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RESUMO

O câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de 
mama continuam elevadas, e um dos motivos é porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Muito tem sido o esforço de 
profissionais da enfermagem na prevenção e no tratamento desta neoplasia e, desta forma,  a produção científica vem ao encontro da 
necessidade de instrumentalizar estes profissionais, desta forma este estudo objetivou analisar a produção científica da enfermagem brasileira 
sobre câncer de mama. Este é um estudo de revisão bibliográfica. Para nortear a pesquisa, formulou-se a seguinte questão: qual a produção 
científica da enfermagem brasileira sobre Câncer de Mama publicada entre os anos 2004 e 2014? Os critérios de inclusão foram: artigos 
publicados em periódicos brasileiros de enfermagem, na íntegra em português, espanhol ou inglês, no período compreendido entre janeiro de 
2004 a novembro de 2014. Como critério de exclusão, foi definido que somente seriam utilizados os artigos que  apresentavam a publicação do 
resumo. Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento que contemplou os seguintes itens: identificação do artigo; identificação do 
periódico, identificação dos autores; ano das publicações, objetivos dos estudos e principais considerações dos estudos. Os descritores utilizados 
na busca dos dados foram: “neoplasias da mama”; “enfermagem ginecológica”. O levantamento dos dados aconteceu no período de abril/maio 
de 2015. Para a seleção dos artigos foram utilizadas a Base de Dados em Enfermagem (BDENF), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME).  
Foram encontrados 146 estudos no total, destes 17 não atenderam aos critérios de inclusão e 4 estudos estavam duplicado, desta forma a 
amostra final desta revisão foi composta por 125 estudos. A maior parte dos artigos (16/12,8%) foi publicada na Revista Latino-Americana de 
Enfermagem. Como assunto principal, observou-se que 47 (37,6%) estudos abordaram assuntos relacionados as mulheres portadoras do câncer; 
25 (20%) estudos abordaram assuntos relacionados à mulheres mastectomizadas; 15 (12%) estudos abordaram a prevenção do câncer de mama 
e 4 (3,2%) estudos abordaram a mortalidade por câncer de mama; 34 (27,2%) abordaram assuntos relacionados a conhecimento de estudantes, 
docentes, profissionais sobre câncer de mama, assim como assuntos relacionados a grupos de ajuda, atuação da família e fatores de risco do 
câncer de mama. Observou-se que a maior parte dos artigos publicados estavam relacionados a doença e a mastectomia. Embora muito 
importantes publicações sobre o tratamento do câncer, a percepção das mulheres quanto ao câncer e a mastectomia e o apoio da família, as 
publicações de artigos sobre as ferramentas utilizadas para a prevenção do câncer deveriam ser mais estimuladas, mostrando desta forma não só 
adesão da enfermagem às campanhas de prevenção do câncer de mama, mas também de que forma a enfermagem tem contribuído para a
diminuição do câncer de mama.
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