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RESUMO 
 

 
OBJETIVOS : O presente estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento, a 

atitude e a prática do auto-exame, do exame clínico das mamas e da mamografia, 

além do conhecimento dos fatores de risco e as principais barreiras encontradas 

para a não-realização desses procedimentos.  

 METODOLOGIA: Através de estudo descritivo, de natureza transversal, com a 

utilização de um inquérito tipo CAP (conhecimento, atitude e prática), foram 

entrevistadas 357 mulheres, usuárias da unidade do Programa Saúde da Família − 

Lapa, no período de março a novembro de 2010. Foi ainda incluído estudo de 

adequação, tendo como variáveis controle a idade, o estado civil, a escolaridade, o 

trabalho fora e o tempo de inscrição na unidade de saúde.  

RESULTADOS : O auto-exame das mamas é conhecido por 91,3% das mulheres, 

mas apenas 67,1% o fazem mensalmente. Dentre os fatores de risco conhecidos, o 

tabagismo foi o mais citado (84,9%), seguido pela história familiar (77,9%). A 

pesquisa mostrou que o esquecimento foi a principal barreira para a não-realização 

do auto-exame das mamas, enquanto a principal razão para não se fazer a 

mamografia foi a falta de solicitação do exame. O exame clínico das mamas foi 

realizado em 74,5% das usuárias, no entanto em 19,1% dos casos o exame foi 

realizado a pedido da própria mulher. O exame de mamografia é conhecido por 

95,3% das pesquisadas embora somente 69,3% o realizaram ao menos uma vez na 

vida. No que diz respeito à adequação do conhecimento, da atitude e da prática do 

auto-exame das mamas, observou-se que de modo geral as mulheres que 

apresentavam conhecimentos adequados foram as mais idosas (> de 50 anos), as 

que se disseram com união estável e as que freqüentavam a unidade de saúde há 

mais de dois anos. Quanto à prática, constatou-se uma total inadequação das 

usuárias, justificada por toda sorte de dificuldade na realização do exame; seja de 

natureza pessoal, médica ou institucional. No que diz respeito ao exame de 

mamografia, houve associação entre a adequação do conhecimento na amostra de 

mulheres com união estável e mais escolarizadas.  

Conclusões: Os resultados mostram a necessidade de sensibilização da população 

feminina capaz de favorecer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Devendo-se 

ainda estimular a participação em reuniões, palestras e oficinas que tenham como 



objetivo da promoção da saúde através da conscientização das medidas de 

prevenção.  

Palavras-chave : Câncer de mama; Rastreamento, Conhecimento, Atitude, Prática, 

Auto-exame de mama, Exame Clínico das Mamas, Mamografia. 

 

 

 



ABSTRACT 

OBJECTIVES : This study was focused in evaluating knowledge, attitude and practice 

of self-breast examination, clinical breast examination and mammography, in addition 

to the acknowledgement of the risk factors and the major barriers for not performing 

these procedures. METHODS: Through a descriptive, cross-cutting nature study, 357 

women who attended the Family Health Program unity in the district of Lapa were 

interviewed from March to November 2010 using a type of survey known as 

Knowledge, Attitude and Practice (KPA). A study on adequacy was also included, 

having the following control variables: marital status, schooling, having a job and the 

period of time since their enrollment in the health unit. RESULTS: The self-breast 

examination is known by 91.3% of women, but only 67.1% perform it every month. 

Among the identified risk factors, smoking was the most referred to (84.9%), followed 

by family history (77.9%). The survey demonstrated that forgetfulness was the most 

important obstacle for not performing the self-breast examination, while the main 

reason for not doing the mammogram was the lack of its request by doctors. The 

clinical breast examination was performed in 74.5% of users, but in 19.1% of cases 

the examination was conducted for the woman herself. The mammography exam is 

known by 95.3% of those surveyed, while only 69.3% had performed it at least once 

in their lifetime. Regarding adequacy of knowledge, attitude and practice of breast 

self-examination, the study detected that generally the women with adequate 

knowledge were the eldest ones (> 50 years old), those with marital status and those 

who attended the unity for over two years. As to practice, there was a total lack of 

adequacy among users, justified by all sorts of difficulty in performing the 

examination, whether by personal, medical or institutional reasons. On the subject of 

mammography, there was an association between the adequacy of knowledge and 

the sample of women with a marital status and the most educated ones. 

CONCLUSIONS: The results demonstrate the need for awareness of the female 

population in order to help the early diagnosis of breast cancer. They also must be 

encouraged to participate in meetings, lectures and workshops intended to promote 

health through the awareness of prevention actions. 

Keywords : Breast cancer; Tracking, Knowledge, Attitude, Practice, Self-breast 

examination, clinical breast examination, mammography.  
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“O valor das coisas não está no tempo em que elas d uram, mas 

na intensidade com que acontecem. Por isso existem 

momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pess oas 

incomparáveis”. 

 

 

Fernando Pessoa  
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1- INTRODUÇÃO 

 
O câncer de mama (CM) é a segunda neoplasia maligna mais freqüente no 

mundo e a mais comum entre as mulheres, atrás somente do câncer de pele, e, 

segundo dados internacionais, o risco de se desenvolver um câncer de mama ao 

longo da vida é de uma em cada oito mulheres (LANDIS, 1998; ACS, 2009; NCI, 

2010).  

A estimativa brasileira para o ano de 2010, segundo o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), é de que ocorreram aproximadamente 49.240 novos casos de 

câncer de mama, o que corresponde a 20% do total de câncer diagnosticado no 

sexo feminino. A taxa de incidência, entre as brasileiras, é de 49 casos a cada 100 

mil mulheres e a taxa de mortalidade é de 11 casos a cada 100 mil mulheres 

(BRASIL, 2010). 

Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos do seu tratamento 

é de 61%, nos países desenvolvidos essa sobrevida aumenta para 73%, já nos 

países em desenvolvimento fica em 57% (BRASIL, 2010). Estes valores nos revelam 

que, no Brasil, temos ainda que avançar na procura da detecção precoce deste 

tumor, pois a taxa de sobrevida das mulheres brasileiras é a mais baixa quando 

comparada a dos países desenvolvidos e até mesmo a população mundial. Em 

2007, no Brasil, o número de mortes no sexo feminino por esta doença foi de 11.194 

(BRASIL, 2009c). 

No ano de 2010, a maior freqüência de câncer de mama foi identificada na 

Região Sudeste, para onde se estimou risco de 65 casos novos por 100 mil 

mulheres por ano, em segundo lugar está a Região Sul (64/100 mil), terceiro a 

Centro-Oeste (38/100 mil) e em quarto lugar a Nordeste (30/100 mil). A maior 

incidência do CM foi encontrada nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
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São Paulo e, entre as capitais, nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre e São 

Paulo, nesta ordem (BRASIL, 2010). A cidade do Rio de Janeiro é a que apresenta 

os maiores índices de casos novos, desta forma deveria haver por parte dos 

dirigentes em saúde, uma preocupação real no sentido de que fossem implantadas 

medidas objetivando o diagnóstico precoce, assim como o encaminhamento ágil 

destas pacientes, a todos os níveis de atenção, para tratamento rápido e eficaz na 

procura da melhoria da qualidade de vida dessas mulheres. 

No Brasil, o diagnóstico do CM é realizado em estádios avançados, cerca de 

metade dos tumores de mama é diagnosticada nos estágios III e IV, o que pode 

estar relacionado à falta de um programa de rastreamento que inclua a realização do 

exame clínico das mamas, mamografia anual e a identificação de grupos 

populacionais de risco elevado para o desenvolvimento do câncer de mama, por isto 

as taxas de mortalidade ainda são altas, apesar de que, se houvesse uma maior 

conscientização da população, este tumor poderia ser diagnosticado numa fase mais 

precoce, melhorando desta forma o prognóstico da doença (GONÇALVES, 2007). 

Devido à elevada incidência, mortalidade e alto custo de tratamento, o câncer 

de mama é considerado um problema de saúde pública mundial, por conseguinte, 

diversos programas de rastreamento populacional vêm sendo desenvolvidos e 

implantados, com intuito de reduzir a incidência e, sobretudo, a mortalidade 

relacionadas a esta neoplasia (PAYNE, 2003). 

Atento a todas estas questões, em 2004 o Ministério da Saúde (MS) publicou 

o Documento de Consenso para Controle do Câncer de Mama, que contém as 

principais recomendações técnicas referentes aos exames que levem ao diagnóstico 

precoce, ao tratamento e aos cuidados paliativos relativos ao câncer de mama 

(BRASIL, 2004). 
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No ano de 2006, o Ministério da Saúde publicou uma coleção de Cadernos de 

Atenção Básica, dentre os quais o de número 13 contempla o câncer de colo uterino 

e o câncer de mama (BRASIL, 2006a). Este caderno foi elaborado com a finalidade 

de orientar os profissionais quanto às condutas adequadas em relação à prevenção 

e detecção precoce do câncer do colo do útero e da mama. Considerado um 

instrumento de valorização das práticas de saúde, deveria contribuir no 

fortalecimento das ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde do país, no 

que se refere à promoção e prevenção destas duas neoplasias mais freqüentes 

entre as mulheres, portanto ainda de elevada incidência no Brasil (BRASIL, 2006a). 

  Estratégias para ações de controle das neoplasias malignas é a proposta da 

Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) e a Atenção Básica, por ser a 

porta de entrada da população no Sistema Nacional de Saúde, é responsável, de 

acordo com a Portaria n. 2439 de 2005 (APÊNDICE 1) (BRASIL, 2005), pela 

promoção e prevenção do câncer, através da implantação de medidas que levem ao 

diagnóstico precoce e estabeleçam apoio terapêutico, cuidados paliativos e 

seguimento dos doentes. 

A probabilidade de uma mulher desenvolver o câncer de mama foi estimada 

em 0,4% para aquelas com idade entre 30 a 39 anos, 1,5% para as de 40 a 49 anos, 

2,8% para as de 50 a 59 anos e 3,6% para as de 60 a 69 anos (AHRQ, 2003).  

A idade e o sexo feminino são os dois mais importantes fatores de risco para 

esta neoplasia. Outros fatores estão relacionados à vida reprodutiva da mulher, 

como menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 

30 anos, uso de anticoncepcionais orais, menopausa tardia e uso de terapia de 

reposição hormonal (BRASIL, 2010). A incidência do câncer de mama em idades 
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precoces, geralmente, é atribuída a fatores genéticos que estão associados à 

história familiar (MENVIELLE et. al., 2006). 

As estratégias para controle do câncer podem ser dirigidas a indivíduos 

assintomáticos ou sintomáticos (doença local ou doença avançada). As ações 

voltadas para indivíduos assintomáticos objetivam tanto evitar o câncer, mediante o 

controle da exposição aos fatores de risco (prevenção primária), como detectar a 

doença e/ou lesões precursoras em fase inicial (rastreamento). A prevenção primária 

no CM teria como objetivo atuar no indivíduo saudável, evitando que ele adquira a 

doença, mas tal fato ainda não é totalmente possível devido à variação dos fatores 

de risco e às características genéticas que estão envolvidas na sua etiologia.  

As ações que identificam indivíduos sintomáticos com câncer em estágio 

inicial são chamadas de diagnóstico precoce. O conjunto de ações de rastreamento 

e diagnóstico precoce é denominado de detecção precoce (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002). A prevenção secundária tem como principais estratégias de 

rastreamento populacional dois exames: o exame mamográfico realizado pelo 

menos a cada dois anos, para mulheres de 50 a 69 anos de idade, e o exame clínico 

das mamas (ECM), que deve ser realizado pelo profissional de saúde, anualmente, 

nas mulheres de 40 a 49 anos de idade (BRASIL, 2010).  

Embora exista controvérsia acerca do impacto do exame clínico das mamas 

na morbimortalidade causada por este tipo de tumor, em países que apresentam 

baixa cobertura de triagem mamográfica, o exame clínico não pode ser 

negligenciado nas ações de detecção do carcinoma mamário (BRASIL, 2010). O 

ECM deve ser realizado, em todas as mulheres que procuram o serviço de saúde, 

independentemente da faixa etária, como parte do atendimento integral à saúde da 

mulher. Para as integrantes de grupos populacionais considerados de risco elevado, 
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que são aquelas com história familiar desta neoplasia em parentes de primeiro grau 

(mãe ou irmã), recomenda-se o exame clínico da mama e a mamografia, 

anualmente, a partir de 35 anos de idade.  

O ECM identifica lesões precocemente o bastante, para que intervenções 

efetivas possam ser realizadas, embora seu potencial esteja intimamente ligado à 

habilidade do examinador e à resolutividade do sistema de saúde. Estudo realizado 

por Weiss (2003), comparando a mortalidade do câncer de mama em relação ao 

diagnóstico feito pelo exame clínico e pelo auto-exame, concluiu que o exame clínico 

da mama parece ser um meio promissor que evita algumas mortes por esta doença. 

As evidências científicas sugerem que o AEM não é eficiente para o 

rastreamento e não contribui para a redução da mortalidade por câncer de mama, 

portanto o exame das mamas realizado pela própria mulher não substitui o exame 

clínico realizado pelo profissional de saúde (médico ou enfermeiro) qualificado para 

essa atividade. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) não estimula sua realização 

como estratégia isolada de detecção precoce do câncer de mama, a recomendação 

é que o exame das mamas, realizado pela própria mulher, faça parte das ações de 

educação para a saúde que contemplem o conhecimento do próprio corpo (BRASIL, 

2010). 

Apesar da recomendação pelo MS para que a mamografia seja feita em 

mulheres a partir dos 50 anos, o diagnóstico do CM sofre atrasos em várias etapas 

de sua pesquisa e um dos “nós” desse processo é exatamente a realização da 

mamografia, sendo imperativo que o sistema, além de fazer a mamografia, tenha 

meios e organização para atuar nas anormalidades encontradas neste exame. 

Acreditamos desta forma que reduziremos a progressão da neoplasia para estádios 

mais avançados e incuráveis (TRUFELLI et. al., 2008).  
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Na linha de cuidados do câncer, a atenção primária à saúde é responsável 

por ações de promoção, prevenção, detecção precoce e cuidados paliativos, ou 

seja, deve atuar em todos os níveis da história natural e evolução clínica da doença 

(PARADA et. al., 2008). Uma vez que existem exames que permitem o diagnóstico 

precoce, considera-se importante avaliar a adequação das práticas dos profissionais 

de saúde que trabalham nas unidades de atenção primária não só fazendo os 

diagnósticos, como também promovendo ações junto à comunidade, melhorando o 

conhecimento das medidas de prevenção e de detecção do câncer de mama 

(MAGALHÃES et. al., 2006). 

Em relação ao diagnóstico precoce das patologias mamárias, o ponto de 

partida certamente será a adequada educação populacional e a conscientização da 

sociedade, principalmente das mulheres, sobre a prevenção desta doença, e, nesse 

sentido, o Programa de Saúde da Família (PSF) passou a ser um marco para 

vislumbrarmos, no futuro, uma situação mais favorável. (PAULINELLI et. al., 2003). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), devido, sobretudo, aos conceitos de 

adstrição de clientela e responsabilidade sanitária, apresenta contribuições 

importantes, capazes de aumentar a eficiência e a efetividade das ações de controle 

do câncer de mama, desde que seus profissionais, de todos os níveis, estejam 

engajados neste desafio (BRASIL, 1997).  
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2 - JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 A compreensão do conhecimento que as mulheres têm sobre as ações de 

prevenção do câncer de mama pode contribuir para o direcionamento de esforços 

gerenciais, na busca de maior efetividade das ações básicas de prevenção e 

detecção precoce desta neoplasia. 

As elevadas taxas de mortalidade, em nosso meio, indicam, possivelmente, 

deficiência nas ações de prevenção e controle. As ações de detecção precoce 

deveriam ser oferecidas em qualquer nível de atenção à saúde, mas é, 

indiscutivelmente, no nível primário, pelas suas características, que essas ações 

devem se concentrar (PARADA et. al., 2008). 

 O simples fato de pertencer ao grupo de pessoas do sexo feminino, o 

aumento da longevidade, a herança genética, o sedentarismo e a obesidade são 

características que tendem a elevar a taxa de incidência do câncer de mama. Ainda 

neste contexto, outros fatores, associados à vida reprodutiva da mulher, também 

aumentam a taxa de incidência desta neoplasia e entre eles podemos citar: a 

nuliparidade, a gravidez tardia, a diminuição do tempo de amamentação, estes 

últimos explicados pela mudança do papel da mulher na sociedade, provavelmente 

devido à melhora da formação educacional, fato que acaba alterando ou 

postergando a vida reprodutiva (SCLOWITZ et. al., 2005). 

Embora a mamografia seja considerada o principal exame de rastreio, em 

saúde pública existem evidências consideráveis de que o ECM é o principal exame 

para detectar precocemente o câncer de mama porque ele por si só não tem custo, 

é simples de ser realizado, facilmente ensinado a outros profissionais de saúde que 

não médicos, não requer qualquer tipo de equipamento e pode ser executado em 
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qualquer lugar (ALBERT, SHULTZ, 2003). O mais importante é o treinamento dos 

profissionais da equipe de saúde quanto à execução do exame, conhecimento dos 

fatores de risco e reconhecimento dos sinais e sintomas clínicos relacionados a esta 

neoplasia para que estes profissionais estejam aptos a realizar adequadamente o 

exame e, aproveitar esse momento para ensinar quais as condições que podem vir a 

aumentar o risco de se ter esse tumor, todos os pontos considerados de interesse 

em relação prevenção desta doença (CLÍMACO, 2005). 

Como ginecologista, vivencio, no hospital de nível terciário onde trabalho, 

como as mulheres com CM têm perspectivas de futuro alteradas diante do 

diagnóstico tardio de câncer de mama. A detecção precoce do CM é a fórmula para 

que as mulheres, se acometidas por esta doença, possam ter tratamento mais 

simples que as levem a cura ou mesmo tratamentos que possam aumentar sua 

longevidade, com boa qualidade de vida, diminuindo a realização de cirurgias 

mutilantes que sempre causam importantes danos físicos e psicológicos.  

Incontestável é a participação dos profissionais de saúde levando 

informações claras e orientações precisas sobre o CM para todas as mulheres que 

procuram as unidades de saúde, como também e principalmente para aquelas que, 

impossibilitadas de comparecer a estas unidades, recebem visitas destes 

profissionais em suas residências. O Programa Saúde da Família, proposta 

governamental de reorganização do atendimento da população, vem com a intenção 

de ser a porta de entrada do indivíduo no sistema de saúde, oferecendo total 

cobertura assistencial no território planejado para sua atuação, atendendo sua 

clientela, muito além das portas de sua unidade de saúde. Como o plano do 

governo, em relação ao PSF, é cobrir, em curto prazo, todo o território nacional, 

esperamos que, após a implantação deste programa, haja diminuição da 
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morbimortalidade devido ao CM, acreditando que medidas de prevenção sejam 

eficazmente implantadas.  

Preocupada e sensibilizada pela dor das mulheres que muitas vezes sofrem 

mutilações, resultado do tratamento desse tumor diagnosticado tardiamente, busquei 

o incentivo para iniciar esta pesquisa, cuja proposta principal é conhecer o que as 

mulheres sabem e o que fazem para prevenir o CM. Tenho certeza de que somente 

com a detecção precoce, poderemos garantir melhor qualidade de vida e 

longevidade para as pacientes que venham a ser acometidas por esta neoplasia. 

O presente trabalho não pretende entrar em detalhes sobre aspectos 

biológicos ou epidemiológicos do câncer de mama, mas, sim, contribuir com 

informações relevantes trazidas por aquelas que, embora estejam sendo 

beneficiadas por políticas públicas relacionadas ao câncer, só agora começam ser 

efetivamente ouvidas, trazendo à realidade informações adquiridas em relação à 

doença.   

Para que as estratégias de controle do câncer produzam resultados, é 

fundamental que os profissionais de saúde e gestores conheçam o seu papel e 

atuem com responsabilidade e sensibilidade em cada etapa das ações. A 

participação dos diversos dos gestores, profissionais, população é condição básica 

para que possamos começar a mudar a história do controle dos cânceres de colo do 

útero e de mama no Brasil (PARADA et. al., 2008). 

Espera-se que os resultados da presente investigação forneçam subsídios 

para o estabelecimento de campanhas públicas, que não deixem de valorizar os 

saberes e crenças oriundas da população atendida, que possam identificar falhas e 

sugerir medidas de correção no processo. 
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3 - HIPÓTESE, OBJETIVOS E QUESTÕES NORTEADORAS  

 

Hipótese: 

 

O conhecimento, a atitude e a prática relacionados à prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama, das usuárias do PSF Lapa RJ são adequados. 

 

 

Objetivo geral: 

 

Identificar o conhecimento, a atitude, a prática do AEM, ECM, MMG e os 

fatores de risco, aspectos relacionados à prevenção e detecção precoce do câncer 

de mama, das mulheres cadastradas no Programa Saúde da Família da Lapa, no 

município do Rio de Janeiro. 

 

Objetivos específicos: 

 

1- Avaliar o domínio do conhecimento sobre a importância da realização do 

auto-exame, do exame clínico das mamas e da mamografia, em mulheres do PSF 

Lapa, no intuito de contribuir para o diagnóstico precoce da doença.  

2- Avaliar o domínio do conhecimento dos fatores de risco mais importantes 

para o câncer de mama.  

3- Analisar a influência de variáveis de natureza sócio-demográficas na 

adequação do conhecimento, da atitude e da prática do auto-exame, do exame 

clínico e da mamografia.  
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Questões norteadoras: 

 

1- Em relação ao câncer de mama, as mulheres usuárias do PSF Lapa − Rio de 

Janeiro, com idade entre 40 e 70 anos, conhecem a importância do auto-exame 

das mamas, já solicitaram orientações sobre a prática do mesmo e o realizam? 

 

2- Estas mesmas mulheres sabem quais são os fatores de risco para esta doença e 

solicitam a realização do exame clínico da mama? 

 

3- A população das mulheres estudadas conhece a importância e a necessidade da 

mamografia e já fizeram este exame ao menos uma vez na vida? 
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4 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1- Aspectos epidemiológicos do câncer de mama fem inino 

 

O câncer de mama é o tumor maligno mais freqüente entre as mulheres e tem 

a característica de ser uma doença crônica e degenerativa com evolução 

progressiva e demorada, a não ser se diagnosticado precocemente, quando seu 

tratamento pode levar até a cura da paciente. Possui um longo período de latência e 

fase assintomática prolongada, e sua etiologia está associada a uma série de fatores 

de risco, dentre eles: alterações genéticas, mudança nos padrões reprodutivos, 

sedentarismo e obesidade. (CARVALHO; MERIGHI, 2005). 

Devido à alta incidência, principalmente nos países ocidentais, o câncer de 

mama é considerado um dos maiores problemas em saúde pública mundial, desta 

forma existe um interesse muito grande dos pesquisadores para identificar as 

causas da gênese deste tumor e, embora muito já tenha sido desvendado, há ainda 

muitos aspectos que necessitam ser investigados. No sexo feminino, pode aparecer 

em qualquer idade, mas sua incidência maior ocorre entre a quinta e sexta décadas. 

Métodos que incentivem o diagnóstico precoce e tecnologias que permitam 

diagnosticar estes tumores em fase inicial são as armas de combate que podemos 

utilizar para fazer frente aos prejuízos físicos, emocionais e financeiros, causados 

por esta doença (ROCHA 2005; ACS, 2009). 

O auto-exame, o exame clínico e a mamografia são os métodos de rastreio 

disponíveis aos quais devemos recorrer para se fazer diagnósticos de lesões cada 

vez menores, dando uma oportunidade de tratamento menos traumático e que 

muitas vezes leva à cura. 
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As taxas de incidência e de mortalidade estão associadas à idade da mulher e 

crescem à medida que as mulheres ficam mais velhas. Em relação ao câncer de 

mama, nos Estados Unidos, durante os anos de 2002 a 2006, as proporções de 

casos novos e de mortes foram, respectivamente, de 97% e 95%, em mulheres 

acima de 40 anos de idade. Ainda nesse período, mulheres entre 75 e 79 anos 

tiveram a maior taxa de incidência (441,9 casos por 100 mil) e a idade média no 

momento do diagnóstico foi de 61 anos de idade (ACS, 2009). 

Nas estatísticas americanas, foram estimados 254.650 novos casos de 

câncer de mama e aproximadamente 40.170 mortes por esta doença, ficando atrás 

somente de mortes por câncer de pulmão no sexo feminino. A taxa de mortalidade 

está decrescendo nos Estados Unidos, desde 1990 até os dias de hoje, e este 

declínio se deve a dois fatores: a melhora dos protocolos de tratamento e a detecção 

precoce (ACS, 2009). 

No Brasil, o risco estimado de câncer de mama entre as brasileiras é de 49 

casos a cada 100 mil mulheres por ano e representa a neoplasia maligna de maior 

incidência no sexo feminino. A maior freqüência de câncer de mama foi identificada 

na Região Sudeste, para onde se estimou risco de 65 casos novos por 100 mil 

mulheres por ano (BRASIL, 2010) (Tabela 1). 
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Tabela 1  - Estimativas para o ano 2010 de número de casos novos de câncer, no 

Brasil, por região, no sexo feminino. 

Localização Primária Norte  Nordeste  Centro-Oeste  Sul  Sudeste  

Mama Feminina  1.350 8.270 2.690 9.310 27.620 

Traquéia, Brônquio e 
Pulmão  

1.080 3.950 1.760 7.230 13.610 

Estômago  1.300 4.280 1.270 4.090 10.560 

Próstata  1.960 11.570 3.430 9.820 25.570 

Colo do Útero  1.820 5.050 1.410 3.110 7.040 

Cólon e Reto  620 3.040 1.580 6.150 16.720 

Esôfago  260 1.530 580 3.040 5.220 

Leucemias  560 2.070 650 1.790 4.510 

Cavidade Oral  410 2.810 800 2.510 7.590 

Pele Melanoma  180 540 250 2.020 2.940 

Outras Localizações  5.260 14.780 8.090 28.810 80.960 

Pele não Melanoma  4.320 31.460 7.830 24.600 45.640 
Fonte: INCA 2009.              * Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10 

 

No estado do Rio de Janeiro, foi esperado, para o ano de 2010, 7.470 novos 

casos de CM e na capital aproximadamente 4010 novos casos (BRASIL, 2010) 

(Quadro 1). O câncer de mama e do colo uterino são os dois principais tipos de 

câncer que acometem as mulheres, mas a grande maioria dos casos poderia ser 

evitado através dos exames rotineiros de prevenção e campanhas educativas que 

chamassem atenção para o auto-cuidado. 
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Quadro 1 - Estimativas para o ano 2010 das taxas brutas de incidência por 100 mil e 

de número de casos novos por câncer, em mulheres, no estado do Rio de Janeiro 

segundo localização primária. 
 

Estimativa dos Casos Novos  

Estado  Capital  Localização Primária 
Neoplasia maligna  

Casos  Taxa 
Bruta  

Casos  Taxa Bruta  

Mama Feminina  7.470 88,30 4.010 114,23 

Colo do Útero  2.080 24,54 810 23,21 

Cólon e Reto  2.130 25,23 1.270 36,26 

Traquéia, Brônquio e Pulmão  1.220 14,45 660 18,85 

Estômago  810 9,60 380 10,82 

Leucemias  430 5,13 230 6,48 

Cavidade Oral  480 5,73 220 6,42 

Pele Melanoma  180 2,12 110 3,05 

Esôfago  270 3,14 90 2,45 

Outras Localizações  9.780 115,59 5.150 146,62 

Subtotal   24.850 293,70 12.930 368,12 

Pele não Melanoma  5.550 65,60 2.660 75,71 

Todas as Neoplasias   30.400 359,30 15.590 443,87 
Fonte: BRASIL, 2010 

O número de mortes por CM no nosso país, em 2007, foi de 11.194 mulheres 

(BRASIL, 2009c), número que poderia ser diminuído se esses tumores não fossem 

diagnosticado tão tardiamente no nosso país. Aproximadamente 60% das mulheres 

com câncer de mama no Brasil têm seu tumor diagnosticado na fase tardia, estádios 

III e IV, enquanto nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Inglaterra, em 

80% dos casos o diagnóstico é feito nos estádios I e II (THULER, 2005). 

A tão esperada redução da morbimortalidade só será possível através da 

realização do diagnóstico precoce, período em que o tumor é pequeno e encontra-se 

em seu estádio inicial, momento onde há ainda a chance de cura (TUBIANA, 

KOSCIELNY, 1999; MOLINA; DALBEN, LUCA, 2003).  
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O conhecimento dos fatores de risco, um organizado programa de 

rastreamento e o acesso a tratamentos eficazes são medidas que determinam as 

diferenças existentes nas taxas de incidência, mortalidade e sobrevida dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (ALTHUIS et. al., 2005). 

No sexo feminino, pode aparecer em qualquer idade, mas sua incidência 

maior ocorre entre a quinta e sexta décadas. Segundo os dados do NCI 2009-2010, 

a probabilidade de desenvolver câncer de mama, de acordo com a faixa etária é 20 

anos, 0,06%; 30 anos, 0,44%; 40 anos, 1,44%; 50 anos, 2,39%; 60 anos, 3,40%; 70 

anos, 3,37% (ACS, 2009). 

Acredita-se que somente 5% a 10% do câncer de mama sejam hereditários 

(familiares), devido à herança genética dos genes BRCA1 e 2; a grande maioria, 

porém, é esporádica (não- familiar) e acontece de mutações somáticas que ocorrem 

durante a vida (FEBRASGO, 2001). 

Alguns fatores de risco são caracterizados pela atual mudança no perfil 

reprodutivo da mulher e entre eles podemos citar: a nuliparidade, o primeiro parto 

após os 30 anos, a diminuição do número de gestações e do tempo de 

amamentação (SLOWITZ et. al., 2005). Outras situações de caráter endócrino 

também estão associadas com aumento do risco como: menarca precoce e 

menopausa tardia, quando existe uma maior exposição aos estrógenos (CGHFBC, 

2001; ELIASSEN et. al., 2006).  

Presença de doenças benignas da mama também está associada a alto risco 

histológico ou local (GURBE, GIULIANO, 2007), existindo a classificação de Paget 

que mede o risco de acordo com as doenças benignas diagnosticadas previamente 

na paciente (PAGE, SIMPSON, 1988). 
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Certos fatores, que aumentam o risco de desenvolvimento da doença, podem 

ser modificados através de orientações por parte dos profissionais de saúde, o que 

se caracteriza como práticas de prevenção primária e entre estas medidas podemos 

citar: a suspensão do tabagismo, a diminuição do sedentarismo e da obesidade, a 

melhora das dietas, com menor ingestão de gorduras e de álcool (BRASIL, 2010). 

Prevenir enfermidades é o objetivo de campanhas públicas em relação a 

doenças com índices de morbimortalidade elevados, como é o caso do CM. O 

diagnóstico precoce minimiza os efeitos do tratamento e do prognóstico da doença, 

assegurando às pacientes melhor qualidade de vida. A estratégia de prevenção vai 

depender do período de progressão sobre o qual a doença se encontra: antes da 

instalação do processo patológico, prevenção primária; depois que a doença já se 

iniciou e ainda não há sintomas, prevenção secundária; quando já há sintomas, 

prevenção terciária. Deve-se haver também fundamental atenção no controle das 

pacientes que possuem fatores de risco aumentado para a doença, portanto as mais 

vulneráveis a serem acometidas pelo tumor, orientando-as no sentido de maior 

vigilância no calendário diferenciado de rotina para realização dos exames 

preventivos (THULER, 2003). 

O alcance da redução da mortalidade pelo câncer de mama somente será 

alcançado através da conscientização dos profissionais de saúde para o ensino do 

AEM, a execução do ECM, a realização da MMG e o conhecimento dos principais 

fatores de risco. Estas medidas devem ser aliadas ao incentivo das mulheres na 

participação ativa do processo, fornecendo orientações que a façam capazes de 

realmente conhecer todos os métodos de rastreio desta neoplasia. 
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4.2 - Rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama  

 

A prevenção primária deve ser entendida como fator de proteção, pois deve 

ser capaz de identificar e eliminar os agentes facilitadores que podem levar ao 

aparecimento da neoplasia e somente poderá ser alcançada eliminando-se os 

fatores de risco, fato que não é totalmente possível, devido à variação dos agentes 

envolvidos na etiologia deste tipo de tumor. 

As pacientes devem ser orientadas sobre a prevenção primária, pois algumas 

simples mudança de hábitos pode vir a diminuir o aparecimento do câncer de mama. 

A melhora do índice de massa corpórea (KERLIKOWSKE et. al., 2008), o estímulo 

da atividade física (McTIERNAN et. al., 2003), a diminuição da ingestão de bebidas 

alcoólicas (ALLEN et. al., 2009; LEW et. al., 2009), deixar o hábito de fumar são 

fatores que podem desencadear alguma proteção e devem ter abordagem 

educacional pelo profissional de saúde.  

Algumas situações podem aumentar o risco de uma mulher desenvolver o 

CM. Ser do sexo feminino, a idade acima dos 50 anos, os eventos reprodutivos 

(menarca precoce, menopausa tardia, número de gestações, amamentação), a 

história familiar e a histologia positiva de lesões precursoras nas biópsias mamárias 

são fatores que contribuem para o aumento do risco de desenvolver o CM e 

infelizmente não podem ser modificados (BRASIL, 2010). A escolha do uso de 

reposição hormonal é uma opção que deve ser rigorosamente acompanhada pelo 

ginecologista, pois o estrogênio e a progesterona, na pós-menopausa, aumentam o 

risco de desenvolver este tumor; além de aumentar a densidade do tecido mamário, 

o que reduz a eficácia da mamografia (CHLEBOWSKI et. al., 2009). Sobre os 

contraceptivos hormonais, uma meta-análise de 54 estudos epidemiológicos 
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mostrou que usuárias tiveram um pequeno, mas significativo, aumento do risco, 

quando comparadas a não usuárias (CGHFBC, 2001). 

A diminuição da morbimortalidade do CM poderia ser alcançada através da 

divulgação de campanhas educativas, para o reconhecimento dos fatores de risco, 

principalmente aqueles que podem ser modificados e, em relação ao diagnóstico 

precoce, por meio do incentivo à prática do AEM, ECM e do exame de MMG. 

A prevenção secundária não pode ser entendida como prevenção, mas como 

uma forma de rastreio que poderá interferir na história natural da doença, evitando 

sua progressão para estádios mais avançados, onde os prognósticos são mais 

sombrios, com alto índice de mortalidade. Apesar de todo o avanço tecnológico, a 

detecção precoce é feita através do diagnóstico de lesões mínimas, uma vez que o 

início biológico da doença já aconteceu. Atualmente, o diagnóstico de lesões com 

mais de 1cm, não é o desejável, procura-se o câncer subclínico, de apenas alguns 

milímetros, não detectável pela palpação, sendo somente diagnosticado pela MMG 

(GULLINO, 1977).  

No Brasil, entretanto, devido a sua dimensão continental de população 

numerosa e de poucos recursos, lamentavelmente o diagnóstico é feito nos estádios 

mais avançados da doença, sendo assim, o Ministério da Saúde recomenda, como 

prevenção secundária, a realização do AEM, do ECM e da MMG, considerados os 

principais exames de rastreio do câncer de mama. 

Pasqualette (1988), apropriando-se de informações da OMS, relata que uma 

doença somente deve ser objeto de rastreio se preencher os seguintes critérios: 

1- A doença deve constituir, pela sua freqüência e morbimortalidade, um sério 

problema de saúde pública. 
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2- Tratamentos eficazes devem ser disponíveis para aqueles pacientes nos 

quais a doença foi detectada. 

3- Os exames utilizados para detecção devem ser racionais e aceitáveis pela 

população. 

4- Deve estar demonstrado que o diagnóstico precoce interfere na evolução 

da doença trazendo impacto favorável na morbidade e mortalidade da doença. 

Ao analisarmos os critérios acima descritos podemos observar que o câncer 

de mama por preencher todos os requisitos é passível de rastreamento, cujo objetivo 

é detectar a doença na sua fase pré-invasiva, reduzindo desta forma a taxa de 

morbimortalidade, no entanto a taxa de incidência não será alterada, pois para que 

isto aconteça deve-se agir com determinação no conhecimento dos fatores de risco. 

Na história natural da doença, sabe-se que uma célula tumoral do tecido 

mámário leva de seis a sete anos para alcançar o tamanho de 1cm. Nesse período e 

com esse tamanho tumoral, somente a mamografia seria capaz de detectar a lesão, 

fazendo o diagnóstico precoce, criando situações bastante favoráveis de tratamento. 

Este período é chamado de período mamográfico ou pré-clínico (GULLINO, 1977). 

A partir de 1cm, o crescimento tumoral é muito mais rápido, sendo portanto 

palpável, o que chamamos de período clínico da doença, havendo maior acurácia 

dos métodos de rastreio através do auto-exame e o exame clínico das mamas 

(GULLINO, 1977). No que tange ao auto-exame, muito se discute em relação a sua 

real validade. Trata-se de um procedimento realizado pela própria paciente, que 

permite a detecção do nódulo quando o mesmo atinge mais de 1cm, ou seja, em 

uma fase já nem tão inicial, pois acima deste tamanho cresce a possibilidade de 

metástese à distância. De qualquer maneira tem-se mostrado de valia para os 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, considerando-se que nestes 
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países até 90% dos diagnósticos são feitos pelas próprias mulheres (ROBLES, 

2001). 

É no atendimento de rotina, no nível de atenção primária, incluindo as 

Unidades do Programa Saúde da Família que o auto-exame deve ser utilizado como 

ferramenta de educação em saúde sendo a melhor ocasião para ensiná-lo. A técnica 

é bastante semelhante a do exame clínico das mamas, devendo  ser incentivada 

pelos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. O ensinamento consiste no 

reconhecimento de alterações que podem sugerir anormalidades da mama. Nessas 

oportunidades, as mulheres devem ser orientadas a fazer o auto-exame olhando-se 

de pé, em frente ao espelho, para observação das mamas à procura de alguma 

alteração; em seguida, e agora na posição deitada, deve-se palpar as mamas e as 

axilas. 

Somente 19 a 40% das mulheres fazem o auto-exame regularmente e, dentre 

as que o realizam, muitas o fazem rapidamente e de maneira incorreta. O início da 

sua realização é sugerida por volta dos 25 anos de idade, mensalmente, logo após o 

período menstrual. As pacientes que já não menstruam, por se encontrarem na 

menopausa, devem ter um dia fixo mensalmente para realização do exame 

(CELENTANO, HOLTZMAN, 1983; COLEMAN, PENNYPACKER, 1991).  

Não há evidência consistente na literatura de que o auto-exame seja eficaz na 

melhora do diagnóstico precoce do câncer de mama, com diminuição da taxa de 

mortalidade (BAXTER, 2001; SMITH, COKKINIDES, EYRE, 2006; KOSTERS, 

GOTZSCHE, 2007). Entretanto deve ser levado em consideração de que sua prática 

aumenta a responsabilidade da mulher em relação a sua própria saúde, assim como 

sua sensibilização em relação a doença, não sendo o auto-exame considerado por 

conseguinte um método de triagem e sim uma estratégia complementar de 
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diagnóstico. O que se espera é que as mulheres se tornem hábeis na palpação de 

suas mamas, conhecendo assim melhor o seu corpo e procurem o profissional de 

saúde quando houver o achado de qualquer alteração no exame, dado que na 

maioria das vezes, é a própria mulher que, através do AEM, faz o diagnóstico da 

doença (AUSTOKER, 2003; BARRA et. al., 2004). De acordo com as 

recomendações da X Reunião Nacional de Consenso realizada pela Sociedade 

Brasileira de Mastologia, em São Paulo, no ano de 2008, em relação ao 

rastreamento do câncer de mama, o auto-exame não pode ser defendido como 

único método de rastreamento, e sim, como uma noção de auto-cuidado, no 

processo educativo do diagnóstico precoce do câncer de mama (SBM, 2008). 

Quanto ao Exame Clínico das Mamas (ECM), o mesmo deve ser realizado na 

atenção primária, pelo médico ou enfermeiro qualificado para este procedimento, 

como previsto pelo Departamento de Atenção Básica e escrito no Caderno de 

Atenção Básica número 13 (BRASIL, 2006a). Nas mãos destes profissionais, o 

tumor é mais facilmente identificado, num estágio mais precoce de evolução. Sua 

execução é dividida em quatro tempos: inspeção estática, inspeção dinâmica, 

palpação dos linfonodos axilares e da glândula mamária.  

O ECM é capaz de identificar lesões nos estágios ainda iniciais, dando 

oportunidade de realização de tratamentos menos agressivos, mais efetivos, 

melhorando a qualidade de vida das mulheres acometidas por esta doença. É, 

portanto, importante no nosso país, no sentido de reduzir o estadiamento no 

momento do diagnóstico (WEISS, 2003). 

A despeito do seu uso rotineiro, não existem evidências na literatura para se 

recomendar ou não o ECM como método de rastreio do CM (BOBO et. al.,2000). 

Assim como acontece com o auto-exame, as investigações colocam em dúvida a 
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eficácia do exame clínico como procedimento redutor da taxa de mortalidade 

(FEBRASGO, 2002). Por questões de natureza ética, não é plausível realizar estudo 

de associação, comparando o exame clínico com a ausência de rastreio. Nas 

pesquisas onde foi testada a mamografia isoladamente ou associada ao exame 

clínico, as reduções da mortalidade por câncer de mama não sofreram alterações 

significativas (KOSTERS, GOTZSCHE, 2007).  

A reduzida eficácia do auto-exame e do exame clinico das mamas tem sido 

amplamente preenchida pela mamografia; exame considerado padrão-ouro na 

deteccão precoce do câncer de mama, apesar do seu custo (MOSS et. al., 2006; 

GOTZSCHE, NIELSEN, 2007). As evidências mostram que as pacientes que fazem 

o auto-exame regularmente são mais motivadas a fazerem o rastreio mamográfico, 

conforme preconizam os programas. 

Apesar da mamografia ser comprovadamente o melhor método de rastreio em 

relação ao câncer de mama, a OMS recomenda que, nos países onde o 

rastreamento mamográfico não está disponível para a maioria da população, o 

diagnóstico precoce deve ser realizado através da associação do AEM e do ECM, 

principalmente nas mulheres de faixa etária entre 40 e 69 anos de idade. (THULER, 

2003).  

Perdue et. al. (1992) demonstraram que quase metade dos tumores 

detectados através do exame clínico tinham mais que 2cm e que 38% destes já 

apresentavam metásteses axilares, em contraste com os tumores menores de 1cm 

diagnosticados pela mamografia. Somente a mamografia é capaz de fazer o 

diagnóstico das lesões precocemente, melhorando o prognóstico das pacientes 

acometidas por esta neoplasia. A realização do exame não requer preparo por parte 
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das mulheres, mas, para obtenção de uma boa imagem, as mamas devem ser 

fortemente comprimidas, o que causa um certo desconforto. 

Em 2009 o grupo de estudos de câncer de mama da Força Tarefa Americana 

publicou artigo onde concluiu que os benefícios da mamografia é evidente para as 

mulheres acima de 50 anos. Revelou ainda que, abaixo desta faixa etária, não 

existem evidências científicas que mostrem a validade deste exame como rastreador 

do câncer de mama. A explicação é que antes dos 50 anos a mama é mais densa, o 

que diminui a acurácia do exame. (RRCI, 2009; SCREENING FOR BREAST 

CANCER, 2009). A mesma conclusão é referida em outro grande estudo realizado 

em Quebec, no Canadá em 2006, que ainda se revelou que mamografia realizada 

entre 50 e 69 anos reduz a mortalidade entre 24 a 29% (WILBER, 2006).  

Estudo de 20 anos de rastreamento mamográfico feito na Suécia mostrou que 

é possível reduzir em aproximadamente 30% a taxa de mortalidade por câncer de 

mama, mas não excluiu a importância do AEM e do ECM (TÁBAR et. al., 2003). 

Alguns artigos mostram que não houve redução da mortalidade nas pacientes entre 

40 e 50 anos submetidas ao rastreio mamográfico. O que pode acontecer é um 

excesso de diagnósticos de doenças inexistentes na mama assim como 

investigações e tratamentos desnecessários nessa faixa etária (IBQGP, 2009). Se 

não houver indicação médica, a mamografia somente deve ser realizada por 

mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos, com o objetivo de diagnosticar 

precocemente possíveis casos da doença (BRASIL, 2010). 

No Brasil, em abril de 2009, foi sancionada a Lei 11.664/2008 (APÊNDICE 

2)(BRASIL, 2009a), estabelecendo que o Sistema Único de Saúde deve assegurar 

a realização de exames mamográficos a todas as mulheres a partir de 40 anos. 

Essa lei, a despeito do interesse pela saúde pública, trará prejuízo aos cofres 
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públicos, além eventuais imprecisões diagnósticas, pelas razões explicitadas linhas 

acima. Por outro lado, apesar de haver número suficientes de mamógrafos para 

atender 100% da população alvo na maioria das regiões, a cobertura é de apenas 

50% das mulheres com mais de 40 anos (RRCI, 2009). 

Apesar da mamografia ser recomendada como principal método de rastreio, 

nos países subdesenvolvidose em desenvolvimento, a estratégia de prevenção é o 

reconhecimento precoce da doença, através da realização periódica do auto-exame 

das mamas, demonstrando que, embora a mamografia seja o exame considerado 

de eleição para a detecção precoce do tumor, o AEM e o ECM, periódicos, ainda 

são exames fundamentais em nosso país. 

 

4.3 - Políticas públicas e câncer de mama 

O Ministério da Saúde há muitos anos vem se preocupando com as altas 

taxas de incidências do câncer de colo uterino e da mama, desta forma, em 1997 

lançou um programa chamado “Viva Mulher”, destinado a controlar de forma mais 

efetiva o câncer do colo do útero e de mama. Este programa foi planejado para 

melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, com o objetivo de detectar 

estes dois tumores, em seus nos estágios iniciais. Faziam ainda parte do programa 

estabelecer o tratamento e reabilitar as mulheres acometidas por estas neoplasias 

(BRASIL, 2001). 

Apesar de lançado em 1997, somente no ano 2000 foram efetivamente 

iniciadas as medidas de prevenção e detecção do CM, com investimentos 

direcionados para a melhoria da capacitação de recursos humanos, através da 

distribuição de folhetos e vídeos explicativos e educativos para a população e 

profissionais de saúde. Iniciou-se assim o Projeto de Organização da Rede de 
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Serviços, com pólos estaduais estudando a distribuição de mamógrafos e pistolas 

para a biópsia por agulha grossa, com a finalidade diagnosticar precocemente este 

tumor (BRASIL, 2001). 

Em 2003 o Ministério da Saúde organizou oficina de trabalho para definir 

estratégias para o controle da doença. Essa oficina teve a participação do INCA, da 

Área Técnica da Saúde da Mulher e foi apoiada pela Sociedade Brasileira de 

Mastologia. Nesse encontro foi elaborado um documento de consenso publicado em 

2004, com recomendações sobre prevenção, detecção precoce, diagnóstico, 

tratamento e possíveis estratégias que deveriam ser adotadas pelo SUS, para 

controle desta neoplasia (BRASIL, 2004). 

Em 2006, os gestores do SUS, ainda preocupados com as necessidades de 

saúde da população e com as medidas de prevenção e detecção precoce das 

doenças mais prevalentes, construíram um documento chamado Pacto pela Saúde 

2006, que deveria ser anualmente revisado. Este documento criou um programa 

chamado Pacto pela Vida, cuja prioridade seria a redução do Câncer de Colo 

uterino e de Mama. No que se refere ao câncer de mama, as metas seriam ampliar 

a cobertura da realização da mamografia e realização de punção mamária em todos 

os casos suspeitos (BRASIL, 2006b). As definições das estratégias de intervenção, 

priorizando os objetivos e metas do Pacto Pela Saúde, foram estabelecidas, em 

2008, pelo Programa Mais Saúde: Direito de Todos. (BRASIL, 2008). 

Em abril de 2009, a Lei 11.664/2008 entrou em vigor, estabelecendo que o 

Sistema Único de Saúde deve assegurar a realização de exames mamográficos a 

todas as mulheres a partir de 40 anos. Esta lei dispõe sobre a atenção integral à 

saúde da mulher e reforça o que ja é estabelecido pelos princípios do SUS: o direito 

universal à saúde (BRASIL 2009a). 
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Criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo,  abrange 

100% da população, atendendo 80% desta população como única forma de acesso 

à saúde. A rede de assistência do SUS foi organizada de forma regionalizada e 

hierarquizada, oferecendo desde uma simples consulta ambulatorial até os mais 

complexos tratamentos de saúde, o que significa a garantia de acesso integral, 

universal para toda a população. Após mais de 20 anos de implantação do sistema 

há ainda muita coisa a ser feita como a melhora do acesso, da oferta e da qualidade 

dos serviços, que são tidas como prioridades para atendimento de qualidade 

(RODRIGUES, SANTOS, 2009). Uma “atenção básica” bem organizada deveria 

garantir a resolutividade de cerca de 80% das necessidades e problemas de saúde 

de sua população. A estratégia de organização da atenção básica que melhor 

garante os serviços de saúde é o Programa de Saúde da Família (PSF), que, 

situado no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, é voltado para a 

promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, sendo a porta 

de entrada do sistema local de saúde (BRASIL, 2010). 

A Estratégia de Saúde da Família, programa iniciado em 1994, apresentou 

um crescimento expressivo nos últimos anos e foi criada como uma forma de 

reorganizar o sistema de saúde no Brasil. Através do Programa Saúde da Família 

tem-se a oportunidade de implantar, na população assistida, política de educação 

em saúde, promovendo ações preventivas.  

Durante o período de abril de 2007 a junho de 2009, houve um aumento de 

10,5% de equipes de Saúde da Família, com cerca de 94 milhões de cidadãos 

brasileiros atendidos pelo programa, o que corresponde a aproximadamente 50% da 

população brasileira, (BRASIL, 2009b). A falta de campanhas de educação 
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continuada sobre o câncer de mama e as dificuldades para se conseguir mamografia 

ou mesmo consulta com especialista têm levado a um diagnóstico mais tardio em 

nosso país. 

O rastreamento do CM possui ações que englobam a prevenção primária e 

secundária com a finalidade de detecção precoce, levando à cura ou a tratamentos 

mais simplificados. De acordo com o que estabelece o Ministério da Saúde, é 

justamente na atenção básica que ações educativas de divulgação dos riscos da 

doença e estratégias de prevenção devem ser realizadas, tentando sensibilizar as 

mulheres para a sistematização da prática do auto-exame, do exame clínico da 

mama e a realização da mamografia.  

 

4.4 - Estudos CAP 

A proposta deste trabalho foi identificar o conhecimento, a atitude e a prática 

das mulheres que estão cadastradas no PSF Lapa em relação à prevenção e 

detecção precoce do câncer de mama. Este tipo de pesquisa é denominada de 

estudo tipo inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática). 

O estudo é baseado em questionário aplicado em amostra representativa de 

população escolhida, com a finalidade de identificar o que as pessoas sabem, como 

elas sentem e como se comportam diante de determinadas situações e doenças. 

Através da análise dos resultados faz-se o diagnóstico do problema, que serve como 

ferramenta para orientar os gestores nas estratégias de intervenções, criando 

programas adequados às necessidades das comunidades estudadas, respeitando 

suas características. Os inquéritos sobre conhecimentos, atitudes e práticas (CAP) 

justificam-se pela constatação de que os indivíduos são diferentes em relação aos 
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conhecimentos sobre saúde, têm atitudes que não são uniformes e diferem também 

em relação à prática que adotam para si e seus familiares (MEM, 2002).  

Na última década, diversos autores nacionais já se utilizaram deste desenho 

de estudo, em relação ao câncer de mama, para analisar o conhecimento, a atitude 

e a prática do AEM, ECM e da mamografia das mulheres em nosso país. Esses 

estudos foram realizados em diferentes estados, com representação de todas as 

regiões brasileiras. 

A Região Norte foi retratada por um estudo realizado no estado do Pará, por 

Monteiro et. al., publicado em 2003, sobre o conhecimento do AEM, com 505 

mulheres no Centro de Saúde Escola, da Universidade do Estado do Pará, que ali 

se encontravam por demanda espontânea (MONTEIRO et. al., 2003). 

 A Região Nordeste foi representada nos estudos realizados nos estados do Rio 

Grande do Norte e do Maranhão. A pesquisa no Rio Grande do Norte foi realizada 

por Davim et. al., publicada no ano de 2003, onde 109 mulheres foram entrevistadas 

no ambulatório da Maternidade Escola de Natal, sobre o AEM (DAVIM et. al., 2003). 

A do Maranhão, realizada por Brito et. al., trabalho publicado em 2010, com dados 

colhidos através de inquéritos domiciliares, também sobre o AEM, no município de 

São Luiz, que possui 780 setores censitários, dos quais 14 foram sorteados (BRITO 

et. al., 2010). 

 Na Região Centro-Oeste foram realizados três trabalhos, dois no estado de 

Goiás e um no estado de Mato Grosso do Sul. Os de Goiás ocorreram dentro de 

unidades hospitalares, o de Godinho et. al., em 2005, com 531 mulheres, em 

unidade particular de saúde, e o de Junior et. al., em 2006, com 2073 mulheres, no 

hospital universitário da faculdade federal da capital daquele estado (GODINHO et. 

al., 2005; JUNIOR et. al., 2006). No estado do Mato Grosso do Sul, em 2009, o 
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trabalho foi realizado por Batiston (tese de doutorado) em 393 mulheres cadastradas 

no Programa Saúde da Família no município de Dourados-MS (BATISTON, 2009). 

 A Região Sul foi representada por dois estudos realizados em um único estado, 

o do Rio Grande do Sul, sendo que ambas as pesquisas foram publicadas em 2005. 

Destes trabalhos, o que teve maior representatividade foi a pesquisa de Sclowitz, 

sobre condutas na prevenção secundária do CM, baseada nas respostas de 879 

mulheres de 80 setores censitários, sorteados de um total de 281 setores existentes 

no município de Pelotas-RS. A outra pesquisa foi realizada dentro de uma 

universidade particular (PUCRS), por Muller et. al., com uma amostra de 215 

mulheres, entre estudantes, professoras e funcionárias (SCLOWITZ et. al., 2005; 

MULLER et. al., 2005). 

 Na Região Sudeste, três dos estudos ocorreram no estado de São Paulo, um 

em Minas Gerais e a presente pesquisa no Rio de Janeiro. Os estudos do estado de 

São Paulo serão apresentados em ordem cronológica. Em 2001 foi publicado o 

primeiro grande estudo CAP sobre o CM, realizado, nos últimos 10 anos, por 

Marinho, no Brasil. Trata-se de uma tese de doutorado, com dados obtidos de uma 

amostra de 663 mulheres, selecionadas de forma aleatória em 13 centros de saúde 

da cidade de Campinas, em São Paulo (MARINHO, 2001). Em 2003, Molina et. al., 

publicaram pesquisa de teor semelhante, agora feita por telefone, de residências 

recenseadas, escolhidas em um sorteio aleatório, em 261 mulheres no município de 

Botucatu-SP (MOLINA, DALBEN, LUCA, 2003). Ferreira, em 2006, analisou 

respostas de 81 mulheres, funcionárias de duas indústrias têxteis de São Paulo, 

sobre o câncer de colo uterino e de mama (FERREIRA, OLIVEIRA, 2006). A 

pesquisa de Minas Gerais foi feita por Barbosa, também em um trabalho de 

doutorado, baseada em um inquérito tipo CAP sobre CM, publicada em 2007, 
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apresentando uma mostra de 236 mulheres de nove distritos sanitários, do município 

de Belo Horizonte, em Minas Gerais (BARBOSA, 2007). No Rio de Janeiro, ainda na 

Região Sudeste, esta pesquisa sobre o câncer de mama, também nos moldes do 

estudo CAP, é a primeira realizada em uma unidade básica de saúde, mais 

precisamente em uma unidade do Programa Saúde da Família. Dentre todos os 

estudos apresentados, apenas dois, este trabalho e o de Batiston, foram realizados 

em unidades do Programa Saúde da Família.  

  O que se espera, em relação ao câncer de mama, é que a expansão deste 

programa, com características próprias de proximidade da equipe com usuárias, 

possa reforçar as orientações sobre o autocuidado. No capítulo de discussão será 

apresentada análise global dos resultados dos trabalhos brasileiros mencionados 

anteriormente. A expectativa é a de que, neste novo governo, não falte 

investimentos para programas voltados à detecção precoce dos dois tipos de câncer 

que mais atingem as mulheres no Brasil, o câncer de mama e o do colo uterino. 

 



 51

5 - MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1- Desenho de estudo 

 

Propõe-se um estudo descritivo, do tipo transversal, de uma amostra de 

conveniência, com base em dados de respostas obtidas através de 357 

questionários aplicados nas mulheres usuárias do Programa Saúde da Família da 

Lapa, com idade entre 40 e 70 anos, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, no período de 

março a novembro de 2010. 

O estudo foi do tipo inquérito CAP, que procura determinar o conhecimento 

(C), as atitudes (A), e as práticas (P) de uma determinada população em relação a 

um problema e os mesmos têm sido utilizados, em saúde pública, há pelo menos 40 

anos em todo o mundo. Cada estudo CAP é exclusivo para uma determinada 

população e projetado para um determinado problema. Este tipo de estudo foi criado 

para, após a realização do diagnóstico, se possa estabelecer estratégias de 

correção do problema. Após as intervenções, o inquérito deve ser reaplicado, e, este 

novo resultado seria um bom instrumento para se avaliar o impacto das ações 

(MEM, 2002).  

 

5.2 - Campo de estudo: PSF Lapa, Rio de Janeiro 

A unidade está situada dentro da Área Programática I, da Rede Municipal de 

Saúde, tendo como unidade de referência o PAM Oswaldo Cruz e as demais 

unidades da rede própria e conveniada do SUS. 

Possui seis microáreas adstritas, compreendendo partes das ruas: do 

Riachuelo, do Lavradio, da Mem de Sá, da Gomes Freire, da Resende e da Praça 
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João Pessoa. Localiza-se no Hospital da Ordem do Carmo, situado na Rua do 

Riachuelo, 43. 

O PSF Lapa iniciou em 2002, com uma cobertura de 2.233 pessoas, 

distribuídas em 861 famílias. No ano de 2005 a cobertura foi ampliada para 3.648 

pessoas, distribuídas em 1.414 famílias.  

Atualmente aproximadamente 3600 pessoas estão cadastradas na unidade, 

sendo 2000 mulheres e 1600 homens. Do total de mulheres, 820 têm entre 40 e 70 

anos, faixa etária alvo do presente trabalho.  

Essa unidade é mantida através de convênio com a Universidade Estácio de 

Sá e, diferentemente do modelo proposto pelo Ministério da Saúde, tem sua equipe 

formada por seis médicos, duas enfermeiras, três auxiliares de enfermagem, um 

odontólogo e seis agentes comunitários de saúde (ACS). 

 

5.3 - População de estudo 

 

Foram realizadas entrevistas individuais em mulheres que são usuárias do 

Programa de Saúde da Família do PSF da Lapa. 

 

População-alvo e fonte : Mulheres entre 40 e 70 anos pertencentes às famílias 

cadastradas no PSF da Lapa. 

 

População de estudo:  Mulheres faixa etária entre 40 e 70 anos de idade, que 

freqüentam a unidade do PSF Lapa e que estavam na sala de espera para qualquer 

tipo de atendimento. 
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5.4  - Critério de inclusão 

 

Mulheres na faixa etária de 40 e 70 anos, usuárias do Programa de Saúde da 

Família do PSF Lapa, independente de cor/raça, credo, escolaridade e condição de 

saúde, que estavam na sala de espera e que, após esclarecimentos sobre a 

pesquisa e assinatura do consentimento informado, aceitaram participar do estudo.  

 

5.5- Critérios de exclusão 

 

Mulheres com antecedentes de câncer de mama, as que estivessem fora da 

faixa etária estabelecida ou as que não quiseram participar integralmente da 

entrevista, independente da justificativa. 

 

5.6- Instrumento e técnica de coleta de dados 

 

Foram avaliadas respostas obtidas de questionários, tendo como base 

instrumento utilizado por Marinho (2001), aplicado em diversos centros médicos de 

saúde de Campinas, São Paulo (ANEXO 1). O referido questionário sofreu 

alterações de modo a se adaptar às questões específicas da Estratégia da Saúde da 

Família, além de permitir uma aplicação sem muito dispêndio de tempo, para evitar 

fadiga e desinteresse das respondentes, especialmente as mais idosas ou 

portadoras de comorbidades. 

As entrevistas foram realizadas face a face, em ambiente tranqüilo e 

acolhedor, enquanto aguardavam o atendimento na sala de espera do PSF Lapa. As 

respostas ao referido questionário foram obtidas verbalmente após leitura do 
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instrumento pela pesquisadora e por acadêmicos do curso de graduação em 

medicina da UNESA previamente treinados.  

Os entrevistadores, após prévia autorização do coordenador do PSF Lapa 

para realizar as entrevistas, abordaram as mulheres, convidando-as a participar da 

pesquisa. As mulheres que aceitaram participar do estudo, após as explicações 

fornecidas, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado em três blocos de perguntas:  

Bloco 1: Identificação de variáveis sócio-demográficas;  

Bloco 2: Informações sobre conhecimento, atitudes e práticas do auto-exame 

e do exame clínico da mama;  

Bloco 3: Informações sobre conhecimento, atitude e prática da mamografia. 

 

5.7- Definição dos descritores 

 
Os conceitos sobre conhecimento, atitude e prática são de Green (1980) e 

Dignan (1986) e foram citados por Marinho e por Batiston em estudos realizados nas 

cidades de Campinas, SP,  e Campo Grande, MS, em 2001 e em 2009 

respectivamente: 

• Conhecimento – significa capacidade de recordar fatos específicos (dentro do 

sistema educacional), a habilidade para aplicar fatos específicos para 

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

adquirida sobre determinado evento, conforme informações adquiridas.  

• Atitude – é essencialmente ter opiniões, sentimentos, predisposições e 

crenças, relativamente constantes, dirigidos a um objetivo, pessoa ou 

situação. 
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• Prática – é a tomada de decisão para executar a ação. Relaciona-se ao 

domínio afetivo e cognitivo – dimensão emocional. 

 

5.8– Variáveis do estudo 

 

 As variáveis de interesse foram fichadas no roteiro de entrevista estruturada, 

instrumento de coleta de dados, conforme Anexo I, subordinadas à alocação por 

categorias ou classes. 

 

Variáveis de natureza sócio-demográficas:  

*Idade – expressa em anos  

*Estado civil – considerado solteira, casada/união estável, viúva, separada e 

amasiada. 

*Escolaridade – considerada em anos de estudo;  

*Atividade laborativa – mulheres que trabalhavam fora do lar 

*Paridade – ter filhos ou não 

*Antecedentes familiares com câncer de mama – referência de neoplasia maligna 

em membros da família. 

*Usuária PSF – há quanto tempo freqüenta o PSF Lapa. 

*Fatores de risco para câncer de mama – tabagismo, obesidade, álcool, não ter tido 

filhos, não ter amamentado, pílula anticoncepcional, dietas inadequadas, história 

familiar de câncer. 
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Variáveis relacionadas ao conhecimento do AEM, ECM,  MAMOGRAFIA:  

*Conhecimento do auto-exame das mamas 

*Conhecimento do exame clínico das mamas 

*Conhecimento do exame de mamografia 

*Se o AEM, ECM, e a MMG previne câncer  

*Freqüência do exame do auto-exame 

*Onde ouviu falar sobre câncer de mama 

 

Variáveis relacionadas à atitude  

*Finalidade do AEM, necessidade de realização do exame. 

*Finalidade da MMG 

*Acesso à realização da MMG 

*Importância da realização do AEM 

*Importância da realização da MMG 

 

Variáveis relacionadas à prática  

*Prática do exame do AEM 

*Mulheres que quase nunca fazem o AEM, mulheres que o fazem regularmente ou 

que nunca o fizeram. 

*Importância da prática do AEM 

*Tempo de realização da última MMG 

Variáveis de controle 

1. Idade: anos completos por ocasião da entrevista, dicotomizado em menor e 

maior que cinqüenta anos;  

2- Estado marital, referenciados como “com companheiro” e “sem companheiro”;  
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3- Escolaridade: referenciada em maior e menor que cinco anos de estudo por     

ocasião da entrevista;  

4- Tempo que freqüenta a unidade de saúde: referenciadas em menor ou maior 

que dois anos;  

5- Trabalho: atividade remunerada exercida fora de casa  

 

5.9 - Variáveis dependentes quanto à adequação 

a) Conhecimento quanto ao auto-exame da mama  

ADEQUADO : Resposta positiva para a questão 13, itens 1, 2, 5, e resposta negativa 

para os itens 3, 4, 6, 7, 8. 

INADEQUADO : Resposta positiva e consistente para os itens 3, 4, 6, da questão 13, 

mesmo que tenha dado respostas positivas a alguns dos itens 1, 2, 5, da referida 

questão. 

ADEQUADO : Resposta positiva para os itens 4, 5, 6, da questão 14. 

INADEQUADO : Citação positiva dos itens 1, 2, 3, da questão 14, mesmo que tenha 

dado resposta positiva a alguns itens 4, 5, 6 da questão 14. 

 

b) Atitude quanto ao auto-exame da mama. 

 

ADEQUADA : respostas 1 ou 2 da questão 15 com confirmação nos itens de 1 a 4 

da questão 16. 

INADEQUADA : respostas 3 ou 4 da questão 15 com confirmação nos itens 5 a 7 da 

questão 16. Ou discordância entre as respostas da questão 15 sem a ratificação da 

questão 17.  
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c) Prática quanto ao auto-exame da mama  

 

ADEQUADA : resposta afirmativa à questão 17, os itens 1 e 2 da questão 18 e item 

2 da questão 19; para as mulheres que não menstruam mais, o item 7 da questão 

19.  

INADEQUADA : resposta negativa à questão 17, ou os itens 2 a 5 da questão 18 e 

qualquer outra resposta na questão 19 que não seja o item 2 ou item 7 para as 

mulheres menopausadas.  

 

d) Conhecimento quanto ao exame de mamografia 

 

ADEQUADO : resposta afirmativa à questão 27; itens 1,2 e 7 da questão 29 e item 1 

da questão 33.  

INADEQUADO : resposta negativa à questão 27 ou itens 3 a 6 da questão 29, 

respostas afirmativas para os itens 2,3 e 4 da questão 33; ou desconhecimento 

declarado do exame. 

 

e) Atitude quanto ao exame de mamografia 

 

ADEQUADA : respostas 1 ou 2 da questão 35 com confirmação nos itens de 1 a 4 

na questão 36. Resposta 1 à questão 37.  

INADEQUADA : respostas 3 e 4 da questão 35 com confirmação nos itens de 5 a 8 

na questão 36 ou discordância entre a afirmação anteriormente citada e a 

justificativa na questão 36. 

f) Prática quanto ao exame de mamografia 
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ADEQUADA : resposta 1 à questão 30, resposta diferente de zero nas questões 31 e 

quando o intervalo de tempo entre os exames de mamografia não for superior a dois 

anos.  

INADEQUADA : resposta 2 à questão 30, intervalo entre exames de mamografia 

superior a dois anos ou quando declarar que não lembra quando fez o exame de 

mamografia pela primeira vez ou se o médico do posto de saúde não pediu o 

exame. 

 

5.10 - Análises estatísticas  

 

As variáveis foram estratificadas segundo critérios próprios. Na primeira fase 

do estudo foi procedido o cálculo de prevalências, médias e desvio-padrão das 

diversas variáveis relacionadas a fatores sócio-econômicos, do conhecimento, da 

atitude e da prática do auto-exame, do exame clínico e da mamografia, que serão 

apresentadas por meio gráficos e tabelas. A seguir foram realizadas análises de 

associações bivariadas, considerando-se, como variáveis dependentes, a 

adequação do conhecimento, da atitude e da prática do auto-exame, do exame 

clínico das mamas e da mamografia e, como independente, as variáveis que 

caracterizam as condições sócio-demográficas selecionadas no estudo. Para tanto 

se considerou a associação como significativa, quando p≤0,05, através da utilização 

dos testes Qui Quadrado ou de Fisher bilateral, quando o primeiro não cumprir as 

exigências. Para análise dos dados, foi utilizado o pacote estatístico Epi Info. 
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5.11 - Considerações finais de natureza ética 

Foi mantido o anonimato das mulheres que responderam aos questionários. 

A confrontação teórica dos postulados científicos atuais da literatura 

consultada com os achados práticos dessa pesquisa possibilitará novos 

conhecimentos no que diz respeito à saúde feminina.  

 É válido ressaltar que a pesquisa não terá como objetivo esgotar o assunto 

enfocado e, sim, fornecer dados importantes sobre o conhecimento, atitudes e 

práticas da população feminina da área da AP.1 Zona Central do Rio de Janeiro, 

sobre a prevenção do câncer de mama, estimulando ações de promoção de saúde e 

prevenções específicas para a saúde da mulher.  
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6- RESULTADOS  

 

No período de março a novembro de 2010 foram entrevistadas 357 mulheres 

usuárias do Programa Saúde da Família da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, RJ. 

As mulheres demonstraram entendimento razoável ao responderem o 

questionário, embora o mesmo fosse longo e com muitas opções de respostas em 

algumas perguntas; estas características do inquérito fizeram com que a aplicação 

do mesmo levasse a maior dispêndio de tempo, que girou em torno de 20 a 30 

minutos. Apesar desses fatores, as mulheres mostraram-se bastantes interessadas 

em participar da pesquisa, não havendo nenhuma recusa para responder o 

questionário.    

A idade das entrevistadas variou de 40 a 70 anos; média de 56,7 ± 8,5 anos, 

sendo que 40,9% estavam na faixa da terceira idade (maior de 60 anos). Quanto ao 

nível de escolaridade, a média foi de 8,33 ± 3,32 anos, sendo 53,2% (4,2%+49%) da 

amostra era formada por mulheres com escolaridade abaixo de nove anos de 

estudo. No que diz respeito ao estado civil, 36,1% se disseram casadas (com 

companheiro), 22,7% solteiras e 41,2% pertenciam as demais situações civis: 

viúvas, divorciadas ou separadas. 

Em relação ao perfil obstétrico, um grupo de 280 mulheres referiu ter filhos, 

que corresponde a 78,4% da amostra. Os dados do inquérito revelam ainda que um 

pouco mais da metade das mulheres tinham participação ativa no mercado de 

trabalho, pois 51,5% trabalhavam, em diversas profissões, fora do lar (Tabela 2 ). 
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Tabela 2  - Distribuição percentual de acordo com as características sócio-

demográficas das entrevistadas no PSF Lapa, Zona Central, Rio de Janeiro (N=357) 

 

 

 

 

 

 

Variáveis  

sócio-demográficas  

Absoluto 

(n) 

Relativo 

(%) 

IC 

(95%) 

Idade das mulheres    

40 - 50 anos 108 30 25,6 – 35,4 

51 - 60 anos 103 28 22,9 – 32,4 

> 60 anos 151 42 33,4 – 45.8 

Escolaridade     

Analfabeto 15 4,2 2,5 – 7 

1 a 8 anos de anos de 
estudo 

175 49 43,5 – 54 

 9 a 11 anos de estudo 132 36,9 31,7 – 42,5 

+ de 11 anos de estudo 35 9,8 6,8 – 13,2 

Situação civil     

Solteira(sem companh.) 81 22,7 18,5 – 27,5 

Casada (com companh.) 129 36,1 31,2 – 41,4 

Viúva,  
divorciada/separada 

147 41,2 31,4 – 53,3 

Tem  filhos     

Sim  280 78,4 60 – 105,3 

Não 77 21,6 17,5 – 26,3 

Atividade laborativa    

Do lar 173 48,5 43,2 - 53,8 

Fora do lar 184 51,5 46,2 – 56,8 
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Na amostra, observou-se que 22,4% das entrevistadas relataram 

antecedentes familiares de câncer de mama, sendo que, em 10,9% dos casos, o 

grau de parentesco era a mãe e em 6,7% a portadora era a irmã (Tabela 3 ).  

 
 

 

Tabela 3  - Distribuição percentual quanto aos antecedentes familiares com câncer 

de mama das entrevistadas no PSF Lapa,– Zona Central, Rio de Janeiro. 

Antecedentes familiares de câncer de mama 
 

Absoluto 

(n) 

Relativo 

(%) 

IC 

(95%) 

Familiares 80 22,4 18,3-27,2 

Membros distintos*    

Mãe 39 10,9 8 - 14,7 

Irmã  24 6,7 4,4 - 10 

Tia  
 

30 8,4 5,8 – 11,9 

Avós maternas e paternas 25 7 4,2 - 11,9 

Prima  13 3,6 2 – 6,3 
*foi possível mais de uma resposta para cada mulher 
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Quanto aos fatores de riscos que interferem para a ocorrência do câncer de 

mama, listados na Tabela 4 , os cinco mais conhecidos pelas entrevistadas foram: 

tabagismo (84,9%), história familiar de câncer de mama (77,9%), álcool (59,1%), 

obesidade (57,7%) e pílula anticoncepcional (51,8%). 

 

Tabela 4  - Distribuição percentual segundo o conhecimento dos fatores de risco 

para o câncer de mama das entrevistadas no PSF Lapa, Zona Central, Rio de 

Janeiro 

 

Fatores de risco para o câncer de 

mama  

Absoluto 

(n) 

Relativo 

(%) 

IC 

(95%) 

Tabagismo  303 84,9 80,7 -88,4 

Historia familiar de câncer 278 77,9 73,2 – 82,1 

Álcool 211 59,1 53,8 – 64,2 

Obesidade 206 57,7 52,4 – 62,9 

Pílula Anticoncepcional  185 51,8 46,5 – 57,1 

Não ter amamentado 148 41,5 36,3 – 46,8 

Dietas inadequadas 147 41,2 36,1 – 46,5 

Não ter filhos  142 39,8 34,7 – 45,1 
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A maioria das mulheres usuárias do PSF Lapa (91,3%) conheciam o auto-

exame das mamas (AEM) e 72,3% dessas mulheres diziam fazê-lo, demonstrando 

um comportamento preventivo delas, no entanto, foi observado pequeno percentual, 

embora significativo, que nunca ouviu falar do exame (8,7%). Os dados mostram 

ainda que as mais importantes fontes de informação foram o rádio e a televisão 

(71%), seguidas de instituição de saúde  de qualquer natureza (55,8%), PSF 

(35,7%) e instituições religiosas (10,4%) (Tabela 5).   

Tabela 5  – Distribuição percentual dos resultados segundo o conhecimento das 

entrevistadas em relação ao AEM e a origem das informações deste conhecimento 

no PSF Lapa, Zona Central, Rio de Janeiro.  

 

Conhecimento e origem 
das  informações sobre o 

AEM  

Absoluto 

(n) 

Relativo 

(%) 

IC 

     (95%) 

Ouviu falar no AEM 325 91.3 87,9 – 94 

Costuma fazer AEM 237 72,3 67,1 – 77 

Fontes de informações*     

Rádio e TV 233 71 65,8 – 75,8 

Instituição de saúde 183 55,8 50,2 – 61,2 

PSF 117 35,7 30,5 – 41,1 

Instituições religiosas 34 10,4 7,4 – 14,3 

Trabalho 31 9,5 6,6 – 13,3 

Vizinhos 23 7 4,6 – 10,5 

Parentes 16 4,9 2,9 – 8 

Escola 10 3 1,6 – 5,7 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher (soma >100%). 
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Quanto ao estudo da adequação do conhecimento, do AEM, três das 

variáveis de controle − a idade maior que 50 anos, o estado civil de casada e o 

tempo de PSF maior do que 24 meses − mostraram associação estatisticamente 

significativa, portanto nestes grupos de controle encontram-se as mulheres que mais 

conhecem o exame. (Tabela 6 ). 

Tabela 6  - Avaliação percentual da adequação do conhecimento sobre o auto-

exame das mamas segundo variáveis de controle 

     Variáveis Adequado 

(%) 

Inadequado 

(%) 

p sig 

Idade > 50 anos  40 70,9 0,014 S 

Escolaridade >+ 5 anos  100 93,8 0,393 NS 

Trabalha fora  66,7 51,2 0,182 NS 

Estado civil casada  20 65,6 0,000 S 

Tempo de PSF > 24 meses  73,3 67,1 0,030 S 
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Avaliando a necessidade de realização do AEM (Tabela 7 ), que demonstra 

atitude adequada das mulheres na prevenção desta doença, foi observado que 

98,2% das mulheres entrevistadas consideraram ser “necessário” e “muito 

necessário” realizar o auto-exame. No que diz respeito às razões da importância da 

realização do AEM, quase a totalidade das usuárias informaram que este exame 

deve ser executado: porque a doença é muito grave, porque há um aumento da 

chance de cura quando a mesma é diagnosticada mais precocemente e finalmente 

porque faz parte de medidas de prevenção.  

 

 

Tabela 7 - Distribuição percentual dos resultados em relação ao conhecimento da 

importância da realização e das razões desta importância do AEM, das 

entrevistadas no PSF Lapa, Zona –Central, Rio de Janeiro 

Importância do auto-exame da mama  Absoluto  
(n) 

Relativo  
(%) 

IC 
(95%) 

Muito necessário 186 56,7 51,2 – 62,1 

Necessário 136 41,5 36,1 – 47 

Pouco necessário 3 0.9 0,2 – 2,9 

Desnecessário 3 0,9 0,2 – 2,9 

Razões da importância do auto-exame 
das mamas*  

   

Gravidade da doença  321 98,7 95,5 – 99,1 

Aumento da chance de cura  323 99,3 96,3 – 99,4 

Como medida preventiva  325 100 100 

Aumento dos casos do câncer de mama 287 88,3 83,4 – 90,9 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher 
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No estudo da adequação da atitude no auto-exame das mamas, a variável de 

controle que teve importância significativa foi somente a idade maior que 50 anos 

(Tabela 8 ). 

 

 

Tabela 8  − Avaliação percentual da adequação da atitude sobre o auto-exame das 

mamas segundo variáveis de controle 

     Variáveis Adequado 

(%) 

Inadequado 

(%) 

p sig 

Idade > 50 anos  59 74 0,003 S 

Escolaridade >+ 5 anos  94 94 0,504 NS 

Trabalha fora  55 49 0,181 NS 

Estado civil casada  59 66 0,148 NS 

Tempo de PSF > 24 meses  65 67 0,429 NS 
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Em relação à prática do AEM, observou-se que as usuárias do PSF Lapa 

tinham um conhecimento equivocado sobre o momento adequado da realização do 

exame, pois das que se encontravam no menacme (77%), apenas 12,3% o fazia na 

época oportuna, considerada correta, após uma semana do início do período 

menstrual. Quanto ao intervalo de tempo sugerido para realizar o AEM, observou-se 

que 67,1% referiram que o exame deveria ser realizado mensalmente (Tabela 9 ). 

 

Tabela 9 - Distribuição percentual dos resultados segundo o conhecimento em 

relação ao momento e intervalo da realização AEM das entrevistadas no PSF Lapa, 

Zona Central, Rio de Janeiro 

Momento da realização do auto-
exameda mama  

Absoluto 
(n) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Quando a realiza o AEM     

Durante o período menstrual 10 4,2 2,1 - 7,7 

1 semana após a menstruação 29 12,2 8,4 - 17,2 

15 dias após a menstruação 1 0,4 0,0 – 2,3 

1 semana antes da menstruação 2 0,8 0,1 – 3 

Em qualquer época 70 29,5 24 – 36,1 

Quando me lembro 70 29,5 23,6 – 35,6 

Menopausadas: Mensalmente em 
qualquer dia do ciclo 

55 23,2 17,8 – 28,9 

Intervalo de tempo da realização do 
exame    

Todo mês 159 67,1 60,7 – 73 

A cada quatro meses 48 20,3 15,3 – 25,9 

A cada seis meses  22 9,3 5,9 – 13,7 

Uma vez ao ano 6 2,5 0,9 – 5,4 

De 2 em 2 anos 2 0,8 0,1 – 3 
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O resultado da adequação da prática do AEM mostrou que nenhuma variável 

de controle teve importância estatística (Tabela 10 ). 

 

Tabela 10  - Avaliação percentual da adequação da prática sobre o auto-exame das 

mamas segundo variáveis de controle 

Variáveis Adequado 

(%) 

Inadequado 

(%) 

p Sig 

Idade > 50 anos  70 69 0,527 NS 

Escolaridade >+ 5 anos  96 93 0,298 NS 

Trabalha fora  58 49 0,107 NS 

Estado civil casada  58 65 0,162 NS 

Tempo de PSF > 24 meses  61 68 0,134 NS 
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Os principais motivos mencionados pelas usuárias para não realizar o AEM 

foram os de aspecto pessoal; sendo que o esquecimento foi apontado como a 

principal causa da não realização do AEM (47,5%), seguido pela incerteza da 

realização correta do exame (20%). Em relação às dificuldades referidas para a não 

realização do exame; número ínfimo de pacientes, menos de 5%, relatou que não 

foram orientadas quanto à realização do AEM (Tabela 11 ). 

 

Tabela 11 - Distribuição percentual dos resultados das barreiras para a prática do 

AEM segundo as dificuldades pessoais e dificuldades do Serviço de Saúde, 

referidas pelas entrevistadas no PSF Lapa, Zona Central, – Rio de Janeiro 

 Barreiras para realização do auto-exame 
da mama  

Absoluto 
(n) 

Relativo 
(%) 

 
IC 

(95%) 
 

Dificuldades pessoais    

Esquecimento 57 47,5 42,7 – 52,6 

Não sei se estou fazendo certo 24 20 16,1 – 24,4 

Só o médico sabe examinar corretamente 20 16,6 11,8 – 20,6 

Medo de encontrar um nódulo na mama 7 5,8 1,9 – 9,1 

Tenho vergonha de fazer o exame 6 5 0,3 – 10,7 

Dificuldades do Serviço de Saúde PSF    

O médico não falou para fazer 2 1,6 0,0 – 5,2 

O médico falou, mas não ensinou 2 1,6 0,0 – 5,2 

A enfermeira não falou para fazer 1 0,8 0,0 – 4,8 

A enfermeira falou, mas não ensinou 1 0,8 0,0 – 4,8 

Total 120 100  
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A maioria das mulheres entrevistadas que freqüentam o PSF Lapa (74,5%) 

revelou que foram submetidas, pelo profissional de saúde, ao exame clínico da 

mama nos últimos 12 meses. No entanto, o que causa preocupação é que 

percentual de quase 20 % das mulheres referiu nunca ter sido submetida ao exame 

(Tabela 12 ). 

 
 

 

 

Tabela 12 - Distribuição percentual dos resultados segundo a realização e o 

intervalo de execução do exame clínico das mamas nas entrevistadas no PSF Lapa, 

Zona Central, Rio de Janeiro 

 
Conhecimento do exame clínico da 
mama 

Absoluto 
      (n) 

Relativo 
    (%) 

 
     IC 
  (95%) 
 

Algum profissional de saúde do PSF 
Lapa já examinou suas mamas?  

287 80,4 75,9 – 84,4 

Intervalo de tempo desde o último exame 
clínico das mamas (ECM)     

Nos últimos 12 meses 214 74,5 70,3 – 79,7 

Nos últimos 24 meses 42 14,6 9,4 – 20,4 

Nos últimos 36 meses 4 1,39 0,4 – 2,7  

Nos últimos 48 meses 2 0,7 0,0 – 1,6 

Não sabe 25 8,7 3,9 – 12,8 
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Avaliando a solicitação espontânea quanto ao exame clinico das mamas, 

pode-se observar que 67 mulheres (19,1%) solicitaram aos profissionais de saúde 

que fosse realizado, tendo como principais motivos a desconfiança de algum 

problema (68.6%) e a dor nas mamas (19,4%). Em todos os casos os profissionais 

atenderam ao pedido das pacientes (Tabela 13 ) 

 

 

 

Tabela 13 – Distribuição percentual dos resultados segundo a solicitação de 

realização e o motivo da solicitação do exame clínico das mamas, pelas usuárias do 

PSF Lapa, Zona Central, Rio de Janeiro 

Atitude do exame clínico da mama Absoluto 
       (n) 

Relativo 
     (%) 

 
   IC 
 (95%) 
 

Solicitação do exame clínico da mama (ECM) 
por parte das usuárias 

67  19,1 15,2 – 23,7 

O profissional examinou 67 100 100 – 100 

Motivo da solicitação do ECM    

Desconfiança de algum problema nas mamas 46 68,6 59,7 – 76,6 

Dor nas mamas 13 19,4 10,8 – 30,9 

Não saber fazer de maneira correta 6 9 3,4 – 18,5 

Perceber saída de líquido pelo mamilo 2 3 0,4 – 10,4 
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A maioria das mulheres usuárias do PSF Lapa, constituinte da presente 

pesquisa (95,3%), conhecia o exame de mamografia (MMG). Observou-se ainda que 

a maior fonte de informação sobre o conhecimento da MMG veio através do Centro 

de Saúde (62,2%); seguido dos meios de comunicação representados pelo rádio e 

televisão (56,3%) e pelo próprio PSF (32,8%) (Tabela 14 ). 

 
Tabela 14 - Distribuição percentual dos resultados segundo o conhecimento das 

entrevistadas em relação ao exame de mamografia e a origem das informações 

desse conhecimento no PSF Lapa, Zona Central Rio de Janeiro. 

 
Conhecimento e origem das 
informações sobre o exame de 
mamografia 
 

Absoluto 
(n) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Já ouviu falar 340 95,3 92,9 – 97,3 

Fontes de informações *    

Centro de Saúde 212 62,2 56,8 – 67,3 

Rádio/TV 192 56,3 50,9 – 61,6 

PSF 112 32,8 27,9 – 38,1 

Parentes 21 6,2% 3,9 – 9,4 

Igrejas ou Associações comunitárias 17 5 3 – 8 

Vizinha 16 4,7 2,8 – 7,7 

Trabalho 9 2,6 1,3 – 5,1 

Escolas 5 1,5 0,5 – 3,6 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher (soma >100%). 
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Em relação ao estudo da adequação sobre o conhecimento da MMG, apenas 

duas das variáveis de controle mostraram associação estatisticamente significativa 

com o conhecimento adequado do exame entre as mulheres participantes deste 

estudo, foram elas: as que tinham maior escolaridade e entre com companheiros     

(casadas) (Tabela 15 ). 

Tabela 15  - Avaliação percentual da adequação do conhecimento sobre o exame de 

mamografia segundo variáveis de controle 

Variáveis Adequado 

(%) 

Inadequado 

(%) 

p sig 

Idade > 50 anos  73 69 0,318 NS 

Escolaridade >+ 5 anos  100 93,2 0,050 S 

Trabalha fora  47 52 0,350 NS 

Estado civil casada  41 67 0,000 S 

Tempo de PSF > 24 meses  69 66 0,411 NS 

 

 

Avaliando a necessidade de realização da mamografia, que demonstra a 

atitude das mulheres na prevenção do câncer de mama, que quando diagnosticado 

precocemente tem uma maior chance de cura, foi observado que 98,9% das 

mulheres entrevistadas responderam achar necessário ou muito necessário. No que 

diz respeito às razões da importância da realização deste exame, quase a totalidade 

das usuárias informaram que este exame deve ser executado por que: ele é o 

melhor exame de prevenção da doença (95,5%); ele pode detectar a doença em sua 

fase inicial (95%) e principalmente porque as mulheres acreditam que a mamografia 

faz parte do cuidado da saúde das mamas como medida de prevenção (Tabela 16 ). 
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O que chama a atenção é o percentual de mulheres (34,4%) que solicitaram ao 

médico a realização deste exame, o que demonstra preocupação com a sua saúde 

e, infelizmente, uma falta de conhecimento das práticas, sobre prevenção do câncer 

de mama e de colo uterino, sugeridas no Caderno de Atenção Básica número 13, 

por parte dos profissionais de saúde (BRASIL, 2006a). 

 
Tabela 16  - Distribuição percentual dos resultados em relação ao conhecimento da 

importância da realização e das razões desta importância da mamografia, das 

entrevistadas no PSF Lapa, Zona –Central, Rio de Janeiro 

Fazer o exame de mamografia é Absoluto 

(n) 

Relativo 

(%) 

IC 

(95%) 

Muito necessário 280 82,4 77,9 – 86,3 

Necessário 56 16,5 12,8 – 20,9 

Pouco necessário 1 0,3 0,0 – 1,9 

Desnecessário ou não sabem          3 0,9 0,2 – 2,8 

Razões da importância do exame de 

mamografia* 
   

Melhor exame de prevenção do câncer de 

mama 
325 95,5 93 – 97,6 

Descoberta da doença em fase inicial 323 95 92,3 – 97,4 

Faz parte do cuidado da saúde mamária 340 100 100 

Solicitação para realização da 

mamografia a pedido da própria mulher 

ao médico do PSF 

123 34,4 28,8 – 38,7 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher 
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No estudo da adequação sobre a atitude das mulheres em relação à MMG, 

somente as mulheres que freqüentaram a escola por mais de cinco anos foram as 

que apresentaram atitude adequada. (Tabela 17 ). 

 

Tabela 17  - Avaliação percentual da adequação da atitude sobre o exame de 

mamografia segundo variáveis de controle 

Variáveis Adequado 

(%) 

Inadequado 

(%) 

p sig 

Idade > 50 anos  60 71 0,075 NS 

Escolaridade >+ 5 anos  100 93 0,038 S 

Trabalha fora  50 51 0,466 NS 

Estado civil casada  64 63 0,558 NS 

Tempo de PSF > 24 meses  72 66 0,25 NS 
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Em relação à prática da realização da mamografia, quase 70% das 

mulheres usuárias do PSF Lapa disseram ter feito este exame, apesar de que quase 

40% delas só a fizeram apenas uma única vez em suas vidas. Das que fizeram a 

mamografia, 53,8%% a realizaram nos últimos 12 meses. Considerando que o 

exame deve ser realizado com uma freqüência de até de dois em dois anos, 

observamos que 11,8% o fizeram há mais de dois anos e que 20,3% não lembra, se 

somarmos estes dois percentuais verificaremos que em 32% das usuárias, o 

intervalo de realização do exame considerado ideal se encontra inadequado (Tabela 

18). 

 

 

Tabela 18  - Distribuição em relação ao número de vezes em que as entrevistadas 

que freqüentam o PSF Lapa RJ realizaram a mamografia durante a vida.  

Realização da MAMOGRAFIA 
durante a vida  

Absoluto 
(n) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Sim 236 69,2 64 – 74,1 

Não 105 30,8% 26 – 36 

Número de exames realizados    

Somente uma vez 93 39,7 33,4 – 46,3 

2 vezes 60 25,6 20,2 – 31,7 

3 vezes 35 15 10,6 – 20,2 

4 vezes 13 5,6 3 – 9,3 

5 vezes ou mais 35 14 8-12,9 

Realização da última mamografia     
( meses) 

   

≤12  127 53,8 48,2-58,2 

13 a 24  33 13,97 10,2-16,1 

24 a 35  15 6,35 5,1-7,8 

36 a 47  8 3.38 3,1-4,6 

> 48  5 2,11 2,0-2,8 

Não lembra 48 20,33 18,2-22,6 
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No estudo de adequação da prática da MMG, nenhuma variável de controle 

mostrou adequação para a realização deste exame (Tabela 19 ). 

 

Tabela 19  - Avaliação percentual da adequação da prática sobre o exame de 

mamografia segundo variáveis de controle 

Variáveis Adequado 

(%) 

Inadequado 

(%) 

p sig 

Idade > 50 anos  70 69 0,52 NS 

Escolaridade >+ 5 anos  96 93 0,298 NS 

Trabalha fora  58 49 0,107 NS 

Estado civil casada  58 65 0,162 NS 

Tempo de PSF > 24 meses  61 68 0,134 NS 

 
 

Os principais obstáculos mencionados para a não-realização da mamografia 

foram diferentes do auto-exame das mamas. Nesse exame, as principais barreiras, 

relativas ao serviço de saúde foram: a dificuldade de agendamento do exame no 

serviço de saúde referenciado (35,2%), seguida pela falta de solicitação do exame 

pelo médico (33%). Em relação às dificuldades pessoais, pudemos observar que a 

impossibilidade de faltar ao trabalho (17,3%), o medo de descobrir que se tem a 

doença (14,4%) e a premissa de que o exame seria doloroso (13,3%) foram as 

dificuldades relatadas pelas mulheres para a não realização do exame. (Tabela 20 ). 
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Tabela 20  - Distribuição percentual dos resultados das barreiras para a realização 

da mamografia segundo as dificuldades pessoais e do Serviço de Saúde, referidas 

pelas entrevistadas no PSF Lapa, Zona Central, – Rio de Janeiro 

Dificuldades para a não-realização da 
mamografia * 

Absoluto  

(n) 

Relativo 

(%) 

IC 

(95%) 

Dificuldades do Serviço de Saúde    

Dificuldade de agendamento na unidade de 

saúde referenciada 

68 35,2 54,8 – 73,8 

O médico nunca solicitou 35 33 24,2 – 42,8 

Dificuldades pessoais    

Impossibilidade de faltar o trabalho 18 17,3 10,6 – 26 

Medo de descobrir que tem câncer na 

mama 
15 14,4 8,3 – 22,7 

Premissa de dor provocada pelo exame 14 13,3 7,5 – 21,4 

Vergonha da exposição do corpo 7 6,7 2,7 – 13,4 

Dificuldade de acesso ao local do exame  3 2,9 0,6 – 8,2 

Ocupação com os afazeres de casa e filhos 3 2,9 0,6 – 8,2 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher (soma >100%)  



 81

7. DISCUSSÃO 

 

A abordagem do câncer de mama tem mostrado avanços admiráveis do ponto 

de vista da prevenção através do diagnóstico precoce e do tratamento cada vez 

menos agressivo; no entanto, o foco destas questões está sempre voltado para as 

ações do profissional de saúde, no sentido de promover o bem-estar da população 

atendida. Nos últimos anos a literatura, brasileira, vem se preocupando com temas 

relacionados à prevenção do câncer de mama sob a ótica das mulheres, 

principalmente das usuárias do SUS. Os trabalhos ainda são relativamente 

escassos, mas apontam para certo grau de valorização dessa nova abordagem da 

ciência, na premissa de sensibilizar a população feminina em relação ao 

conhecimento, atitude e prática quanto à prevenção e detecção da doença. 

 Os resultados que serão discutidos daqui em diante foram obtidos a partir das 

respostas de questionário sobre exames relacionados ao diagnóstico precoce do 

câncer de mama, aplicados numa amostra de 357 mulheres que se encontravam na 

sala de espera da unidade do PSF Lapa, no período de março a novembro de 2010.  

 Os questionários foram respondidos por mulheres com idade entre 40 a 70 

anos, em que foi observado que quase 70% das entrevistadas encontravam-se na 

faixa etária de 51 e o limite superior supracitado.  

 O aumento da incidência do câncer de mama está relacionado com o aumento 

da longevidade das mulheres e, além da idade, sofre ainda a influência de outros 

fatores como a mudança do perfil reprodutivo, a obesidade e a história familiar 

(SCLOWITZ et. al., 2005). 

 Do ponto de vista das características socioculturais e reprodutivas, foi 

observado que 49% das mulheres tinham de um a oito anos de estudo e que 46,7% 
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estudaram mais do que oito anos, 41,2% já tiveram família constituída (viúvas, 

divorciadas ou separadas), 78,4% relataram ter tido filhos e 51,5% disseram 

trabalhar fora. Estas informações demonstram uma importante mudança no perfil da 

mulher brasileira que vem acompanhando as transformações globais de seu papel 

na sociedade.  

A etiologia do tumor mamário não está bem estabelecida. No entanto, parte 

dos casos está associada a fatores de risco. O conhecimento desses fatores pode 

contribuir na diminuição da incidência da doença, na medida em que podem se 

tornar elementos de estratégias individuais, na luta contra a doença. Infelizmente, o 

conhecimento dos fatores de risco ainda não foi assimilado por parte da população 

(VIEIRA et. al., 2010). 

Os fatores de risco mais citados pelas entrevistadas durante as entrevistas 

foram o tabagismo, seguido da história familiar do CM, da obesidade, da ingestão de 

bebida alcoólica e do uso de pílula anticoncepcional. 

O tabagismo, na realidade, não tem uma importante associação com este tipo 

de tumor. Esta confusão pode ser entendida porque o tabagismo encontra-se 

fortemente associado ao câncer de pulmão, órgão localizado logo atrás da glândula 

mamária. Segundo dados da Sociedade Americana de Câncer, a maioria dos 

estudos não encontrou ligação entre o tabagismo e o risco aumentado para o CM; 

entretanto, algumas pesquisas têm sugerido que há um aumento do risco, mas 

esses resultados ainda são controversos (ACS, 2011). 

 O segundo fator mais citado foi a história familiar de CM em parentes de 

primeiro grau, como mãe, irmã, filha. Este fator é realmente considerado um dos 

mais importantes no desenvolvimento da doença. O entendimento de que um 

parente de primeiro grau com história de CM aumenta a incidência da doença nos 
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demais membros da família possibilita a atenção de um cuidado maior na 

prevenção. Mutações genéticas dos genes BRCA-1 e BRCA-2 são consideradas 

predisposições hereditárias e podem ocorrer em 5% a 10% dos casos; por este 

motivo o risco dessas mulheres e de seus familiares para o desenvolvimento deste 

tumor é maior do que na população geral. Este risco aumenta cerca de duas vezes 

nas pacientes que possuem parentes de primeiro grau (DEL GIGLIO, BENDIT, 

BARROS, 2000). Mulheres com alterações no BRCA-1 têm risco de quase 90% de 

desenvolvimento do câncer de mama até a idade de 70 anos. Além disso, mutações 

nesse gene aumentam para percentuais entre 15 e 45% o risco de desenvolvimento 

de câncer de ovário (DUMITRESCU, CATARLA, 2005).  

Assim como a história familiar, há evidências de que a obesidade, 

principalmente na pós-menopausa, também está entre os mais importantes fatores 

de risco para o CM. O aumento do índice da massa corpórea (IMC), o sobrepeso e o 

ganho de peso durante a vida aumentam a incidência da doença. Dados do MS, do 

ano de 2009, mostraram que 20% das mulheres com mais de 45 anos estavam 

obesas, número que vem aumentando através dos anos. Em 2006, quando o 

levantamento começou a ser feito, o percentual de mulheres com obesidade nesta 

faixa etária era de 11,5%. Em contrapartida, na pré-menopausa, pesquisas mostram 

uma associação menos consistente entre o câncer de mama e a obesidade (RUBIN 

et. al., 2010). 

O uso de álcool está claramente ligado a um risco aumentado de 

desenvolvimento deste tipo de tumor, dependendo da quantidade consumida. O uso 

excessivo de álcool pode ainda aumentar o risco de desenvolver câncer da boca, 

garganta, esôfago e fígado. Recomenda-se que as mulheres limitem o consumo de 
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álcool para não mais do que um drinque por dia (REICHMAN, JUDD, LONGCOPE, 

1993; ACS, 2011). 

Ainda analisando os resultados quanto ao fator de risco, observa-se que pelo 

menos metade das usuárias não associa a pílula anticoncepcional, a amamentação, 

a paridade e a dieta com o risco aumentado de câncer de mama. Investigação 

utilizando técnica de metanálise, publicada no Lancet em 1996, mostrou que 

mulheres que usam pílulas anticoncepcionais têm risco ligeiramente maior de câncer 

de mama, quando comparadas com mulheres que nunca usaram, porém esse efeito 

parece ser temporário. Esse risco parece desaparecer, ao longo do tempo, uma vez 

que a ingestão das pílulas foi interrompida. Pequeno aumento do risco pode 

aparecer com o primeiro uso antes dos 20 anos. As mulheres que suspenderam o 

uso de contraceptivos orais há mais de 10 anos não parecem ter um risco 

aumentado (BREAST CANCER AND HORMONAL CONTRACEPTIVES, 1996). 

Sobre o aleitamento, o estudo de metanálise de 47 casos-controles e de 

coorte mostrou que a amamentação reduz o risco de CM em 4,3% a cada 12 meses, 

assim como a paridade, com redução de 7% a cada parto. A explicação para esse 

efeito seria a de que o aleitamento materno reduz o número total de ciclos 

menstruais de uma mulher, diminuindo desta forma a exposição do balanço 

hormonal durante sua vida (CGHFBC, 2002).  

Maternidade precoce, baixos níveis educacional e socioeconômico maternos, 

paridade e necessidade de trabalhar fora do lar são frequentemente considerados 

como determinantes do desmame precoce. Contudo, outras situações como o apoio 

familiar, condições adequadas no local de trabalho e uma experiência prévia positiva 

parecem ser parâmetros favoráveis à decisão materna pela amamentação 

(CGHFBC, 2001). 
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Quanto à paridade, mulheres que não tiveram filhos ou que tiveram seu 

primeiro filho depois dos 30 anos têm um risco ligeiramente maior do que aquelas 

com um número maior de filhos. Isto se deve porque, assim como na amamentação, 

a gravidez também reduz o número total de ciclos menstruais (CGHFBC, 2001). 

 Finalmente, a comparação do risco de desenvolvimento de câncer de mama 

devido às diferentes dietas encontradas nos países estudados não permitiu que se 

chegasse a uma conclusão final, pois além da dieta, estão envolvidas outras 

diferenças como atividade, fatores genéticos e raciais, que também podem levar a 

alteração do risco (ACS, 2011). 

 O questionário utilizado na presente pesquisa foi fundamentado no estudo 

CAP, que é o conhecimento, a atitude e a prática, dos exames de prevenção do 

câncer de mama, em que estão incluídos o auto-exame, o exame clínico das mamas 

e o exame de mamografia, na ótica das usuárias. 

Para o aumento da eficácia na procura do tumor, na tentativa de se fazer o 

diagnóstico precoce, sabe-se que esses exames deveriam ser realizados 

rotineiramente pelas mulheres e solicitados pelos profissionais de saúde, mas 

infelizmente, em nosso país, o diagnóstico ainda é feito tardiamente (GONÇALVES 

et. al., 2007). 

O estudo CAP consiste na aplicação de um questionário constituído de um 

conjunto de questões que visam medir o que uma determinada população sabe, 

pensa e pratica frente a um problema. Essa modalidade de estudo é reconhecida 

por ser um bom instrumento de avaliação do impacto das ações que devem ser 

realizadas após a análise das respostas fornecidas pela população estudada. Como 

em qualquer pesquisa, há a necessidade de se verificar efetivamente o que se 

pretende conhecer de uma população e o que pode ser detectado pelo instrumento 



 86

utilizado. O tipo avaliação permite intervenções de caráter formativo, a partir dos 

resultados, visando provocar transformações no público-alvo (MEM, 2002). 

O questionário utilizado na presente dissertação foi aplicado por outros 

autores, com pequenas modificações, em diferentes regiões do país, permitindo com 

isso estabelecer possíveis comparações entre populações brasileiras (MARINHO 

2001-SP; BARBOSA, 2007-MG; BATISTON, 2009 -MS). 

Apesar desses de estudos sobre o câncer de mama terem sido realizados no 

Brasil, na década passada, observa-se ainda não haver cultura da reavaliação de 

resultados, considerada a etapa mais difícil, dado não existir na literatura 

publicações relacionadas a avaliações de intervenções após os diagnósticos 

estabelecidos nas pesquisas. 

 Na apreciação dos resultados dos trabalhos analisados, a meta desejada 

deveria ser a de que as mulheres fossem mais bem orientadas, atuando de forma 

mais consciente para que o tumor mamário fosse diagnosticado mais precocemente, 

diminuindo a morbimortalidade da referida doença. 

 A despeito  do uso de formulário padronizado houve variações de técnicas de 

abordagens, bem como de ambientes e sujeitos da pesquisa, condições que podem 

alterar os resultados das avaliações. Apenas uma pesquisa relacionada ao câncer 

de mama foi realizada em unidades do Programa de Saúde da Família (BATISTON, 

2009), programa que vem, nos últimos anos, aumentando sua abrangência no 

território nacional.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) mostrou que, em 

2008, a cobertura do Programa Saúde da Família atingiu um pouco mais da metade 

da população brasileira (50,9%), mas o ideal seria que toda a população do SUS – 

pelo menos 75% dos brasileiros – fosse coberta. Os dados mostram que os outros 
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25% da população têm cobertura através de planos de saúde de empresas 

particulares (IBGE, 2008). 

A mesma pesquisa mostrou ainda que desde sua criação, há 16 anos, há um 

crescimento contínuo do PSF, embora os dados do IBGE apontem também que os 

números ainda são muito desiguais no país (IBGE, 2008). 

Os estados com os melhores índices de cobertura do programa estão 

localizados nas regiões Norte e Nordeste e são, respectivamente, o do Tocantins 

(94,1% dos habitantes) e o do Piauí (85,5%). Entre os estados de piores índices 

estão o do Rio de Janeiro (19,2%), na Região Sudeste, e na Região Norte, o do 

Amapá (19,4%). Observa-se que é na Região Norte que estão os estados de maior 

e de menor cobertura: Tocantins e Amapá, respectivamente. Talvez o estado de 

Tocantins tenha uma maior cobertura por estar localizado muito próximo ao Distrito 

Federal, que, contrariamente a este raciocínio, aparece com a menor taxa de 

cobertura nacional (IBGE, 2008). 

A região mais atendida é a do Nordeste, com 67,7 % dos habitantes 

cadastrados, e a menor é a do Sudeste com 35,9%. Ainda segundo a pesquisa, o 

PSF teve grande impacto entre os mais pobres, em que eram atendidos 54% do 

total de domicílios com rendimento mensal per capita de até dois salários mínimos, 

enquanto apenas 16,3% dos lares de cinco salários mínimos per capita ou mais 

integravam o PSF (IBGE, 2008). 

 Sobre o auto-exame das mamas, das 357 mulheres entrevistadas, 91,3 % 

referiram conhecê-lo, 72,3% das que o conhecem o executam, mas, nesta pesquisa, 

somente a metade das que conhecem (35,42%) o fazem na época adequada, por 

volta de uma semana após o período menstrual, nas que ainda menstruam e em 

qualquer época do ciclo nas menopausadas. Em comparação aos outros estudos 
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realizados no Brasil, verificamos que sete autores referem que mais de 50% das 

pacientes disseram fazer o exame AEM mensalmente, e em cinco trabalhos a 

realização desse exame, com esta periodicidade, ocorreu em menos de 50%. 

Devido ao maior acesso às informações sobre as práticas de saúde, esperava-se, 

nestes últimos anos, e principalmente nos trabalhos realizados no PSF, que 

houvesse um aumento do percentual de mulheres que fizessem o AEM, mas 

infelizmente não foi o encontrado (Tabela 21 ). 

Vale ressaltar que, nos países desenvolvidos, as mulheres não são 

estimuladas à prática do AEM, fato que pode ser explicado pelos programas de 

rastreamento que utilizam exames mamográficos, considerados mais eficazes no 

diagnóstico precoce (ROSVOLD et. al., 2001). 

Sobre o motivo pelo qual as mulheres não realizam o AEM e como obtiveram 

as informações sobre o mesmo, observa-se que o “esquecimento” foi referido como 

a principal razão da falta de execução do exame em quase todos os trabalhos em 

que esta questão foi investigada. Esta barreira poderia ser vencida, caso fosse 

aproveitada a oportunidade nas consultas ginecológicas de rotina, visando fornecer 

esclarecimentos sobre medidas educacionais. No que se refere à fonte de 

conhecimento, nos trabalhos em que há este tipo de informação, observa-se que o 

rádio e a TV foram reconhecidos como os principais meios de divulgação 

constatando-se que as campanhas públicas, divulgadas por esses meios, têm poder 

de convencimento em relação à detecção precoce do CM. Somente no trabalho de 

Marinho (2001) e no de Batiston (2009), foi observado que as mulheres referiram 

como fonte de conhecimento o Centro de Saúde e o PSF respectivamente. 

Este resultado ainda mostra certa falha na transmissão de práticas 

preventivas pelos profissionais de saúde no ambiente de trabalho, seja nos postos 
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de saúde ou nas unidades do PSF. Torna-se necessário que esses profissionais não 

se esqueçam que deve partir deles mensagens que influenciem positivamente no 

pensar e no sentir da mulher sobre a necessidade de realização dos exames de 

prevenção, bem como devem ficar atentos às apreensões que poderão surgir, caso 

seja encontrada alguma alteração, transmitindo segurança e apoio (Tabela 21 ).  
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Tabela 21- Informações da literatura nacional sobre o auto-exame das mamas nos últimos dez anos (2001-2011) 
 
 
Autor  

 
Local 

 
n 

Realizam 
mensalmente 

o AEM 

Não 
realizaram 

o AEM 

Motivo da não realização 

do AEM 

Fonte de conhecimento do AEM 

Marinho,  2001  SP 663 16,7% 16,6% Esquecimento  Centro de saúde 56,2% 

Davim et. al., 2003  RN 109 75% 25% A pesquisa não informa Campanhas educativas, meios de 

comunicação 

Molina et. al., 2003  SP 261 27% 21,1% Não há informação Não há informação 

Monteiro et. al.,2003  PA 505 21,8% 35% Desconhecimento da técnica Imprensa 58,9% 

Godinho et. al., 2005  GO 531 50,1% 15,9% Não há informação Radio/TV/Revista 47,2% 

Muller et. al., 2005  RS 215 49% 13% Esquecimento Meios de comunicação 43% 

Sclowitz et. al., 2005  RS 879 80,4% 16,5% Não há informação Não há informação 

Ferreira et. al., 2006  SP  81 66,7% 26% Esquecimento Não há informação 

Junior et. al., 2006  GO 2073 51% 25% Não há informação Não há informação 

Batiston, 2009  MS 393 17,9% 20,6% Esquecimento PSF 58% 

Brito et. al., 2010  MA 552 60,9% 50% Esquecimento Rádio/TV /Jornal 63,6% 

Maddalena, 2011  RJ 357 67,1% 27,7% Esquecimento Rádio/TV 71% 
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 De acordo com o Caderno de Atenção Básica de número 13 (BRASIL, 

2006a), é de responsabilidade do médico e do enfermeiro fazer anualmente o exame 

clínico das mamas nas mulheres que procuram atendimento nas unidades de saúde. 

 Nas pesquisas selecionadas na tabela 22  foi impossível estabelecer uma 

uniformidade de informações sobre o intervalo da execução deste exame, optou-se, 

então, por relacionar, sem definição de tempo, apenas o percentual das mulheres 

cujas mamas já haviam sido examinadas.  

 Chama à atenção a disparidade de freqüência nos estudos sobre o exame 

clínico da mama. No primeiro momento, podem-se fazer inferências sobre a 

qualidade da atenção das diversas regiões estudadas, no entanto, é preciso 

esclarecer que tais flutuações podem ocorrer por viés de seleção ou mesmo pelo 

tipo de amostra analisada. As informações sobre o exame das mamas no Maranhão 

resultaram de uma amostra censitária, cujo método permite uma aferição mais 

próxima da realidade nacional. Do lado oposto fica registrado o resultado da 

investigação de Ferreira e Oliveira (2006), onde um porcentual expressivo de 

mulheres teve suas mamas examinadas, demonstrando a preocupação de identificar 

lesões mamárias precocemente. A pequena amostra do último trabalho foi composta 

de trabalhadoras de duas indústrias têxteis paulistas, onde o caráter quase 

compulsório da realização do referido exame deve ser levado em consideração, 

dado a exigência dos exames periódicos nas empresas. O resultado das 

investigações nas unidades de saúde da família mostra atuação promissora das 

unidades, cujos profissionais parecem incorporar as ações de prevenção e de 

educação em saúde, seguindo as normas do caderno 13 do MS. A freqüência mais 

elevada no PSF Lapa pode ser explicada também pelo perfil acadêmico desta 

unidade de saúde. 
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Tabela 22  - Percentual de mulheres que foram submetidas ao ECM  

AUTOR Local  n ECM 

Marinho, 2001 SP  663 50,7% 

Molina et. al., 2003 SP  261 76,2% 

Sclowitz et. al., 2005 RS  879 83,3% 

Ferreira et. al., 2006 SP   81 91,3% 

Batiston, 2009 MS  393 60,6% 

Brito et. al., 2010 MA  552 23,0% 

Maddalena, 2011 RJ  357 80,4% 

 
 
 

No Brasil, o diagnóstico do câncer de mama ainda é feito tardiamente, 

provocando taxas elevadas na morbidade e na mortalidade por este tipo de tumor. 

Estudo realizado entre 1995 e 2002, em 89 hospitais no estado de São Paulo, 

referentes a 43.442 casos de câncer de mama, evidenciou que 87,7% das pacientes 

encontravam-se em estádios avançados da doença no momento do diagnóstico, 

com 42,8% no estádio II, 32,6% no estádio III e 12,3% no estádio IV. A diminuição 

da morbimortalidade do câncer de mama só é possível com a detecção do tumor 

durante a fase pré-clínica; logo, o ideal é que o mesmo seja diagnosticado antes ele 

seja palpável, dado que favoreceria tratamento menos invasivo, aumento do tempo 

de sobrevida das mulheres e até mesmo o alcance da cura da doença. Nos 

programas de rastreio populacional, a mamografia é considerada o exame de 

eleição dentre os exames disponíveis para a detecção precoce (THULER, 

MENDONÇA, 2005).  



 93

O SUS, que presta assistência médica a cerca de 70% dos brasileiros, 

realizou, entre os anos de 2005 e 2007, em média 2,6 milhões de mamografias por 

ano, o que corresponde a somente 11% de mulheres entre 40 e 69 anos. Isto pode 

explicar a causa do diagnóstico tardio em nosso país (BRASIL, 2009 b). Nos 

Estados Unidos, a partir de 1980, houve uma diminuição de 39% na mortalidade nas 

populações onde foram introduzidas medidas de rastreio através da mamografia 

(KONING, 2000). 

Ainda no Brasil, o percentual de mulheres que realizam mamografia na faixa 

dos 40 aos 69 anos é de 44,6%, com a menor taxa ocorrendo no estado de 

Tocantins (21,7%) e a maior no estado de São Paulo (61,1%). Na população 

americana, a taxa de realização deste exame é de 70%. Avaliando-se o percentual 

de mamografias realizadas apenas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos 

estados anteriormente citados, observam-se valores de 6,9% e 19,2%, 

respectivamente, resultado muito aquém da encontrada em um país de primeiro 

mundo. Este dado pode explicar a causa do diagnóstico tardio em nosso país e a 

taxa de sobrevida, na ordem de 73% nos países desenvolvidos contra 57% nos 

países em desenvolvimento (VIEIRA et. al., 2010). 

É importante enfatizar que as barreiras para o exame mamográfico não estão 

apenas no acesso das mulheres aos serviços de saúde para a realização da 

mamografia, nem sempre a realização da mesma garante um exame de qualidade. 

A diferença radiográfica entre o tecido normal e o doente é extremamente tênue, 

logo, a alta qualidade do exame é indispensável para alcançar resolução de alto 

contraste que permita essa diferenciação. Defeitos no processamento dos filmes, 

baixa qualificação técnica de alguns examinadores, uso de equipamentos obsoletos 
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e falhas na manutenção dos mamógrafos podem resultar em imagem radiológica de 

má qualidade interferindo na análise correta do exame.  

De acordo com a tabela 23 , houve um expressivo percentual de mulheres 

que nunca haviam realizado o exame mamográfico devido principalmente à baixa 

taxa de solicitação por parte dos profissionais de saúde. Nota-se que foram as 

unidades do PSF os locais onde menos o exame foi solicitado, este resultado, 

talvez, possa ser explicado, pela característica diversa dos profissionais que atuam 

no PSF, formados na sua grande maioria por generalistas, não afeitos aos ditames 

da clínica ginecológica.  

 
Tabela 23  - Distribuição dos resultados da literatura sobre o porcentual de mulheres 

que nunca fizeram o exame de MMG 

AUTOR Local do estudo n MMG nunca realizada 

Marinho, 2001 Centro de Saúde SP 663 50,7% 

Molina et. al., 2003 Inquérito por telefone SP 261 64,4% 

Batiston, 2009 PSF - MS 393 44,6% 

Maddalena, 2011 PSF - RJ 357 33% 

 
 
Discussão do estudo de adequação  
 
 É essencial tecer algumas considerações sobre a análise da adequação do 

conhecimento, da atitude e da prática em relação ao câncer de mama, escolhido por 

se tratar de uma das neoplasias mais freqüente e comum entre as mulheres ao 

redor do mundo. A adequação seria a apropriação positiva do valor do AEM, ECM e 

da MMG, exames considerados fundamentais na prevenção do câncer de mama.  

 Na presente dissertação, a adequação foi cotejada com variáveis denominadas 

de “controle” (idade maior que 50 anos, escolaridade maior do que cinco anos, 
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atividade laborativa, estado civil de casada (com companheiro), tempo de freqüência 

em unidade básica de saúde maior de 24 meses), que exprimem algumas 

características ou condições da clientela, capaz de estabelecer um divisor de águas 

entre grupos com maior ou menor experiência e clareza de pensamentos; partindo 

da premissa de que mulheres mais preparadas e informadas têm mais condições de 

valorizar os aspectos ligados à prevenção.   

 O consolidado das análises poderá ser visualizado como uma pequena 

amostra da adequação do conhecimento, da atitude e da prática das mulheres 

brasileiras pesquisadas, sobre as medidas de prevenção do CM. 

  Sabe-se que a presença de parceiro e de uma família bem constituída 

influencia de forma positiva a prevenção de qualquer tipo de adoecimento, 

principalmente aqueles mais graves, como o câncer. A mulher que possui um 

ambiente familiar favorável, e principalmente um parceiro, sente-se inserida em uma 

importante rede de apoio social, tornando-a mais segura para realizar os exames de 

prevenção e desta forma mais preparada para um possível enfrentamento da 

doença (VIEIRA et. al., 2010). Esperava-se ainda um melhor conhecimento das 

práticas preventivas em saúde naquelas mulheres que freqüentaram unidades de 

saúde, assim como a escola, durante um maior período de tempo, pela oportunidade 

de adquirir conhecimentos inerentes aos locais mencionados. 

O trabalho é a característica central e definidora da vida da maioria dos 

indivíduos. O status profissional desempenha um papel importante no senso de 

identidade, auto-estima e bem-estar psicológico de uma pessoa, pois o trabalho 

proporciona os recursos financeiros para sustentar a vida e a aspiração de melhora 

a qualidade de vida material.  Ainda neste contexto, tem-se valorizado o muito a 

idade acreditando que as mulheres mais maduras tenham mais oportunidades na 



 96

participação ativa de oficinas, palestras, consultas, etc, dentro de unidades de 

saúde, cuja atmosfera, espera-se, esteja impregnada de conhecimento e de 

informações sobre medidas de prevenção. Isto faria com que o conhecimento de 

cuidados com a própria saúde ficasse mais sedimentado.  

 No que concerne à adequação do AEM, quatro investigações sobre o tema 

(Tabelas 24, 25 e 26 ) demonstraram que de modo geral não houve influência 

marcante das variáveis denominadas de controle, seja no conhecimento, na atitude 

e na prática, o que causou certa estranheza, pois, teoricamente, refletem o saber da 

parcela mais esclarecida da população estudada. 

 Na presente pesquisa, apenas a permanência no PSF, as mulheres casadas e 

maiores de 50 anos influenciaram na adequação do conhecimento. A escolaridade e 

a atividade laborativa não influenciaram na adequação, dados que, teoricamente, 

deveriam refletir como uma maior possibilidade de obtenção de informações.  

 Uma das explicações para os resultados obtidos nas pesquisas talvez esteja 

relacionada à complexidade do questionário, no qual um grande número de opções 

de resposta causava certo grau de confundimento por parte dos sujeitos da 

pesquisa. Na pesquisa de Barbosa (2007), o nível de escolaridade influenciou 

positivamente no conhecimento do AEM. Brito et. al. (2010) observou esta influência 

apenas nas mulheres casadas. Marinho (2001), analisando população de diversos 

centros de saúde de Campinas, observou que nenhuma variável mostrou 

associação com a adequação do conhecimento (Tabela 24).  

 Nota-se, diante dos resultados, que em nenhuma das pesquisas a atividade 

laborativa fora do lar foi fator determinante no conhecimento do AEM, o que denota 

que o tema câncer de mama não faz parte das discussões informais do dia-a-dia ou 

de planos de ação do setor de medicina do trabalho das empresas. 
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Tabela 24 - Avaliação percentual da adequação do conhecimento sobre o auto-

exame das mamas segundo variáveis de controle 

Variáveis MARINHO 

UNICAMP SP 

 2001 

BARBOSA 

UFMG MG 

2007 

BRITO 

UFMA MA 

2010 

MADDALENA  

UNESA RJ 

2011 

Idade > 50 anos NS NS NS S 

Escolaridade > 5 anos NS S NS NS 

Trabalha fora NS NS NS NS 

Estado civil casada NS NS S S 

Tempo UBS> 24 meses NS NS  S 

 

 No que se refere à adequação da atitude, em relação ao AEM, a execução do 

exame foi considerada como muito necessária ou necessária, por 98,2% das 

entrevistadas e, segundo o questionário, os motivos deveriam ser: porque a doença 

é muito grave; porque atualmente está sendo diagnosticado um maior número de 

casos; porque apresenta uma maior chance de cura quando é diagnosticada 

precocemente; e, finalmente, porque é uma forma de prevenção da doença. 

 Nessas questões, praticamente não houve influência das variáveis 

consideradas de “controle” na adequação da atitude frente ao AEM. As mulheres 

com idade maior do que 50 anos, entrevistadas do PSF Lapa, mostraram atitude 

positiva na prevenção da doença. A pesquisa de Brito et. al. (2010) revelou que a 

idade e a escolaridade também influenciaram de forma positiva, enquanto que na 

pesquisa de Barbosa (2007) esta adequação foi verificada apenas nas mulheres que 

freqüentavam a UBS por mais de 24 meses (Tabela 25 ). 

 



 98

Tabela 25  - Avaliação percentual da adequação da atitude sobre o auto-exame das 

mamas segundo variáveis de controle 

Variáveis MARINHO 

UNICAMP SP 

 2001 

BARBOSA 

UFMG MG 

2007 

BRITO 

UFMA MA 

2010 

MADDALENA  

UNESA RJ 

2011 

Idade > 50 anos NS NS S S 

Escolaridade > 5 anos NS NS S NS 

Trabalha fora NS NS NS NS 

Estado civil casada NS NS NS NS 

Tempo UBS > 24 meses NS S  NS 

 

 A adequação da prática do AEM está relacionada à execução do exame, que 

deve ser realizado mensalmente, logo após o período menstrual, nas mulheres que 

se encontram no menacme e em qualquer dia do mês, nas menopausadas. 

 Marinho (2001) observou que as mulheres mais idosas, as mais escolarizadas 

e que desempenhavam alguma atividade laborativa fora do lar apresentaram maior 

entendimento sobre a necessidade do auto-exame na prevenção do câncer de 

mama. A pesquisa do autor revelou que a presença na assistência da unidade 

básica de saúde e a união consensual não influenciaram de modo significativo. No 

trabalho de Brito (2010) a adequação ocorreu nas com maior escolaridade e nas 

casadas, esta última condição também encontrada na de Barbosa (2007).  

 Na presente investigação todas as variáveis de controle não influenciaram de 

modo significativo quando confrontadas com o desfecho adequação (Tabela 26 ).  
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Tabela 26  - Avaliação percentual da adequação da prática sobre o auto-exame das 

mamas segundo variáveis de controle 

Variáveis MARINHO 

UNICAMP SP 

 2001 

BARBOSA  

UFMG MG 

2007 

BRITO 

UFMA MA 

2010 

MADDALENA  

UNESA RJ 

2011 

Idade > 50 anos S NS NS NS 

Escolaridade > 5 anos S NS S NS 

Trabalha fora S NS NS NS 

Estado civil casada NS S S NS 

Tempo UBS > 24 meses NS NS  NS 

 
  

A principal indicação das mamografias é o estudo das mamas de pacientes 

assintomáticas. Várias instituições mundiais têm calendário próprio para realização 

deste exame. No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza o rastreio do câncer de 

mama conforme calendário baseado em artigos de revisões sistemáticas (BRASIL, 

2010). 

 Neste trabalho foi observado que as características capazes de influenciar 

positivamente os critérios de adequação do conhecimento, da atitude e da prática 

frente ao exame mamográfico, de um modo geral, não se revelaram, excetuando-se 

apenas em algumas variáveis de controle que apareceram de modo quase aleatório. 

Os resultados se mostraram quase uma imagem em espelho quando relacionados 

com outras investigações da literatura que se utilizaram da mesma metodologia 

(Tabelas 27, 28 e 29 ).  

 A inadequação de quase todas as variáveis de controle presente nas pesquisas 

relacionadas neste trabalho parece indicar que, em relação à mamografia, não se 
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está conseguindo atingir metas desejáveis de informações relativas a este exame, 

considerado fundamental na procura do diagnóstico precoce do câncer de mama. 

 

Tabela 27  - Avaliação percentual da adequação do conhecimento sobre o exame de 

mamografia segundo variáveis de controle 

Variáveis MARINHO 

UNICAMP SP 

 2001 

BARBOSA 

UFMG MG 

2007 

MADDALENA 

UNESA RJ 

2011 

Idade > 50 anos NS NS NS 

Escolaridade > 5 anos NS NS S 

Trabalha fora NS NS NS 

Estado civil casada NS NS S 

Tempo UBS > 24 meses NS NS NS 

 
 
Tabela 28  - Avaliação percentual da adequação da atitude sobre o exame de 

mamografia segundo variáveis de controle 

Variáveis MARINHO 

UNICAMP SP 

 2001 

BARBOSA 

UFMG MG 

2007 

MADDALENA 

UNESA RJ 

2011 

Idade > 50 anos NS NS NS 

Escolaridade > 5 anos S NS S 

Trabalha fora NS NS NS 

Estado civil casada S NS NS 

Tempo UBS > 24 meses NS NS NS 
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Tabela 29  - Avaliação percentual da adequação da prática sobre o exame de 

mamografia segundo variáveis de controle 

Variáveis MARINHO 

UNICAMP SP 

 2001 

BARBOSA 

UFMG MG 

2007 

MADDALENA 

UNESA RJ 

2011 

Idade > 50 anos NS NS NS 

Escolaridade > 5 anos NS NS NS 

Trabalha fora S NS NS 

Estado civil casada NS NS NS 

Tempo UBS > 24 meses NS NS NS 

 

 A conclusão final deste trabalho, quando comparado com os que se utilizaram 

da mesma metodologia, nas diferentes regiões brasileiras foi a de que houve uma 

grande semelhança de resultados, dando a impressão num primeiro momento que o 

conhecimento, a atitude e a prática das mulheres frente ao auto-exame e o exame 

de mamografia não sofreram grande influências das variáveis de controle (idade, 

escolaridade, trabalho, estado civil ou tempo de atendimento).  

 Não podemos afirmar e ainda ficamos inclinados a não aceitar que os 

resultados possam ser traduzidos como uma avaliação da população de um modo 

geral, embora os inquéritos tenham sido respondidos por mulheres em postos de 

saúde, unidades do PSF, através de censos domiciliares e telefônicos, repartições 

universitárias e industriais, contemplando mulheres de diferentes classes sociais, 

escolaridade, estado civil e profissões.  

 Deve-se sempre ter cuidado com a validade externa dos resultados da 

presente pesquisa, embora a mesma possa servir para revelar a fragilidade do 

sistema no que diz respeito à promoção e educação em saúde, especialmente 
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quando está em cheque a prevenção de uma doença grave como o câncer de 

mama.  

 Não se pode comparar estes resultados com os encontrados em países 

desenvolvidos, onde há uma população mais esclarecida, devido à maior oferta de 

profissionais especializados, de equipamentos; além da existência de freqüentes 

campanhas de divulgação de rastreamento (BARE et. al., 2003). 

 Finalmente, torna-se necessário enfatizar que não há evidências científicas na 

eficácia do AEM ou do ECM, como métodos isolados, para a detecção precoce do 

tumor, sendo fundamental a associação do exame de mamografia (MOSS et. al., 

2006; GOTZSCHE, NIELSEN, 2007). As mulheres, porém, devem ser encorajadas a 

praticá-los, no intuito de identificarem com facilidade quaisquer alterações mamárias 

e que, se encontradas, as motivem a procurar imediata ajuda de assistência médica, 

pois somente através do diagnóstico precoce alcançaremos à tão sonhada da 

redução da morbimortalidade do câncer de mama (SMITH, COKKINIDES, EYRE, 

2006; KOSTERS, GOTZSCHE, 2007). 

Nas grandes metrópoles, infelizmente, ainda predomina a cultura de que o 

investimento em saúde deve ser feito no nível da alta complexidade. São priorizados 

hospitais, medicamentos e equipamentos em vez da saúde preventiva. O próprio 

Ministério da Saúde investe mais na formação de médicos especialistas do que na 

de generalistas, que são os profissionais mais indicados para integrar o PSF. A falta 

de médicos generalistas e a dificuldade de fixar profissionais nas regiões de risco 

das grandes cidades e em lugares mais afastados são obstáculos para a ampliação, 

e o grande desafio do governo é a cobertura das regiões metropolitanas, 

principalmente, do Sudeste (IBGE, 2008).  
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O PSF é um programa federal, mas cabe às prefeituras colocá-lo em prática, 

o problema é que nas grandes capitais ainda há muita resistência para a 

implantação de políticas em que o foco seja a atenção básica, apesar de ser do 

conhecimento de todos que essa estratégia é a mais adequada para o manejo das 

doenças crônicas que vêm aumentando nos últimos anos, devido à maior 

longevidade alcançada pela população de um modo geral. A idéia é a de que os 

pacientes com problemas mais simples de saúde deixem de procurar os hospitais 

terciários, na tentativa de resolução destas doenças, e que procurem assistência em 

unidades básicas de saúde, localizadas perto de seus domicílios. 

. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Ministério da Saúde vem nestes últimos anos dando ênfase a implantação 

de programas em que a prioridade tem sido a atenção básica, porta de entrada para 

a rede de serviços públicos de saúde. Neste contexto o Programa Saúde da Família 

vem, nos últimos anos, aumentando sua abrangência no território nacional, onde a 

proposta de trabalho está voltada principalmente para a prevenção das doenças.  

Devido à alta taxa de incidência do câncer de mama, e mortalidade, existe, na 

literatura, uma vasta publicação de trabalhos sobre este tipo de tumor. Para que 

possamos diminuir estes índices, é necessária uma forte política de rastreamento, 

com o foco, não só voltado, para os profissionais de saúde, mas também, e 

principalmente, para a população feminina.  

 Os resultados da presente investigação, realizada em uma unidade do Programa 

Saúde da Família, permitem trazer algumas considerações sobre o tema, na 

premissa de contribuir para o processo de educação em saúde da população 

brasileira: 

1 - Evidenciou-se, no presente trabalho, o desconhecimento da maioria dos 

fatores de risco ligados ao câncer de mama, a não realização rotineira do auto-

exame das mamas, assim como a falta de conhecimento do melhor período de sua 

realização; medidas consideradas importantes no rastreamento da doença; 

2- Desafortunadamente os meios de comunicação de massa (rádio e TV) 

continuam sendo os maiores responsáveis pelas informações sobre as práticas 

educativas de prevenção do câncer de mama. Espera-se que expansão do 

Programa de Saúde da Família permita que a população consiga se familiarizar com 

as práticas educativas em saúde, incorporando informações transmitidas, pela 

equipe multiprofissional que atua na unidade, através da criação de laços mais 
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estreitos e individualizados. Acredita-se que ao receber um atendimento integral e 

humanizado, tendo suas dúvidas esclarecidas a população aprenda a se cuidar 

melhor, e assim consiga prevenir as principais doenças e agravos, neste caso em 

especial, o câncer de mama; 

3- No que diz respeito à adequação do conhecimento, da atitude e da prática do 

auto-exame das mamas, observou-se de modo geral que as mulheres que 

apresentavam conhecimentos adequados foram as mais idosas (> de 50 anos), as 

casadas (com companheiros) e as que freqüentavam o PSF há mais de dois anos. 

Estes resultados sugerem que as usuárias mais velhas e cadastradas no programa 

por um maior período de tempo tiveram mais oportunidade de participar de reuniões, 

palestras e oficinas que têm o objetivo de promover a saúde através da 

conscientização das medidas de prevenção. 

4- O esquecimento foi apontado como a principal barreira para a não realização 

do auto-exame das mamas. Porcentual significativo de entrevistadas já tinha ouvido 

falar do exame; elas disseram ser necessário sua realização, mas ainda revelaram 

certa confusão quanto à época mais adequada de execução; fatos considerados de 

grande importância, já que a falha pode estar relacionada com o inadequado 

conhecimento dos métodos preventivos existentes.  

5- Quanto à mamografia, apesar de ser o exame mais preciso na detecção do 

câncer de mama, ainda há um grande nó na realização da mesma. As dificuldades 

apontadas incluem: acesso precário, a falta de solicitação por parte dos médicos e 

disponibilidade de execução do exame. Os resultados sugerem que o profissional 

deve procurar conhecer e por em prática as orientações sugeridas pelo Caderno de 

Atenção Básica número 13, que contempla o câncer de mama e do colo uterino; 
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além de obedecer ao calendário de solicitação do exame, adotado pelo Ministério da 

Saúde; 

6- Observou-se que as mulheres com companheiros (casadas) e as mais 

escolarizadas apresentaram conhecimentos adequados sobre o exame de 

mamografia. A exemplo do auto-exame da mama, mulheres mais esclarecidas e 

com preocupação quanto a integridade da família tendem a valorizar mais os 

aspectos relacionados à prevenção de doenças. Quanto à prática, constatou-se uma 

total inadequação das usuárias, justificada por toda sorte de dificuldade na 

realização do exame; seja de natureza pessoal, médica ou institucional;  

7- Como parte da pesquisa procurou-se fazer uma comparação de trabalhos 

nacionais realizados nos últimos 10 anos, com inquéritos semelhantes, nos mais 

variados universos de população, sobre o câncer de mama, onde todas as regiões 

brasileiras foram estudadas. O resultado final mostrou não haver diferença de 

conhecimentos, das atitudes e das práticas de prevenção, nas diferentes regiões, 

independentes do grau de desenvolvimento, identificando resultados desfavoráveis 

em relação às medidas de prevenção da doença. Nestes estudos foram 

entrevistadas mulheres de diferentes classes sociais e escolaridade, não sendo 

encontrada nenhuma diferença de conhecimento dos exames de prevenção do 

câncer de mama nem dos fatores que aumentam o risco da doença; 

8 – A partir dos resultados, reafirma-se a necessidade de haver por parte de 

nossos governantes, compromisso e olhar diferenciado para a real aplicação das 

políticas de saúde já existentes, buscando a construção de um país onde a saúde 

seja considerada o bem mais precioso a ser conquistado. 
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10- APÊNDICES 

10.1- PORTARIA Nº 2.439/GM DE 8 DE DEZEMBRO DE 2005 

Institui a Política Nacional de Atenção Oncológica : Promoção, Prevenção, Diagnóstico, 
Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, 
respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 
 
Considerando a Constituição Federal, na seção saúde, em seus arts. 196 a 200 e as Leis 

Orgânicas da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;  
Considerando a importância epidemiológica do câncer no Brasil e sua magnitude social;  
Considerando o risco de câncer associado ao tabagismo, a ocupações, à incidência de raios 

ultravioleta, a hábitos sociais e alimentares, e o impacto das ações de promoção e prevenção sobre 
os índices de incidência e prevalência de algumas neoplasias malignas;  

Considerando a diversidade na distribuição regional das neoplasias malignas, que requerem 
tipos diversos de ações e serviços de saúde;  

Considerando os custos cada vez mais elevados na alta complexidade e a necessidade de 
estudos que avaliem o custo-efetividade e a qualidade da atenção oncológica;  

Considerando as condições de acesso da população brasileira à atenção oncológica e a 
necessidade de se estruturar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que garanta 
atenção integral à população, bem como o acesso a consultas e exames para o diagnóstico do 
câncer;  

Considerando a necessidade de instituir parâmetros para o planejamento e de aprimorar os 
regulamentos técnicos e de gestão em relação à atenção oncológica no país;  

Considerando a necessidade da implementação do processo de regulação, avaliação e 
controle da atenção oncológica, com vistas a qualificar a gestão pública;  

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde de estabelecer diretrizes nacionais 
para a atenção oncológica; e  

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde de estimular a atenção integral e 
articular as diversas ações nos três níveis de gestão do SUS, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1° Instituir a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, 

Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, 
respeitadas as competências das três esferas de gestão.  

Art. 2° Estabelecer que a Política Nacional de Atenção Oncológica deve ser organizada de 
forma articulada com o Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e dos 
municípios, permitindo:  

I - desenvolver estratégias coerentes com a política nacional de promoção da saúde voltadas 
para a identificação dos determinantes e condicionantes das principais neoplasias malignas e 
orientadas para o desenvolvimento de ações intersetoriais de responsabilidade pública e da 
sociedade civil que promovam a qualidade de vida e saúde, capazes de prevenir fatores de risco, 
reduzir danos e proteger a vida de forma a garantir a eqüidade e a autonomia de indivíduos e 
coletividades;  

II - organizar uma linha de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção (atenção básica 
e atenção especializada de média e alta complexidades) e de atendimento (promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos);  

III - constituir Redes Estaduais ou Regionais de Atenção Oncológica, formalizadas nos Planos 
Estaduais de Saúde, organizadas em níveis hierarquizados, com estabelecimento de fluxos de 
referência e contra-referência, garantindo acesso e atendimento integral;  

IV - definir critérios técnicos adequados para o funcionamento e avaliação dos serviços 
públicos e privados que atuam nos diversos níveis da atenção oncológica, bem como os mecanismos 
de sua monitoração;  

V - ampliar a cobertura do atendimento aos doentes de câncer, garantindo a universalidade, a 
eqüidade, a integralidade, o controle social e o acesso à assistência oncológica;  
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VI - fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de incorporação tecnológica, 
mediante estudos de custo-efetividade, eficácia e qualidade e avaliação tecnológica da atenção 
oncológica no Brasil;  

VII - contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e 
organização dos resultados das ações decorrentes da Política Nacional de Atenção Oncológica, 
permitindo o aprimoramento da gestão e a disseminação das informações; 

VIII - promover intercâmbio com outros subsistemas de informações setoriais, implementando e 
aperfeiçoando permanentemente a produção de dados e a democratização das informações com a 
perspectiva de usá-las para alimentar estratégias promocionais da saúde;  

IX - qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais de saúde 
envolvidos com a implantação e a implementação da Política de Atenção Oncológica, em acordo com 
os princípios da integralidade e da humanização;  

X - fomentar a formação e a especialização de recursos humanos para a rede de atenção 
oncológica; e  

XI - incentivar a pesquisa na atenção oncológica, de acordo com os objetivos da Política 
Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde.  

Art. 3° Definir que a Política Nacional de Atenção Oncológica seja constituída a partir dos 
seguintes componentes fundamentais:  

I - promoção e vigilância em saúde: elaborar políticas, estratégias e ações que ampliem os 
modos de viver mais favoráveis à saúde e à qualidade de vida e que superem a fragmentação das 
ações de saúde, mediante articulação intersetorial em busca de uma maior efetividade e eficiência;  

II - As ações de vigilância da saúde devem utilizar:  
a) estratégias para estimular a alimentação saudável e a prática da atividade física em 

consonância com a Estratégia Global proposta pela Organização Mundial da Saúde;  
b) proporcionar a redução e o controle de fatores de risco para as neoplasias, como o 

tabagismo; 
c) desencadear ações que propiciem a preservação do meio ambiente e a promoção de 

entornos e ambientes mais seguros e saudáveis, incluindo o ambiente de trabalho dos cidadãos e 
coletividades;  

d) implantar estratégias de vigilância e monitoramento dos fatores de risco e da 
morbimortalidade relativos ao câncer e às demais doenças e agravos não transmissíveis; e  

e) desenvolver mecanismos e parâmetros de avaliação do impacto em curto, médio e longo 
prazos das ações e serviços prestados em todos os níveis da atenção à saúde;  

III - atenção básica: realizar, na Rede de Serviços Básicos de saúde (Unidade Básicas de 
Saúde e Equipes da Saúde da Família), ações de caráter individual e coletivo, voltadas para a 
promoção da saúde e prevenção do câncer, bem como ao diagnóstico precoce e apoio à terapêutica 
de tumores, aos cuidados paliativos e às ações clínicas para o seguimento de doentes tratados; 

IV - média complexidade: realizar assistência diagnóstica e terapêutica especializada, inclusive 
cuidados paliativos, garantida a partir do processo de referência e contra-referência dos pacientes, 
ações essas que devem ser organizadas segundo o planejamento de cada unidade federada e os 
princípios e diretrizes de universalidade, eqüidade, regionalização, hierarquização e integralidade da 
atenção à saúde;  

V - alta complexidade: garantir o acesso dos doentes com diagnóstico clínico ou com 
diagnóstico definitivo de câncer a esse nível de atenção, determinar a extensão da neoplasia 
(estadiamento), tratar, cuidar e assegurar qualidade de acordo com rotinas e condutas estabelecidas, 
assistência essa que se dará por meio de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON);  

VI - Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia: são aqueles CACONs 
designados para exercer o papel auxiliar, de caráter técnico, ao gestor do SUS nas políticas de 
atenção oncológica;  

VII - Plano de Controle do Tabagismo e outros Fatores de Risco do Câncer do Colo do Útero e 
da Mama: deve fazer parte integrante dos Planos Municipais e Estaduais de Saúde.  

VIII - regulamentação suplementar e complementar por parte dos estados e dos municípios, 
com o objetivo de regular a Atenção Oncológica;  

IX - regulação, fiscalização, controle e avaliação das ações da Atenção Oncológica de 
competência das três esferas de governo;  

X - sistema de informação que possa oferecer ao ges tor subsídios para tomada de 
decisão no processo de planejamento, regulação, ava liação e controle e promover a 
disseminação da informação;  
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XI - diretrizes nacionais para a atenção oncológica em todos os níveis de atenção, que 
permitam o aprimoramento da atenção, regulação, avaliação e controle;  

XII - avaliação tecnológica: oferecer subsídios para tomada de decisão no processo de 
incorporação de novas tecnologias, articulando as diversas esferas do Ministério da Saúde;  

XIII - educação permanente e capacitação das equipes de saúde em todos os âmbitos da 
atenção, considerando o enfoque estratégico da promoção e envolvendo todos os profissionais de 
nível superior e os de nível técnico, de acordo com as diretrizes do SUS e alicerçada nos Pólos de 
Educação Permanente em Saúde; e  

XIV - pesquisa sobre o câncer: incentivar pesquisas nas diversas áreas da atenção oncológica. 
Art. 4° Estabelecer que o Instituto Nacional de Câncer seja o Centro de Referência de Alta 

Complexidade do Ministério da Saúde, em conformidade com a Portaria nº 2.123/GM, de 7 de 
outubro de 2004, para auxiliar na formulação e na execução da Política Nacional de Atenção 
Oncológica.  

Art. 5° Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde, isoladamente ou em conjunto com outras 
Secretarias do Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde, que adotem, no prazo de 12 (doze) meses, todas as providências necessárias à plena 
estruturação da Política Nacional de Atenção Oncológica instituída por esta Portaria.  

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

SARAIVA FELIPE 
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10.2 - LEI Nº 11.664, de 29 de ABRIL de 2008 

  
Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento 
e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o As ações de saúde previstas no inciso II do caput do art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo 
uterino e de mama são asseguradas, em todo o território nacional, nos termos desta Lei. 

Art. 2o O Sistema Único de Saúde – SUS, por meio dos seus serviços, próprios, conveniados ou 
contratados, deve assegurar: 

I – a assistência integral à saúde da mulher, incluindo amplo trabalho informativo e educativo 
sobre a prevenção, a detecção, o tratamento e controle, ou seguimento pós-tratamento, das doenças 
a que se refere o art. 1o desta Lei; 

II – a realização de exame citopatológico do colo uterino a todas as mulheres que já tenham 
iniciado sua vida sexual, independentemente da idade; 

III – a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 (quarenta) anos de 
idade; 

IV – o encaminhamento a serviços de maior complexidade das mulheres cujos exames 
citopatológicos ou mamográficos ou cuja observação clínica indicarem a necessidade de 
complementação diagnóstica, tratamento e seguimento pós-tratamento que não puderem ser 
realizados na unidade que prestou o atendimento; 

V – os subseqüentes exames citopatológicos do colo uterino e mamográficos, segundo a 
periodicidade que o órgão federal responsável pela efetivação das ações citadas nesta Lei deve 
instituir. 

Parágrafo único. Os exames citopatológicos do colo uterino e mamográficos poderão ser 
complementados ou substituídos por outros quando o órgão citado no inciso V do caput deste artigo 
assim o determinar. 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano de sua publicação. 
 
Brasília, 29 de abril de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

José Gomes Temporão 
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11- ANEXOS  
Anexo 1- QUESTIONÁRIO 
 
CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICA DO AUTO-EXAME DA M AMA E DO EXAME DE MAMOGRAFIA EM USUÁRIOS 
DO PSF LAPA – RIO DE JANEIRO 
 
Questionário [__]__[__]  
 
Entrevistadora_ 
____________________________________________________  
 
SEÇÃO 1- DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 
1) Nome (Iniciais) ____________________________________  
 
2) Quantos anos têm a Senhora? [__|__] anos  
 
3) Há quanto tempo a Senhora freqüenta o PSF Lapa? [___] aa, [___] mm 
  
4) Atualmente a Senhora é: [  ]1- casada [  ]2- solteira [  ]3- viúva [  ] 4- amasiada [  ]5- separada  
 
5) Qual a última série que estudou? ____ série do_____ grau [   ] Não estudei  [   ] Não lembro 
 
6) Trabalha fora de casa? [  ] sim [  ] não  
 
7) A senhora teve filhos ? [  ] sim [  ] não  Quantos? [ _____ ] 
 
8) Qual ou quais dos fatores listados abaixo podem aumentar as chances de uma mulher ter câncer 

de mama? 
 1-Tabagismo 5-Não ter amamentado  

 2-Obesidade 6-Pílula anticoncepcional  

 3-Álcool 7-Dietas inadequadas  

 4-Não ter tido filhos 8-Historia familiar de câncer  
 
9) Em sua família já houve ou há algum caso de câncer de mama?   
           [  ] 1- sim              [  ] 2- não  NÃO: PASSE PARA A SESSÃO 2  
 
10) Quem? (Assinale quantas alternativas forem necessárias) 

 1-Mãe 4-Avó paterna  

 2-Irmã 5-Tia  

 3-Avó materna 6-Prima  
  
SEÇÃO 2 - CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICA DO AUTO- EXAME E DO EXAME CLÍNICO 
DA MAMA  
 
11) A Senhora já ouviu falar no auto-exame das mamas ou exame da mama feito pela própria mulher 

em que ela examina a própria mama.  
  [  ]1- sim  [  ]2- não              NÃO: PASSE PARA A SESSÃO 3  
 
12) Onde ou através de quem ouviu falar desse exame pela 1ª vez?  
 

 1-Centro de Saúde 5-Escolas  

 2-Igrejas ou associações comunitárias 6-Trabalho  

 3-PSF 7-Parentes  

 4-Rádio/TV 8-Vizinha  
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13) Conhecimento da importância do exame da mama realizado pela própria mulher (auto-exame): 
 
O EXAME DA MAMA FEITO PELA PRÓPRIA MULHER:  Certo  Errado  Não sabe  

1- serve para procurar um “carocinho” na mama e se achar 
um “carocinho” a mulher deve procurar logo o médico. 

   

 2- é uma maneira de saber se a mullher tem algum 
problema na mama.  

   

3- é usado para evitar o câncer de mama.     

4- serve para dizer se o “carocinho” é do tipo benigno ou 
maligno. 

   

5- deve ser feito todos os meses pela mulher.    

6- é importante apenas para a mulher que não deu de 
mamar no seio. A mulher que amamentou está protegida 
contra o câncer de mama e não precisa fazer o exame. 

   

7-auto-exame das mamas substitui o exame realizado por 
um profissional. 

   

8) auto-exame das mamas substitui o exame de 
mamografia. 

   

 
14) Para as próximas frases que vou ler gostaria que a Sra. dissesse se concorda ou discorda da 

maneira como deve ser feito o exame da mama.  
 
Realização do exame de mama. O exame da mama feito 
pela própria mulher consiste em  

Concorda  Discorda  Não sabe  

1) a mulher deve olhar as mamas em um espelho grande e 
isto já é o suficiente para ver se há ou não algum “caroço” 
na mama. 

   

2) colocar a palma da mão aberta sobre a mama e apertar a 
mesma para cima, para baixo e para os lados. 

   

3) usar apenas um dos dedos da mão e examinar a mama 
apertando o dedo contra a mama com força para poder 
achar o “caroço”.  

   

4) examinar a mama com as pontas dos dedos de maneira 
suave com movimentos circulares, palpando pequenas 
áreas de cada vez.  

   

5) após examinar as mamas de maneira delicada, deve 
olhar as mamas em frente a um espelho e fazer 
movimentos, levantando e abaixando os braços para ver se 
nota algo diferente na superfície do seio. 

   

6) apertar o mamilo ou o bico do seio para ver se sai algum 
tipo de líquido.  

   

 
15) A Senhora acha que fazer esse exame (AUTO-EXAME) da mama é:  
    
[   ] 1-muito necessário  [   ]2- necessário     [  ] 3-pouco necessário   [   ] 4-desnecessário  
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16) Qual seu conhecimento sobre a importância de fazer o exame do próprio seio? 
 
Conhecimento sobre o exame das mamas: Por que o aut o-exame 
das mamas é importante?  

Certo  Errado  Não sei  

1) Porque câncer de mama é muito grave.     

2) Porque a chance de cura é maior se a doença está bem no início.     

3) Porque é bom a mulher saber se tem algum problema na mama.     

4) Porque ultimamente tem acontecido muitos casos de câncer de 
mama.  

   

5) Esse exame só é importante para quem já teve caso de câncer de 
mama na família. 

   

6) Esse exame só é útil para mulheres depois da menopausa.     

7) Acho que a mulher não consegue fazer esse exame sozinha, só o 
médico sabe examinar a mama de maneira correta.  

   

 
17) A Senhora costuma examinar a sua própria mama? 
 
  [  ] 1-sim                [   ]2- não   (Não - passe para a pergunta 20)   
 
18) De quanto em quanto tempo a Senhora costuma fazer esse exame? 
 

1) Todo mês   

2) A cada 4 meses   

3) A cada 6 meses  

4) Uma vez por ano  

5) De 2 em 2 anos  
 
19) Quando a Senhora faz o exame da sua mama? 
 
1) Quando estou menstruada.  

2) Na primeira semana após a menstruação.  

3) Aproximadamente 15 dias após a menstruação.  

4) Uma semana antes da menstruação.   

5) Em qualquer época.  

6) Quando me lembro.  

7) Como não menstruo mais, faço todos os meses o exame em um dia que escolhi.   
 
20) Por que a Senhora não tem o hábito de fazer o auto-exame da mama? 
 
1) Esqueço de fazer.  

2) Não sei se estou fazendo certo.   

3) Só o médico é que sabe examinar a mama de forma correta.  

4) Tenho medo de encontrar um “caroço” na mama.   

5) O médico não falou para fazer o auto-exame da mama.   

6) O médico falou sobre o exame, mas não ensinou como fazer.  

7) A enfermeira não falou sobre o auto-exame da mama.   

8) A enfermeira falou sobre o exame, porém não ensinou como fazer.   

9) Tenho vergonha de fazer o exame.   
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SEÇÃO 3 – CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DA MAMOGR AFIA     
 
21) Algum profissional de saúde no PSF Lapa já examinou suas mamas?  
       [   ] 1-sim             [   ] 2- não  (Não passe a 23)  
 
22) Quanto tempo faz desde a última vez que algum profissional de saúde examinou suas mamas?  
 
     [__|__|__[ meses [___[ Não Sabe  
 
23) Alguma vez a Senhora pediu para o profissional de saúde examinar as suas mamas? 
 
 [   ]1- sim         [   ]2- não    (Não Passe a 26)   
 
24) Por que a Senhora pediu? 
 
1) Achava que podia estar com algum problema.   

2) Fiz o exame do seio e fiquei com dúvida se tenho ou não um “caroço” na mama.   

3) Tenho dor na mama e não sei se é normal.  

4) Não consigo examinar minha mama de forma correta.  

5) Examinei minha mama e percebi a saída de líquido pelo bico da mama (mamilo).   
 
25) E o profissional de saúde examinou?   [   ] 1-sim            [    ] 2- não  
 
26) Por que o profissional de saúde não examinou as suas mamas? 
 
1) Disse que não era necessário.   

2) Disse que não tinha tempo e que examinaria em outra consulta.  

3) Disse que não era sua especialidade, que iria encaminhar a um especialista.   

4) Não lembro.   
 
27) A Senhora já ouviu falar no exame de mamografia (ou raio X da mama ou chapa dos seios)? 
 
 [   ] 1- sim         [   ] 2-não (se a mulher disser Não  a entrevista está encerrada)  
 
28) Onde ou através de quem ouviu falar desse exame pela primeira vez?  
 

 1) Centro de Saúde 5) Escolas  

 2) Igrejas ou associações comunitárias 6) Trabalho  

 3) PSF 7) Parentes  

 4) Rádio/TV 8) Vizinha  
 
29) Qual seu conhecimento sobre a importância de fazer o exame de mamografia? 
 
O exame de mamografia ou chapa dos seios:  Certo  Errado  Não sei  

1) é uma radiografia especial para ver se existe algum “carocinho” na 
mama. 

   

2) é uma maneira de saber se há ou não algum problema nas 
mamas. 

   

3) não ajuda muito, o exame mais importante é o exame feito pelo 
médico. 

   

4) fazendo esse exame a mulher vai evitar o câncer de mama.    

5) só é importante para mulheres com mais de 50 anos.    

6) só é importante para quem já tem algum caso de câncer de mama 
na família. 

   

7) é um exame importante que deve ser feito além do exame 
realizado pelo médico e do exame feito pela própria mulher. 

   

 
30) A Senhora já fez esse exame alguma vez a pedido do Profissional de Saúde?  

[   ]1- sim            [   ] 2- não     (se for Não , passe para 34)   
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31) Quantas vezes a Senhora já fez esse exame? [   ]  1 VEZ   [    ] VEZES   [   ] Não fez 
    
32) Quanto tempo faz que a Senhora fez esse exame pela última vez? 

 [__|__|__] meses          [     ] Não lembra  
 
33) Vou ler algumas frases sobre o exame de mamografia e gostaria que a Sra. dissesse se 

concorda, discorda ou não sabe se o exame está descrito corretamente. 
Descrição do exame de mamografia. Ela é realizada d a 
seguinte maneira:  

Concordo Discordo Não sei 

1) O médico coloca a mama da mulher em um aparelho de raio 
X, onde a mama é apertada e então o médico tira uma chapa. 

   

2) O médico passa uma geléia na mama e depois com um 
aparelho sobre a mama o médico fica acompanhando as 
imagens numa tela de televisão pequena. 

   

3) O médico coloca uma placa preta na mama e a placa fica toda 
colorida, então o médico tem condições de estudar as cores que 
aparecem. 

   

4) O médico examina a mama da mulher e marca um 
determinado local onde ele enfia uma agulha fina e tenta tirar 
algum líquido de dentro da mama. 

   

 
34) Por que a Senhora não fez o exame de mamografia até hoje? 
Razões ou barreiras da não realização do exame de m amografia  Sim  Não 
1) É difícil conseguir esse exame no Centro de Saúde referenciado pelo PSF.   
2) Falaram que esse exame doía e não sentia nada na mama.   
3) Não posso faltar ao trabalho para fazer o exame.    
4) Tenho medo de descobrir um tumor na mama e precisar operar.    
5) Não sei como chegar até o lugar onde o exame é feito.   
6) Porque o médico nunca pediu.    
7) Tenho vergonha.   
8) Estou sempre ocupada com o serviço da casa e com os filhos.   
9) Tenho que pegar vários ônibus para chegar até o local onde o exame é feito.    

 
35) A Senhora acha que fazer esse exame é:  

 1) muito necessário  3) pouco necessário  5) não sabe  
 2) necessário 4) desnecessário     

    
36) Qual seu conhecimento sobre a importância de fazer a mamografia? 
Conhecimento da Mamografia: O exame de mamografia é  
importante pó quê?  

Certo  Errado  Não 
sabe  

1) Porque é o melhor exame para descobrir problemas na mama.    
2) Porque com esse exame é possível descobrir câncer da mama 
bem no início. 

   

3) Porque é uma das maneiras da mulher se cuidar.    
4) Porque às vezes a mulher tem câncer na mama, mas só aparece 
quando está já avançado. 

   

5) Porque só serve para mulheres que já estão na pós-menopausa.    
6) Porque é um exame doloroso e dá para ver muito pouco o que 
existe na mama. 

   

7) Porque é um exame que a mulher toma radiação e ela pode 
contrair câncer de mama depois. 

   

8) Porque o melhor exame é o exame feito pelo médico que sabe 
encontrar onde tem “caroço” na mama. 

   

37) Alguma vez a Senhora disse ao médico do PSF que queria fazer o exame de mamografia ou 
chapa das mamas ou radiografia das mamas? 

[   ]1- sim             [   ] 2- não  
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11.2-Anexo-2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

Universidade Estácio de Sá Mestrado Profissional em Saúde da Família 

O CONHECIMENTO, A ATITUDE E A PRÁTICA, RELACIONADOS  À PREVENÇÃO E 
DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA, DAS USUÁRIAS DA  UNIDADE DO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA LAPA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezada senhora, 

Este documento lhe dará informações e pedirá o seu consentimento para participar 
de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo curso de Mestrado em Saúde da 
Família da Universidade Estácio de Sá. 

O estudo pretende estabelecer o conhecimento sobre o câncer de mama nas 
mulheres inscritas no PSF Lapa. O objetivo final é ter informações que orientem a 
reestruturação da assistência à mulher no município, contribuindo para a elaboração de 
políticas publicas de âmbito municipal, visando a prevenção e evitar os agravos desta 
importante doença. 

A pesquisa será conduzida através de questionários que perguntarão sobre o seu 
nível de instrução, de renda, sua história reprodutiva e o que a senhora sabe sobre o câncer 
de mama, em relação à prevenção, e se conhecem e realizam o auto-exame e o raio x da 
mama, exame chamado de mamografia. 

A senhora tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se 
recusar a participar ou interromper a sua participação nela a qualquer momento, sem que 
isto lhe traga qualquer prejuízo. 

As informações que a senhora nos der serão mantidas em sigilo e não serão 
divulgadas em qualquer hipótese. Os resultados do estudo serão apresentados em conjunto, 
não sendo possível identificar os indivíduos que dele participaram. 

Declaro estar ciente das informações deste Termo de Consentimento e concordo em 
participar desta pesquisa. 

 

Participante _________________________________________________________ 

 

Coordenador da Pesquisa: Mestranda Lenita Panaro Ma ddalena 
 
Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Luiz Guilherme Pessoa da Silva 
Universidade Estácio de Sá. Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família 
Telefone Mestranda: (21) 2495-09-01// (21) 9982-2643 
 
Comitê de Ética em Pesquisa:  
Email: comite.etica.pesquisa@estacio.br. 
Tel: 3231-6142 

Rio de Janeiro- RJ, ______/______/__________ 


