisponibilidade de cotas para 

exames de rastreamento. Concluímos que a maioria dos profissionais executa as ações de 

rastreamento do câncer de mama em seus ambientes de trabalho conforma preconizado pelo 

Ministério da Saúde, embora haja dificuldades de acesso e de conclusão dos exames de 

mamografia e ultrasonografia, essenciais na detecção precoce. Entendemos que os 

profissionais refletem um conhecimento das ações de prevenção secundária, embora não  haja 

um envolvimento completo nas medidas  de detecção precoce do câncer de mama, devido ao 

bloqueio no processo de vigilância em saúde imposto pela situação de disponibilidade de 

cotas. Assim, concluímos que as ações de detecção precoce de câncer de mama no contexto 

da ESF na região do Trairi estão sendo desenvolvidas em parte, apesar das dificuldades 

vivenciadas. Há necessidade de medidas que possam mediar esses empecilhos e que  

permitam os profissionais efetivar suas ações de prevenção secundária com relação ao câncer 

de mama junto à população feminina em risco na região. Sugerimos a realização de 



 

treinamentos e capacitações dos profissionais para a realização das ações de rastreamento de 

forma plena e uma ampla discussão da nova legislação que viabiliza o exame mamográfico 

para mulheres acima de 40 anos, faixa etária em risco para esta patologia.  Acreditamos que 

tal perspectiva de trabalho do enfermeiro na detecção precoce de alterações mamaria através 

de ações de rastreamento, juntamente com o conhecimento científico de vigilância em saúde e 

sobre câncer de mama, aproximará o enfermeiro, como membro da equipe saúde da família, 

da atenção integral à mulher que tanto almeja. 

 

Palavras Chave: Prevenção. Câncer de mama. Profissional. Detecção precoce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
COSTA, Francisca Marta de Lima. “Actions of early detection for breast cancer  conducted 

by health professionals of the Family Health Strategy ”. Natal, 2009. 100f. Dissertação 

(mestrado)- Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2009. 

 

This study is an exploratory descriptive study with a quantitative approach. The objective was 

to identify the actions for the early detection of breast cancer conducted by the health 

professionals of the Family Health Strategy in the Trairi region of the State of Rio Grande do 

Norte, Brazil. The research was conducted in nine municipalities of the region. Data were 

collected by means of a questionnaire with 52 Family Health Strategy professionals, 30 nurses 

and 22 physicians, that work in the region. Analysis was conducted using descriptive 

statistics. The results were organized and discussed in three areas: Knowledge about the early 

detection of breast cancer; Actions for  early detection detection of breast cancer, and 

Difficulties experienced in the screening actions for breast cancer.  The results indicate that 

these professionals (100%)  have knowledge of the signs and symptoms of breast cancer and 

that the majority (96,2%) conduct screening actions in accordance with the recommendations 

of the Ministry of Health. However, a considerable number (55,8%) of these professionals 

encounters difficulties while conducting the screening procedures in his work setting. The 

difficulties varied from those of a personal nature to those of access to the procedure, such as 

the unavailability of sufficient quotas of screening exams. We conclude that the majority of 

health professionals execute the screening actions for breast cancer in their work settings 

according to the recommendations of the Ministry of Health, even though they encounter 

difficulties in the conclusion of the mammography and ultrasound exams, essential 

procedures in the early detection of breast cancer. We understand that these professionals 

demonstrate knowledge of secondary prevention even though they do not execute all the 

actions necessary for early detection primarily because they are impeded by the blockage of 

access to exam quotas. We conclude that, in spite of the difficulties experienced, the 

procedures for the early detection of breast cancer are being executed by the majority of the 

Family Health Strategy professionals in the Trairí region, specifically the clinical examination 

of the breast, orientation of breast self examination, requests for mammography and ultra 

sound examinations. Measures are needed that can mediate the difficulties, that will permit 

the realization of secondary prevention procedures  with the population at risk in the region. 



 

We suggest training and actualization courses on the complete screening process that includes 

a wide discussion of the new legislation that provides  the mammography exam for women 

over 40 years. We believe that the acquisition of such a work perspective for the early 

detection of breast cancer, along with knowledge of health vigilance and of breast cancer, will 

enhance integral health care of women that constitutes an aim of the nurse and the family 

health team .  

 

Key words:  Prevention. Breast câncer. Health professional. Early detection. 
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1  INTRODUÇÃO 

O câncer de mama (CM) é o crescimento desordenado de células da mama, originando um 

tumor com capacidade de metástase (TODESCHINI et al., 1994 apud PASCOAL; PASCOAL; 

LADEIRA, 2008). Esse tipo de câncer se apresenta como um nódulo palpável, de consistência 

endurecida, quase sempre indolor e fixo. Ele está entre as três neoplasias malignas de maior 

incidência, superando o câncer de colo do útero.  Tem sido um dos maiores problemas de saúde 

pública em todo o mundo, sendo provavelmente o mais temido pelas mulheres devido a sua alta 

frequência e pelos seus efeitos psicológicos, uma vez que as mamas exprimem toda a essência 

feminina, por estarem relacionadas à maternidade, à sexualidade, ao erotismo, além da 

amamentação (VERAS; FEREIRA; GONÇALVES, 2005). Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), nas décadas de 1960 e 1970, registrou-se um aumento em 10 vezes a incidência 

de câncer de mama em diversos continentes (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2008a).  

De acordo com as estimativas de incidência do câncer para o ano de 2008, o número 

de casos novos de câncer de mama esperado no Brasil é de 49.400, com risco estimado de 51 

casos a cada 100 mil mulheres. Na região Nordeste a estimativa é de 7.630 casos novos, com 

risco estimado de 28/100.000 mulheres. No Rio Grande do Norte essa estimativa é de 520 

casos novos com risco de 32/100.000, e na capital (Natal) o número de casos novos 

estimados é de 190, com risco de 45/100.000 (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2008b). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2008a), o câncer de mama representa, nos países ocidentais, uma das principais causas de 

morte em mulheres. As estatísticas indicam o aumento de sua frequência tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. No Brasil, a taxa de mortalidade por 

câncer de mama no período de 1979 a 2004 teve aumento de 38,62%. E em 2005, morreram 

10.208 mulheres por esse tipo de patologia, superando o câncer de pulmão, colo uterino e 

estômago (BRASIL, 2006a).  

 Em relação à V Unidade Regional de Saúde Pública, compreendida pela região do 

Trairi, onde foi realizado nosso estudo, 18 mortes por câncer de mama foram registradas 

entre 2006 e 2008, resultados estes disponibilizados pelo sistema de informação de 

mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. 

           O tratamento do câncer de mama depende de muitos fatores, como a histologia, a idade 

da mulher e o mais importante, o estádio em que se encontra o tumor. A União Internacional 

Contra o Câncer (UICC) instituiu que os tumores são classificados em estádios, os quais variam 
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de 0 a IV. O estádio 0 - chamado carcinoma in situ que não se infiltrou pelos dutos ou lóbulos, 

considerado um câncer não invasivo; estádio I- tumor com menos de dois centímetros e as 

glândulas linfáticas na axila não são afetadas; estádio II- tumor entre dois e cinco centímetros e 

glândulas linfáticas na axila afetadas; estádio III- tumores maiores de cinco centímetros e que 

podem ter afetado as estruturas vizinhas como o músculo ou a pele; estádio IV- tumores de 

qualquer tamanho, mas geralmente com comprometimento das glândulas linfáticas (CAMPOS, 

2006). 

Desde a metade do século XVIII, é reconhecida a importância do diagnóstico precoce do 

câncer de mama e existe a ideia de que um tratamento realizado nas fases iniciais da doença possa 

oferecer maior possibilidade de cura. Além da redução do índice de mortalidade, o diagnóstico 

precoce facilita o tratamento do câncer, diminui sua morbidade e possibilita cirurgias mais 

conservadoras (PAULINELLI et al., 2003). Porém, nos dias atuais percebe-se que um dos fatores 

que dificulta o tratamento é o estágio avançado em que a doença é descoberta. No Brasil, a 

maioria dos casos desse tipo de câncer é diagnosticada em estádios avançados (III e IV), 

diminuindo as chances de cura das mulheres e comprometendo os resultados do tratamento 

(BATISTA et al., 2005).  

Em função da alta incidência do câncer de mama no Brasil, do acometimento em 

mulheres cada vez mais jovens e da dificuldade de acesso e agilidade no acompanhamento de 

pacientes sintomáticas no sistema público de saúde, principalmente em hospitais com 

especialistas na área de mastologia, torna-se fundamental que sejam disponibilizados cada vez 

mais informações e conhecimento específicos no diagnóstico precoce do câncer de mama 

(CALEFFI, 2004). No entanto, estudos apontam dificuldades dos profissionais médicos e 

enfermeiros, em realizar a detecção precoce desse câncer. Esses profissionais relatam a falta 

de agentes educadores em saúde para a população e a própria falta de conhecimento ou 

treinamento para fazer esse tipo de rastreamento, tomando assim, condutas deficientes na 

detecção precoce neste tipo de patologia. 

A detecção precoce significa fazer o diagnóstico do câncer no seu estádio pré-

sintomático, ou seja, antes que a pessoa manifeste algum sintoma relacionado com a doença 

ou apresente alguma alteração ao exame físico realizado por um profissional da área da saúde 

(NOVAES; BRAGA; SCHUT, 2006). 

Pinotti e Faúndes (1988) relatam que os programas de prevenção de câncer de mama 

não têm a cobertura que os de câncer cérvico-uterino têm. Para esses mesmos autores, alguns 

fatores estão relacionados com a falta de programas específicos de detecção, falta de 

conhecimento dos profissionais da área da saúde que atuam nas Unidades Básicas, não 
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existência de protocolos para a detecção precoce desse tipo de câncer, sendo realizado um 

exame clínico das mamas, apenas quando há queixas da usuária. Um estudo realizado em São 

Paulo demonstrou que os profissionais médicos têm interesse em trabalhar na prevenção dos 

diversos tipos de câncer, porém, apresentam dificuldades no seu dia a dia, devido à falta de 

conhecimento das medidas necessárias para a detecção precoce dessas patologias. Entendem 

que é necessário um esforço multidisciplinar enfatizando a importância das medidas 

preventivas (TUCUNDUVA et al., 2004) .  

Pesquisa desenvolvida por Molina, Dalben e De Luca, (2003), confirma que o exame 

de mamografia ou de ultrassonografia das mamas não é solicitado por médicos, em mais de 

50% das mulheres entrevistadas, mesmo elas tendo interesse em se submeter a esses exames, 

caso estivessem disponíveis.  Existe também um grande desconhecimento nos diversos 

setores e camadas da sociedade a respeito do câncer de mama e do seu diagnóstico precoce. 

Acredita-se que, em parte, isso seja decorrente do descaso e da falta de conhecimento dos 

profissionais da área de saúde que, por sua vez, não informam ou esclarecem a população a 

respeito do tema, sendo estas informações divulgadas, quase que exclusivamente, pelos meios 

de comunicação (AIRES et al., 1999). 

 Um estudo realizado em 30 unidades de Programa Saúde da Família (PSF) no 

município de São Paulo mostrou que a estratégia mais enfatizada para a detecção precoce do 

câncer de mama foi o autoexame das mamas, e mais da metade dos profissionais não faziam 

orientações sobre a mamografia. A pesquisa apontou ainda, de modo preocupante, um 

conhecimento assistemático e heterogêneo dos enfermeiros em relação ao protocolo de 

controle do câncer de mama, recomendado pelo Ministério da Saúde (LUCHESI; LAGANA, 

2004).  

 Dessa maneira é necessário que os profissionais que atuam na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), busquem a capacitação por meio de treinamentos para poder tomarem 

condutas eficientes e assim reduzir a mortalidade por este tipo de câncer.  

Matias (1994) apud Fernandes e Narchi, (2002), acredita que as campanhas de 

prevenção e/ou detecção precoce não têm sido bem sucedidas, e dessa maneira, esse tipo de 

câncer continua sendo considerado séria ameaça à população feminina brasileira. 

Segundo Pascoal; Pascoal e Ladeira (2008), o Programa Viva Mulher do Ministério da 

Saúde capacitou os profissionais do Programa Saúde da Família (médicos e enfermeiros) para 

a realização do exame papanicolau e exame clínico das mamas, segundo protocolos.   

    Mesmo diante de um programa de detecção precoce do câncer de mama e de ações de 

rastreamento que inclui a realização do exame clínico das mamas (ECM), orientação quanto 
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ao autoexame das mamas (AEM), solicitação de mamografia anual e, em alguns momentos, a 

ultrassonografia, a incidência de mortalidade por câncer de mama continua sendo muito 

marcante. Usuárias ainda chegam aos dias atuais à Unidade de Saúde sem nunca terem 

realizado o ECM, ou até mesmo recebido orientação a respeito do autoexame das mamas 

(AEM). 

 O rastreamento é uma estratégia de detecção para a identificação de uma doença não 

manifesta, em pessoas aparentemente saudáveis, contidas ou não em um grupo de risco para 

determinado tipo específico de doença. O objetivo do rastreamento do câncer de mama é 

reduzir a mortalidade por esta neoplasia, através da identificação e tratamento dos cânceres 

em estágios mais precoces, consequentemente poder dispor de mais opções terapêuticas, com 

menores feitos indesejáveis nos âmbitos físico, mental e social (GODINHO; KOCH, 2004).  

Desse modo, os profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde devem estar 

preparados para receberem as mulheres e realizar o ECM, orientar a prática do AEM e 

solicitar exames mamográficos nos casos de usuárias com situação de risco, receber 

resultados e encaminhar para unidades de média e alta complexidade aquelas cujo resultado 

mamográfico ou cujo exame clínico indiquem necessidade de maior investigação. É 

importante destacar que o acompanhamento dessas mulheres nos três níveis de atenção deve 

ocorrer com a ficha de referência e contra-referência para que os profissionais que estão na 

Estratégia Saúde da Família possam dar continuidade ao processo de promoção, proteção e 

reabilitação (BRASIL, 2006b). 

Os elevados índices de mortalidade por câncer de mama no Brasil justificam a 

implementação de estratégias efetivas de controle dessa doença que incluam ações de 

promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, tratamento e de cuidados paliativos, quando 

esses se fizerem necessários. Portanto, é de fundamental importância à elaboração e 

implementação de Políticas Públicas na Atenção Básica, enfatizando a atenção integral à 

saúde da mulher que garantam ações relacionadas ao controle do câncer de mama, como o 

acesso à rede de serviços capazes de suprir essas necessidades em todas as regiões do país 

(BRASIL, 2006c). 

Diante de tal situação o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários municipais de Saúde (CONASEMS), 

pactuaram responsabilidades entre os três gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

campo da gestão do Sistema e da atenção à saúde (BRASIL, 2006c). 

Dentre as seis prioridades pactuadas, destaca-se o controle do câncer do colo do útero 

e da mama, com meta de ampliar para 60% a cobertura de mamografia, para o controle do 
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câncer de mama, como também realizar a punção em 100% dos casos necessários (BRASIL, 

2006c). 

O Ministério da Saúde incentiva à realização da mamografia, por ela ser a radiografia 

da mama que permite a detecção precoce do câncer de mama, sendo esta capaz de mostrar 

lesões em fase inicial. Paralelo a ela existe a ultrassonografia, o ECM que deve ser realizado 

rotineiramente pelo profissional médico ou enfermeiro durante as consultas, e o AEM, 

considerados fundamentais para o diagnóstico precoce desse tipo de câncer (BRASIL, 

2006a). 

 As conclusões de estudos de meta-análise demonstram que os benefícios do uso da 

mamografia se referem, principalmente, acerca de 30% de diminuição da mortalidade em 

mulheres acima dos 50 anos (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2008a).  Logo, a 

realização da mamografia como forma de rastreamento, deve ser feita em mulheres de 35 a 

40 anos, servindo como exame de base; para mulheres de 40 a 49 anos, deverá ser realizado 

em intervalos de dois anos, e usuárias a partir de 50 anos deverá se submeter ao exame 

anualmente (PASQUALETE, 1998). 

Existem cotas para a realização do exame de mamografia destinadas aos Estados  e aos 

seus respectivos municípios. Até o período de março de 2008, no Estado do Rio Grande do 

Norte só existiam 12 mamógrafos distribuídos na região. Sabendo que são insuficientes para a 

demanda dos municípios, podem esses fazer consórcios com  aqueles que dispõem do serviço 

ou com clínicas particulares para a realização deste exame.   

           Conforme Mendes (1996), a idéia de consórcios surgiu como parte dos esforços dos 

municípios em solucionar problemas que transcendiam suas capacidades organizativas e de 

recursos, ou seja, os municípios que não dispõem de exames de média complexidade e 

consultas de especialidade de mastologista, ginecologia, entre outras, pactuam com os 

municípios que dispõem desses serviços para encaminhar os usuários à realização dos exames 

ou consultas, caso seja necessário.    

No tocante à marcação da mamografia no município de Japi-RN, em abril de 2008, 

pudemos constatar que a procura pelo exame de mamografia é pequena, sobrando, dessa 

forma, vagas na cota de mamografia mensal destinadas à demanda em geral daquela 

localidade.  O mesmo fato acontece na V Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP), onde 

são marcados exames de mamografia para a região do Trairi, através de consórcios.  

Observamos, assim, que a demanda de marcação desse tipo de exame é escassa, mesmo 

sabendo que o município dispõe de mamógrafo.  
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Essa realidade se contrapõe ao que foi encontrado durante visita à Secretaria de Saúde 

do Estado do Rio Grande do Norte em maio de 2008, através da qual tínhamos objetivo de 

conhecer como é distribuída a cota para exames de mamografia.  Constatamos que a 

distribuição é realizada pelo Programa de Pactuação Integral (PPI) e extra PPI, através do qual 

o Estado destina uma quantidade de exames para cada município, proporcional ao número da 

população de mulheres em idade de 40 a 49 anos.  

O que nos deixou perplexos foi a quantidade da cota de mamografia disponibilizada 

pelo Estado, para a região do Trairi, no período de maio de 2008. Um total de 638 

mamografias para 3.837 mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos, que além de não oferecer, 

anualmente, cobertura a todas as usuárias, na idade pré-estabelecida, ainda excluem as 

mulheres com idade superior aos 49 anos, bem como as que já têm 35 anos, com histórico 

familiar de câncer de mama, ou seja, em situação que se configura imprescindível à realização 

do exame.  

Nesse sentido, constatamos uma carência na oferta de cotas para exames de 

mamografia em âmbito estadual, conforme dados disponibilizados pela Secretaria do Estado, 

em contraponto ao que foi observado na região do Trairi, onde está sobrando oferta de 

exames. Assim, nossa tarefa é tentar compreender os problemas que perpassam todo esse 

processo, levando em consideração a atuação da equipe de saúde. 

A equipe de saúde da ESF, por estar mais próxima das famílias, tem papel 

fundamental na promoção da saúde e prevenção da doença, devendo privilegiar a educação 

em saúde e a aquisição de hábitos saudáveis. É necessário motivar a população a conhecer os 

sinais de alerta do câncer de mama e estimulá-la para a participação em rastreio oncológico 

desse tipo de câncer, o que promoverá o diagnóstico precoce e consequentemente um 

tratamento menos agressivo. Para que ocorra o sucesso de um programa de rastreamento do 

câncer de mama é indispensável o engajamento da mulher, dos profissionais de saúde e da 

disponibilidade de infraestrutura.   

Enquanto enfermeira da Estratégia Saúde da Família do município de Japi da região 

Trairi do RN, realizamos o exame clínico das mamas das usuárias que fazem o exame 

papanicolau. Orientamos a todas as mulheres sobre a necessidade do autoexame das mamas 

(AEM) mensal no sétimo dia após a menstruação. 

 O interesse em aprofundarmos o estudo sobre o envolvimento das equipes da região 

do Trairi que atuam na Estratégia Saúde da Família, com relação à prevenção ao câncer de 

mama, surgiu após a detecção de nódulod nas mamas das mulheres durante o ECM, e 

também por acompanharmos a trajetória de mulheres mastectomizadas e em tratamento. Em 
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seus relatos pudemos observar que as usuárias só souberam que estavam com câncer, quando 

o problema já estava em estádio avançado. Constatamos, também, em pesquisa realizada 

sobre a “Frequência e Prática do AEM” em um grupo de mulheres atendidas na ESF, 

desenvolvida no curso de Especialização em Saúde da Família, que mais de 50% das usuárias 

que participaram do estudo não praticavam o AEM e 45% não sabia o período certo para a 

sua realização, como também a técnica correta (COSTA; DAVIM, 2007).  Isso nos alerta 

para investigar as medidas adotadas na detecção precoce desse tipo de câncer pela equipe da 

ESF. 

Adicionalmente, percebemos a carência, na literatura, de investigações direcionadas a 

identificação da dinâmica da detecção precoce do câncer de mama realizada pelos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família. Assim, torna-se importante verificar a visão 

desses profissionais acerca das ações preventivas para o CM, sendo realizadas em seus 

ambientes de trabalho, tendo em vista a necessidade da Atenção Básica nesse processo.  

Com base nas observações realizadas no campo do trabalho e as normas do Ministério 

da Saúde para a detecção precoce do câncer de mama, partimos do pressuposto de que as 

ações de rastreamento do câncer de mama é parte da função dos profissionais que atuam na 

ESF, e que esses trabalhadores estariam vivenciando dificuldades no trâmite do processo de 

solicitação do exame de mamografia. Assim, o questionamento que orienta o presente estudo 

é o seguinte: quais as ações de detecção precoce de câncer de mama, de orientação e 

rastreamento, realizadas pelos profissionais da ESF? 

Acreditamos que a assistência à mulher ocorre com o propósito de prevenir doenças e 

promover saúde, embora problemas tão graves como, por exemplo, o câncer de mama, ainda 

seja despercebido em nosso meio. Isso nos leva a questionarmos as medidas adotadas na 

detecção precoce do câncer pela equipe da ESF. Nesse sentido passamos a indagar sobre as 

ferramentas utilizadas pelos profissionais de saúde para tentar minimizar a mortalidade por 

câncer de mama, como também investigar se as mamografias estão sendo solicitadas como 

forma de prevenção, visto que esse exame é primordial para a detecção precoce de alterações.  

Dessa forma, nosso objeto de estudo é a atuação dos profissionais da região do Trairi da V 

Unidade Regional de Saúde Pública que trabalham na ESF, quanto à detecção precoce do 

câncer de mama.  

Em meio a esta problemática, a presente pesquisa tem como objetivos: 

 Identificar o conhecimento dos profissionais médicos e enfermeiros que atuam na 

ESF, sobre os sinais e sintomas do câncer de mama. 
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 Detectar as ações dos profissionais médicos e enfermeiros, no tocante ao rastreamento 

do câncer de mama. 

 Identificar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da Estratégia Saúde da 

Família no que se refere à detecção precoce do câncer de mama. 

     Acreditamos que o estudo seja relevante para a área da saúde de forma geral, 

principalmente para todos os profissionais que trabalham na ESF, trazendo subsídios para 

fundamentar o planejamento das ações, uma vez que pouco se discute sobre esta temática no 

cotidiano do trabalho. É importante conhecer o sujeito do cuidado, para que a assistência 

possa ser oferecida de forma eficaz, satisfatória e resolutiva. Além disso, pretendemos 

contribuir para o aperfeiçoamento das medidas adotadas no rastreamento do câncer de mama 

e o enriquecimento do meio científico. 

 Esse estudo ainda visa contribuir para diminuir a lacuna existente na literatura a 

respeito do conhecimento dos profissionais não oncologistas acerca de medidas de prevenção 

do câncer, e por serem eles os responsáveis pela maioria do diagnóstico de câncer e, portanto, 

desempenharem um papel fundamental na precaução e na detecção precoce dessa doença. 

(SIMÓ et al, 2002 apud PASCOAL; PASCOAL; LADEIRA, 2008). 

 É digno de nota que, quando se trata de câncer de mama, em muitos momentos os 

especialistas em oncologia esquecem o nível de atenção primária, restringindo os 

treinamentos e capacitações àqueles profissionais, sendo que a atenção básica é indispensável 

nesse processo, porque trabalha a tríade: prevenção, promoção e recuperação. 

     Sendo a prevenção do câncer de mama uma das questões de grande relevância na área 

de saúde da mulher, por ser a maior causa de óbitos na população feminina, faz-se necessário 

que equipes da ESF desenvolvam intervenções fortemente direcionadas à prevenção. 
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Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. 

                                        Provérbio 3:13 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção, discutimos o quadro referencial que orientará nossa pesquisa. 

Inicialmente discorremos sobre a prevenção, abordando seu conceito e as formas de 

prevenção nos três níveis. Em seguida será discutido a respeito do câncer de mama e sua 

prevenção, destacando as medidas de rastreamento dessa patologia. Por último fizemos uma 

explanação sobre a Estratégia Saúde da Família e seu papel na prevenção. 

 

2.1  PREVENÇÃO  

 

Desde a história da humanidade, os documentos paleontológicos ou escritos existentes 

e em poder dos homens indicam que sempre houve preocupação com a promoção da saúde 

do ser humano, seu crescimento, seu desenvolvimento físico e mental e a prevenção das 

doenças (CZERESNIA, 2003). 

O movimento da medicina preventiva surgiu, entre o período de 1920 e 1950 na 

Inglaterra, EUA e Canadá, em um contexto de crítica à medicina curativa. Esse movimento 

propôs uma mudança da prática médica através de reforma no ensino médico, buscando a 

formação de profissionais médicos com uma nova atitude nas relações com os órgãos de 

atenção à saúde; ressaltou a responsabilidade dos médicos com a promoção da saúde e a 

prevenção de doenças; introduziu a epidemiologia dos fatores de risco, privilegiando a 

estatística como critério científico de causalidade (AROUCA, 1975;  TORRES, 2002). 

A prevenção de doença "exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da 

história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença" (Leavell; Clarck, 

1976, p.184). As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. A 

base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o 

controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas 

ou outros agravos específicos. Os projetos de prevenção e de educação em saúde estruturam-

se mediante a divulgação de informação científica e de recomendações normativas de 

mudanças de hábitos (CZERESNIA, 2003). 

A concepção de níveis de prevenção foi incorporada ao discurso da Medicina 

Comunitária no Brasil na década de 1960 e orientou o estabelecimento de níveis de atenção 

nos sistemas e serviços de saúde que vigora até hoje. Foi amplamente difundida durante os 

anos 1970 e 1980 juntamente com as propostas de Atenção Primária em Saúde e a idéia de 
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“saúde para todos no ano 2000”, contida na declaração de Alma-Ata (TEIXEIRA, 2001). 

Contudo, o desenvolvimento da medicina no Brasil manteve a predominância de uma prática 

individual, com enfoque curativo dos problemas de saúde e as dicotomias teoria-prática, 

psíquico-orgânico, indivíduo-sociedade (TORRES, 2002). 

Nos países do primeiro mundo, o desenvolvimento da perspectiva de prevenção de 

doenças direcionou-se aos estudos clínicos e epidemiológicos voltados para enfermidades não 

transmissíveis ou crônicas degenerativas. Isso ocorreu em função da chamada transição 

epidemiológica, a partir da década de 1950. Técnicas de exames complementares com 

sofisticação crescente aperfeiçoaram as ações preventivas com base no diagnóstico precoce. 

Foram construídos recursos poderosos para prevenção de doença, incapacidade e morte por 

problemas como cardiopatia isquêmica, algumas formas de câncer, doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas, etc. Esse processo foi decorrente das pesquisas biológicas e 

epidemiológicas sobre agentes causais e fatores de risco. Relacionou-se as doenças 

degenerativas a fatores causais do ambiente como radiações, substâncias químicas tóxicas e a 

estilos de vida como hábito de fumar, consumo de alimentos gordurosos, de álcool e falta de 

exercício (TERRIS, 1996). 

Os conceitos de prevenção de doenças e de promoção da saúde não se distinguem 

claramente na prática do setor de saúde. As práticas em promoção da saúde, da mesma forma 

que as de prevenção de doenças, fazem uso do conhecimento técnico e científico específico 

do campo da saúde. No espaço clínico, as atividades de promoção da saúde não se 

diferenciam de intervenções de prevenção de doenças. Essas intervenções podem ser 

tradicionalmente médicas, como imunização, screening, ou tratamento com quimioterápicos, 

ou envolver intervenções educativas sobre mudanças de estilos de vida individuais. Os 

profissionais de saúde podem estar envolvidos em ações de promoção de saúde mais amplas, 

como desenvolvimento comunitário, ou influenciando a formulação de políticas de saúde 

(FLORIN; BASHAM, 2003). 

Ao longo das duas ou três últimas décadas conseguiu-se demonstrar que a grande 

maioria dos problemas de saúde pública que afetam a população relativa não somente as 

doenças transmissíveis como às não transmissíveis – são em grande parte preveníveis.  

Evidências dessa afirmação é a significativa diminuição de mortalidade por doenças 

coronárias e cerebrovasculares, redução de incidência e mortalidade por câncer cervical, 

diminuição da prevalência de consumo de fumo, e da incidência de câncer do pulmão em 

homens. Dessa forma, uma grande carga produzida por doenças pode ser evitada, tanto em 

termos sociais como econômicos (NICHOLLS, 1998). 
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As estratégias de prevenção primária, secundária e terciária têm sido utilizadas com o 

objetivo de prevenir enfermidades, diagnosticá-las e tratá-las precocemente e minimizar seus 

efeitos na população, assegurando, a cada indivíduo, um padrão de vida adequado à 

manutenção da sua saúde (LEAVELL; CLARCK, 1976). 

      De acordo com Figueiredo (2005), o termo prevenir significa atuar antecipadamente, 

impedir determinados desfechos indesejados, que seriam: o adoecimento, a invalidez, a 

cronicidade de uma doença ou a morte. Os níveis de prevenção são classificados em: 

primário, secundário e terciário. 

 A prevenção primária que se faz com a intercepção dos fatores pré-patogênicos inclui: 

a promoção da saúde e proteção específica. Já a secundária é realizada no indivíduo, sob a 

ação do agente patogênico, ao nível do estado de doença, e inclui: o diagnóstico, o tratamento 

precoce e a limitação da invalidez. Enquanto que a terciária consiste na prevenção da 

incapacidade através de medidas destinadas a reabilitação (ROUQUAYROL; FILHO, 2003).     

     Para Figueiredo (2005), a prevenção primária é um conjunto de ações voltadas  para a 

prevenção da ocorrência. Engloba medidas que têm como objetivo atuar sobre o período que 

antecede a ocorrência da doença destinada a evitar o desencadeamento de fatores que podem 

causá-las. Visa à promoção da saúde por meio do atendimento às necessidades básicas do 

homem e por meio da prevenção de doenças. 

As ações de promoção da saúde incluem o conjunto de medidas que não se dirigem a 

uma doença específica, mas à manutenção do bem-estar geral. Destacam-se alguns exemplos 

de promoção da saúde: saneamento básico, habitação, lazer, trabalho e educação. E as ações 

de proteção específica incluem o conjunto de medidas para o combate da doença ou de um 

conjunto de doenças específicas, como: acompanhamento do pré-natal, vacinação e proteção 

contra riscos ocupacionais (FIGUEIREDO, 2005). 

Prevenção secundária: conjunto de medidas voltadas para o período em que a doença 

já existe, visando impedir sua evolução e suas complicações. As ações voltadas para o 

diagnóstico e tratamento precoce englobam medidas que têm por objetivo identificar o 

processo patológico antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Nesse caso cita como 

exemplo: exame das mamas. (ROUQUAYROL; FILHO, 2003).  

         Prevenção terciária: nessa etapa a doença já se instalou e o seu desenvolvimento deixou 

algum tipo de sequela. As medidas relacionadas englobam ações voltadas para a limitação do 

dano e a reabilitação do indivíduo após a cura da doença. Destina-se também ao controle da 

doença e reintegração do trabalhador e cidadão a uma nova vida. Nesse caso, as ações 

voltadas para restrição do dano incluem medidas que visem prevenir ou limitar a extensão das 
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sequelas e as complicações causadas por doenças clinicamente avançadas. Já a reabilitação 

engloba medidas que objetivam readaptar uma pessoa com deficiência a uma nova condição 

em que possa manter uma vida útil e produtiva.  Entre as ações estão: terapia ocupacional, 

dietas especiais, reintegração social e educação do público para a integração do reabilitado à 

comunidade e aos locais de trabalho (FIGUEIREDO, 2005). 

A prevenção visa impedir a transmissão da doença, como já discutido, conduzindo ao 

desenvolvimento de ações educativas voltadas à promoção da mudança de hábitos dos 

indivíduos e das comunidades, ensinando-os a utilizar os novos equipamentos e serviços de 

que passam a dispor para que a transmissão da doença seja interrompida (SOUZA, 2007). 

Já Lefére e Lefére (2004) compreendem a prevenção de doenças de forma semelhante 

à apresentada na Carta de Ottawa. Para esses autores, prevenção é toda medida que antecede 

o surgimento ou o agravamento de uma doença, tendo por fim afastá-la do doente ou vice-

versa para que essa condição não se manifeste, ou para que sua incidência seja diminuída, ou 

para que, pelo menos, sua manifestação seja menos agressiva possível, tanto nos indivíduos 

como na população.  

 

2.2   O CÂNCER DE MAMA E A POLÍTICA DE PREVENÇÃO E DETECÇÃO  

 

O câncer de mama apresenta-se como um tumor de consistência rígida, de limites mal 

definidos, variando de um a vários centímetros de diâmetros de acordo com o tempo da 

evolução. Observa-se também sinais como edema, ruga (retração da pele), dimple (covinha, 

escavação), eritema, ulceração da pele, sangramento pelo mamilo, desvio do mamilo e 

alteração da aréola (FRANCO, 1997). 

Na história natural desse tipo de câncer a carcinogênese epitelial acontece por meio de 

múltiplas etapas distintas de alterações moleculares e celulares. Três fases diferentes são 

descritas: iniciação, promoção e progressão. A iniciação é rápida e irreversível e envolve 

ligação direta do carcinógeno e dano ao DNA. A promoção é o período entre a iniciação e a 

pré-malignidade, sendo geralmente reversível e envolvendo mecanismos primariamente 

epigenéticos. A progressão é o período entre a doença pré-maligna e a maligna, sendo 

geralmente irreversível e envolvendo mecanismos primariamente genéticos. Tanto a 

promoção quanto a progressão são prolongadas (VOGEL, 1998). 

 Na carcinogênese mamária, o período entre a menarca e a primeira gestação a termo é 

considerado como a época de maior susceptibilidade no processo de iniciação da 

carcinogênese. Estruturas lobulares pouco diferenciadas, influenciadas pelo estímulo 



28 
 

ovulatório estrogênico e progestagênico sucessivo e ininterrupto, mantém altas taxas de 

proliferação celular. A gravidez, ao induzir o desenvolvimento completo e a diferenciação do 

lóbulo mamário, retira-o da população susceptível de iniciação neoplásica. A gravidez 

precoce e a multiparidade fecham a janela de risco, ao passo que a gestação tardia e a 

nuliparidade a estendem (NAZÁRIO, 2000).  

A proliferação celular é um componente necessário na carcinogênese. Sem a 

proliferação, os danos ao DNA não são expressos. É possível que um efeito do estrogênio e da 

progesterona seja a estimulação da proliferação celular e a promoção do tumor. Os danos ao 

DNA são comuns, mas a maioria das células danificadas pode reparar seus danos ou então 

resultar na morte celular (fenômeno da apoptose). Os mecanismos de reparo são mais eficazes 

quando a divisão celular é mais lenta. Células em repouso parecem reparar melhor o DNA 

danificado. Se um número pequeno de células sobrevive com danos e estão entre as células 

que proliferam rapidamente (p.ex. durante o ciclo menstrual ou durante o desenvolvimento 

mamário), uma maior probabilidade de ocorrência de erros irreparáveis é verificada 

(KOPANS, 2000). 

A hiperplasia ductal é caracterizada pela proliferação de células epiteliais distribuídas 

de uma maneira não uniforme com um núcleo que varia de forma e padrões de cromatina. É 

frequentemente o primeiro sinal patológico na transformação do epitélio mamário. As células 

têm relativamente pouco citoplasma e não tem bordos celulares claros. Citologicamente as 

células são benignas. A transição de hiperplasia para hiperplasia com atipias está clinicamente 

associada com um aumento de risco para câncer. O próximo passo é o desenvolvimento de 

carcinoma in situ, seja ductal ou lobular, o qual é definido como uma proliferação de células 

com características citológicas malignas, mas sem a invasão do estroma através da membrana 

basal (KENEMANS; VERSTRAETEN; VERHEIJEN, 2004). 

 As células se descolam da membrana basal e invadem o estroma e assim o tumor 

torna-se invasivo. Através da disseminação via vasos sanguíneos e linfáticos, as células 

podem originar metástases, sejam para linfonodos locorregionais ou para órgãos a distância 

(KENEMANS; VERSTRAETEN; VERHEIJEN,  2004). 

Assim as causas do câncer são variadas podendo ser externas ou internas ao 

organismo, ambas inter-relacionadas. As causas externas estão relacionadas ao meio ambiente 

e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As causas internas, na 

maioria das vezes geneticamente predeterminadas, estão ligadas a capacidade do organismo 

de se defender das agressões externas. Tais fatores causais podem interagir de várias formas, 
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aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais (ELLERY, 

2004). 

No Brasil, o câncer de mama (CM) vem mostrando incidência e mortalidade 

ascendente desde a década de 1960, a qual representou um marco social no país. A 

industrialização iniciada nas duas décadas anteriores passou a expressar seu reflexo na 

população: houve redução da taxa de natalidade, inserção da mulher no mercado de trabalho 

de forma mais marcante, a primeira gestação mais tardiamente, a urbanização modificou os 

hábitos alimentares da população. Todos esses fatores contribuem de alguma forma para o 

desenvolvimento desse tipo de câncer (KLIGERMAN, 1999).  

Estima-se que o tumor de mama duplique de tamanho a cada período de três a quatro 

meses, caso não seja diagnosticado cedo e tratado, essa massa desenvolve metástase mais 

comumente para os ossos, pulmões e fígado. Os sinais e sintomas do câncer de mama é um 

nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de dor mamária, podendo surgir alterações na 

pele que reveste a mama, como abaulamentos ou retrações (BRASIL, 2006b). 

O diagnóstico do CM e a possibilidade de intervenção cirúrgica podem ocasionar 

transtornos à mulher, já que uma das formas mais frequentes de tratamento é a retirada total 

ou parcial da mama, razão pela qual este tipo de câncer se tornou mais temido por elas. A 

ausência do diagnóstico precoce e a não identificação de mulheres com situação de risco, 

apontam a necessidade de um programa que estimule o diagnóstico precoce da doença 

(VERAS; FERREIRA; GONÇALVES, 2005).  

Assim o governo brasileiro, estimulado pela Conferência Mundial de mulheres 

realizada em Pequim na China, 1995, desenvolveu o Programa Viva Mulher, que consiste no 

aumento de prática de estratégias que diminuam a mortalidade e as repercussões físicas, 

psíquicas e sociais do câncer do colo do útero e de mama. Sabemos que, por meio de uma 

ação conjunta entre o Ministério da Saúde e todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito 

Federal, são oferecidos serviços de prevenção e detecção em estágios iniciais da doença, 

assim como tratamento e reabilitação em todo território nacional (BEGHINI et al., 2006).  

Em 2004, foi construído um plano de ação para o controle do câncer de mama e do 

colo do útero no Brasil 2005-2007, o qual apresenta seis Diretrizes Estratégicas: aumento da 

cobertura da população alvo, garantia da qualidade, fortalecimento do Sistema de informação, 

desenvolvimento de capacitações, desenvolvimento de pesquisa, mobilização social, 

compostas por ações a serem desenvolvidas nos três níveis de atenção a saúde (BRASIL, 

2006b). 
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Esse plano de ação é um dos componentes fundamentais da Política Nacional de 

Atenção Oncológica, por instituir ações de promoção, prevenção, diagnóstico tratamento e 

reabilitação e cuidados paliativos, que está sendo implantada em todas as unidades federadas 

(BRASIL, 2006b). 

Classicamente a prevenção do câncer de mama é dividida em primária, secundária e 

terciária. Prevenção primária: compreende a recomendação dos hábitos alimentares saudáveis 

e atividade física regular, enfatizando a obesidade e o tabagismo (BRASIL, 2000), porém 

estudos epidemiológicos não fornecem evidências conclusivas que justifiquem a 

recomendação de estratégias específicas de prevenção (BRASIL, 2006b). Prevenção 

secundária: acontece através da detecção precoce por meio do ECM, o AEM e a realização da 

mamografia, a prática dessas condutas favorece este tipo de prevenção (SCLOWITZ, 2005). 

Prevenção terciária: consiste no tratamento e na reabilitação das mulheres acometidas pelo 

câncer de mama (BRASIL, 2000). 

Os Programas de rastreamento e detecção precoce do CM são, em maioria, realizados 

por três métodos, sendo eles: o AEM que apresenta baixo custo, alta acessibilidade, mas 

requer dedicação e treinamento da própria mulher para aumentar sua baixa eficácia. O ECM 

que apresenta custo baixo a moderado, nem sempre é acessível, depende da habilidade do 

profissional e sua eficácia é considerada moderada; e a mamografia, considerada o método 

mais eficaz na detecção de tumores iniciais da mama, possui custo moderado a alto e ainda é 

pouco acessível por grande parte das mulheres brasileiras (AGUILLAR; BAUAB, 2003) 

Para que uma enfermidade seja foco de rastreamento devem obedecer alguns critérios, 

segundo a OMS: 1- a doença deve representar um sério problema de saúde pública, tanto por 

sua frequência como pela mortalidade; 2- deve haver tratamento disponível aos pacientes nos 

quais a doença foi detectada; 3- os exames utilizados precisam ser aceitos pela população; 4- 

deve estar estabelecida a eficácia da detecção na morbidade e mortalidade (PASQUALETE, 

1998).  

O AEM é recomendado indistintamente a todas as mulheres a partir dos 21 anos de 

idade, entre o 7º e 10º dia do ciclo menstrual, quando as mamas se apresentam mais flácidas e 

indolores. Sua realização é obrigatória principalmente nas mulheres que tem mais de 50 anos, 

com caso de câncer de mama na família, que tiveram o primeiro filho após os 30 anos de 

idade, menarca precoce, menopausa tardia, nulíparas e as que fazem uso prolongado de 

hormônios estrogênicos ou já tiveram câncer de mama. Para aquelas que não menstruam 

(menopausadas e histerectomizadas ou as que estão amamentando) deve-se escolher um dia 
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no mês e realizar o AEM, sempre com intervalo de 30 dias. O mesmo pode ser realizado no 

banho, enfrente ao espelho ou deitada.  (FILIPAK et al., 1993).  

O profissional de saúde precisa ensinar e estimular as mulheres a fazerem o AEM, e 

que durante a realização do ECM, este mostre a própria mulher as áreas normais de suas 

mamas que possam gerar suspeitas, quando for realizar o autoexame (VERAS; FEREIRA; 

GONÇALVES, 2005). 

É importante destacar que existem dois fatores que se relacionam ao possível benefício 

de seu uso: acurácia na detecção de lesão palpável e frequência de realização do exame. Sabe-

se que a maioria das massas é detectada pela própria mulher, por meio do AEM, o que destaca 

a importância do aprendizado correto pela usuária e a responsabilidade do profissional em 

verificar esse aprendizado durante suas atividades educativas. E deve ficar claro para a mulher 

que o INCA não o recomenda como forma de estratégia isolada para a detecção precoce do 

câncer de mama (BORBA et al., 1998; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2008b). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2002b) lembra que é essencialmente importante que 

a unidade básica de saúde invista na divulgação dos riscos da doença, tentando dessa forma 

sensibilizar e mobilizar a população para realização do autoexame de mamas de forma 

sistemática.  

A importância do autoexame de mama está embasada na constatação de que 80% dos 

tumores são detectados pela mulher ao se tocar (BORGHESAN et al., 2003). Estudos 

americanos indicam que por meio do AEM mensal é possível reduzir de 24,4% a 18,8% a 

mortalidade por câncer de mama (LAGANÁ et al., 1990). 

O exame clínico das mamas é parte fundamental da propedêutica para a detecção 

precoce do câncer de mama, devendo ser realizado como parte do exame físico e 

ginecológico, constituindo assim, a base para a solicitação dos exames complementares. 

Precisa ser feito pelo profissional da saúde capacitado, durante a consulta, já que este é 

importante no atendimento integral à saúde da mulher (BRANCO, 2005).  O ECM deve ser 

trienal entre 20 e 39 anos, e anual a partir dos 40 anos de idade (GODINHO; KOCH, 2004). 

Quanto à realização, o mesmo envolve as seguintes etapas: inspeção estática, inspeção 

dinâmica, palpação supraclavicular e axilar, e palpação do tecido mamário (BRASIL, 2000). 

Uma revisão bibliográfica realizada por Barton, Harris e Fletcher (1999)  publicado no 

Journal Of the American Medical Association , demonstrou, com base nos dados dos ensaios 

clínicos para avaliar a eficácia do rastreamento mamográfico para o câncer de mama, que a 

sensibilidade do ECM variou entre 40 e 69%, a especificidade esteve entre 88 e 99%. Os mais 
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altos valores de sensibilidade são obtidos quando o exame é realizado durante pelo menos 5 a 

10 minutos.  

A mamografia é apontada como o método mais sensível, na atualidade, para detecção 

do câncer de mama em estágio pré-invasivo, ocasião em que o índice de cura tem alcançado 

até 95% (KOCH; PEIXOTO, 1998).  Ela é realizada em um aparelho de raio-X apropriado, 

chamado mamógrafo. Nele, a mama é comprimida de forma a fornecer melhores imagens, e, 

portanto, melhor capacidade de diagnóstico (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2008a).  Ela é empregada em duas situações: mamografia de rotina, usada em testes de 

rastreamento em mulheres assintomáticas, mamografia diagnóstica, no caso de mulheres com 

sinais ou sintomas do câncer de mama e no controle de lesões benignas (BRASIL, 2007). 

 A American Cancer Society recomenda o uso da mamografia em: 1) mulheres entre 

35 e 40 anos de idade - realização da mamografia de base, a qual servirá de comparação as 

próximas; 2) mulheres entre 40 e 49 anos de idade - a mamografia deverá ser realizada a 

intervalos de um ou dois anos, estando esta frequência dependente dos fatores de risco 

individuais; 3) mulheres com 50 anos de idade ou mais- devem submeter-se a mamografias, 

com intervalo de 01 ano; 4) mulheres com história pessoal ou familiar de câncer de mama- 

devem orientar-se junto ao seu médico quanto à necessidade de iniciar o rastreamento antes 

dos 40 anos (PASQUALETE, 1998). Entretanto, segundo Vieira e Esteves (2005), em geral, 

a mamografia não é empregada como método de rastreio em todos os grupos etários, tanto 

devido ao custo quanto devido à acessibilidade. 

 Estudos longitudinais nos últimos 10 anos têm demonstrado que a mamografia é o 

método mais eficaz de detecção precoce de anormalidades mamárias relacionadas ao câncer. 

A sensibilidade de mamografia para mulheres acima de 50 anos é de 91%, enquanto em 

mamas densas jovens; já nas mulheres abaixo de 40 anos, é de 68% (FOWLER, 2006).  

 
Segundo o Ministério da Saúde, as ações de prevenção abrangem o “conjunto de        
ações que permitem o diagnóstico precoce da doença e o seu tratamento imediato, 
aumentando a possibilidade de cura, melhorando a qualidade de vida e a sobrevida 
e diminuindo a mortalidade por câncer” (BRASIL, 2002., p.99).  
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Torna-se, portanto, imperioso o investimento de todos na prevenção do câncer, mas, 

sobretudo daqueles que tem como dever fornecer serviços que contribuam para a promoção e 

manutenção da saúde, prevenção da doença e bem-estar das pessoas. Diminuir a morbidade e 

mortalidade e cooperar para o aumento da qualidade de vida são aspectos imprescindíveis 

quando se trabalha na área da saúde (BRANCO, 2005). 

Portanto é necessário ressaltar que a educação em saúde não deve consistir na simples 

transmissão de informação, pois é necessário ter por base o contexto sociocultural dos 

indivíduos, seus valores, crenças, conhecimentos e comportamento (BRANCO, 2005). 

Desse modo é imprescindível que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe 

multiprofissional e com prática interdisciplinar. A interdisciplinaridade pressupõe, além das 

interfaces disciplinares tradicionais, a possibilidade da prática de um profissional se 

reconstruir na prática do outro (BRASIL, 2006b). 

Em relação à adequada assistência à mulher, no tocante a prevenção do câncer de 

mama na Atenção Básica, é atribuição do profissional de saúde realizar as seguintes 

atividades: 
1. Conhecer as ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama; 
2. Realizar atenção integral às mulheres; 
3. Garantindo os seguintes procedimentos: 
3.1 Realizar consulta e o ECM [...]; 
3.2 Solicitar exames complementares, quando necessário [...]; 
3.3 Encaminhar, quando necessário, as usuárias a serviços de referências de 

média e alta complexidade [...]; 
3.4 E realizar atividades de educação permanente junto aos demais profissionais 

da equipe, ensinando práticas do auto-exame das mamas (AEM) (BRASIL, 
2006b, p 19-21). 

 
Apesar de esse câncer ser considerado relativamente de bom prognóstico, é necessário 

ser diagnosticado e tratado adequadamente, em etapa inicial. As modalidades terapêuticas no 

início são menos mutiladoras e invasivas, representando na maioria dos casos, boas 

possibilidades de recuperação e cura (BEGHINI et al., 2006). 

Porém encontram-se usuárias com diagnóstico de câncer de mama que sofrem atrasos 

em várias etapas do seu diagnóstico e tratamento oncológico, sendo este entre a mamografia e 

a biópsia (TRUFELLI et al., 2008). 

 

2.3  A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AÇÕES DE PREVENÇÃO 

O Programa Saúde da Família (PSF) é o novo paradigma sanitário do Sistema Único 

de Saúde (SUS), para organizar a política do setor de saúde do Brasil. Baseado e amparado 
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pelos princípios da reforma sanitária, tais como: universalidade, integralidade das ações, 

equidade da atenção e participação popular (LINARD; AMORIM; MACHADO, 2003). 

 No Brasil as primeiras equipes do Programa Saúde da Família (PSF) foram formadas 

em 1994, incorporando e ampliando a atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS). Seu 

principal objetivo é o de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases, 

substituindo, assim, o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família. O 

atendimento é prestado na unidade de saúde ou ao domicílio, pelos profissionais (médico, 

enfermeiro, dentistas, auxiliares de enfermagem e agente comunitário de saúde) que compõem 

as equipes de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a população acompanhada criam 

vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas 

de saúde na comunidade (CARMONA, 2003). 

 Com a expansão do PSF, que se consolida como estratégia em 28 de março de 2006, 

tornando-se prioritária para a reorganização da atenção básica no Brasil, o governo é levado a 

emitir a Portaria de nº 648 de 2006, estabelecendo que o PSF é a estratégia prioritária do 

Ministério da Saúde para organizar a atenção básica, já que esta tem como um dos seus 

fundamentos, o acesso universal e contínuo, serviços de saúde de qualidade,  contribuindo 

com a melhoria das condições de vida da população, através da resolutividade dos problemas 

identificados. (BRASIL, 2006d).      

 Na proposta de Saúde da Família, o trabalho em equipe constitui-se de uma prática de 

comunicação entre os profissionais no exercício do seu cotidiano no qual os agentes 

operacionalizam e articulam as suas intervenções técnicas por meio da linguagem. O trabalho 

em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos sobre diferentes fatores que interferem 

no processo saúde e doença.  A ação interdisciplinar pressupõe a possibilidade da prática de 

um profissional se reconstituir na prática do outro (ARAUJO; ROCHA, 2007).  

 A Estratégia Saúde da Família (ESF) se enquadra no nível primário de complexidade 

de assistência a saúde, o qual deverá resolver 75% dos problemas da população de sua área 

adscrita. A mesma abrange os três níveis de atenção a saúde: promoção, prevenção e 

recuperação da saúde dos cidadãos, em todas as fases da vida, desde o nascimento até a 

velhice. (BRASIL, 2001).  Desde 1976, em Leavell e Clark já se falava na história natural da 

doença, que se classifica em período pré-patogênico e patogênico e consideram-se os níveis 

de atenção em saúde como: prevenção primária (promoção da saúde; proteção específica); 

prevenção secundária (diagnóstico e tratamento precoce; limitação da invalidez) e terciária 

(reabilitação). 
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 Sendo a promoção da saúde parte da prevenção primária, ela é considerada uma 

estratégia que ressalta as transformações das condições de vida que conformam a estrutura 

subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial (TERRIS, 

1990). Dessa forma, as ações preventivas definem-se como intervenções orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, diminuindo sua incidência e prevalência nas populações. 

(CZERESNIA, 2003). 

 Assim as ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde podem ser programática 

(planejamento família, pré-natal e prevenção do câncer uterino e de mama), preventiva 

(palestras educativas a respeito do uso do preservativo, DST/AIDS e gravidez na 

adolescência) e de intervenção (administração de vacina e realização de curativos), as quais 

são o eixo norteador do processo de trabalho para oferecer melhor qualidade de vida à 

população (FERRARI; THOMSON; MELCHIOR, 2008). 

 As ações de prevenção a saúde da mulher ocorre conforme cada doença, assim, em 

relação à detecção precoce do câncer de mama é necessário desenvolver as seguintes 

recomendações: ECM, mamografia, AEM (BRASIL, 2002c). Costa Neto (2000) refere que 

tanto os médicos como os enfermeiros têm competência e habilidade para desenvolver suas 

ações, tanto por intermédio de consultas na unidade, como em reuniões com grupos e em 

visitas domiciliares. Indiferentemente do local para desenvolver essas atividades, deve-se 

levar em consideração que, em meio à demanda da unidade, tal local se constitui num espaço 

educativo muito rico e, ao mesmo tempo, muito curto. O profissional deve estar preparado 

para bem aproveitá-lo.  

O Ministério da Saúde define as seguintes atribuições como comuns a todos os 

profissionais que atuam na ESF: participar do processo de territorialização; realizar o cuidado 

em saúde e responsabilizar-se pela população adscrita; garantir a integralidade da atenção; 

realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória; realizar a 

escuta qualificada das necessidades dos usuários, proporcionando atendimento humanizado e 

viabilizando o estabelecimento do vínculo; participar das atividades de planejamento e 

avaliação das ações da equipe; promover a mobilização e a participação da comunidade; 

identificar parceiros e recursos que possam potencializar ações intersetoriais; garantir a 

qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 

participar das atividades de educação permanente (BRASIL, 2006e).   

 As ações de saúde devem ser abrangentes com cuidados curativos, preventivos, 

reabilitadores e de promoção, assim o trabalho em equipe obtém melhor impacto sobre os 

diferentes fatores que interferem no processo saúde-doença (BRASIL, 2001). 
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 Tomando por base as atribuições de prevenção de câncer de mama designada pelo 

Ministério da Saúde e a dificuldade de localização de estudos sobre as ações dos profissionais 

da Estratégia Saúde da Família na prevenção do câncer de mama, realizada na Atenção 

Básica, acreditamos que exista uma lacuna de conhecimento acerca dessa atuação na ESF. 
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METODOLOGIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do onipotente 
                                                                                                    descansará. 

 
                            Salmo, 91 
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3  METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Diante da proposta de identificarmos as ações de detecção precoce do câncer de mama 

desenvolvidas pelos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF), optou-se 

pelo estudo do tipo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa.  

De acordo com Polit, Beck e Hungler (2004), a pesquisa descritiva é uma pesquisa 

não-experimental, que visa observar, descrever e documentar aspectos da situação. Retrata 

também os relacionamentos entre as variáveis, não se preocupando com relações de causa e 

efeito. Para Cervo e Bervian (2002), o pesquisador observa, registra, analisa e correlaciona 

fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Os estudos exploratórios buscam familiarizar-se com o 

fenômeno ou obter nova percepção do mesmo e descobrir novas idéias. 

A pesquisa quantitativa, dentre outras utilizações, deve ser usada em estudos que 

analisam o desempenho (correlação do desempenho dos procedimentos técnicos e qualidade 

do trabalho (SANTOS; CLOS, 1998).  

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido nos municípios da V Unidade Regional de Saúde Pública 

(V URSAP) localizados na região conhecida como Trairi no Estado do Rio Grande do Norte. 

Ele está dividido em seis URSAPs, de acordo com os grandes centros urbanos, abrangendo 

todas as regiões geográficas do Estado. Assim, temos URSAPs que incluem mais de uma 

região (Figura 1). 

 A V URSAP abrange duas regiões, Trairi e Potengi, totalizando 21 municípios 

(Figura 2). A região Trairi é composta por 9 cidades e a Potengi, por 12. Cada município, de 

acordo com o número populacional, é possuidor de equipes da ESF. Assim, temos municípios 

com dez equipes e outros com apenas uma. A V URSAP engloba 73 equipes de ESF urbanas 

e/ou rural, sendo 32 na região Trairi e 41 na Potengi. Sua sede localiza-se no município de 

Santa Cruz, considerado município pólo, em nível de atenção secundário à saúde na Região 

Trairi.  

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        . 
    Figura1- Divisão do Estado do Rio Grande do Norte em Unidades Regionais de Saúde Pública. Rio               

Grande do Norte, 2009. 
                   Fonte: Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

       Figura  2- Divisão das Unidades Regionais de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, em             
municípios. Rio Grande do Norte, 2009. 

         Fonte: Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 

Os municípios da região do Trairi (Figura 3) têm as respectivas distâncias, em 

quilômetro, em relação ao município de Japi/RN também da região citada, no qual a 

pesquisadora é enfermeira da ESF há três anos: 

 São Bento do Trairi a 45 km de Japi: 01 equipe de Estratégia Saúde da Família; 

 Coronel Ezequiel a 60 km de Japi: 02 equipes de Estratégia Saúde da Família;  
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 Lages Pintadas a 47 km de Japi: 02 equipes de Estratégia Saúde da Família;  

 Sítio Novo a 68 km de Japi: 02 equipes de Estratégia Saúde da Família;  

 Jaçanã a 67 km de Japi: 03 equipes de Estratégia Saúde da Família;  

 Japi: 03 equipes de Estratégia Saúde da Família;  

 Campo Redondo a 55 km de Japi: 04 equipes de Estratégia Saúde da Família;  

 Tangará a 51 km de Japi: 05 equipes de Estratégia Saúde da Família;  

 Santa Cruz a 30 km de Japi: 10 equipes de Estratégia Saúde da Família. 

 

  

        Figura 3 - Mapa demonstrativo dos municípios da região do Trairi, com as respectivas distâncias em 
relação ao município de Japi. Rio Grande do Norte, 2009.                                      

                          Fonte: Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,2009. 

Escolhemos a região Trairi por apresentar casos de câncer de mama e um número 

considerável de óbitos por esta patologia entre o período de 2006 a 2008. Além disso, a região 

é campo de trabalho da pesquisadora do estudo, tornando-se, dessa maneira, mais conhecida e 

acessível para a coleta de dados.   

 

3.3 POPULAÇÃO 
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  A população do estudo foi constituída de profissionais médicos e enfermeiros que 

trabalham na ESF da região do Trairi da V URSAP. Tendo conhecimento que estas regiões 

funcionavam com 32 equipes da ESF, calculamos que a população do estudo seria constituída 

por 64 profissionais, ou seja, 32 médicos e 32 enfermeiros. Assim, considerando o tamanho 

da população e o acesso a esses trabalhadores, decidimos trabalhar com a população total. 

O critério de inclusão para convidar o profissional a participar era que ele fizesse parte 

das equipes da ESF da região Trairi no período de coleta de dados. Houve exclusão de dois 

enfermeiros; um recusou-se a participar do estudo e o outro era o próprio pesquisador. Dentre 

os profissionais médicos, três recusaram a participar da pesquisa; havia, também, sete equipes 

sem o profissional médico, porém os gestores municipais justificaram que estava a procura 

dessa categoria para fazer contrato. Assim, 52 pessoas fizeram parte do estudo, 30 

enfermeiros e 22 médicos.  

O Quadro 1 mostra o número  de profissionais previsto nas unidades básicas de saúde 

e o número total dos participantes do estudo, distribuído por município. 
    

Local de 
trabalho 

 População prevista População participante 

  Enfº Méd Total % Enfº Méd Total % 
Campo 

Redondo 
 

       4 
 

      4 
 

      8 
 

   100% 
 

      3 
 

      2 
 

      5 62%  
Coronel 
Ezequiel 

 
2 

 
2 

 
4 

 
   100% 

 
2 

 
0 

 
2 50%  

Jaçanã 3 3 6 100% 3 2 5 83% 
Japi 3 3 6 100% 2 3 5 83%  

Lajes Pintadas 2 2 4 100% 
2 1 3 75% 

São Bento do 
Trairi 

 
1 

 
      1 

 
      2 100% 

 
      1 

 
       1 

 
      2 100%  

Santa Cruz 10 10 20 100% 10 8 18 90%  
Sítio Novo 2 2 4 100% 

2 1 3 75%  
Tangará 5 5 10 100% 5 4 9 90%  
TOTAL 32 32 64 100% 30 22 52  - 

               

  Quadro 1- Número de profissionais previsto para participar do estudo e número total de participantes, 
distribuídos por municípios pertencentes à V URSAP e localizados na região Trairi do 
Estado do Rio Grande do Norte, que atuam na Estratégia Saúde da Família. Rio Grande do 
Norte, 2009. 

 
Santa Cruz é o município da região Trairi que concentra o maior número de equipes da 

ESF, o que contribuiu para apresentar a maior frequência de profissionais participantes nesta 

pesquisa. Apenas o município São Bento do Trairi obteve 100% de participação. 
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3.4 VARIÁVEIS 

 

TIPO DE VARIÁVEL INDICADORES 

Demográficas Gênero, idade, profissão. 

Educacionais/acadêmicas Pós-graduação, treinamento.  

De trabalho Local de trabalho; tempo que atua na 

Estratégia Saúde da Família. 

Conhecimentos sobre câncer de 
mama/ações educativas 

Sinais e sintomas; acesso aos materiais e 
familiaridade com os conteúdos de câncer 
de mama; estratégias de detecção de 
câncer utilizadas.  

Dificuldades Recursos humanos; demanda; cotas de 
mamografia e ultrassonografia; aceitação 
das mulheres.   

Vivência na detecção precoce do câncer 
de mama 

Acompanhamento de mulheres com 
câncer de mama; condutas utilizadas. 

 
Quadro 2- Tipos de variáveis a serem investigados e contidos no formulário de coleta de dados. 
              Fonte: Instrumento de coleta de dados. 
 

3.5 INSTRUMENTO 

 

                 Para a coleta dos dados, foi utilizado um questionário estruturado com perguntas 

abertas e fechadas, que tinha como objetivo identificar o conhecimento dos profissionais 

médicos e enfermeiros sobre os sinais e sintomas do câncer de mama e as ações que eles 

realizam no rastreamento deste tipo de patologia e as dificuldades vivenciadas por estes 

profissionais na detecção precoce do câncer de mama (APÊNDICE A). 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado com base nos objetivos do estudo, 

nos procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde sobre as formas de rastreamento 

do câncer de mama e com fonte de outras literaturas.  Ele ficou composto por duas partes, a 

primeira foi formada por perguntas direcionadas à caracterização sociodemográficas e de 

formação dos sujeitos, a segunda, subdividida em duas partes: a primeira, contendo 

informações sobre o câncer de mama e a detecção precoce, a segunda, com questões 

relacionadas ou não as dificuldades vivenciadas pelos profissionais no rastreamento no 

serviço.  

Para Polit, Beck e Hungler (2004), a abordagem estruturada à coleta de dados do 

autorrelato é apropriada quando os pesquisadores sabem, com antecipação, exatamente o que 
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necessitam saber e podem, portanto, estruturar questões apropriadas para obter a informação 

necessária, sendo os próprios respondentes que completam o instrumento por escrito. 

O questionário elaborado especificamente para esta pesquisa foi submetido à banca 

de qualificação do projeto de pesquisa, composta por pesquisadores especialistas, para 

validação quanto à forma e conteúdo. 

 O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e após aprovação, o instrumento foi 

submetido a um pré-teste com quatro profissionais médicos e quatro profissionais enfermeiros 

que trabalham na Estratégia Saúde da Família no município de Tenente Ananias, Região do 

Alto Oeste do Estado do RN, cidade não pertencente ao local do estudo, para certificação da 

sua compreensão e de sua pertinência entre os objetivos e o procedimento metodológico 

proposto. O instrumento mostrou-se adequado ao entendimento dos entrevistados. 

O pré-teste, segundo Marconi e Lakatos (2006), é importante na medida em que 

confere o entendimento das perguntas, evita dúvidas, demonstra a necessidade de possíveis 

ajustes e fornece estimativa sobre futuros resultados, gerando, assim, maior segurança e 

precisão para a execução da pesquisa. 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) sob o número 281/2008 (ANEXO B) e a autorização da V 

URSAP para a realização da pesquisa nos municípios da região do Trairi (ANEXO A). 

Inicialmente, requeremos a V Regional o total de equipes de ESF por município e os 

contatos telefônicos das secretarias municipais de saúde. Através do contato com as 

secretarias, pudemos explicar o nosso objetivo naquela localidade e em seguida tivemos 

conhecimento dos dias e horários de trabalho de cada profissional no município e os seus 

telefones para contato.  

Conseguimos previamente falar por telefone com a maioria dos profissionais, e  

combinar o melhor horário e local, para responderem ao questionário. Aqueles que não 

conseguimos ter contato por telefone foram abordados em seu local de trabalho e a pesquisa 

se dava no final do expediente. 

Assim, a coleta dos dados aconteceu, entre o período de 2 de março a 29 de maio de 

2009, em diferentes horários e diferentes lugares (postos de saúde, residências desses 
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profissionais e V URSAP, havendo necessidade de nos deslocarmos de automóvel até os 

municípios e locais de trabalho). As distâncias percorridas para a coleta nos municípios 

variaram de 30 a 68 Km do local de  trabalho da pesquisadora. 

Os profissionais responderam, individualmente, ao questionário em nossa presença, 

garantindo, dessa forma, que fosse respondido sem consulta. Também não foi estipulado 

tempo para respondê-lo, variando entre 15 a 30 minutos. 

Em atendimento à Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 196/96 sobre 

Ética em Pesquisa, envolvendo seres humanos (BRASIL, 1997), ao serem abordados a 

participar do estudo, explicávamos a finalidade e os objetivos da pesquisa, a garantia de sigilo 

em seus depoimentos e, ainda, ficou bem claro que a participação era voluntária, como 

também a possibilidade de desistência em qualquer momento. Após as explicações, 

procedemos à solicitação da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(APENDICE B), que foi assinado por todos os participantes.  

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados obtidos foram digitados em banco de dados do programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 15.0 para tratamento dos resultados, tendo como tipo 

de análise a estatística descritiva, com frequências absolutas e percentuais. As informações 

das questões abertas foram categorizadas segundo similaridade do seu conteúdo e 

quantificados. 

 As variáveis relativas à caracterização dos sujeitos da pesquisa foram submetidas às 

técnicas descritivas, tais como frequência e percentual, e apresentados sob a forma de tabelas 

e quadros. As relacionadas a conhecimento, condutas, ações e dificuldades, foram analisadas 

por frequência relativa e apresentadas em quadro e gráficos. Além da análise e discussão dos 

resultados através da estatística descritiva foi utilizado referencial da literatura pertinente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Senhor é meu pastor e nada me faltar. Ele me faz repousar em pastos                                                                                   

                                                                                   verdejantes.                                                                                                                 
 

                                                                                      Salmo, 23 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

           A análise e discussão dos resultados desta pesquisa são apresentados de acordo com os 

objetivos do estudo, ou seja, inicia-se pela parte I do questionário, constituído pelas variáveis 

sócio-demográficas e profissionais dos entrevistados. Em seguida a parte II, que contém as 

variáveis referentes ao conhecimento dos sinais e sintomas do câncer de mama, as ações de 

detecção precoce e as dificuldades vivenciadas pelos profissionais quanto ao rastreamento 

desta patologia.  

4.1   CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Com o objetivo de conhecer os 52 profissionais que participaram da pesquisa, 30 

enfermeiros e 22 médicos que trabalham na Estratégia Saúde da Família, solicitamos  

informações demográficas de sexo e idade, de trabalho e formação quanto ao rastreamento do 

câncer de mama. 

As Tabelas de 1 e 2 apresentam as características profissionais e sócio-demográficas 

desses trabalhadores. A Tabela 1 faz a descrição quanto ao sexo, idade e formação acadêmica. 

 
Tabela 1- Distribuição dos profissionais pesquisados da V URSAP da região Trairi do Rio Grande do 

Norte que trabalham na Estratégia Saúde da Família, segundo características sócio-
demográficas e de formação. Rio Grande do Norte, 2009 (n=52). 

 

                          CATEGORIA                                                                           
PROFISSIONAL 

 
 
CARACTERÍSTICA 

 
 

ENFERMEIRO 

 
 

MÉDICO 

 
 

TOTAL        

    
 
SEXO 

 Fr              % Fr          %          Fr           % 
   

     Feminino 26              86,7 5          22,7 31        59,6 
     Masculino 04              13,3 17        77,3     21         40,4 
IDADE (em anos)    
     21 a 30 anos 18              34,6 03         5,8     21          40,4 
     31 a 53 anos 10              19,2 05         9,7     15          28,9 
     54 a 70 anos 02                3,8 14         26,9 16          30,7 
TEMPO DE FORMADO  
     ≤ a 1 ano 

 
08              15,4 

 
02         3,9 

 
   10           19,3 

     2 a 5 anos 11               21,1 01         1,9    12           23 
     6 a 20 anos 07               13,4 02         3,9    09           17,4 
     ≥ 21 anos 05                 9,6 16       30,7    21           40,3         
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO    
     Sim 19               36,5 13       25,0 32         61,5 
     Não 11               21,2 09       17,3  20         38,5 
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 Observamos que 59,6% dos profissionais eram do sexo feminino, sendo 26 

enfermeiras e 05 médicas. Assim, temos apenas 04 enfermeiros do sexo masculino 

trabalhando na ESF da região do Trairi. Essa predominância de profissionais do sexo 

feminino é compatível com o observado por outros autores, que revelam, entre algumas 

tendências do trabalho em saúde, a feminilização das profissões. 

O estudo de Mahl e Tomasi (2007), acerca do perfil dos profissionais e estrutura das 

Unidades Básicas da ESF dos municípios da 19ª CRS/RS, mostrou que 76% dos participantes 

eram do gênero feminino. De acordo com Machado (2002), numa pesquisa desenvolvida 

nacionalmente, evidenciou-se que, embora a medicina seja uma profissão predominantemente 

masculina, no Programa Saúde da Família a relação entre gêneros altera-se, uma vez que 

44,0% dos profissionais são do sexo feminino. Quanto à enfermagem, esse estudo também 

registrou que 90,9% dos seus profissionais que atuam no PSF são do genêro feminino. 

 Quanto à idade dos profissionais de nossa pesquisa, a faixa etária varia de 21 a 70 

anos, sendo a média de 40 anos. O maior percentual pertence à faixa etária entre 21 e 30 anos, 

correspondendo a 40,4%. Essa faixa de idade predominou na categoria dos enfermeiros. A 

frequência diminuiu entre os que se encontram na faixa de 31 a 53 anos (28,9%). 

Encontramos, também, um percentual significante na faixa etária a partir dos 54 anos 

(30,7%), sugerindo que alguns trabalhadores, em fim de carreira profissional, trabalham na 

ESF. Vale ressaltar que nessa faixa etária, a maioria desses profissionais são médicos. 

 Corroborando com os achados da nossa pesquisa, em estudo desenvolvido em dez 

grandes centros urbanos do Mato Grosso, houve predominância de profissionais mais jovens, 

com faixa etária menor que trinta anos (CANESQUI; SPINELLI, 2006). No município de 

Francisco Morato-SP, a média de idade desses profissionais foi de 28 anos. Contrariamente, 

na análise de idade dos profissionais que atuam nas ESF do País, percebeu-se uma alta 

concentração de profissionais na faixa etária entre 30 a 49 anos (MACHADO, 2002).  

 Com relação ao tempo de conclusão da graduação, encontramos uma grande variação, 

entre 03 meses e 38 anos.  Grande percentual dos trabalhadores tinha mais de 6 anos de 

formado (57,7%), o que indica o elevado número de profissionais na Estratégia Saúde da 

Família com muita experiência de trabalho.  Porém temos uma porcentagem significante: 

42,3% de profissionais com menos de 05 anos de formado. Acreditamos que, hoje, a ESF 

funciona como a maior porta de entrada para os médicos e enfermeiros recém-graduados, haja 

vista as facilidades de ingresso no Programa e a não exigência de especializações. Percentual 



48 
 

menor, de (17,4%), foi evidenciado na faixa de 06 a 20 anos que constituem os anos 

produtivos da carreira profissional.  

Segundo Machado (2002), somando os contratos temporários e as demais formas 

precárias de incorporação do trabalho (por cooperativas e cargo comissionado) observa-se que 

no Brasil, 61,83% dos médicos e 61,17% dos enfermeiros, trabalhadores da ESF, não 

possuem garantias jurídicas de direito trabalhista. Assim, pressupomos que a ausência dos 

profissionais, nessa faixa etária, pode estar relacionada com a falta de estabilidade 

profissional que a ESF ainda apresenta, gerando assim insatisfação e rotatividade.  

Em estudo realizado em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, analisando-se a 

situação dos recursos humanos das equipes da ESF deste município, constatou-se que a 

contratação dos profissionais das equipes é efetuada através de contratos temporários, sem 

vínculo empregatício e sem estabilidade. A seleção dos médicos e enfermeiros se dá por meio 

de análise de currículos e entrevistas dos candidatos com o Secretário Municipal de Saúde ou 

com o Coordenador do PSF, não sendo, assim, pré-requisito a especialização em Saúde da 

Família. Isso mostra a prática clientelista da gestão municipal (ORIOLI, 2006). No País, 

apenas 14,0% dos profissionais que trabalham na ESF prestaram concurso público 

(MACHADO, 2002). 

Sobre os dados relativos ao curso de pós-graduação em nível de especialização, 

notamos que 61,5% (32) dos atuantes na Estratégia Saúde da Família possuem pós-graduação 

em nível de especialização, porém 05 desses estão em processo de conclusão de curso. 

Podemos observar, nesse sentindo, uma maior quantidade de enfermeiros, 36,5% (19), com 

pós-graduação em relação aos médicos. Mahl; Tomasi (2007) obteve resultados similares em 

uma pesquisa realizada, na qual observou que a classe profissional com maior especialização 

eram os enfermeiros (55%).  Para Kletemberg et al (2004), a necessidade de especialização da 

enfermagem adveio com o surgimento de novas tecnologias e o modelo capitalista que 

prioriza a produtividade,  e consequentemente a fragmentação do campo de atuação do 

profissional enfermeiro.  

O Quadro 3 a seguir especifica as áreas de concentração dos cursos de pós-graduação 

Lato Sensu referidas pelos profissionais do estudo. 
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    TIPO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
                     ESPECIALIZAÇÃO 
 

FREQUÊNCIA CITADA 
FR 

ÁREA DE SAÚDE COLETIVA 
Saúde da Família                                                                                  
Saúde Pública 
Saúde da criança 
Ginecologia e obstetrícia 

 
10 
07 
05 
01 

ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA  
Medicina do Trabalho 
Unidade de Terapia Intensiva  
Clínica Médica 
Pediatria,  
Infectologista  
Ortopedia  
Pneumologia 
Ultrassonografia 

05 
03 
02 
02 
01 
01 
01 
01 

ÁREA ADMINISTRATIVA  
Administração Hospitalar  01 
ÁREA DA ENFERMAGEM  
Enfermagem do trabalho 
Urgência e Emergência 

01 
01 

 
Quadro 3- Tipo de especialização Lato Sensu cursado pelos profissionais que atuam na ESF da  região    

Trairi. Rio Grande do Norte, (2009). 
 

Encontramos uma ampla diversidade de cursos de pós-graduação Lato Sensu 

concluídos ou em processo de término, pelos profissionais do estudo. Ressaltamos que, a área 

de Saúde Coletiva, relacionada à prática deles, abrangeu o maior número de trabalhadores 

(23). Especificamente a pós-graduação em Saúde da Família foi a mais citada (cursada por 10 

deles), fato esse importante, uma vez que entendemos estarem aptos para compreender e agir 

sobre os determinantes do processo saúde/doença, o que implicaria realizar uma síntese de 

saberes a serem utilizados na definição dos cuidados dos indivíduos e famílias, com enfoque 

nas ações de promoção, prevenção e recuperação. Vale informar que dos 32 (61,5%) 

profissionais que possuem especializações, 16 enfermeiros e 07 médicos têm pós-graduação 

na área de saúde coletiva. Pudemos observar também, profissionais com até 03 cursos de pós-

graduação, e alguns deles em áreas diferentes da sua prática na ESF. 

Corroborando com os dados encontrados em nossa pesquisa, estudo feito por Mahl e 

Tomasi (2007), em Pelotas Rio Grande do sul, mostrou que a pós-graduação em Saúde 

Pública e áreas afins, como especialização em Saúde da Família, tiveram a intensa 

participação de enfermeiros e médicos que atuam na ESF daquele local.  Foram, ainda, 

relatados outros cursos não relacionados com a atenção básica.  
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Porém, isso difere com relação à pesquisa desenvolvida em 41 municípios das regiões 

do Sul e Nordeste, demonstrando que entre os profissionais de nível superior que atuam na 

Atenção Básica, somente 37% tinham curso de pós-graduação (TOMASI et al., 2008), 

situação já destacada em outras pesquisas para médicos e enfermeiros; assim, a  formação de 

recursos humanos para a atenção básica tem sido objetivo de preocupação ( GIL, 2005).  

Com a divisão social e técnica do trabalho, fundamentada na sua fragmentação, 

surgem as especializações, requisitando a existência de um profissional competente. Essa 

competência demanda o domínio de um conhecimento articulado ao desenvolvimento de 

capacidades cognitivas complexas, ou seja, de competências relativas ao domínio teórico. E 

estará mais presente quanto mais ricas forem as experiências vividas, os conhecimentos 

adquiridos e o acesso à informação (KUENZER, 2003). 

 A respeito da capacitação sobre detecção precoce do câncer de mama, somente 22 

(42,3%) dos trabalhadores responderam ter participado dos treinamentos. A Tabela 2  

representa dados referentes a essas capacitações. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos profissionais segundo o número e tempo de realização de      

treinamentos/capacitações sobre a detecção precoce do câncer de mama na ESF da região 
Trairi no Estado do Rio Grande do Norte, 2009, (n=22). 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
Fr 

 
% 

NÚMERO DE TREINAMENTOS   
     Uma vez 10 45,4 
     Duas 
     Três a quatro 
     Total 

08 
04 
22 

36,4 
18,2 
100 

TEMPO DE REALIZAÇÃO DOS     
TREINAMENTOS (anos) 

  

     01 a 03  10 45,4 
     04 a 06 
     07 a 10 

06 
06 

27,3 
27,3 

     Total 22                    100 
              

 

Em se tratando dos 22 profissionais participantes dos treinamentos, ao serem 

indagados sobre o número de vezes em que compareceram a essas capacitações, as respostas 

variaram de uma até quatro vezes. Entendemos que, a maior presença nesses treinamentos 

deve-se ao fato de existirem trabalhadores com longo tempo de permanência na ESF e, 

portanto, tiveram mais oportunidade de participar de mais cursos. Vale citar que 45,4% dos 

trabalhadores capacitados participaram uma única vez de um treinamento. 
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O tempo de realização desses treinamentos variou de 1 a 10 anos, com uma média de 

06. Fato este preocupante, tendo em vista que os profissionais que atuam diretamente com as 

famílias, objetivando prevenir e promover saúde, precisam de  capacitação e atualização dos 

métodos de rastreamento do câncer de mama. Ainda é importante ressaltar a dinâmica atual da 

informação, que se processa num volume cada vez maior e num curto intervalo de tempo, por 

diversos meios, demandando dos profissionais um acompanhamento mais frequente.  

Nesse sentido, percebeu-se uma deficiência no que se refere às capacitações e 

treinamentos, no tocante aos métodos de detecção precoce do câncer de mama, dado o longo 

espaço de tempo entre as capacitações realizadas no intuito de atualizar o conhecimento 

desses profissionais em estudo. 

  Dessa maneira, acreditamos que a prática da política de educação permanente à atenção 

do câncer de mama na região do Trairi é precária, portanto enfatizamos a necessidade de novos 

treinamentos para estes participantes da pesquisa, com o propósito de discutir as condutas de 

rastreamento desta patologia bem como a nova Lei de nº 11.664, que entrou em vigor no dia 20 

de abril de 2009, vinculando o SUS a oferecer mamografia anualmente a todas as mulheres acima 

dos 40 anos, informação nova que deve ser discutida entre todos os profissionais dessa região. 

Convém ressaltar, que esta lei entrou em vigor no período da nossa coleta de dados. Será motivo 

de discussão também a implantação do Sistema de Informações do Controle do Câncer de Mama 

(SISMAMA), que o Ministério da Saúde através da Lei 779/08 implantou, tendo como objetivo a 

prevenção, que reduzirá o desenvolvimento das complicações. Ele também permitirá o 

gerenciamento das ações de rastreamento de câncer e o monitoramento dos procedimentos em 

relação à doença em todo o país (BRASIL, 2008).  

 O sistema será utilizado para cadastrar os exames no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), registrando informações sobre diagnósticos de citopatologia mamária e histopatológico de 

mama e mamografia, bem como condutas diagnósticas e terapêuticas realizadas em mulheres 

inseridas no perfil de casos alterados. Com o SISMAMA é possível planejar as ações de controle, 

organizar a rede de assistência para diagnóstico e tratamento, avaliar necessidade de capacitações 

e acompanhar mulheres com exames alterados (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2009). 

Para efetivação do uso desse sistema, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), realizou 

treinamento de profissionais nos 27 estados.  Ressaltamos que, por meio do SISMAMA, os 

municípios também terão acesso aos nomes de todas as usuárias residentes que se submeteram a 

mamografia, colaborando com o fluxo de referência e contra-referência para esta patologia. 

Pudemos constatar que 57,7% dos profissionais da ESF nunca participaram de 

treinamentos relacionados às medidas de rastreamento do câncer de mama, assim, se faz 

necessário urgentemente a realização de treinamentos com esses profissionais para que os 
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mesmos sejam estimulados a efetuarem os métodos de detecção precoce do câncer de mama 

nos atendimentos diários, sendo essa uma atribuição dos profissionais que estão na Estratégia 

Saúde da Família. Malh e Tomasi (2007), em estudo realizado no Rio Grande do Sul, 

observaram que quase a totalidade dos enfermeiros sujeitos da pesquisa sentia a falta de 

capacitações para as tarefas diárias. 

          Em se tratando dos métodos de rastreamento do câncer de mama, estudo realizado por 

Guimarães (2006, p. 72) em uma Unidade de Saúde em Natal, demonstrou que os enfermeiros 

discorreram sobre a dificuldade ao acesso de treinamentos e capacitações, destacando que a 

atuação do “AEM é autodidata, como a televisão ensina como o pessoal diz”.  
          As capacitações e atualizações devem estar voltadas à qualificação dos profissionais, 

para que eles passem a desenvolver suas atividades através do planejamento de ações, 

aprendendo o porquê de como fazer. Elas devem ensinar a produzir o cuidado em saúde, 

mobilizando gerencialmente o território das tecnologias fundamentadas nas relações 

interpessoais, sem descartar completamente a necessidade da produção de procedimentos 

relacionados às tecnologias instrumentais e terapêuticas (LAVADO et al., 2007). 

O Ministério da Saúde incentiva a educação permanente para melhorar a formação e, 

consequentemente, fortalecer o SUS, possibilitando o aperfeiçoamento pessoal daqueles que 

trabalham na saúde e o desenvolvimento das instituições. Além disso, reforça a relação das 

ações de formação com a gestão do sistema e dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde 

e com o controle social. (BRASIL, 2005).  

Assim é imprescindível a capacitação dos profissionais da ESF visando conscientizar a 

população feminina sobre a atenção especial que deve ser dada às mamas, mesmo sabendo-se 

que na maioria das vezes a baixa adesão das mulheres assintomáticas ao programa de 

detecção precoce do câncer de mama é devido ao medo e preconceitos com relação a essa 

doença.  

Ainda questionamos os participantes quanto à graduação, se haviam sido discutidas 

medidas de detecção precoce do CM. Observamos que 63,5% referiram que a problemática 

foi abordada, mas sem ênfase. Isso indica que esses trabalhadores tiveram acesso, na 

Universidade, a um conhecimento básico sobre o assunto. Porém, essa temática deveria ter 

sido discutida com ênfase, já que para atuar na ESF é necessária uma fundamentação teórica 

para prestar uma assistência de qualidade. É importante também discutir essas medidas junto 

aos profissionais de nível médio que se encontram na Atenção Básica, tendo em vista que é a 

equipe que faz à promoção de saúde e prevenção de doença das famílias de suas áreas de 

abrangência. 
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Trentini et al (2008) acredita que os currículos de graduação dos profissionais da 

saúde do país deverão apresentar coerência com a situação epidemiológica vigente no país e 

com a agenda do SUS. Para isso deverão enfrentar o desafio de direcionar, simultaneamente, 

conteúdos para a prevenção de doenças e a promoção da saúde que contemplem as condições 

crônicas, além das agudas, considerando o cenário brasileiro.     

Os mesmo autores em estudo realizado com 31 enfermeiros recém-graduados, em um 

estado da Região Sul do Brasil, objetivando investigar o conhecimento teórico e prático dos 

recém-graduados em enfermagem quanto ao cuidado às pessoas em condições crônicas, 

observaram que esses profissionais não saem plenamente preparados para atuar nessas 

situações. Fica evidente, portanto, a exigência de qualificar enfermeiros e generalistas com 

bases sólidas e direcionadas para uma consciência crítico-reflexiva. 

 
4.2 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS SOBRE A DETECÇÃO PRECOCE DO 

CÂNCER DE MAMA 

 

Os participantes deste estudo, quando questionados sobre os conhecimentos acerca da 

detecção precoce do câncer de mama, especificamente quanto aos sinais e sintomas da 

doença, fatores de risco, acesso a material bibliográfico disponibilizado pelo Ministério da 

saúde, de forma geral, apresentaram respostas condizentes com a literatura, como será 

discutido a seguir. 

 

4.2.1 Sinais e sintomas de câncer de mama 

 

Considerando que o processo de detecção precoce envolve o julgamento clínico 

executado pelo profissional e a solicitação de exames, abordamos, nesse item, o conhecimento 

dos trabalhadores da ESF sobre os sinais e sintomas que consideraram mais importantes para 

a detecção precoce do câncer de mama.  

Dos participantes do estudo, 100% afirmaram ter algum tipo de conhecimento sobre os 

sinais e sintomas característicos do câncer de mama. Porém, a maioria só citou sinais. A 

Tabela 3 apresenta os sinais e sintomas citados pelos profissionais entrevistados. 
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Tabela 3 – Distribuição dos profissionais dos municípios da região Trairi do Estado do Rio Grande do 
Norte, segundo os sinais e sintomas do câncer de mama que conhecem. Natal, 2009, (n=52). 

 
 

CARACTERÍSTICAS SINAIS E SINTOMAS 
DO CÂNCER DE MAMA 

 
Fr 

 
% 

Nódulo 
 
Dor, nódulo 
 
Nódulo e secreção mamilar alterada 
 
Dor, nódulo, secreção cor de coca-cola 
 
Alteração na estrutura da mama 
 
Secreção mamilar e dor 
 
Nódulo indolor 
 
Nódulo e alteração na pele da mama 

17 
 

09 
 

06 
 

05 
 

             04 
 

03 
03 

 
02 

 

32,7 
 

17,3 
 

11,6 
 

9,6 
 
 

7,7 
 

5,8 
5,8 

 
3,8 

 
Mama com aspecto de casca de laranja e dor 
 
Massa mamária e assimetria 

              01 
 

01 

1,9 
 

1,9 
 
Secreção mamilar e mama com aspecto de casca 
de laranja 
Total                                                                                        

 
01 

               
              52 

 
1,9 

 
 100 

             
 

O sinal mais citado pelos profissionais do estudo foi à presença de nódulo na mama 

(32,7%), seguido do sintoma e sinal dor e nódulo (17,3), demonstrando que parte dos 

profissionais tem o conhecimento sobre sinal e sintoma sugestivo de câncer de mama. De 

acordo com o Ministério da Saúde os sinais e sintomas mais característicos e frequentes do 

câncer de mama são: nódulo, descarga papilar - “água rocha” e sanguinolenta, espessamento 

cutâneo, retração cutânea, retração do complexo aréolo-papilar, corpo mamário com 

densidade difusa aumentada e aspecto infiltrado, linfonodos axilares aumentados, densos e 

confluentes e dor. (BRASIL, 2007). 

Observamos, que todos os participantes do estudo citaram algum sinal que sugere o 

câncer de mama, mencionado sozinho ou em conjunto com algum sintoma. Porém, o sinal 

nódulo, considerado importante para se fazer uma investigação profunda não foi mencionado 

por 19,2% (10) dos profissionais, dando prioridade a sinais como secreção mamilar, dor 

mamária e assimetria da mama. É preocupante essa considerável frequência de trabalhadores 

não terem listado o nódulo como sinal de alerta, pois a ausência do olhar clínico voltado à 
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massa mamária pode contribuir para o aumento dos índices de câncer diagnosticados 

tardiamente. Segundo Duncan, Schmidt e Giugliani (2006) dor na mama, derrame papilar e 

sinais inflamatórios estão menos relacionados com a presença de carcinoma, enquanto 

ulceração, edema e nódulo constituem sinais de doença avançada.  

Por outro lado, ressaltamos que qualquer queixa mamária é alvo de questionamentos e 

investigação. Sendo assim, os profissionais que estão diretamente na comunidade trabalhando 

a prevenção e que são responsáveis como informantes e esclarecedor da população deve ouvir 

as usuárias para fazer sua avaliação e diagnóstico. 

Notamos também, que os profissionais apresentaram dúvidas a respeito do que era 

sinal e sintoma, de modo que, alguns trabalhadores citaram sintoma como sinal. Conforme 

Rós, Surós e Batllo (1981) apud Pimenta e Ferreira (2003), sinais são manifestações objetivas 

das doenças e podem ser detectados por diversos meios. Já os sintomas são os distúrbios 

subjetivos relatados pelo paciente – incômodos, dor – dos quais os profissionais da saúde 

toma conhecimento, sobretudo através da anamnese. 

O diagnóstico de enfermagem formulado segundo a publicação brasileira de 2003-

2004 da classificação da NANDA para qualquer alteração na mama é: integridade tissular 

prejudicada da mama. O enfermeiro no exercício diário da profissão deve utilizar prática dos 

diagnósticos de enfermagem e consequentemente suas intervenções.   

O conhecimento é entendido popularmente como o que se sabe do outro ou de algo. 

Segundo Cervo e Bervian (2005) tratam-se da relação estabelecida entre duas realidades: 

sujeito que conhece e o objeto conhecido. Por intermédio dele é possível compreender a 

realidade em que se vive, apropriando-se dela por meio de conceituações. Nesse caso, trata-se 

da relação do profissional e seu conhecimento a cerca do câncer de mama. 

 Entendemos que o conhecimento é um atributo que os seres humanos possuem de 

reagir ativamente ao mundo que os cerca. Logo, o ser humano necessita interagir com o meio 

refletindo sobre sua realidade para conhecê-la, e esse conhecer é buscado incessantemente por 

ele. Para delinear uma situação no intuito de compreendê-la, é necessário que o homem tenha 

condições de ordenar e unificar os elementos absorvidos em seu universo. Consequentemente, 

para a construção do conhecimento, deve-se considerar uma perspectiva tanto relacional, entre 

sujeito e realidade, quanto reflexiva. (FERREIRA, 2003).  

 

4.2.2 Fatores de risco ao câncer de mama 
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 Tendo em vista que a identificação dos fatores de risco para o CM constitui elemento 

fundamental para o adequado atendimento, aconselhamento e seguimento das mulheres, 

propiciando melhor planejamento, questionamos a sua associação ou não, com o 

desenvolvimento do CM.  

          O quadro 4 mostra os fatores risco relacionados ao câncer de mama, indicados pelos 

profissionais. 

 

FATORES DE RISCO RELACIONADO AO 

CÂNCER DE MAMA 

FREQUÊNCIA 

CITADA 

            % 

História familiar 49 94,2 

Hormonioterapia 34 65,4 

Idade 26 50 

Nuliparidade 23 44,2 
Obesidade 20 38,5 

Outros (Tabagismo, diabetes, fatores ambientais e 
menopausa tardia e menarca precoce 

11 21,2 

 
Quadro 4-  Fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama, citados pelos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família da região Trairi. Rio Grande do Norte, 
2009, (n=52). 

 
Percebemos que os profissionais neste estudo indicaram mais de um fator de risco, 

ressaltando dificuldade de se isolar um único e avaliar a sua verdadeira contribuição pelo fato 

de estarem inter-relacionados. Porém, a história familiar foi o fator de maior frequência. 

Sclowitz et al., (2005) diz que a história familiar de câncer de mama parece ser o fator 

de risco de maior impacto no estímulo às práticas preventivas, apesar de apenas 5% a 15% das 

mulheres atingidas por esta patologia apresentarem familiares de primeiro grau com a doença. 

O uso do hormônio tem sido muito divulgado e questionado, não só no meio científico, mas 

entre os profissionais e as usuárias, estimulando assim, maiores cuidados preventivos do 

câncer de mama entres elas.  

Para Pinho e Coutinho (2005), os principais fatores de risco associados ao câncer de 

mama são: sexo feminino, avanço da idade, história familiar, nuliparidade, menarca precoce, 

menopausa tardia, história de doença mamária benigna, alta densidade mamária, exposição à 

radiação ionizante em altas doses ou organoclorados e mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. 

Em pesquisa realizada por Lima et al. (2001), objetivando avaliar a distribuição de 

fatores de risco em mulheres indígenas Teréna no Estado do Mato Grosso do Sul, observou-se 
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a ausência de casos de CM nessa população. A justificativa apresentada pelos autores se 

refere a fatores protetores encontrados na população do estudo, tais como a primeira gestação 

precoce, a multiparidade, a amamentação e o não uso de hormônios. Ainda segundo esses 

autores, o desenvolvimento da primeira gravidez não tardia parece representar um importante 

evento no processo de maturação das células da mama, tornando-as potencialmente mais 

protegidas em relação à ação de substâncias cancerígenas. Os resultados ainda demonstram 

um padrão reduzido de exposição hormonal endógena e exógena nas mulheres Teréna ao 

longo de sua vida reprodutiva, em decorrência de uma menor frequência do número de ciclos 

ovulatórios. 

Outro estudo com objetivo de analisar os aspectos da saúde das mulheres da Kaingáng 

TI Faxinal, em relação ao conhecimento e a presença dos fatores de risco para o câncer de 

mama, concretizado numa população indígena no Paraná, os autores relataram que todas as 

participantes do estudo declararam não conhecer nenhum caso de câncer de mama ou em 

regiões extras mamárias, seja entre elas ou entre parentes de primeiro grau. (SILVA et al., 

2009).   

Os resultados do presente estudo são condizentes com as pesquisas referidas acima, no 

que se trata a fatores como nuliparidade, ingestão de hormônio e a história familiar, todos eles 

associados ao desenvolvimento do câncer de mama, assim como no estudo em comento.  No 

que diz respeito aos estudos desenvolvidos com a população indígena, é passível de 

questionamento a inexistência de casos de câncer de mana naquela comunidade, dada a 

possibilidade de subnotificação. Também se faz necessário rever as medidas de rastreamento 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde com as mulheres, dado que a mera confirmação da 

inexistência de casos de câncer de mama no relato do grupo de mulheres participantes da 

pesquisa não é por si só uma prova concreta.  

 

4.2.3   Acesso a material bibliográfico do Ministério da Saúde 

 

 Em se tratando de acesso a materiais bibliográfico de normatização dos procedimentos 

de detecção precoce do câncer de mama disponibilizado pelo Ministério da Saúde aos 

profissionais, apenas 28 (53,8%) referiram terem acesso. Anualmente o Ministério da Saúde 

tem enviado manuais e outros materiais educativos para as secretarias de saúde para que os 

coordenadores façam a distribuição às Unidades de Saúde. A proposta é que os profissionais 

das unidades leiam e discutam os temas mais abrangentes ocorridos em suas áreas adscritas. 
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Percebemos que 46,2% desses médicos e enfermeiros não dispõem dos recursos que serviriam 

de guia para eles atualizarem os conhecimentos e treinar a equipe da qual faz parte.  

Entendemos que a construção de um processo educativo efetivo voltado para os 

profissionais da Unidade Básica de Saúde se traduz na possibilidade de oferecer um serviço 

de melhor qualidade, aumento na resolutividade, visão mais abrangente da necessidade do 

usuário, programação de ações para a saúde, intervenção efetiva em relação aos problemas 

locais, dentre outros. 

 O Quadro 5, apresenta os tipos de material bibliográfico aos quais disseram ter acesso 

os participantes da pesquisa. 

 

 
Quadro 5 – Tipos de material bibliográfico citados pelos profissionais da região Trairi do Estado do 

Rio Grande do Norte, para orientações das condutas no rastreamento do câncer de 
mama. Natal, 2009, (n=52). 

 

Com relação ao Quadro 5, este indica que a fonte de informações bibliográficas citada 

com mais frequência pelos profissionais do estudo foi o caderno de atenção básica: controle 

dos cânceres do colo de útero e da mama, e de medicina ambulatorial: Condutas de atenção 

primária baseada em evidências. 

 Dos trabalhadores que possuem material bibliográfico que relata as formas de 

detecção precoce do câncer de mama, 89,0% (n=25) afirmaram ter familiaridade com os 

conteúdos, e disseram ser importante a equipe saúde da família se inteirar desses conteúdos. 

Para isso, 52,0% (n=13) sugeriram capacitações ou treinamentos para toda a equipe e 48,0% 

(n=12) fazer reuniões com a equipe para discussão do tema.  

TIPOS DE MATERIAIS FREQÜÊNCIA 
CITADA 

Cadernos de atenção Básica: Controle dos cânceres do colo do útero 
e da mama. 

25 

Livro texto: Medicina ambulatorial. Condutas de atenção primária 
baseada em evidências 

12 

Revista: Epidemiologia e Serviços - publicada pelo Ministério da 
Saúde. 

08 

Outros - portais eletrônicos: mama amiga e Ministério da Saúde 02 

Quantidade de Profissionais que não têm acesso aos materiais 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde 

24 
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Sabemos que a capacitação dos profissionais da ESF é importante na medida em que 

esses agentes interagem com a comunidade, não só na prevenção de doenças e promoção da 

saúde, mas também na mediação da informação, atuando como educadores juntos aos 

usuários, exigindo-se daqueles constantes atualizações por meio de cursos e treinamentos 

oferecidos pelo Ministério da Saúde. É importante também sendo a sensibilização da 

comunidade uma ferramenta importante na tarefa de promover saúde, tendo em vista que 

ensinar não é simplesmente transmitir conhecimentos, mas conhecer de perto a realidade na 

qual esta-se trabalhando, criando possibilidades para a produção do saber e construindo assim 

uma nova faceta da realidade. 

Convém ressaltar, que têm um número significativo de profissionais participantes do 

estudo que não têm acesso aos materiais disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É 

importante que estes trabalhadores busquem conhecer os conteúdos dos manuais e livros para 

poderem estar embasados cientificamente das técnicas e métodos das medidas de 

rastreamento do câncer de mama. 

Segundo Paim (2003), o processo de aprendizagem pretende alcançar uma mudança 

no comportamento da pessoa através da incorporação de novos hábitos, atitudes e 

conhecimentos. Assim, a capacitação poderá contribuir para uma progressiva politização e 

socialização do saber, repercutindo sobre as relações de poder no contexto do trabalho. E isso, 

consequentemente, repercute indiretamente no usuário, estimulando na responsabilidade e 

construção do autocuidado, requisitos essenciais para a profunda transformação do SUS, 

principalmente na assistência básica, pois promove uma revolução no papel da cidadania, da 

liberdade e da autonomia desses sujeitos. 

 

4.3 AÇÕES DE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA 

 

Objetivando identificar as ações desenvolvidas pelos profissionais da Estratégia Saúde 

da Família, em relação à detecção precoce do câncer de mama, indagamos sobre a detecção de 

casos de câncer de mama, disponibilidade de equipamentos, ações de rastreamento e ações 

educativas de prevenção. 

 

4.3.1  Identificação de casos 
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Ao questionarmos os participantes da pesquisa sobre a ocorrência de detecção precoce 

do câncer de mama durante seu tempo de trabalho na ESF, 50% (n=26) deles disseram ter 

detectado algum caso dessa patologia.  

A figura 4 a seguir demonstra os métodos utilizados na detecção precoce do câncer de 

mama durante o tempo de trabalho na Estratégia Saúde da Família. 

 

  
 
Figura 4- Percentual de profissionais segundo os métodos utilizados na detecção precoce do câncer              

de mama durante o seu tempo de trabalho na Estratégia Saúde da Família na região Trairi do 
Estado do Rio Grande do Norte. Natal, 2009, (n=26). 

  

A figura 4 mostra que o maior número de profissionais indicou o Exame clínico das 

mamas como o método mais utilizado na detecção precoce do câncer de câncer de mama. 

Podemos destacar que a técnica do ECM quando realizada de acordo com as orientações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, ela é eficaz na detecção. No entanto se faz necessário 

solicitar exames complementares para averiguar a identificação da anormalidade. Para isso é 

preciso à realização de mamografia, e algumas vezes a ultrassonografia (USG) e biópsia. 

Nesse sentido, devemos considerar que o diagnóstico classifica uma anormalidade como 

benigna ou maligna, portanto toda identificação deve preceder o diagnóstico médico. 

Dos 26 profissionais que identificaram o sinal de massa mamária nas usuárias, 57,6% 

(n=15) fizeram encaminhamento ao mastologista e 42,4% (n=11) encaminharam ao hospital 

de referência em oncologia, Hospital Drº Luis Antônio em Natal, para procederem com a 

investigação. 

 Para Abreu e Koifman (2002), as técnicas do ECM, AEM e MM se configuram como 

os primeiros passos na busca da detecção e do diagnóstico do câncer de mama. Os resultados 

oriundos desses exames fornecem indicativos que precisam ser esclarecidos através de 
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exames citopatológicos, histológicos e de biópsia. Posteriormente, inicia-se o processo de 

avaliação da extensão da neoplasia mamária e sua tendência à progressão tumoral, que irá 

possibilitar o planejamento do tratamento mais adequado para cada caso, sendo que todo esse 

processo ocorre nos níveis primário, secundário e terciário. Dessa maneira, a referência e 

contra-referência constituem procedimentos importantes. 

 

4.3.2   Disponibilidade de equipamentos de diagnósticos  

 

Ao questionarmos médicos e enfermeiros sobre a disponibilidade de equipamentos tais 

como mamógrafo e aparelho de ultrassom, existentes no município para a detecção precoce 

do câncer de mama, 34,7% dos profissionais confirmaram que dispõem dos dois aparelhos; 

42,3% afirmaram ter apenas o equipamento de ultrassonografia e 23% relataram a ausência 

desses aparelhos. Porém nos municípios onde não têm esse tipo de recurso, as usuárias são 

encaminhadas para outros municípios conforme a programação pactuada integrada (PPI). 

Ressaltamos que dos nove municípios da região do Trairi, o único que possui mamógrafo é 

Santa Cruz, cidade polo. Nas demais cidades, os exames de mamografia são encaminhados 

para Natal ou Santa Cruz, porque não possuem o equipamento para realizá-los.  

A importância da qualidade da mamografia é outro aspecto a ser observado. Desde 

2004, quando foi divulgado o Controle do Câncer de Mama por meio do  Documento de 

Consenso do Ministério da Saúde, as ações governamentais têm se orientado para oferecer a 

população o acesso a procedimentos de detecção precoce dessa doença em quantidade e 

qualidade adequadas.  O projeto piloto de garantia de qualidade de mamografia, iniciado em 

2006, é uma dessas ações e assume importância estratégica para a organização bem sucedida 

do rastreamento populacional do câncer de mama. Para garantir o desempenho da 

mamografia, a imagem obtida deve ter alta qualidade e, para tanto, são necessários: 

equipamentos adequados, técnica radiológica correta, conhecimento, prática e dedicação dos 

profissionais envolvidos (BRASIL, 2007).  

No caso da ultrassonografia, 77% dos municípios disponibilizam esse serviço, através 

de contratos particulares. Todos os casos indicados para a realização da PAAF são 

encaminhados para o hospital de referência Hospital Drº Luis Antônio em Natal – RN.  

 

4.3.3  Ações de rastreamentos. 

 



62 
 

Sobre os métodos de rastreamento do CM realizados no cotidiano do trabalho, como o 

exame clínico da mama, o ensino do AEM e a requisição de exames, 96,2% dos trabalhadores 

do estudo declararam desempenhar essas atividades.  Ressaltamos que 01 médico (1,9%) 

disse que as medidas de rastreamento é função da enfermagem, e um enfermeiro (1,9%) 

relatou a resistência do público feminino ao exame clínico das mamas. 

Preocupa-nos quando o profissional médico diz que as ações preventivas do câncer de 

mama é parte exclusiva da enfermagem. De acordo com o Ministério da Saúde, os métodos de 

rastreamento do câncer de mama também é atribuição deste profissional, bem como de toda a 

equipe que compõe a ESF, visto que, conforme o MS, “os profissionais da atenção básica 

devem prestar atenção integral e contínua às necessidades de saúde da mulher, articulada com 

os demais níveis de atenção”.(BRASIL,2006b,p.20),visando sempre a  multiprofissionalidade. 

No tocante a oposição da usuária se expor ao profissional do sexo masculino, referido 

por um enfermeiro participante, tal fato corrobora com o estudo desenvolvido em uma 

Unidade de saúde do Rio de Janeiro, que demonstrou em depoimentos do grupo de mulheres 

entrevistadas, vergonha e o receio de se expor nua ao profissional do sexo masculino, para a 

realização dos exames de prevenção, chegando até a recusa em realizar o exame. (MARTINS 

et al., 1991). 

Diante das questões éticas que permeiam essa situação, na medida do possível, é 

esperado do enfermeiro que atue com cautela e acima de tudo profissionalismo no trato com o 

outro, sem nunca perder de vista os limites de sua atuação e/ou intimidade com o usuário. 

Reforçando os argumentos sobre a variável em discussão, conforme preleciona o art-78 do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (2007, p.64), é vedação expressa “utilizar, 

de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, 

atentar contra o pudor, assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o 

exercício profissional”.  

Destarte, uma conduta que pode ajudar a vencer os preconceitos existentes e respaldar 

a relação profissional consiste em esclarecer a mulher sobre a finalidade de sua intervenção e 

objetivo como profissional de saúde. Assim, acreditamos que o agente conquistará mais 

facilmente a confiança das usuárias, ponto este importante para a prática de ações de 

prevenção.  

A Figura 5 a seguir refere-se às condutas de rastreamento do câncer de mama pelos 

profissionais.  
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   Figura 5 – Percentual de profissionais que realizam condutas de rastreamento do câncer de mama na 

ESF dos municípios da região Trairi do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, 2009, (n=50). 
  

Embora o resultado da pesquisa demonstre que os profissionais têm uma conduta 

condizente com a preconizada pelo Ministério da Saúde, na realização das ações de detecção 

precoce do CM, o que nos surpreende é o fato de ter ocorrido vários casos de óbitos por 

câncer de mama, na região em estudo, conforme dados disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Saúde, de acordo com o banco de dados do sistema de informação sobre 

mortalidade e nascidos vivos (SIMSINASC).  

Quando questionados sobre as condutas específicas realizadas, notamos que 07 

médicos e 02 enfermeiros não realizam o exame clínico das mamas, como também oito 

médicos e um enfermeiro não ensinam o autoexame das mamas e 18 deles não dão 

orientações às usuárias a respeito do câncer aqui estudado.  

É preocupante a falta dessas ações por esses profissionais, visto que, estando inseridos 

na ESF com o propósito de garantir uma assistência integral com a incorporação de múltiplos 

saberes, a ausência dessa prática implica na descontinuidade da atenção dispensada às 

usuárias.  

Resultados encontrados em nossa pesquisa corroboram com estudos realizados na 

cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul, que indicou baixa prevalência na prática do ECM, 

destacando-se uma diminuição de 20% na realização desse exame pelo profissional médico. 

Outra deficiência foi a falta de conhecimento do conceito de risco epidemiológico 

fundamentando os procedimentos médicos. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na frequência de realização do exame entre as mulheres mais 

jovens e aquelas com mais de 35 anos.  A pesquisa ainda confirmou que 37% das mulheres 
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com exame citopatológico atualizado não teveram as mamas examinadas, sugerindo, 

novamente, a falta de integralidade dos procedimentos preventivos. (COSTA et al., 2003). 

Pesquisa desenvolvida na Faculdade de medicina do ABC em São Paulo com médicos 

não oncologistas revela que apenas 24,3% ensinam suas pacientes a fazer o AEM durante a 

consulta (TUCUNDUVA et al., 2004). Apesar dele não ser o padrão ouro para a detecção 

precoce do câncer, estudos evidenciaram que mulheres com diagnósticos dessa doença o 

detectaram através dessa técnica, sendo importante para o reconhecimento do corpo e das 

possíveis alterações. (BATISTON, 2003).  

Ressaltamos a importância de estes profissionais repensarem suas práticas exercidas 

no dia-a-dia, caso contrário eles estarão realizando um trabalho clínico sem priorizar as ações 

de promoção à saúde e prevenção da doença, dado que para o rastreamento do câncer de 

mama é necessário o conjunto das técnicas. Logo, sua fragmentação fará com que os tumores 

sejam diagnosticados em estádios avançados.  

Importante considerar que o AEM não é preconizado de forma isolada pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA); portanto, deve ser complementado com o ECM e a mamografia 

e em alguns momentos a ultrassonografia para efetivar o rastreamento.  

As campanhas e os documentos oficiais como o do Consenso de Controle do Câncer 

de Mama recomendam o incentivo à atenção precoce do câncer de mama através das 

consultas rotineiras, realizando o ECM, ensinando o AEM e solicitando a mamografia de 

acordo com a idade e a frequência de realização, e encaminhando a usuária ao mastologista 

quando for necessário. Em alguns momentos chegamos a acreditar que a detecção precoce 

dessa doença ainda não é rotina diária nas ações de alguns profissionais, estando suas práticas 

concentradas apenas quando há queixas mamárias ou mobilizações como, por exemplo, no dia 

internacional da mulher.  

Quanto a solicitação da mamografia, 44,2% dos trabalhadores não a solicitam, sendo 

destes, 4 médicos e 19 enfermeiros. Salientamos que não é função do enfermeiro requisitar tal 

exame, porém quando necessário ele deve entrar em contato com o médico para sua 

efetivação, já que na ESF o trabalho é multiprofissional, o que significa conectar diferentes 

processos de trabalho envolvidos, com base em certos conhecimentos acerca do trabalho do 

outro e valorizando a participação deles na produção de cuidados. Também se faz necessária a 

interdisciplinaridade, que entra em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que 

preocupam cada ser humano e sociedade, constatando assim, um esforço por aproximar, 

comparar, relacionar e integrar os conhecimentos. O fato de 11 enfermeiros solicitarem a 

mamografia, seja por falta de médicos em algumas equipes, situação evidenciada no presente 
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estudo, ou em razão da autonomia daquele profissional, conferida pelo próprio município e 

contemplada em protocolo, agiliza o processo de solicitação de exames.  

Já em relação à ultrassonografia, 69,2% dos profissionais solicitam e 51,9% 

encaminham ao mastologista, quando os resultados das técnicas do exame clínico das mamas 

e o autoexame das mamas e dos exames sugerem uma melhor investigação.  

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007), a ultrassonografia mamária deve 

ser indicada para: diagnóstico diferencial entre cisto e nódulo, paciente jovem com nódulo 

palpável ou alteração no exame físico, avaliação de nódulo palpável não detectado na 

mamografia, doença inflamatória, entre outras. 

Com relação às ações educativas para com as usuárias a respeito das medidas de 

prevenção do câncer de mama, 80,8% dos participantes da pesquisa afirmaram que 

desempenham, sendo que, 08 médicos e 02 enfermeiros não desenvolvem nenhuma atividade 

a respeito desse tema.  

Historicamente, a prática educativa realizada por profissionais no cotidiano da 

assistência tem enfatizado a transmissão de informações e a mudança de comportamentos dos 

indivíduos. Vincula-se a um modelo de atenção à saúde voltada para a doença, com ênfase no 

conhecimento técnico-científico especializado.   

Observamos, ainda, que trabalhadores da ESF não se envolvem com atividades 

educativas, portanto, lembramos que as ações desenvolvidas por uma equipe 

multiprofissional, apresentam, em geral, indicadores positivos. Cabe àqueles participar das 

ações de promoção à saúde, prevenção de doenças e prestação de cuidados específicos à 

família; aspectos esses, de algum modo, já conhecidos e praticados por boa parte dos 

trabalhadores da atenção básica. Dado que a ação educativa é a transmissão de conhecimento 

ou troca de saberes entre pessoas, ela só tem a contribuir para a saúde do usuário, mas, para 

isso, requer mobilização de todos os membros da equipe.   

De acordo com Torres, Hortale e Schall (2003, p.1044), a atuação da equipe no grupo, 

respeitando as peculiaridades entre as especialidades, proporciona a interação entre os 

profissionais, em que cada um reforça “as exposições realizadas pelos colegas, facilitando a 

compreensão e assimilação dos conteúdos teóricos pelo indivíduo” (p.1044).  

Trabalho em equipe de modo integrado significa construir consensos quanto aos 

objetivos e resultados a serem alcançados pelo conjunto de profissionais bem como quanto à 

maneira mais adequada de atingi-los. Significa, também, utilizar-se da interação entre os 

agentes envolvidos, na busca do entendimento e do reconhecimento recíproco de autoridades 

e saberes e da autonomia técnica. (RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004). 
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4.3.4  Ações educativas 

 

Quanto às ações educativas, 69,2% (n=36) dos profissionais as desenvolve fazendo 

orientação individual; 44,2% (n=23) em grupo na sala de espera da Unidade de Saúde, e 

30,8% (n=16) fazem palestras previamente marcadas.  

A maioria dos profissionais prefere fazer orientações individuais, durante a consulta de 

rotina, mas acreditamos que eles devem transcender as salas de consultório, tendo em vista a 

demanda de usuários para atender em muitas unidades de saúde, o objetivo do usuário naquele 

momento. Assim a absorção daquela informação tão preciosa não tem tanta repercussão ou 

impacto na vida da usuária. 

 Em pesquisa realizada em Belo Horizonte por Alencar (2006, p. 69), “enfermeiros 

descrevem que a ação educativa acontece mais nos grupos operativos, enfatizando que a 

educação individual não tem repercussão quando comparada ao grupo”. Compreende grupo 

operativo um conjunto de pessoas com um objetivo comum.  Assim, pressupomos que há um 

avanço e aprofundamento na discussão tendo em vista que todos os membros do grupo estão 

com um propósito em comum; já na educação individual, na maioria das vezes não há troca 

de saberes e sim, apenas orientação do profissional ao usuário.  

No estudo de Bezerra et al. (2005), observou-se que 70% dos enfermeiros 

entrevistados descreveu a efetivação de algum tipo de atividade educativa junto aos usuários 

atendidos no ESF, destacando-se as palestras e reuniões de grupo. Convém ressaltar que o 

grupo operativo não é exclusivo do enfermeiro e quando na presença de outros profissionais 

se torna um momento de extrema riqueza.  

Com relação ao local em que se desenvolvem as ações educativas, 75% (n=39) dos 

trabalhadores utilizam a unidade básica de saúde onde trabalha; 32,7% (n=17) a comunidade, 

(grupo de ação social, casa das famílias, entre outras) e 15,4% (n=8) as escolas para discutir 

esse tema. 

Ainda que as escolas não sejam o grande enfoque das ações educativas referente às 

medidas de rastreamento do câncer de mama, nesse ambiente, embora o público alvo seja 

pequeno, também merece atenção, visto que são encontradas mulheres na faixa etária de 

rastreamento nesses espaços, bem como jovens, que no futuro estarão na faixa de risco. 

Por outro lado, a maior frequência de atividades de rastreamento centrada nas 

unidades básicas de saúde e na comunidade reflete que são esses dois espaços  os maiores 

focos de atenção dos profissionais, onde são discutidas não só medidas educativas, 

trabalhadas nas escolas, como também a execução das ações de detecção do câncer de mama. 
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Em termos do material utilizado para divulgação das formas de detecção precoce do 

câncer de mama, 48,1% (n=25) usam cartazes, 38,5% (n=20) manequins de mama e 28,8% 

(n=15) panfletos. 

Embora os recursos utilizados por esses profissionais sejam insuficientes por falta de 

investimento do próprio gestor, como foi citado por alguns, os trabalhadores devem ilustrar o 

pouco que tem, pois os recursos visuais são importantes pontos de apoio numa apresentação, 

tanto para o público alvo quanto para o apresentador. Outro aspecto relevante é o fato de 

estimular a utilização de mais de um sentido (audição e visão), órgãos imprescindíveis no 

aprendizado. Assim eles devem discutir com seu gestor a necessidade de investir em materiais 

para as palestras educativas, tendo em vista que os objetos adequados e suficientes para a 

execução das atividades é fundamental para desenvolver as ações de promoção a saúde. 

Embora os materiais estruturados em panfletos ou cartazes disponham de informação e 

saúde de forma escrita e até mesmo através de desenhos ou quadrinhos, essa ferramenta não 

se mostra tão eficaz quanto a demonstração em manequins de mama, dada a verossimilhança 

dessa segunda alternativa, sendo uma situação simulada, onde os profissionais ensinam a 

prática do AEM, retratando também a realização do ECM e enfatizando no curso desse 

processo a periodicidade de realização da mamografia. 

Considera-se também a importância da orientação individual à mulher quanto à 

detecção precoce do CM e os métodos de rastreamento, pois 57,7% (n=30) dos médicos e 

enfermeiros participantes do estudo ensinam o AEM nas consultas de rotina. 53,8% (n=28) 

orientam quanto à importância dos exames de rastreamento junto à mulher antes de iniciar a 

coleta do exame papanicolau e fazem o ECM após preventivo, e 21,2% (n=11) executam 

essas orientações durante as visitas domiciliares. 

Como o ECM deve ser realizado pelo profissional capacitado, se faz necessário um 

ambiente reservado para a realização de tal procedimento, portanto é cabível que o 

trabalhador da saúde desenvolva suas atividades e técnicas no consultório de atendimento, 

seja nas consultas de rotina, antes ou após o exame preventivo. Porém não deve desprezar a 

oportunidade da visita domiciliar, principalmente quando feita àquelas usuárias que não tem 

condições de se deslocar até a Unidade de Saúde.  

O estudo desenvolvido no interior de Minas Gerais sobre o conhecimento e a 

realização do autoexame das mamas em um grupo de mulheres mastectomizadas identificou 

que o enfermeiro realiza o ECM após a coleta do exame preventivo. Os autores ressaltam que 

somente esse profissional realiza o papanicolau, embora esta atribuição não seja estabelecida 

como uma função exclusiva desse trabalhador (PASCOAL; PASCOAL; LADEIRA, 2008).  
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4.3.5  Acompanhamento de casos de câncer de mama 

 

  Os profissionais de saúde são considerados elementos importantes no 

acompanhamento a mulher com câncer de mama, já que são eles que devem informar sobre a 

doença e sua evolução, encorajar e confortar a usuária no processo de tratamento e 

reabilitação. O resultado da interpretação que a mulher tiver da doença e de seu tratamento 

pode desencadear sentimentos e emoções que a tornem apta a conhecer melhor sua situação 

ou induzi-la a não aceitação da doença.  

Vale ressaltar, que para os profissionais proporcionarem melhor assistência, nas 

diferentes esferas do cuidado, é fundamental não só o conhecimento do câncer de mama, mas 

a compreensão do que essa doença significa para as vidas dessas usuárias.   

De forma magistral, Araújo, Farias e Rodrigues (2006) prelecionam que o cuidado de 

enfermagem na estratégia de saúde da família se deve voltar para uma abordagem humanista, 

emancipatória, e não centrada na atenção curativa, como tendem a fazer alguns profissionais, 

que pautam sua atuação no modelo flexneriano, tributário da fragmentação do corpo e do 

trabalho e consequente superespecialização. Os autores supracitados, ressaltam ainda que os 

profissionais devem ter a oportunidade de refletir a sua prática através de processos de 

educação permanentes, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento das  práticas 

educativas nos serviços de saúde, privilegiando as escolhas pessoais e valorizando o potencial 

humano. 

 Dos participantes da pesquisa, 96,2% haviam recebido mulheres com queixas 

mamárias, apesar deste sinal não necessariamente significar a presença de câncer de mama, 

achamos que é um número significativo de profissionais que já presenciaram essa situação em 

seu ambiente de trabalho. Destacamos aqui, a importância deles na investigação de tais 

queixas, pois a ausência dessa atitude poderá perpassar a oportunidade de descobrir alguma 

alteração mamária precocemente. 

O nosso estudo ainda mostrou que os profissionais já vivenciaram a detecção precoce 

de nódulos suspeitos; 76,9% (n=40) dos profissionais do estudo já detectaram massa nas 

mamas das usuárias por meio do ECM nas consultas de rotina. Isso nos mostra a importância 

da realização do procedimento do exame clínico da mama. Quando realizado rotineiramente 

durante as consultas, essa conduta condiz com o preconizado pelo Ministério da Saúde.  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b) orienta que para evitar perdas de 

oportunidade de detecção precoce do câncer de mama, o ECM deve ser feito nas consultas de 

rotina pelo profissional médico e enfermeiro. Convém ressaltar que nem toda massa significa 
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um tumor benigno ou maligno, podendo este ser apenas um cisto. Porém, para conclusão do 

diagnóstico desse nódulo é necessária a solicitação de exames para concluir a avaliação. No 

entanto, o ponto inicial é o ECM.  Contudo, encontramos estudos que demonstram que esse 

tipo de procedimento não é de rotina dos enfermeiros. 

VERAS, FEREIRA e GONÇALVES (2005) identificaram que 87% dos 15 

enfermeiros investigados em 15 Unidades de Saúde da Secretaria do Estadual de saúde do 

Amazonas, não realizam o ECM, mesmo eles tendo recebido o treinamento técnico-científico 

para atuar no Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e da Mama.  

Quando os profissionais nesse estudo foram questionados a respeito do 

acompanhamento de usuárias com diagnóstico conclusivo de CM, 53,8% (n=28) afirmam 

terem ou estarem acompanhando as mulheres na atenção básica. As ações de 

acompanhamento apontado pelos profissionais foram diversas. Alguns citaram mais de uma 

ação, 40,4% (n=21) responderam que solicitam exames periódicos ou orientam os 

procedimentos para sua efetivação; 42,3% (n=22) fazem reencaminhamento ao mastologista; 

e 34,6% (n=18) realizam visitas domiciliares à usuária para esclarecimento de dúvidas, como 

também para saber como está a evolução do tratamento, tendo em vista que muitas não 

voltam para o município com a ficha de contra-referência. Ainda, 2 profissionais justificaram 

irem até a usuária para a troca do curativo na mama. É importante ressaltar, que as ações de 

acompanhamento estão bem proporcionais entre o profissional médico e enfermeiro. 

Assim, consideramos que a atuação dessas ações demonstra a continuidade do 

processo do tratamento no nível terciário ao primário. Acredita-se que esse acompanhamento 

engloba ações de atenção integral às mulheres, encaminhamento, quando necessário, aos 

serviços de referência de média e alta complexidade, respeitando os fluxos de referência e 

contra-referência locais e, mantendo atenção e responsabilização pelo acompanhamento das 

mesmas. (BRASIL, 2006b).  

No estudo realizado por Gambatto et al., (2006), em um município de Santa Catarina, 

evidenciou-se que a tarefa de acompanhar uma mulher com câncer de mama é considerada 

pelos profissionais como difícil, principalmente no momento do diagnóstico. Nenhum dos 

profissionais interrogados nesse estudo demonstrou facilidade ou um bom manejo, seja na 

relação médico/usuária, seja no tratamento em geral. Alguns tenderam a adotar, muitas vezes, 

inconscientemente, mecanismos de defesa, como: distanciamento e manutenção de relações 

superficiais. 

 Apesar da nossa pesquisa não trazer informações sobre a ficha de referência e contra-

referência, utilizada no dia-a-dia, muitos dos participantes mostraram indignação a respeito 
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desse impresso; pois além de todas as dificuldades de encaminhamento ao serviço 

especializado, os trabalhadores expressaram que na maioria dos casos não tinham 

conhecimento acerca dos desfechos das ações que foram realizadas no nível hospitalar. 

Sabemos que sem a contra-referência o profissional desconhece o diagnóstico e o tratamento, 

como também se a usuária precisa voltar ou não ao serviço especializado. Sendo a mulher o 

único elo entre a Unidade Básica de Saúde e o hospital, assim, muitas informações são 

perdidas, pelo fato da usuária não lembrar tudo o que foi discutido a respeito do seu problema 

durante a consulta. 

 A equipe Saúde da Família deve estar organizada para acolher, além da demanda 

espontânea e programada, de um determinado segmento da população com perdas funcionais 

e dependentes para a realização das atividades da vida diária que necessitam de atendimento 

no domicílio. Assim, a equipe deve se organizar por meio de um planejamento, considerando 

as atribuições de cada membro nesse processo (BRASIL, 2006b).  

A enfermagem, inserida na ESF e especificamente no cuidado à mulher em sua 

atenção integral, abraça o seu objeto de trabalho, que é o cuidar. Esse cuidado, dispensado a 

cada usuária, necessita estar embasado em conhecimentos científicos e voltados para a 

realidade da mulher/família. 

 Um acompanhamento cuidadoso às usuárias que têm ou tiveram câncer de mama é 

essencial, tendo em vista a conclusão do tratamento e a possível recidiva dessa patologia, 

sendo importante que todos os profissionais da ESF executem suas atribuições na condição de 

membros da equipe. Lembramos que durante esse acompanhamento, o cuidado ofertado pelo 

profissional deva ser realizado, considerando a mulher como ser singular, cidadã, como 

pessoa responsável por sua saúde e seu autocuidado, conferindo-lhe uma postura ativa nesse 

processo. 

 

 

4.4 DIFICULDADES VIVENCIADAS PELOS PROFISSIONAIS NO RASTREAMENTO 

DO CÂNCER DE MAMA. 

 

Sabemos que para os profissionais da saúde rastrearem o CM não é necessário 

somente a realização do exame clínico das mamas e do ensino da técnica correta do 

autoexame das mamas às mulheres, fazendo-se necessária também a disponibilidade de cotas 

para a realização dos exames de mamografia e ultrassonografia. Subentendemos que existem 
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dificuldades nos serviços vivenciadas por esses trabalhadores, interferindo na fase de detecção 

precoce dessa patologia.  

 Com base nessas considerações, questionamos aos participantes acerca da existência 

de dificuldades vivenciadas em seus serviços que interferem no processo de detecção precoce 

do câncer de mama. Pudemos observar que os profissionais da Estratégia Saúde da Família 

ainda se deparam com muitos empecilhos e limitações impostos pelo sistema público de 

saúde como um todo, com relação às medidas de rastreamento dessa doença. Nesse sentido, 

55,8% (n=29) dos trabalhadores teceram diversos tipos de dificuldades, de ordem pessoal à 

disponibilidade reduzida de cotas para a realização de exames (Figura 6). 
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Figura 6 – Percentual de profissionais segundo as dificuldades vivenciadas na detecção precoce do câncer 

de mama na região Trairi do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, 2009, (n=29). 
 

 A Figura 6 mostra que o maior número de profissionais indicou dificuldades 

relacionadas à disponibilidade de cotas para a realização do exame de mamografia e 

ultrassonografia (51,9%, n= 27 em ambos os casos). Já em relação à disponibilidade de 

mamografia, 51,9 (n=27) relataram a insuficiência deste exame para a população atendida. 

Desse, a maior frequência (42,4%) explica que as cotas de mamografia oferecidas são 

insuficientes para as usuárias a partir dos 40 anos; 5,7% asseguram não existir cotas desse tipo 

de exame para rastreamento; 1,9% garante que há insuficiência da MM até para concluir 

diagnóstico e 1,9% retrata as idas e voltas das usuárias na tentativa de marcar tal 
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procedimento. Destacam ainda, que o grande entrave está no longo e doloroso percurso entre 

a detecção e o diagnóstico do câncer de mama tendo como consequência sua análise tardia. 

Sabendo que o diagnóstico precoce do CM assume papel decisivo para um melhor 

prognóstico, os esforços para melhoria dos indicadores dessa patologia devem ser 

direcionados na busca por medidas que antecipem seu diagnóstico, minimizando a 

agressividade do tratamento administrado e reduzindo as taxas de mortalidade. Mas para isso 

não basta os profissionais solicitarem o exame e colocarem em prática as medidas de 

prevenção secundária, é necessário que as usuárias tenham acesso aos exames solicitados. 

 Embora a mamografia seja um método capaz de detectar o CM inicial, ainda não-

palpável e, consequentemente, reduzir a mortalidade pela doença, em países como o Brasil, a 

redução no número de óbitos acaba não sendo observada, já que muitas mulheres, 

principalmente as de menor poder sócio-econômico, não têm acesso a esse procedimento 

como estratégia de rastreamento. (BATISTON et al., 2009).  

 A utilização da mamografia também é limitada pela infraestrutura (mamógrafos 

insuficientes), precariedade de controle da qualidade das imagens e engajamento do 

profissional e da mulher. (GODINHO; KOCH, 2004). 

Com base na nossa vivência na região na qual foi desenvolvido o estudo, ressaltamos 

que em relação à rede instalada de mamógrafos, a maioria dos aparelhos encontra-se na 

capital do Estado, sendo ainda poucas as cidades do interior que oportunizam o acesso à 

mamografia, sendo isso, outro fator que dificulta a mulher concretizar o exame, pois muitas se 

recusam a sair de seu município dentro de uma ambulância “super lotada” e viajar várias 

horas até a capital em busca da efetivação do exame.  

Acreditamos que o planejamento de políticas voltadas à saúde da mulher deve, entre 

outros aspectos, minimizar as barreiras para que as mulheres tenham acesso a estratégias 

efetivas de rastreamento e detecção precoce do CM, resultando em ganhos para a mulher, para 

os municípios em estudo e para a sociedade.  

 No tocante a dificuldade aos exames de ultrassonografia apontado por 51,9 (n=27) 

desses profissionais, observamos que as explicações referem-se à carência de cotas e à 

inexistência do exame para complementação da mamografia quando for necessário para 

conclusão de diagnóstico e dificuldades de marcação do exame na Secretaria Municipal de 

Saúde.  

Lembramos que a garantia do acesso aos exames específicos, sem tanta morosidade 

estará evitando tratamentos agressivos, mutilações e contribuindo com maior sobrevida, e a 

ultrassonografia pode trazer grande contribuição nesse sentido, porém mesmo sendo um 
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exame de que dispõem alguns municípios, pudemos observar em nosso estudo que o 

quantitativo é insuficiente até para as prioridades. 

Na maioria das vezes, a ultrassonografia é sempre complementar à mamografia, com 

exceção para usuárias abaixo de 30 anos, quando representa o exame de escolha para primeira 

avaliação, porém esse exame não tem indicação para rastreamento do CM e não substitui a 

mamografia (BRASIL, 2007). O mesmo autor destaca que ultrassonografia vai ajudar na 

detecção e caracterização das lesões quando: nódulo palpável não identificado pela MM; 

nódulo regular ou lobulado na mamografia e assimetria difusa ou área densa difusa, que pode 

representar lesão sólida, cisto ou parênquima mamário. 

Um estudo realizado no Serviço de Mastologia do Hospital das Clínicas da UFMG, 

concluiu que, embora a ultrassonografia seja um exame com alta sensibilidade, conforme 

evidenciado na pesquisa, ele continua a ser um método propedêutico complementar à 

mamografia. Pode ser indicado a todas as pacientes com lesões mamárias suspeitas de 

malignidade, independentemente da faixa etária, pois é ideal na diferenciação de lesões 

císticas e sólidas e auxiliar na definição da natureza das lesões palpáveis. (BARRA et al., 

2004). 

Dentre as dificuldades que obtiveram maior frequência de profissionais, a 

insuficiência de recursos humanos para prestar assistência à mulher na detecção precoce do 

câncer de mama atingiu 13,5% (n=7). Destes, 5 disseram que a equipe é reduzida e 2 

relataram a falta de profissional capacitado para tal procedimento. 

Notamos em nosso estudo que havia sete equipes sem o profissional médico, o que 

sobrecarrega o serviço do enfermeiro, e consequentemente a assistência de qualidade a 

mulher, deixando assim, perpassar informações tão relevantes devido ao quantitativo de 

usuárias para serem atendidas. O estudo de Tucunduva el at. (2004), conclui que a principal 

barreira para o rastreamento do câncer de mama é a falta de pessoal treinado para educar a 

população como também o desconhecimento dos próprios profissionais  para esse tipo de 

rastreamento.  

Quanto à variável aceitação da mulher nesse processo de rastreamento, 9,6% (n=5) dos 

trabalhadores indicaram encontrar dificuldades para conduzir os procedimentos, tais como: a 

falta de importância quanto ao AEM, desconhecimento das mulheres a respeito do câncer de 

mama, o pudor da usuária e sua resistência ao ECM, e o temor de saberem que tem câncer. 

Apesar do câncer de mama causar várias mortes em mulheres, muitas delas se recusam 

a procurar os serviços de saúde para a realização do ECM, bem como à solicitação de exames 

feitas pelo profissional quando for necessário, e a aderirem às técnicas do AEM. Desse modo, 
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conhecer a percepção que as usuárias possuem quanto à doença, suas crenças quanto aos 

fatores etiológicos e o modo como vivenciam o processo da doença constituem elementos 

importantes na conquista dessas mulheres a colaborarem no processo de detecção precoce 

dessa patologia.  

A percepção da susceptibilidade diante de antecedentes familiares de câncer pode 

levar as mulheres a não buscar ajuda profissional diante da identificação de um sinal, como 

um nódulo mamário, pelo medo da confirmação do diagnóstico, como também o receio de 

enfrentar uma doença para a qual não existe tratamento, gerando assim, uma baixa adesão. 

(FUGITA; GUALDA, 2006). 

 Os profissionais do estudo ainda citaram a falta de sala privada, espaço físico 

insuficiente para atender a mulher (3,8%), situação essa vivida por trabalhadores que prestam 

assistência na zona rural. Alguns trabalhadores da ESF que atendem na zona rural não têm 

boas condições de trabalho. Mesmo os gestores tendo ciência da infraestrutura e dos recursos 

necessários para a implantação de uma equipe saúde da família, hoje, ainda, nos deparamos 

com equipes faltando profissional, falta de consultório médico, odontológico e de 

enfermagem para os atendimentos, equipamentos necessário para o atendimento, desde mesa 

ginecológica a cadeiras para os usuários sentarem. Diante deste contexto, fica difícil para os 

profissionais desenvolverem ações educativas que possam interferir no processo saúde-doença 

da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

Assim, é necessário conhecer o ambiente de trabalho dos médicos e enfermeiros da 

zona rural bem como os recursos que estes dispõem para o desenvolvimento de suas 

atividades, para que seja criado um programa de educação de acordo com a realidade deles e 

voltado para os seus anseios. Para uma boa realização do ECM, requer um ambiente privado 

adequado com boa iluminação.  

Quanto à demanda do serviço, 7,7 (n=4) dos participantes do estudo indicaram 

também essa variável como um problema para o desenvolvimento das ações de rastreamento 

do câncer de mama, justificando a demanda reprimida e o grande número de usuários para 

atenderem; assim, as queixas mamárias relatadas pelas usuárias, como também outras 

múltiplas queixas relacionadas a vários tipos de doenças, perpassam sempre pela insuficiência 

de tempo.  

 Mesmo diante de um número reduzido de trabalhadores que indicam essa variável 

como um problema nas condutas de rastreamento do câncer de mama, essa situação como 

dentre outras nos preocupa, pois no momento em que o profissional tem um grande 

quantitativo de usuários a atender, o câncer de mama passa ser uma questão relegada ao 
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segundo plano, em decorrência da existência de outras demandas a serem atendidas, talvez tão 

importantes quanto o assunto em pauta.  

 Assim, cabe a esses profissionais discutir, em reuniões com sua equipe, estratégias de 

atendimento.  E no município em que não tenha 100% de cobertura da ESF, o gestor poderá 

elaborar projetos junto ao Ministério da Saúde com o objetivo de mais implantação de 

equipes, para uma melhor assistência. É importante destacar que o quantitativo de pessoas 

destinado a cada equipe, é no máximo 4.000 habitantes e em média 3.000, ponto este, que 

também pode interferir na política da detecção precoce do câncer de mama, tendo em vista o 

quantitativo de pessoas em uma área de abrangência. 
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Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. 

                                                                                   Provérbios 16:3 
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5.  CONCLUSÃO 

 
No intuito de identificar nos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família 

na região do Trairi, a prática da detecção precoce do câncer de mama, percorremos vários 

quilômetros pelo interior do Estado e firmamos contatos com a população do estudo.  

 Acreditamos que os achados mostrados neste estudo nos permitem fazer algumas 

afirmações acerca dos conhecimentos, ações e dificuldades no rastreamento do câncer de 

mama vivenciadas pelos trabalhadores, direcionadas à prevenção de doença e promoção da 

saúde às mulheres.  

            Para detectar em estágio inicial um câncer de mama evitando, assim, profundas 

implicações sociais e psicológicas à mulher, os profissionais utilizam os seus conhecimentos 

sobre os sinais e sintomas da doença e as ações de rastreamento. Porém observamos que 

alguns trabalhadores tiveram dificuldades em diferenciar os sinais dos sintomas, como 

também, não consideraram o  nódulo como fator de maior importância para esta doença. 

 Quanto às ações de rastreamento do câncer de mama, a pesquisa confirmou que a 

maioria dos profissionais as executam em seus ambientes de trabalho. São ações tais como: a 

realização do exame clínico das mamas; orientações do autoexame das mamas, solicitação do 

exame de mamografia e ultra-sonografia, revelando assim, que as condutas desses 

trabalhadores estão condizentes com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, dentro 

das atribuições de cada membro da equipe da ESF. Porém, a falta de menção do exame 

clínico da mama como ação primordial de detecção por alguns dos profissionais, nos leva a 

pensar que o desenvolvimento das ações de rastreamento não prioriza esse procedimento 

considerado o ponto inicial para a busca de massas mamárias que possam ser suspeitas de 

câncer. Há de se considerar também, que a efetivação de uma dessas ações supracitadas 

dissociada das demais, pode resultar numa lacuna no processo de detecção precoce. 

Observamos, também, que a maioria dos profissionais já identificou nódulos mamários 

e desenvolveram ações de acompanhamento, dentre elas podemos destacar a solicitação de 

exames periódicos e reencaminhamento ao mastologista, demonstrando assim, que eles têm 

experiências no rastreamento desse tipo de câncer. Contudo, há dificuldades em realizar essas 

atividades. 

 As dificuldades vivenciadas pelos profissionais no processo de detecção precoce do 

câncer sugerem que o acesso da usuária aos exames estaria sendo impedido. Na medida em 

que existem dificuldades referentes à insuficiência de cotas para realização do exame de 

mamografia e ultra-sonografia mesmo para os casos suspeitos de câncer de mama, bem como 
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inexistência desses mesmos exames com o propósito de rastreamento de massa mamária em 

mulheres a partir de 40 anos, suscita a déia de que algumas mulheres da região que, 

precisariam desses procedimentos, não estariam sendo avaliadas.  

 Da mesma forma, o grande entrave apontado pelos profissionais, ou seja, o longo 

percurso entre a detecção e o diagnóstico do câncer de mama, poderá trazer conseqüências 

nefastas também para o tratamento. Ao refletirmos sobre esse último resultado, acreditamos 

que a confirmação do diagnóstico dos casos de carcinoma mamário acontece tardiamente, em 

decorrência dos diversos empecilhos que acabam dificultando o acesso a alguns métodos de 

rastreamento, como, por exemplo, a mamografia, tendo em vista que este é o padrão ouro nas 

medidas de detecção precoce para esta patologia.  

 Entendemos que a ESF enquanto estratégia de construção do SUS requer uma 

concepção positiva do processo saúde-doença, orientado por um paradígma sanitário de 

produção social voltado para ações de atenção primária dentro do paradigma da Vigilância 

Sanitária. Nesse sentido, entendemos que os profissionais que participaram do presente estudo 

refletem um conhecimento das ações de prevenção secundária, embora não  haja um 

envolvimento completo nas medidas  de detecção precoce do câncer de mama, devido ao 

bloqueio nesse processo de vigilância em saúde que precisa ser resolvido. 

            Assim, concluímos que as ações de detecção precoce de câncer de mama no contexto 

da ESF na região do Trairi estão sendo desenvolvidas em parte, devido às dificuldades 

vivenciadas na disponibilidade de acesso das mulheres aos exames. Há necessidade de 

medidas que possam mediar esses empecilhos, permitindo os profissionais efetivar suas ações 

de prevenção secundária com relação ao cancer de mama junto à população feminina em risco 

na região, especialmente aquelas acima de 40 anos.  

Esperamos que a gerência da Unidade Regional de Saúde Pública, da região em estudo 

promova, com urgência, a oferta de treinamentos para capacitar os profissionais da ESF. 

Medidas para esclarecer a proposta da nova Lei de nº 11.664 que tem como objetivo oferecer 

mamografia anualmente a todas as mulheres a partir do 40 anos, o que poderia evitar a 

morosidade dos exames e, conseqüentemente, o diagnóstico em estágios iniciais o câncer de 

mama. É importante também, que os gestores estejam cientes desta lei, e os que não 

disponham de mamógrafo em seu município de origem, procurem referenciar, através da 

Programação Pactuada Integrada, as cotas de mamografia para os municípios mais próximos, 

e que também tenham a garantia da qualidade do mamógrafo. 

Seria importante que nessas capacitações, se discutisse o Sistema de Informação do 

Câncer de Mama (SISMAMA), tendo em vista que o Ministério da Saúde lançou novo 
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formulário de identificação da usuária que vai submeter-se ao exame de mamografia. O 

formulário solicita dados pessoais a clínicos, como também aborda  algumas perguntas sobre 

a realização do exame clínico das mamas pelo profissional que está solicitando o exame.   

Esperamos assim, que, com esse novo incentivo do Ministério da saúde, a redução das 

cotas de mamografia não seja mais uma barreira tão marcante para o diagnóstico do câncer de 

mama como é visto nos dias atuais, pelos participantes do estudo.   

Neste estudo, focalizamos os profissionais enquanto cuidadores na atenção a saúde da 

mulher, especificamente o câncer de mama, por entender que, enquanto equipe de saúde da 

família, não poderíamos diferenciá-los quanto às responsabilidades pelo cuidado às usuárias. 

No entanto, como profissionais da enfermagem, tecemos algumas considerações com relação 

ao papel do enfermeiro no âmbito da assistência a mulher com câncer de mama. 

A enfermagem, inserindo-se nesse novo contexto do Sistema Único de Saúde, 

especificamente na ESF e no cuidado a mulher, abraça o seu objeto de trabalho, que é o 

cuidar. Esse cuidado, dedicado a cada usuária, necessita estar embasado em conhecimentos 

científicos e voltado para a realidade da mulher/família. A atenção da enfermagem 

direcionada às mulheres, com o propósito de identificar alterações mamárias, prevenir 

mutilações e garantir o seu bem-estar ocorre com a pretensão de proporcionar um cuidado 

integral. Para isso, achamos necessário que o enfermeiro compreenda as peculiaridades de 

cada usuária, com seus medos, receios, recusas e angústias, e desenvolva ações em conjunto 

com os demais profissionais da equipe, garantindo uma assistência com incorporação de 

múltiplos saberes.  Acreditamos que tal perspectiva de trabalho do enfermeiro, na detecção 

precoce de alterações mamaria, através de ações de rastreamento, juntamente com o 

conhecimento científico de vigilância em saúde e sobre câncer de mama, aproximará o 

enfermeiro, como membro da equipe saúde da família, da atenção integral à mulher que tanto 

almeja. 
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O senhor é quem te guarda: o senhor é a tua sombra à tua direita. 
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Porque melhor é a sabedoria do que jóias, e de tudo o que se deseja nada 
                                                                                        se pode comparar a ela 
                                                                                                                            

Provérbio 8:11 
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APÊNDICE A  

 QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
A primeira parte deste instrumento visa obter informações pessoais e de 

formação profissional sobre os médicos e enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da 
Família. A segunda parte consta de perguntas sobre o câncer de mama e ações 
desenvolvidas na detecção precoce neste tipo de patologia. Também contempla as 
dificuldades vivenciadas por eles em seu serviço que interferem no diagnóstico precoce 
dessa doença. 
 
1ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

01.DADOS DEMOGRÁFICOS: 

1.1 Sexo: (   ) Masculino  (  ) Feminino   1.2. Idade em anos:___________________ 

1.3 Categoria profissional: (    ) Médico     (    ) Enfermeiro 

1.4 Município onde trabalha na Estratégia Saúde da Família:______________________ 

02. INFORMAÇÕES PROFISSIOANAIS/ACADÊMICA: 

2.1 Ano que se  formou____________________________________________________           

2.2 Possui algum(ns) curso(s) de pós-graduação: 

(   ) Não    (   ) Sim, Qual(is)__________________________________________________ 

2.3 Já participou de algum treinamento/capacitação de detecção precoce do câncer de mama?  

(  ) Não     

(  )  Sim, Quantos?_____.Há quanto tempo______________________________________ 

2.4 Durante sua formação acadêmica foi discutido o assunto de câncer de mama: 

 (   ) Sim, com ênfase      (   ) Sim, mas sem ênfase      (     ) Não                    

2.5 Tempo que você trabalha na Estratégia Saúde da Família em anos/meses____________ 

 

2ª Parte: O CÂNCER DE MAMA E A DETECÇÃO PRECOCE: 

01. Qual o sinal e sintoma que você considera mais importante para a detecção precoce do 
câncer de mama? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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02. Você tem acesso a algum material disponibilizado pelo Ministério da Saúde a respeito das 
medidas utilizadas na detecção precoce do câncer de mama? 
(   ) Não - passe para a questão de nº 3      
(   ) Sim - Qual?  (   ) Medicina Ambulatorial: Condutas de atenção primária baseadas  
             em evidências 
                            (   ) Cadernos de atenção básica: Controle dos cânceres do colo do  

           útero e da mama 
    (   ) Epidemiologia e Serviços de Saúde- Revista do Sistema Único de 
         Saúde do Brasil 
    (   ) Outros___________________________________________________  

 
02.a- Você tem familiaridade com o conteúdo desses materiais? 
 (   ) Sim                 (    ) Não                 
02.b. Você acha necessário a equipe de saúde que presta assistência a mulher se inteirar desse 
conteúdo? 
 (    ) Sim                (    ) Não       
02.c. Qual sua sugestão para a discussão desse conteúdo com  à equipe? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
03. Que fatores de risco você considera que estejam  relacionados ao desenvolvimento de 
câncer de mama? 
(   ) Obesidade                                                
(   ) Nuliparidade                               
(   ) Idade                                      
(   ) História Familiar                                          
(   ) Hormonioterapia    
(   ) Outros______________________________________________________________ 
 
04. Durante o seu tempo na Estratégia Saúde da Família, já detectou precocemente algum 
câncer de mama? (   ) Não      (   ) Sim –                                                                        4.a. 
Como foi detectado? 

(    ) Mamografia 
(    ) Ultra-sonografia 
(    ) Exame clínico  
(    )Outro_____________ 

04.b Como procedeu após a detecção?____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
05. Quais os recursos de equipamentos que seu município dispõe para a detecção precoce do 
câncer de mama? 
(   ) Mamografia 
(   ) Ultra-sonografia 
(   ) Outros__________________________________________________________________ 
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05.a.  Quais os recursos de equipamentos o município em que você trabalha referencia? 
(   ) Mamografia 
(   ) Ultra-sonografia 
(   ) Outros________________________________________________________________ 
 
06. Você utiliza alguma  conduta de detecção precoce do câncer de mama no cotidiano do seu 
trabalho?            Não (    )                 Sim (    )  
06.a- Se não, porque não?_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
06.b- Se sim, Qual? 
(   ) Realiza o Exame clínico das mamas 
(   ) Ensina o auto-exame das mamas 
(   ) Solicita mamografia 
(   ) Solicita ultra-sonografia  
(   ) Orienta a mulher a respeito do diagnóstico prévio 
(   ) Encaminha ao mastologista 
(    ) Outras__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
07. Você realiza alguma ação educativa com as  mulheres a respeito da prevenção do câncer 
de mama? 
      Não (    )  Passe para questão 09.   Sim   (     )     7.a. Quais?  

(   ) Palestras previamente marcada 
(   ) Orientação individual 
(   ) Orientação com grupo na sala  
      de espera 
(   ) Nenhum 
(   ) Outras_________________________ 

 
07.b Local onde realiza a ação educativa: 

(   ) Nas escolas 
(   ) Na Unidade de Saúde 
(   ) Na comunidade 
(   ) Outros _________________________ 
 

 07.c Material utilizado nas ações: 
 (    ) Cartazes 
 (    ) Panfletes 
 (    ) Mamas artificiais 
 (    ) Outros________________________ 

                    
08. Quanto a orientação individual à mulher a respeito do câncer de mama e sua  
      detecção precoce, em que momento você enfatiza : 
(   ) Nas consultas de rotina                                                 
(   ) Nas visitas domiciliares                                                                      
(   ) Antes da coleta do papanicolau 
(    ) Outro___________________________________________________________________  
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09. Você já recebeu mulheres na consulta com queixas mamárias? Sim (   )    Não (   )         
 
10. Você já detectou alguma massa nas mamas das mulheres no momento do exame clínico 
das mamas realizado durante a consulta? Sim (    )                Não (    )            
 
11. Você já acompanhou ou acompanha o tratamento de  mulheres com câncer de mama na 
atenção básica?    Sim (    )                 Não (    )                
  
11.a- Que conduta de acompanhamento você realizou ou realiza? 
(   ) Solicita exames periódicos 
(   ) Faz encaminhamento ao mastologista 
(   ) Realizava visitas domiciliares para esclarecimento do tratamento  
(   ) Nenhum 
(   ) Outras_________________________________________________________________ 
 
 
DIFICULDADES:  
 
12. Em seu serviço você encontra, ou já encontrou alguma dificuldade para realização dos 
exames de detecção precoce do câncer de mama?   
 Não (    )      Sim (   )  
 
13. Quanto à que ? 
 
13.a Recursos humanos (   ) Não   (   ) Sim, 
explique____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13.b-Demanda no atendimento do serviço: (   ) Não  (  ) Sim, 
explique____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13.c- Disponibilidade de cotas para a solicitação do exame de mamografia: (  ) Não  (  ) Sim, 
explique____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13.d- Disponibilidade de cotas para a solicitação de exame de ultra-sonografia: (   ) Não           
( )Sim, 
explique____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13. e- Aceitação das mulheres a aderirem ao rastreamento? (   ) Não  (  )Sim, 
explique____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13. f- Outras:________________________________________________________________ 
 
                                                                          Obrigada! 
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APÊNDICE  B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa Câncer de mama: Ações dos 
profissionais de Saúde que atuam na Estratégia Saúde da Família, coordenada pela Professora 
Drª. Bertha Cruz Enders. Sua participação é voluntária, o que significa que poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. Esta pesquisa procura Identificar o conhecimento dos profissionais médicos e 
enfermeiros que atuam na ESF, sobre os sinais e sintomas do câncer de mama; Detectar as 
ações dos profissionais médicos e enfermeiros, no tocante ao rastreamento do câncer de 
mama; Identificar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da Estratégia Saúde da 
Família no que refere à detecção precoce do câncer de mama. 

Caso decida aceitar o convite você poderá contribuir para o desenvolvimento da 
melhoria na assistência às mulheres em relação a detecção precoce do câncer de mama. Os 
riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, pois cuidados serão tomados para 
manter a privacidade das informações fornecidas por você.  

Os benefícios em participar deste estudo estão relacionados à contribuição no 
desenvolvimento do conhecimento sobre a detecção precoce do câncer de mama.  Além disso, 
expressará as dificuldades encontradas no seu cotidiano mediante as ações desenvolvidas para 
a detecção deste tipo de câncer. Tudo isto poderá oferecer subsídios para fortalecer ou 
melhorar as práticas desenvolvidas no cotidiano do trabalho, e assim prestar assistência de 
melhor qualidade a mulher que é assistida na Estratégia Saúde da Família.  

Os registros de sua participação neste estudo serão mantidos em sigilo e, somente o 
pesquisador responsável e colaboradores terão acesso a essas informações. Se qualquer 
relatório ou publicação aparecer deste estudo, a identificação do participante não será 
revelada. Os resultados serão descritos de forma simplificada e o/a entrevistado (a) não será 
identificado (a). Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 
você será ressarcido (a), caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 
desta pesquisa poderá perguntar diretamente para a coordenadora Bertha Cruz Enders no 
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, Lagoa Nova, em Natal, ou pelo 
telefone (84) 3215-3857 ou 84 3236-2626. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão 
ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Campus 
Universitário ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 
e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa CÂNCER DE 
MAMA: AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA 
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SAÚDE DA FAMÍLIA. Autorizo a publicação do referido trabalho de forma escrita, como 
também quaisquer divulgações para fins científicos em livros, revistas e jornais científicos do 
país e do estrangeiro, desde quando mantido o sigilo sobre minha identidade. 

 
 
 

 

Data 

 

Nome 

 

Voluntário 

   

Data Nome Pesquisador Responsável 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bem -aventurado o homem que põe no senhor a sua confiança, 
 

                                                                                       Salmo 40:4 
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