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RESUMO 

 

Ações de detecção precoce do câncer de mama são cada vez mais necessárias a fim de se 

alcançar a diminuição da morbidade e mortalidade ocasionadas por esta. Dentre estas ações 

encontram-se o incentivo para a realização do exame clínico das mamas e da mamografia. 

Quando este câncer não é detectado em sua forma mais precoce o paciente é submetido a 

tratamentos mais agressivos e deletérios. O conhecimento deficiente da população com relação 

a estes aspectos acaba por torna-la mais propensa a não adoção de práticas de prevenção 

secundária do câncer de mama e a população acaba por apresentar a doença em fases mais 

avançadas. Na busca pela compreensão relativa a estes aspectos, a realização desta pesquisa 

tem o objetivo de avaliar o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres com câncer de mama 

sobre os métodos de rastreamento (exame clínico das mamas e mamografia). Trata-se de um 

estudo transversal associado a Inquérito CAP (conhecimento, atitude e prática) aplicado em 

mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico atendidas por um centro de 

referência em oncologia localizado na cidade de Fortaleza, Ceará. A amostra se compôs de 108 

mulheres que foram convidadas a assinar o Termo de Consentimento e a responder 

questionários sociodemográficos, ginecológicos, obstétricos e clínicos, bem como ao Inquérito 

CAP nos meses de novembro de 2015 a março de 2016. Todos os dados foram tabulados e 

analisados através da versão 20.0 do programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Os aspectos da resolução 466 ̸ 2012 do Conselho Nacional de Saúde foram respeitados. 

Os resultados apontaram que o conhecimento e a prática das mulheres com relação aos exames 

de detecção precoce estavam inadequados entre a maioria das participantes. A atitude foi 

considerada adequada em grande parte da amostra. A deficiência do conhecimento teve a 

contribuição da concepção errônea de que os exames de detecção precoce podem prevenir o 

câncer de mama. A avaliação da prática apresentou periodicidade de realização inadequada, 

com relação aos dois exames, com muitas participantes realizando as práticas apenas uma vez, 

onde foi diagnosticada a doença. A significância estatística foi verificada entre idade e prática 

inadequada e entre religião e prática inadequada, bem como entre o tempo de amamentação e 

conhecimento inadequado e entre idade da menarca e conhecimento inadequado. Mais ações 

educativas voltadas para as necessidades das mulheres com câncer de mama no que diz respeito 

à detecção precoce da doença são fundamentais. 

 

Palavras-chave: Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde. Neoplasias da mama. 

Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

Early detection of breast cancer actions are increasingly necessary in order to achieve the 

reduction of morbidity and mortality caused by this. Among these actions are the incentive to 

carry out the clinical breast exam and mammography. When this cancer is detected in its earliest 

form the patient is subjected to more aggressive and harmful treatments. Poor knowledge of the 

population in relation to these aspects ultimately makes it more prone to non-adoption of 

secondary prevention practices of breast cancer and the population turns out to have the disease 

at more advanced stages. In the quest for understanding on these aspects, this research aims to 

assess the knowledge, attitude and practice of women with breast cancer on screening methods 

(clinical breast exam and mammography). This is a cross-sectional study associated with the 

CAP survey conducted in women with breast cancer undergoing chemotherapy met by a referral 

center for oncology in the city of Fortaleza, Ceará. The sample consisted of 108 women who 

were asked to sign the consent form and answer questionnaires sociodemographic, gynecologic, 

obstetric and clinical as well as the Survey CAP in November 2015 to March 2016. All data 

were tabulated and analyzed using version 20.0 of the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). The aspects of Resolution 466 ̸ 2012 National Health Council were respected. The 

results showed that the knowledge and practice of women with regard to screening tests were 

inadequate among most participants. The approach was considered appropriate in most of the 

sample. Deficiency of knowledge was the contribution of the misconception that screening tests 

can prevent breast cancer. The evaluation of the practice presented frequency of inadequate 

achievement with respect to the two exams, with many participants carrying out the practice 

only once, where she was diagnosed the disease. Statistical significance was found between age 

and religion with inadequate practice, between the time of breastfeeding and age at menarche 

and inadequate knowledge and inappropriate practice with how often held mammography. 

More educational activities focused on the needs of women with breast cancer in relation to 

early detection of the disease are essential. 

 

Keywords: Nursing. Health Knowledge, Attitudes, Practice. Breast Neoplasms. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Nas últimas décadas, o câncer assumiu grande importância por estar entre as 

principais causas de morte em todo o mundo, podendo se desenvolver em qualquer parte do 

corpo. Alguns órgãos são frequentemente mais afetados, como pulmão, mama, colo do útero, 

próstata, colón e reto, pele, estômago, esôfago, medula óssea e cavidade oral (BRASIL, 2012d). 

Dentre as neoplasias malignas de grande magnitude e frequência o câncer de mama 

responde por 25% dos novos casos da doença em todo o mundo a cada ano, tendo sua incidência 

aumentada em países desenvolvidos e também nos menos favorecidos (BRASIL, 2012b; 

BRASIL, 2012c; BRASIL, 2012d; BRASIL, 2015b).   

No Brasil o aumento no número de casos e de óbitos ocasionados pela patologia 

apresentou significativo aumento. Com exceção da região Norte, onde o câncer cervical ocupa 

a primeira posição, o câncer de mama é o tipo mais frequente em mulheres de todas as regiões, 

desconsiderando os tumores de pele não melanoma (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2012c; 

BRASIL, 2015a).   

Com relação à óbitos ocasionados pelo câncer de mama no Brasil, no ano de 2010, 

o número de mortes foi de 12. 852, contabilizando homens e mulheres, e segundo o Sistema de 

Informação sobre Mortalidade no ano de 2011 esse total atingiu a marca de 13.345, sendo 120 

homens e 13.225 mulheres e em 2013 chegou a alarmantes 14.388 óbitos, com 181 homens e 

14.206 mulheres (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2012c; BRASIL, 2015b).    

No ano de 2012 a estimativa para novos casos de cânceres de mama para o país 

totalizou 52.680, segundo o Instituto Nacional do Câncer, e para 2014 este número subiu para 

57.120. Para o ano de 2016 estima-se que 57. 960 pessoas serão diagnosticadas com a doença. 

Para o Ceará estimou-se para o ano de 2014 cerca de 2060 casos novos, sendo 850 na capital 

Fortaleza e para 2016 calcula-se que cerca de 2160 casos novos venham à existência, com 860 

para a capital (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2012c; BRASIL, 2014a; BRASIL, 2015a).  

Tal aumento da incidência se deve a uma maior exposição dos indivíduos aos 

chamados fatores de risco, fatores associados que aumentam as chances de a pessoa desenvolver 

a patologia. Mudanças no perfil de adoecimento da população brasileira também contribuíram, 

com estas se devendo em grande parte a modificações no estilo de vida, tais como: padrões de 

alimentação e consumo e redução no número médio de filhos. Se tratando de câncer de mama, 

os principais fatores de risco estão ligados à itens que não são passíveis de modificação 

(BRASIL, 2012a). 



13 

 

Dentre os principais fatores de risco associados ao câncer de mama encontram-se a 

idade, aspectos endócrinos e genéticos. História familiar, principalmente em parentes de 

primeiro grau antes dos 50 anos, menarca precoce (antes dos 12 anos), menopausa tardia (após 

os 50 anos), nuliparidade e primeira gestação após os 30 anos de idade estão incluídos entre os 

fatores (BRASIL, 2012a; LAUTER et al., 2014). 

Outros fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer de mama incluem: 

comportamento com respeito à exposição hormonal, envolvendo terapia de reposição hormonal 

pós-menopausa, principalmente se prolongada por mais de cinco anos, exposição à radiação 

ionizante antes dos 40 anos, ingestão regular de álcool, falta de atividade física, obesidade pós-

menopausa e má alimentação (BRASIL, 2012a; LAUTER et al., 2014). 

O câncer de mama está, na sua maioria, ligado a fatores de risco que não podem ser 

modificados. Porém, é viável realizar uma prevenção primária quando esta se pauta no controle 

de fatores relacionados à estilo de vida, que podem ser modificados. Estudo apontou que é 

possível prevenir casos de câncer de mama por meio da alimentação, atividade física e gordura 

corporal adequadas (SCHNEIDER et al., 2014). 

Quanto mais exposta está a pessoa aos fatores de risco supracitados, mais atenta 

deve se mostrar diante do aparecimento de sinais e sintomas indicativos da presença do câncer 

de mama. Dentre estes, o sintoma mais comum é a presença de um nódulo, que pode se 

apresentar indolor, duro e irregular ou globoso e bem definido (BRASIL, 2013c).  

Outros achados sugestivos da doença são: saída de secreção pelo mamilo, coloração 

avermelhada da pele da mama, edema cutâneo semelhante à casca de laranja, retração cutânea, 

dor ou inversão no mamilo, descamação ou ulceração do mamilo. Podem também surgir 

nódulos palpáveis na axila (BRASIL, 2013c). 

Diante da presença de tais sinais e sintomas é importante que o indivíduo busque 

atendimento nos serviços de saúde a fim de se investigar o quadro. Porém o que se observa no 

Brasil, é que as taxas de mortalidade ainda estão elevadas, possivelmente pelo grande número 

de diagnósticos tardios, em fases avançadas (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2012c). 

Por esta razão destina-se ênfase especial à prevenção relacionada à detecção 

precoce, a qual se dá na forma de evitar que um quadro mais grave se instale, identificando a 

doença em sua fase inicial e intervir a tempo de o tratamento interferir o mínimo possível na 

vida do indivíduo (SCHNEIDER et al., 2014). Detecção precoce não pode ser confundida com 

ações de prevenção primária, pois estas visam evitar a ocorrência da doença e tem o intuito de 

diminuir a exposição à fatores de risco. Esta estratégia é tida como prevenção secundária 

tencionando a redução da mortalidade pela doença (BRASIL, 2015c). 
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Ainda visando uma maior atuação frente ao câncer de mama, a promoção da saúde 

preconiza que ações intersetoriais de todos os níveis de atenção em saúde promovam o amplo 

acesso a informações claras, consistentes e culturalmente apropriadas, visando a melhoria da 

saúde da população e tornando-a aliada na detecção precoce da doença (BRASIL, 2013c).  

Ao longo de décadas ações e programas para o controle do câncer de mama, e outros 

tipos de neoplasias malignas, no Brasil vêm sendo intensificados. Em meados dos anos 80, o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, focava o cuidado à mulher que ia além 

do ciclo gravídico-puerperal, focalizando outros aspectos de sua saúde (BRASIL, 1984). 

 Em 1986 o Programa de Oncologia do Instituto Nacional do Câncer/ Ministério da 

Saúde foi criado, onde em 1990 teve suas linhas básicas de trabalho pautadas na informação e 

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

Já no final dos anos 90, a implantação do Programa Viva Mulher iniciou ações 

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

precoce do câncer de mama. Em 2004 o Consenso sobre o controle do câncer de mama propôs 

diretrizes técnicas para o controle do câncer de mama no Brasil (BRASIL, 2004).  

No ano seguinte, em 2005, foi lançada a Política Nacional de Atenção Oncológica, 

onde o controle dos cânceres de colo do útero e de mama se destacou como componente 

fundamental dos planos estaduais e municipais de saúde, visando organizar uma linha de 

cuidados que perpassasse todos os níveis de atenção (BRASIL, 2005). 

Também em 2005 foi elaborado o Plano de Ação para o Controle dos Cânceres de 

Colo do Útero e de mama, que se baseava em diretrizes estratégicas que envolviam: aumento 

de cobertura da população-alvo, garantia da qualidade, fortalecimento do sistema de 

informação, desenvolvimento de capacitações, estratégia de mobilização social e 

desenvolvimento de pesquisas (BRASIL, 2005). 

Em 2006, o Pacto Pela Vida reafirmou a importância da detecção precoce 

incluindo-as como prioridade na agenda sanitária (BRASIL, 2006). Neste pacto, para os anos 

de 2010 e 2011 foram definidas onze Prioridades em saúde, sendo as Prioridades II e V ligadas 

diretamente ao controle dos cânceres de mama e do colo do útero. A prioridade II tinha como 

um de seus objetivos a ampliação da oferta da mamografia, visando alcançar uma cobertura de 

60% da população-alvo (mulheres de 50 a 69 anos) (BRASIL, 2012a).  

Em 2009, a criação do Sistema de Informação do Câncer de Mama, o aumento da 

oferta de mamografias pelo Ministério da Saúde e a publicação de mais documentos 

relacionados ao câncer de mama impulsionaram a organização das ações de controle no Brasil, 

o que propiciou amplo acompanhamento das informações no país com relação à temática e 
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maior abrangência de atendimento à população, focalizando também a informação (BRASIL, 

2013b).  

Em 2011 foi reafirmada a priorização do controle do câncer de mama com o 

lançamento do Plano Nacional de Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e 

Tratamento do Câncer. Em 2013 a Política de Atenção Oncológica foi atualizada pela Política 

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

Doenças Crônicas no âmbito do SUS (BRASIL, 2013b). 

 A nova Política frisou ações integradas na atuação em áreas estratégicas como a 

prevenção e a detecção precoce do câncer de mama, sendo na mesma época instituído o Sistema 

de Informação de Câncer (BRASIL, 2013b). Em 2014, visando organizar a atenção secundária, 

estabeleceu-se incentivos financeiros de custeio e de investimento para a implantação de 

Serviços de Referências para Diagnóstico do Câncer de Mama (BRASIL, 2014b).  

Mais recentemente no ano de 2015 através da Portaria Nº 59, de 1º de outubro de 

2015, entraram em vigor as Diretrizes Nacionais para a Detecção Precoce do Câncer de Mama 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, visando à qualificação de gestores quanto à organização 

da linha de cuidados com o câncer de mama e dar subsídios para auxiliar profissionais de saúde 

e pacientes em suas ações frente a esta temática (BRASIL, 2015c). 

Salienta-se ainda que, em vista do avanço das tecnologias e a produção cada vez 

mais crescente à nível de conhecimentos científicos, as Recomendações para a Detecção 

Precoce do Câncer de Mama do SUS foram atualizadas e ampliadas, formulando-se as 

supracitadas Diretrizes Nacionais para Detecção Precoce do Câncer de Mama, a partir da busca 

por evidencias na bibliografia científica, por meio de revisões sistemáticas, na qual participa da 

consolidação e elaboração de documentos baseados em evidencias (BRASIL, 2015c). 

Atuantes nas ações das políticas voltadas para a redução da mortalidade pelo câncer 

de mama Centros tais como o Instituto Nacional do Câncer, especializados na identificação e 

tratamento da doença consideram que a detecção precoce, identificação de lesões mamárias em 

estágios iniciais, é aliada imprescindível no combate à mortalidade por esta, visando também o 

melhor prognóstico e menor morbidade associada ao tratamento. (BRASIL, 2014b; BRASIL, 

2015c).   

Dentre as ações de detecção precoce estão o diagnóstico precoce e o rastreamento. 

Diagnóstico precoce tem como objetivo identificar pessoas que já apresentem sinais e sintomas 

da doença levando-as à receberem tratamento em tempo hábil de cura. Ações desta natureza 

consideram essenciais a abordagem junto à mulher orientando sobre os principais achados 

envolvidos na presença do câncer de mama (BRASIL, 2014b). 
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Esta abordagem considera orientações com relação a mudanças habituais das 

mamas em cada fase do ciclo de vida, visando a capacitação desta em se apresentar atuante 

frente à sua saúde. Profissionais de saúde são convocados a se capacitarem para avaliação de 

casos suspeitos. E diante desta estratégia, serviços de saúde devem estar preparados para 

diagnosticar e facilitar o acesso desta mulher de maneira fácil e rápida (BRASIL, 2014b). 

Diretrizes (BRASIL, 2015c) mostram que em países de média e baixa renda os 

cânceres de mama predominantemente são diagnosticados em estágios avançados, aumentando 

a morbidade associada ao tratamento. Por esta razão ações de diagnóstico precoce tem efeitos 

modificadores importantes sobre o estágio no momento do diagnóstico em curto e médio prazos 

(5 a 10 anos). Apenas países de alta renda conseguiram diminuir a mortalidade do câncer de 

mama nos últimos 20 anos (BRASIL, 2015c). 

Apesar de incidências maiores serem identificadas em países desenvolvidos, a 

diferença entre incidência e mortalidade é bem menor. Como se observa nos dados numéricos 

relativos a este assunto em que nos Estados Unidos a taxa bruta de incidência de 143,8 e de 

mortalidade de 29,4 por 100 mil mulheres, enquanto que no Brasil a taxa bruta de incidência é 

de 52,5 e de mortalidade 12,26 por 100 mil mulheres. Tal fato pode estar relacionado à maiores 

ações de diagnósticos precoces e identificação de canceres em estágios iniciais (BRASIL, 

2013c). 

A outra abordagem, o rastreamento, envolve buscas na população assintomática, a 

fim de identificar sinais e sintomas relacionados e proceder com investigação e tratamento, com 

maior impacto na redução da mortalidade. Tal ação se inicia com a delimitação da população-

alvo, aquelas com risco para o desenvolvimento da doença, e finaliza com o diagnóstico das 

lesões suspeitas e no tratamento das que apresentarem o câncer (SILVA; HORTALE, 2012).  

O rastreamento pode ser oportunístico onde se aproveita a presença da pessoa no 

serviço de saúde para realizar testes de rastreamento ou solicitar exames e o organizado, 

populacional, que se baseia na criação de programas estruturados onde a população-alvo é 

convidada a participar das ações de rastreamento nos períodos preconizados, com 

monitoramento e avaliação do desempenho (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2015c) 

O risco-benefício de tais ações deve ser bem avaliado para se evitar resultados falso-

positivos ou falso-negativos, que geram ansiedades, o sobre diagnóstico e o sobre tratamento, 

relacionados a achados benignos e o risco da exposição à radiação ionizante. Todas as 

intervenções devem ser muito bem analisadas (BRASIL, 2014b). 

Dentre os métodos de detecção precoce mais utilizados estão: o exame clínico das 

mamas (ECM) e a mamografia. O exame clínico das mamas é realizado por profissional 
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habilitado e treinado para avaliar sinais e sintomas sugestivos de câncer bem como identificar 

alterações benignas, no momento da consulta ginecológica (BRASIL, 2013c).  

Juntamente com a anamnese, a propedêutica correta do ECM proporciona maiores 

chances de identificação de lesões, onde engloba as seguintes etapas: inspeção estática e 

dinâmica e palpação das mamas e das axilas. Tal exame pode detectar tumores de até um 

centímetro de diâmetro, se superficiais (BRASIL, 2013c). 

De acordo com todas as pesquisas presentes nas Diretrizes Nacionais para a 

Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil existe incerteza sobre a eficácia do 

rastreamento com ECM, havendo, portanto, ausência de recomendação (favorável ou contrária) 

para esta prática frente ao rastreamento para o câncer de mama (BRASIL, 2015c). 

No entanto, neste mesmo documento é colocado que a realização regular do ECM, 

como método de rastreamento, poderia ser um complemento ao rastreamento com mamografia. 

Este método tem sido amplamente indicado em substituição à mamografia, em particular em 

mulheres com menos de 50 anos de idade, pelo fato do exame mamográfico não ser tão sensível 

em virtude das mamas densas. É mencionado também que conforme forem surgindo mais 

pesquisas abordando a relação entre o ECM e a redução da mortalidade por câncer de mama, 

estes serão considerados nas recomendações (BRASIL, 2015c). 

 A mamografia é atualmente o exame mais eficaz na detecção precoce do câncer de 

mama, considerado o padrão ouro nesta categoria e indicado como método de rastreamento. 

Consiste em uma radiografia da mama, com grande sensibilidade, que é capaz de identificar 

alterações que muitas vezes não são perceptíveis nem à própria pessoa e nem ao profissional 

que realiza o exame clínico das mamas (RODRIGUES, OLIVEIRA, 2013; SANTOS, 

CHUBACI, 2011; SILVA; HORTALE, 2012). 

A mamografia, como exame de detecção precoce para o câncer de mama, começou 

a ser utilizada na metade do século vinte e desde então programas articulados vem adotando 

este método de rastreio como fundamental para diminuição da mortalidade pela doença. Apesar 

de ter sido um método revolucionário no diagnóstico de lesões ainda não palpáveis e um aliado 

nas ações de detecção precoce do câncer de mama, a mamografia necessitava de testes que 

comprovassem sua eficácia na redução da mortalidade. Sendo assim vários países adotaram 

estes testes e comprovado o êxito da mamografia neste quesito houve a indicação da 

mamografia como um dos métodos de rastreamento (BRASIL,2015a). 

 O aumento da adesão a este exame está diretamente relacionado com diagnósticos 

mais precoces e maiores possibilidades de cura após a descoberta de uma neoplasia maligna. 

Este é também o exame mais citado em estudos que avaliam o grau de conhecimento de 
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mulheres acerca dos métodos de detecção precoce do câncer de mama (RODRIGUES, 

OLIVEIRA, 2013; SANTOS, CHUBACI, 2011; SILVA; HORTALE, 2012).  

Com relação a tais métodos de detecção precoce, as indicações, na população de 

risco habitual, variam conforme idade e fatores particulares de cada indivíduo. Na população 

feminina, para mulheres de 50 a 69 anos, a rotina de rastreamento recomendada é a realização 

da mamografia a cada dois anos. (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013c; BRASIL, 2015a). 

Para aquelas com idade entre 40 e 49 anos, a recomendação é o exame clínico anual 

e uma mamografia diagnóstica em caso de este estar alterado. Para mulheres de 35 anos de 

idade ou mais, com risco elevado para câncer de mama, a indicação é a realização do exame 

clínico das mamas e mamografia anualmente iniciando-os aos 35 anos de idade (BRASIL, 

2009; BRASIL, 2013c). 

Tais fatores que tornam essas mulheres com risco elevado incluem: história familiar 

de câncer de mama em parente de primeiro grau antes dos 50 anos de idade ou de câncer 

bilateral de mama ou de ovário em qualquer idade, história familiar de câncer de mama 

masculino e diagnóstico próprio de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular 

in situ (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013c).  

A prevalência de mulheres com risco elevado para câncer de mama na população 

brasileira é pouco conhecida, segundo o Instituto Nacional do Câncer, não se possibilitando a 

estimativa da realização dos exames de rastreamento em tal público (BRASIL, 2014b). 

O rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos traz mais 

danos do que benefícios. Na faixa de 50 a 59 anos os riscos e benefícios são limítrofes, mas 

possivelmente favoráveis. De 60 a 69 anos o benefício é provavelmente positivo e para 

mulheres com mais de 70 anos o rastreamento mamográfico não tem evidencias conclusivas 

(BRASIL, 2015c).  

Apesar de amplamente aceito como método de rastreamento para o câncer de 

mama, a mamografia tem seus benefícios e malefícios, devendo estes serem seriamente 

observados quanto à população alvo e a periodicidade, o que contribuirá para a diminuição dos 

danos relacionados com o rastreamento mamográfico (BRASIL, 2015c).  

Tais ações de detecção precoce têm na atenção primária em saúde um papel de 

agregar ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. É seu papel esclarecer os fatores de risco e proteção para 

o câncer de mama, classificar o risco de desenvolvimento do câncer de mama das pessoas 

atendidas, agendar com o mínimo de tempo de espera os casos de pessoas com queixas 

mamárias, identificação de casos suspeitos por meio do ECM e seu devido referenciamento 
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para investigação diagnóstica. Para fins de rastreamento, os profissionais devem ter plena 

ciência dos métodos existentes, periodicidade e a população-alvo (BRASIL, 2015c).    

Serviços secundários e terciários em saúde também podem ser usados como 

referências em diagnósticos e tratamentos de saúde relacionados ao câncer de mama. A 

recomendação é que o acesso das pessoas com sinais e sintomas suspeitos, encaminhados da 

atenção primaria seja garantido em tempo hábil (BRASIL, 2013c).  

Como o foco das ações de controle do câncer de mama inclui a adesão aos métodos 

de detecção precoce, o conhecimento de fatores que são impeditivos da realização dos exames 

por parte das mulheres ou que dificultam estes, são grandes aliados no auxílio ao planejamento 

de ações de melhoria da adesão e superação de barreiras (SCHNEIDER et al., 2014). 

Estudo realizado por Gonçalves et al. (2009) com mulheres que apresentaram o 

câncer de mama, constatou que mais da metade destas não tinha conhecimento acerca da doença 

e nem de como ela podia ser precocemente detectada, a maioria recebeu o diagnóstico da doença 

em fases mais avançadas e o tratamento cirúrgico foi o mais realizado entre elas.  

Tal fato é de grande preocupação, pois a falta de conhecimento dos métodos de 

detecção precoce que acarretam em diagnósticos tardios traz consigo impossibilidade de cura, 

diminuição da sobrevida, grandes impactos psicológicos, mutilação e comprometimento da 

qualidade de vida, principalmente em mulheres com história primária de câncer de mama. 

Por este motivo pesquisas recentes consideram como válidas todas as estratégias 

voltadas à educação em saúde no contexto oncológico de prevenção do câncer de mama, pois 

estas levam a comportamentos mais saudáveis, maior adesão a tratamentos e influenciam 

positivamente sua condição de saúde, além de retirar medos e estigmas (OLIVEIRA et al., 

2012; SILVA et al., 2012).  

Como uma das aliadas neste processo, a educação em saúde é uma das estratégias 

mais utilizadas por profissionais assistenciais com vistas a se alcançar uma mudança de atitude 

em uma população e torna-la participante ativa no processo de autocuidado, promoção da saúde 

e melhoria da qualidade de vida, auxiliando-os no diagnóstico, tratamento e cura de 

enfermidades (DIOGENES; LINARD; TEIXEIRA, 2010). 

A fim de se alcançar o efeito desejado a educação em saúde deve englobar desde 

aspectos influenciadores do referido cenário em que a população se insere, deficiências 

observadas quanto ao conhecimento sobre determinado assunto, bem como suas atitudes e 

práticas frente a este. O profissional deve estar plenamente envolvido com este compromisso e 

propiciar segurança ao educando.  
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O preparo é fundamental nestes casos. Porém, observando-se questões levantadas 

acerca da promoção da saúde mamária percebe-se que o atendimento vivenciado por muitas 

mulheres está aquém do que é preconizado, com relação ao recebimento de orientações e 

compartilhamento de ideias (BRITO et al., 2010).  

Além do preparo referente ao conhecimento técnico e científico ligado à temática 

que pretende abordar frente a um público alvo, o profissional deve compreender plenamente 

todo o universo em que está se inserindo. As atividades educativas devem compreender 

estratégias de promoção da saúde tendo em vista o alcance dos objetivos propostos (COSTA, 

2012; FERNANDES et al., 2012; NERI et al., 2013; NICOLAU, 2010). 

  Dentre as mais variadas formas de se apreender o que determinada população 

detém de um tema está a avaliação do conhecimento, atitude e prática desta através da aplicação 

de um inquérito investigativo com questões que propiciam tal finalidade. Estes estudos 

permitem a obtenção da ciência das reais necessidades da clientela, objetivando intervir na 

promoção da saúde de forma equitativa e integral (COSTA, 2012; FERNANDES et al., 2012; 

NERI et al., 2013; NICOLAU, 2010).  

 Silveira et al. (2014) ressalta ainda que tais identificações são extremamente 

relevantes pois pesquisa realizada por esta observou que a base de atitudes e práticas adequadas 

advém de um conhecimento adequado, sendo o contrário também encontrado pois a falta de 

conhecimento interferiu significativamente junto às atitude e práticas que foram inadequadas.  

Diversos estudos (BRITO et al., 2010; FRANÇA et al., 2012; LAGES et al., 2012; 

PONCE, 2012; SANTOS; CHUBACI, 2011; SCHNEIDER et al., 2013; SCHNEIDER et al., 

2014;) realizados com mulheres utilizando as três variáveis da metodologia CAP 

(conhecimento, atitude e prática), ou apenas uma delas, envolvendo o câncer de mama apuraram 

valiosos achados, quanto às suas relações com a situação sociodemográfica destas e até que 

ponto o conhecimento deficiente afeta sua atitude e prática.  

Estudos que visam entender a realidade quanto a realização por parte da população 

acerca dos métodos de detecção precoce para o câncer de mama nos proporcionam guias quanto 

à maior atenção que deve ser dispensada à determinados grupos (FRANÇA et al., 2012; LAGES 

et al., 2012; SCHNEIDER et al., 2013; SCHNEIDER et al., 2014; SILVA, 2014). 

A fim de auxiliar a enfermagem na busca pela sua aplicação do cuidado e dar 

subsídios para implementação de estratégias de educação em saúde consideravelmente efetivas 

a metodologia CAP está sendo bastante utilizada. Esta permite junto com o levantamento 

demográfico e epidemiológico, desenvolver ações que visem a uma maior adesão de 
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determinados extratos da população com relação a campanhas de promoção da saúde e 

prevenção de agravos. 

Comprovando o exposto, estudo de Santos e Oliveira (2010) observou que tal 

aplicação propiciou o direcionamento de questões voltadas para riscos, tratamentos e 

importância da tomada de decisões adequada com relação ao assunto estudado, visto ser esta a 

deficiência e o motivo que interferia na não adesão do público alvo às campanhas educativas.  

Se tratando a enfermagem de uma ciência, esta possui princípios, leis e teorias que 

norteiam o cuidado e dão embasamento para ações em promoção, prevenção e tratamentos em 

saúde, bem como pesquisas e inovações, de forma sistematizada e organizada. Para pôr em 

prática e expressar o conhecimento científico é necessário que se utilize de meios para tal fim. 

(OLIVEIRA; FERNANDES; ROCHA et al., 2008; SAWADA, 2008). 

Na atenção primária à saúde o enfermeiro como ser atuante frente ao cuidado 

integral à saúde da mulher deve estar atento a todos os aspectos relacionados a este e ter amplo 

conhecimento quanto à influência de fatores biológicos, emocionais, sociais no processo saúde 

doença das pacientes (ZAPPONI; TOCANTINS; VARGENS, 2015). 

Especialmente a enfermagem, na atenção primária à saúde, tem várias atribuições 

ligadas à detecção precoce do câncer de mama, tais como: a realização do exame clinico das 

mamas, a avaliação de sinais e sintomas relacionados a este e educação em saúde frente à 

população quanto aos métodos de detecção precoce. Deve também contribuir, realizar e 

participar das ações de educação permanente junto a todos os membros componentes da equipe 

de saúde, na capacitação e sensibilização dos recursos humanos para atuar nas ações de 

detecção precoce da doença (BRASIL, 2013c).  

Nas atenções secundária e terciária, ações de enfermagem pautadas no tratamento 

adequado, na diminuição dos efeitos causados pela doença e pelo tratamento e recuperação pós-

cirúrgica, quando necessário, são imprescindíveis. Porém estratégias que visem a educação em 

saúde relacionada à patologia devem continuar a existir. Devendo este ser um processo contínuo 

em todos os níveis de atenção à saúde.  

Observa-se pelas pesquisas citadas acima que muitos estudos avaliam o 

conhecimento, a atitude e a prática de mulheres sadias, nos fornecendo valiosos achados. Mas 

a maioria destes coloca como um dos fatores de exclusão da participação o fato da mulher ter 

sido portadora do câncer de mama. Porém a necessidade de se obter informações válidas acerca 

desta população se mostra cada vez mais necessária.  

A mulher que apresenta o câncer de mama pode nos indicar valiosos achados com 

relação às suas reais necessidades. Esta população específica já apresenta o diagnóstico da 
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doença. Convém investigarmos qual foi a sua atuação diante dos métodos de rastreamento para 

entendermos em que âmbito se apresenta a área com precisão urgente de intervenções neste 

quesito da detecção precoce. 

Tal necessidade se mostra presente ante a realidade que atual. Existem programas 

governamentais voltados à detecção precoce do câncer de mama, como explicitado em 

parágrafos anteriores. Estes já abrangem grande parte de nosso país. Locais apropriados para o 

atendimento de pacientes que apresentem alterações mamárias e que necessitem de atenção 

especializada são cada dia mais numerosos. 

Buscando-se por entendimento nesta questão uma indagação importante seria se 

existe relação entre o estadiamento do tumor, no momento do diagnóstico, e o conhecimento, a 

atitude e a prática da mulher com câncer de mama. Sendo pertinente também a verificação do 

conhecimento a respeito dos métodos de detecção precoce, tendo-se em vista que a mulher ao 

ser portadora da doença já deve apresentar uma gama de conhecimentos fornecida pelos 

serviços de saúde.  

Uma avaliação do conhecimento, da atitude e da prática de mulheres com câncer de 

mama possibilitará a formulação de intervenções com olhar mais diferenciado para a população 

de risco, oferecendo subsídios para profissionais, principalmente enfermeiros, executarem 

ações de educação em saúde que visem modificar comportamentos e motivar a uma ação da 

parte dos envolvidos no processo. 

Acredita-se que a identificação de áreas que requerem maior enfoque ante ao real 

comprometimento dos envolvidos será de grande relevância para a promoção da saúde, visando 

um olhar favorável à melhoria de sua qualidade de vida e saúde e prevenção de agravos, 

contribuindo na redução da alta incidência da detecção do câncer de mama em estádios 

avançados. 

Diante de todo o exposto, a realização desta pesquisa visa responder à seguinte 

questão: qual o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres com câncer de mama sobre os 

métodos de rastreamento (exame clínico das mamas e mamografia)?   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres com câncer de mama 

sobre os métodos de detecção precoce. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar os fatores relacionados à prática inadequada dos exames de detecção precoce. 

• Verificar a relação entre o estadiamento do câncer de mama que a mulher apresenta e o 

conhecimento, a atitude e a prática desta sobre os métodos de detecção precoce. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo transversal. Os estudos transversais são caracterizados pela coleta de dados 

em uma única ocasião e uma única vez. Visto que tal desenho permite a verificação da 

prevalência de um desfecho, com os resultados deste podem-se identificar pontos falhos 

relacionados ao conhecimento, a atitude e à prática em uma determinada população de mulheres 

sobre os exames de rastreamento para o câncer de mama, como também propicia a elaboração 

futura de intervenções direcionadas a suprir lacunas identificadas (HULLEI et al., 2008).  

 A opção pela aplicação do inquérito CAP se deu pelo fato de possibilitar a 

avaliação de forma dinâmica do conhecimento que a população tem sobre determinado assunto, 

sua atitude frente à problemática abordada e sua prática mediante tal abordagem (RIBEIRO et 

al., 2013).  

 

3.2. Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO) 

situado na cidade de Fortaleza- CE, visto este ser uma unidade de alta complexidade em 

oncologia, referência no Estado do Ceará, que atua desde a prevenção até o tratamento do câncer 

em suas várias formas e fases, proporcionando tratamento integrado. Este presta atendimento à 

pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde, particulares e clientes de planos de saúde. O 

Centro conta com 30 médicos e 21 profissionais nas áreas de enfermagem, farmacêutica, 

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição e serviço social, 

prestando atendimentos que vão desde consultas clínicas e prevenção à serviços de radioterapia, 

quimioterapia, hormonioterapia, imagem, leitos hospitalares, intervenções cirúrgicas e UTIs. 

Dentre a clientela atendida, encontram-se várias pacientes em tratamento para o câncer de 

mama que são beneficiadas pelas diversas modalidades de serviço oferecidas, tornando assim 

o campo bastante válido para esta pesquisa.  
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3.3 População e amostra 

 

3.3.1 População 

 

A população de estudo foi composta por mulheres com diagnóstico de câncer de 

mama primário atendidas no ambulatório do referido centro de referência. 

Foram incluídas na amostra mulheres que estavam com até 180 dias de tratamento 

quimioterápico e maiores de 18 anos.  

Foram excluídas mulheres que apresentavam metástases, porque as mesmas 

possuíam somatória de riscos para o desenvolvimento de neoplasias em nível bem superior às 

de câncer primário.  

 

3.3.2 Amostra 

A técnica de amostragem foi a aleatória simples e o cálculo amostral baseado no 

número de mulheres diferentes atendidas anualmente em tal instituição de saúde, que totaliza 

283 mulheres que receberam atendimento para o câncer de mama. 

O cálculo da amostra foi realizado utilizando-se a fórmula para estudos com 

populações finitas, descrita abaixo: 

 
                                                        n =         N. Ϩ2. (Zα ̸ 2)2 

                                           (N-1). (E2) + Ϩ2. (Zα ̸ 2)2 

Onde:  

                   - n = Tamanho da amostra 

                       - Zα ̸ 2 = Nível de confiança 

                   - E = Erro padrão 

                   - Ϩ= Desvio padrão populacional 

                   - N= Tamanho da população finita 

Após aplicação da fórmula acima citada utilizando-se os parâmetros: Z=95%, 

N=283 e E= 5%, obteve-se o valor da amostra (n) de 108 mulheres.   

 

3.4 Coleta de dados  

 

Os dados foram coletados seguindo-se o fluxograma abaixo (Figura 1):  
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Figura 1.  Fluxograma da coleta de dados.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Ao chegar ao serviço era realizada uma análise dos prontuários das pacientes que 

seriam atendidas no referido dia. Selecionava-se as pacientes que atendiam aos critérios de 

inclusão para a participação na pesquisa.  

Após a seleção, o contato formal inicial junto à mulher era no momento em que esta 

estava disposta em sala de espera ou na sala de tratamento quimioterápico, salientando-se que 

este momento não ultrapassou a média de 20 (vinte) minutos e que não atrapalhou seu 

atendimento no serviço. 

Os dados foram coletados nos meses de novembro de 2015 a março de 2016. O 

questionário, elaborado pela autora, abordou dados referentes a condições sociodemográficas, 

ginecológicas e obstétricas e clínicas abrangendo histórico pessoal e familiar da mulher 

(Apêndice A). 

Participaram da coleta de dados a autora e uma acadêmica de enfermagem, que 

recebeu o devido treinamento para participação na pesquisa, tendo sido orientada quanto a todos 

os aspectos relacionados ao estudo e orientações a serem dispensadas às participantes. 

 

3.4.1 Questionário  

 

O questionário elaborado pela autora continha características sociodemográficas, 

ginecológicas, obstétricas e clínicas e abordou as seguintes variáveis: 

• Características sociodemográficas: 

- Idade em anos 

- Localidade: procedência da participante. 

- Raça: raça a que a participante se considera pertencente.  

Pacientes 

incluídas na 

amostra

Análise dos 

prontuários do 

atendimento 

diário

Checar critérios 

de inclusão e 

exclusão

Questionário Inquérito CAP



27 

 

- Estado civil- foram dadas as seguintes opções a participante: solteira, casada, união estável, 

divorciada, viúva. 

- Escolaridade –foram dadas as seguintes opções a participante: primeiro grau incompleto, 

primeiro grau completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior 

incompleto e ensino superior completo. 

- Ocupação- nesta opção se indagou da participante se esta tem emprego ou é autônoma e em 

que consiste a ocupação, se ela é aposentada ou então se é desempregada. 

- Renda familiar em reais. 

- Religião - foram dadas as seguintes opções a participante: católica, evangélica, espírita ou 

outras. 

• Características obstétricas e ginecológicas 

- Idade da menarca em anos. 

- Idade da menopausa em anos. 

- Gesta:         Parto:          Aborto:    

- Idade da primeira gestação em anos. 

- Se esta amamentou com opções de resposta sim ou não. 

- Tempo de aleitamento materno em meses. 

- Uso de anticoncepcional com opções de resposta sim ou não. 

- Se já realizou cirurgias ginecológicas, com opções de resposta sim ou não. Se sim em que 

local. 

- Se já teve doença benigna da mama, com opções de resposta sim ou não. Se sim, que ela 

especificasse de acordo com as opções: cisto, nódulos, outros (especificar).   

- Se teve algum caso de câncer de mama na família com opções de resposta sim ou não. 

- Grau de parentesco da pessoa que apresentou o câncer de mama. 

• Características clínicas 

- Data do diagnóstico: data em que a paciente foi diagnosticada com a doença, no referido 

serviço. 

- Tipo de câncer de mama e estadiamento da doença, conforme classificado no prontuário da 

paciente. 

- Data de início do tratamento para o câncer de mama. 

- Tipos de tratamentos realizados para o câncer de mama. 

- Tempo em que realiza o tratamento quimioterápico para o câncer de mama.  
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3.4.2 Inquérito CAP  

 

O Inquérito CAP aplicado foi construído e validado por Silva (2012), que avalia 

conhecimento, atitude e prática relacionados aos métodos de detecção precoce e rastreamento, 

para o câncer de mama envolvendo o exame clínico das mamas e a mamografia (ANEXO A). 

O Inquérito CAP original contém as seguintes variáveis: 

• Conhecimento sobre os exames de detecção precoce: 

1. Você já ouviu falar em: 

a)  exame clínico das mamas: (  ) SIM  (   ) NÃO 

b) Mamografia (   ) SIM  (   ) NÃO 

2. Como deve ser realizado: 

a) Exame clínico das mamas: mensal; semestral; anual; outros. 

b) Mamografia:  mensal; semestral; anual; bianual; outros. 

3. Você sabe para que servem estes exames? Detecção precoce do câncer de mama; não 

sabe; outra finalidade. 

• Atitude sobre os exames de detecção precoce: 

1. Você acha que deve realizar estes exames? (   ) SIM, ir para o item 2.              

   (   ) NÃO. Porque________ 

2. Porque você acha necessário? 

(   ) Detecção precoce  e ̸ ou  

(   ) Prática de autocuidado e ̸ ou 

(   ) Outra finalidade______________ 

(   ) Não sabe   

• Prática em relação aos exames de detecção precoce 

1. Você já realizou: 

a) Exame clínico das mamas: 1. (   ) Sim  2. (   ) Não 

Se não, por que____________________________________________ 

b) Mamografia: 

1. (   ) Sim  2. (   ) Não 

Se não, por que____________________________________________ 

2. Você realiza os exames com que periodicidade  

a) Exame clínico das mamas: semestral, anual, outros. 

b) Mamografia: anual, bianual, outros. 
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 O Inquérito CAP supracitado foi adaptado para a presente pesquisa, onde foram 

incluídos aspectos relacionados à atitude e à prática. A versão adaptada está disponível no 

Apêndice B. 

• Atitude sobre os exames de detecção precoce: 

- Incluído o item que avalia o grau de necessidade referido pela participante 

Você acha: 1. Muito necessário; 2, Necessário; 3. Pouco Necessário; 4. Desnecessário; 5. 

Não sabe. 

• Prática em relação aos exames de detecção precoce: 

- Ressalta-se que tal item avalia a prática da mulher com relação aos exames antes do 

diagnóstico da doença. 

- Incluídos itens que indagam a quantidade de vezes que a mulher realizou o exame clínico 

das mamas e se suas mamas eram avaliadas em todas as consultas ginecológicas. 

- Incluído item que indaga a quantidade de vezes que a mulher realizou a mamografia.  

Para avaliação do conhecimento, da atitude e da prática em adequada ou 

inadequada, seguiu-se os critérios estabelecidos abaixo: 

                    a) Conhecimento: 

                    -Adequado: quando a mulher referir já ter ouvido falar sobre os exames de detecção 

precoce do câncer de mama (exame clínico e mamografia), souber citar a periodicidade com 

que devem ser realizados estes exames e que eles servem para a detecção precoce. 

                     -Inadequado: quando a mulher referir que nunca ouviu falar dos exames ou já ter 

ouvido, porém não souber citar como devem ser feitos estes exames e nem para que servem.  

                     b) Atitude: 

                     -Adequada: quando a mulher relatar que deve realizar os exames e apresentar 

como motivo para a realização destes exames a detecção precoce do câncer de mama e/ou 

quando referir como motivo o fato de ser um exame de rotina ou o desejo de saber se está tudo 

bem com ela.  

                     -Inadequada: quando a mulher relatar que não deve fazer os exames ou apresentar 

outras motivações para a realização do exame que não a detecção precoce do câncer de mama 

ou autocuidado.  

                     c) Prática  

                     -Adequada: quando a mulher relatar que realiza este exame com periodicidade 

anual e em relação à mamografia, quando a mulher referir realiza-lo anualmente ou, pelo 

menos, a cada dois anos. 
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                      -Inadequada: quando a mulher houver realizado estes exames em periodicidade 

diferente das citadas acima ou nunca ter realizado.  

Obs.: A realização da mamografia foi válida para mulheres de 50 anos ou mais. 

Todas os dados foram analisados mediante literatura pertinente (BRASIL, 2009; BRASIL, 

2013c; BRASIL, 2014).   

 

3.5 Organização e Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados através da versão 20.0 do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e apresentados em tabelas.  

Após a realização da análise da adequabilidade ou inadequabilidade do 

conhecimento, atitude e prática das mulheres com relação aos métodos de detecção precoce, 

rastreamento, estes foram relacionados com informações pertinentes à dados 

sociodemográficos, ginecológicos, obstétricos e clínicos a fim de se obter associações 

significativas, sendo que para todas as análises um valor de p < 0,05 será considerado 

estatisticamente significativo, utilizando-se o teste do Qui-quadrado de Pearson.    

O Odds Ratio (OR) foi calculado para se observar a razão de chances de mulheres 

com estadiamentos iniciais e avançados terem conhecimento, atitude e prática adequados ou 

inadequados.  

 

3.6 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo atendeu a todos os aspectos éticos da Resolução nº 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas e testes em seres humanos incorporando 

princípios da bioética, tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade 

(BRASIL, 2013a).  Ressalta-se que todos os participantes foram orientados a assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), assinado pelo pesquisador e pelo 

participante, sendo o mesmo apresentado em duas vias, que ficaram cada uma em poder das 

referidas partes envolvidas. O projeto foi submetido à Plataforma Brasil a fim de se obter 

autorização para início e continuidade da pesquisa, visto esta se tratar de pesquisa envolvendo 

pessoas e foi aprovado com o CAAE 49717315.7.0000.5054, com número de parecer 1320619.  
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4 RESULTADOS 

 

A Tabela 1 contém os dados sociodemográficos das mulheres com câncer de mama 

participantes da pesquisa. 

Tabela 1 - Distribuição dos dados sociodemográficos das participantes do estudo.  
Característica N % 
Idade (anos)    

18 a 39  13 12,0 
40 a 49  32 29,6 
50 a 69  45 41,7 
70 a 79  18 16,7 

Procedência   
Capital 48 44,4 
Interior 60 55,6 

Raça    
Branca 25 23,1 
Negra, parda, morena ou mulata 77 71,3 
Outra  06 5,6 

Estado civil   
Com companheiro 60 55,6 
Sem companheiro 48 44,4 

Escolaridade    
Analfabetas 06 5,6 
≤Ensino fundamental 61 56,5 

≤ Ensino médio 30 27,8 

≤ Ensino superior 11 10,2 

Ocupação     
Ativas 43 39,8 
Inativas 65 60,2 

Renda familiar (em S.M.) *   
< 1  51 47,2 
 2 a 3  45 41,7 
> 3  12 11,1 

Religião   
Católica 72 66,7 
Evangélica 30 27,8 
Outras 06 5,6 

Plano de saúde   
Sim 13 12,0 
Não  95 88,0 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
* S.M. = salário mínimo = R$ 888,00. 
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Dentre as participantes do estudo, a idade variou entre 23 e 79 anos (M:53,4±12,8), 

com a maioria destas (55,6%) residentes em cidades do interior do Estado do Ceará ou em 

cidades da região Metropolitana, pertencentes às denominações raciais negra, parda, morena ou 

mulata (71,3%), morando com companheiro (55,6%) e baixa escolaridade com até o primeiro 

grau concluído (56,5%), com 5,6% analfabetas (Tabela 1). 

Em relação à atuação frente ao mercado de trabalho a maioria (60,2%) era inativa, 

sendo aposentadas ou desempregadas, com renda familiar apresentando grande variedade de 

valores, que foram de zero a catorze mil reais (M:2889,7±13387,8), com grande parte (47,2%) 

girando em torno de até um salário mínimo, destacando-se que três das participantes não 

possuíam renda alguma, sobrevivendo através de auxílios financeiros de amigos e parentes. A 

maioria das participantes era da religião católica (66,7%) e não possuíam plano de saúde 

(88,0%), com tempo de plano, entre aquelas que possuíam, variando entre 1 a 35 anos, com 

média de 11, 30 (Tabela 1).  

 

Tabela 2 - Distribuição dos dados ginecológicos e obstétricos das participantes do estudo. 

Característica N % 

Idade da menarca   
< 12 anos 16 14,8 
≥12 anos  92 85,2 

Idade da menopausa   
≤ 50 anos 52 48,1 
> 50 anos 11 10,2 
Não teve menopausa 45 41,7 

Número de gestações   
Nenhuma 16 14,8 
≥1 gestação 92 85,2 

Idade da 1ª gestação (n=92)   
≤ 30 anos 85 92,3 
>30 anos  07 7,7 

Amamentou (n=92)   
Sim  72 78,3 
Não 20 21,7 

Tempo de aleitamento 
(n=72) 

  

≤12 meses 22 30,6 
>12 meses 50 69,4 

Fonte: Elaborada pelos autores.  
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A idade da menarca das participantes variou entre 10 e 18 anos (M:13,2±1,7), com 

a maioria situando-se na faixa correspondente a 12 anos ou mais (85,2%). A idade da 

menopausa, dentre aquelas que já a haviam vivenciado, variou de 26 a 58 anos (M:45,98±6,1), 

e um percentual considerável (48,1%) relatou tê-la tido com 50 anos ou menos. Um total de 92 

mulheres (85,2%) engravidou, com número de gestações variando de 1 a 22, com idade da 

primeira gestação entre 14 a 43 anos (M:21,6±5,7). A maioria das participantes (92,3%) 

engravidou antes dos 30 anos, realizando a amamentação (78,3%), por um tempo maior que 12 

meses (69,4%) (Tabela 2). Ressalta-se que este tempo de amamentação é uma estimativa feita 

pelas participantes já que a maioria delas não se lembrava exatamente a quantidade de meses 

que havia amamentado a cada um de seus filhos. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos dados ginecológicos das participantes do estudo. 
Característica N % 
Uso de anticoncepcionais (A.O.C.)   

Sim 57 52,8 
Não 51 47,2 

Tempo de uso de A.O.C. (n=57)   
< 5 anos 23 40,3 
≥ 5 anos 34 59,7 

Terapia de reposição hormonal (T.R.H.)   
Sim  05 4,6 
Não 103 95,4 

Tempo de uso da T.R.H. (n=05)   
< 5 anos 00 0,0 
≥ 5 anos 05 100 

Cirurgias ginecológicas   
Sim  40 37,0 
Não  68 63,0 

Tipos de cirurgias ginecológicas (n=40)   
Histerectomia/Laqueadura tubária 35 87,5 
Outras  05 12,5 

Doença benigna da mama   
Sim  18 16,7 
Não  90 83,3 

Tipos de doenças benignas da mama (n=18)   
Nódulos de gordura  08 44,4 
Cistos não especificados 08 44,4 
Nódulos benignos  02 11,2 

Histórico familiar de câncer de mama   
Sim  38 35,2 
Não  70 64,8 

Parente com câncer de mama (n=38)   
Mãe, irmão ou filha 14 36,8 
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Outras 22 57,9 
Masculino 02 5,3 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

A exposição hormonal com relação ao uso de anticoncepcionais foi afirmada por 

57 participantes (52,8%), com tempo de uso variando entre 1 e 30 anos (M:3,3±5,0) e utilização 

de grande parte (59,7% das mulheres que fizeram uso) por cinco anos ou mais e a terapia de 

reposição hormonal foi afirmada por 5 mulheres (4,6%), que a fizeram por 5 anos ou mais, com 

tempo variando entre 5 e 18 anos. A realização de cirurgias ginecológicas foi relatada por 37% 

das participantes e desse total a maioria delas (87,5%) foi submetida à histerectomia e/ou à 

laqueadura tubária. Um total de 18 mulheres mencionou ter tido doença benigna da mama antes 

do câncer de mama, sendo em sua maioria relatada a presença de nódulos benignos e cistos. 

Ressalta-se que estas foram as denominações apresentadas pelas mulheres no momento da 

aplicação do questionário. O histórico familiar revelou que 35,2% possuíam parentes com 

câncer de mama, porém em sua maioria não eram parentes de primeiro grau (Tabela 3). 

 

Tabela 4 – Distribuição dos dados clínicos das participantes do estudo. 
Característica N % 
Tipos de câncer de mama   

Carcinoma invasivo da mama 88 81,5 
Não especificado 17 15,7 
Outros 

Estadiamento  
03 2,8 

IA 09 8,3 
IIA 23 21,3 
IIB 13 12,0 
IIIA 32 29,6 
IIIB 08 7,4 
IIIC 01 0,9 
Não informado 22 20,4 

Tipo de tratamento   
QT* adjuvante e mastectomia  28 25,9 
QT* adjuvante e quadrantectomia ou 
nodulectomia  

23 21,3 

QT* neoadjuvante 57 52,8 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
*QT=  quimioterapia. 
 

 

O tempo de diagnóstico da doença entre as mulheres variou entre 1 e 180 dias 

(M:76,9±56,8), tempo este calculado levando-se em conta a primeira consulta no centro de 
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referência em oncologia, já citado, quando do momento da indicação terapêutica. Em sua 

maioria (81,5%), as mulheres possuíam o carcinoma invasivo da mama, grande parte com 

estadiamento IIIA (29,6%), com um total de 22 estadiamentos não informados, um tempo de 

tratamento variando entre 1 e 180 dias (M:65,81±56,8) e fazendo tratamento neoadjuvante para 

o câncer de mama (52,8%) (Tabela 4). 

 

Tabela 5 – Distribuição das participantes do estudo, de acordo com o conhecimento sobre os 
exames de rastreamento. 

Variáveis N % 
Ouviu falar sobre ECM*   

Sim 28 25,9 
Não 80 74,1 

Ouviu falar sobre mamografia   
Sim 107 99,1 
Não 01 0,9 

Periodicidade do ECM*   
Mensal 05 4,6 
Semestral 50 46,3 
Anual  40 37,0 
Outros  06 5,6 
Não sabe 07 6,5 

Periodicidade da mamografia   
Anual/Bianual 65 60,2 
Mensal/Semestral/Outros 38 35,2 
Não sabe 05 4,6 

Para que servem estes exames   
Detecção precoce do câncer 81 75,0 
Não sabe 04 3,7 
Outra finalidade 
Prevenir 

 
23 

 
21,3 

Avaliação do conhecimento   
Adequado 12 11,1 
Inadequado 96 88,9 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
*ECM= Exame clínico das mamas. 
 

Quanto ao conhecimento das mulheres sobre os exames de detecção precoce para o 

câncer de mama (exame clínico das mamas e mamografia), apenas 11,1% foram classificadas 

com conhecimento adequado. A maioria das entrevistadas (74,1%) informou não ter ouvido 
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falar sobre o exame clínico das mamas, o que não aconteceu com relação à mamografia, onde 

99,1% das mulheres ouviram falar (Tabela 5). 

Para seguir os objetivos da pesquisa, quando a participante relatava não ter ouvido 

falar do ECM, era-lhe explicado a definição dele, a fim de que a atitude e a prática frente a eles 

pudesse ser verificada. Observou-se que, após esta explanação, todas as mulheres associaram o 

conceito à sua vivencia e identificaram o exame correspondente à pesquisa, como sendo aquele 

realizado por profissional treinado. Por este motivo elas puderam também responder sobre a 

periodicidade e a finalidade dos exames, conforme seus conhecimentos.  

No que se refere à avaliação do conhecimento, também foi solicitado às mulheres 

que citassem com que periodicidade estes exames devem ser realizados e observou-se que 

46,3% delas mencionou que o ECM necessita ser realizado com uma frequência semestral e 

com respeito à mamografia, 60,2% disse que esta deveria ser feita anual ou bianualmente. 

Destaca-se que doze mulheres exprimiram que não sabiam a periodicidade da prática do ECM 

e/ou da mamografia. Quando indagado das participantes para que servem os exames um total 

de 75% respondeu que a finalidade destes seriam a detecção precoce do câncer, porém ainda se 

verificou que 21,3% associavam a realização dos exames com a prevenção primária do câncer 

de mama (Tabela 5). 

 

Tabela 6 - Distribuição das participantes do estudo, de acordo com a atitude frente os exames 
de rastreamento. 
Variáveis N % 
Acha que deve realizar   

Sim 108 100,0 
Necessidade   

Muito necessário 80 74,1 
Necessário 26 24,1 
Não sabe 02 1,9 

Porque acha necessário   
Detecção precoce  66 61,1 
Prática do autocuidado 29 26,9 
Outra finalidade 
Prevenir 

 
08 

 
7,4 

Não sabe 05 4,6 
Avaliação da atitude   

Adequada 95 88,0 
Inadequada 13 12,0 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Em relação à atitude das mulheres diante dos exames, 88% delas foi classificada 

como a tendo de uma maneira adequada. Toda a amostra expôs que deve realizá-los e 80 

mulheres falaram que estes se fazem muito necessários. A motivação para considerar alta a 

necessidade da realização dos exames foi exposta como sendo para a detecção precoce por 

61,2% das pesquisadas, seguida por prática do autocuidado com 26,9% do total de respostas.  

 

Tabela 7- Distribuição das participantes do estudo, de acordo com a prática frente aos exames 
de rastreamento. 
Variáveis N % 
Já realizou ECM*   

Sim  95 88,0 
Não 13 12,0 

Quantas vezes já realizou ECM*   
Nenhuma vez 13 12,0 
Uma vez 04 3,7 
Mais de uma vez 91 84,3 

As mamas foram examinadas em 
todas as consultas ginecológicas 

  

Sim  80 74,1 
Não 11 10,2 
Só realizou o que detectou 04 3,7 
Não fez 13 12,0 

Já realizou mamografia   
Sim 105 97,2 
Não 03 2,8 

Quantas vezes realizou 
mamografia 

  

Nenhuma 03 2,8 
Somente a que detectou 45 41,7 
Mais de uma vez 60 55,6 

Por que não realizou 
mamografia 

  

Médico não solicitou 03 100,0 
Periodicidade ECM   

Semestral 02 1,9 
Anual 41 38,0 
Outros 
Irregularmente (não anual) 

 
48 

 
44,4 

Só fez a que detectou 04 3,7 
Não fez 13 12,0 

Periodicidade mamografia   
Anual 28 25,9 
Bianual 13 12,0 
Outros 19 17,6 
Só fez a que detectou 45 41,7 
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Não fez 03 2,8 
Avaliação da prática   

Adequada 42 38,9 
Inadequada 66 61,1 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A maioria das mulheres foi classificada com prática inadequada (61,1%), com 

grande parte (44,4%) expressando a realização do ECM em uma frequência irregular (não 

anual), e mamografia tendo sido realizada uma única vez (41,7%). A avaliação da prática levou 

em consideração o exercício da realização dos exames antes da detecção da doença. Sendo 

consideradas com prática inadequada aquelas que só possuíam um exame mamográfico e que 

tivessem mais de 50 anos de idade. Visto que a orientação é que o rastreamento com 

mamografia se inicie a partir dos 50 anos, todas aquelas que possuíam idade inferior à esta e 

que realizavam o ECM com frequência anual foram consideradas com prática adequada.   

Apesar de não estar diretamente relacionado com a avaliação da adequabilidade da 

prática, perguntas adicionais foram aplicadas às participantes a fim de se entender um pouco 

mais o universo das práticas das mulheres com relação aos exames investigados, conforme 

explicitado na metodologia do estudo.  

O ECM foi realizado por 88% das participantes, com um total de quatro mulheres 

(3,7%) o fazendo apenas uma vez, sendo neste detectada a alteração mamária. 

Surpreendentemente foram encontrados relatos da não realização dos exames, sendo de 12% 

para o ECM. Dentre as justificativas para a não realização do ECM, 38,5% delas giraram em 

torno do fato de o profissional não o ter realizado junto às consultas ginecológicas, mesmo a 

participante afirmando ter ido a estas. Ainda 23,1% delas afirmaram não ter realizado o exame 

pelo fato de não estar sentindo nenhum desconforto, com o mesmo percentual para a 

justificativa de ter havido um descuido por parte dela com relação às mamas, 7,7% por medo e 

7,7% relacionou a falta do exame à dificuldade de conseguir uma consulta com profissional de 

saúde no município em que reside. Dentre as participantes que manifestaram ter realizado o 

ECM mais de uma vez, oitenta mencionaram que em todas as consultas ginecológicas suas 

mamas eram examinadas e onze referiram não terem sido submetidas ao exame realizado pelo 

profissional. 

A mamografia foi realizada por 97,2% das participantes, sendo que 41,7% haviam 

realizado o exame mamográfico apenas uma vez, sendo este o que detectou a doença. Um total 

de 2,8% não realizou a mamografia e a alegação para a não realização desta foi a de que o 

profissional de saúde que a atendia nas consultas rotineiras não o havia solicitado. Estas tiveram 
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sua doença identificada por outros métodos de imagem, ultrassonografia e ressonância, como 

assim mencionaram.  

 

Tabela 8- Distribuição das características sociodemográficas das participantes do estudo de 
acordo com conhecimento, atitude e prática inadequados frente aos exames de rastreamento. 

Características Total 
Conhecimento 

inadequado 
Atitude 

inadequada 
Prática inadequada 

N (%) p N (%) P N (%) p 
Idade (anos)   0,522  0,521  0,046 
≤ 39  13 13 (100,0)  00 (0,0)  8 (61,5)  
40 a 49 32 28 (87,5)  5 (15,6)  14 (43,8)  
50 a 69 45 40 (88,9)  6 (13,3)  29 (64,4)  
≥70 18 15 (83,3)  2 (11,1)  15 (83,3)  

Procedência   0,681  0,098  0,596 
Capital 48 42 (87,5)  03 (6,2)  28 (58,3)  
Interior 60 54 (90,0)  10 (16,7)  38 (63,3)  

Raça   0,883  0,090  0,517 
Branca 25 22 (88,0)  06 (24,0)  15 (60,0)  
Negra ̸Parda  ̸
Morena ̸ Mulata 

77 69 (89,6)  6 (7,8)  46 (59,7)  

Outra 06 05 (83,3)  1 (16,7)  5 (83,3)  
Estado civil   0,150  0,467  0,145 

Com companheiro 60 51 (85,0)  6 (10,0)  33 (55,0)  
Sem companheiro 48 45 (93,8)  7 (14,6)  33 (68,8)  

Escolaridade   0,120  0,674  0,122 
Analfabeta 06 04 (66,7)  00 (0,0)  05 (83,3)  
≤Ensino 
fundamental 

61 56 (91,8)  07 (11,5)  41 (67,2)  

≤ Ensino médio 30 25 (83,3)  5 (16,7)  16 (53,3)  
≤ Ensino superior 11 11 (100,0)  1 (9,1)  4 (36,4)  

Ocupação   0,889  0,189  0,085 
Ativas 43 38 (88,4)  03 (7,0)  22 (51,2)  
Inativas 65 58 (89,2)  10 (15,4)  44 (67,7)  

Renda   0,793  0,758  0,768 
≤ 1 SM 51 46 (90,2)  5 (9,8)  33 (64,7)  
2 a 3 SM 45 40 (88,9)  6 (13,3)  26 (57,8)  
> 3 SM 12 10 (83,3)  2 (16,7)  7 (58,3)  

Religião   0,787  0,881  0,000 
Católica 72 65 (90,3)  9 (12,5)  37 (51,4)  
Evangélica 30 26 (86,7)  3 (10,0)  27 (90,0)  
Outras 06 05 (83,3)  1 (16,7)  2 (33,3)  

Plano de saúde   0,601  0,608  0,074 
Sim  13 11 (84,6)  1 (7,7)  5 (38,5)  
Não 95 85 (89,5)  12 (12,6)  1 (64,2)  

Fonte: Elaborada pelos autores.  
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Foram encontradas proporções mais altas de prática inadequada relacionadas à 

idade (p= 0,046) e à religião (p= 0,000). As outras características apresentadas na Tabela 8 não 

tiveram relevância estatística com conhecimento, atitude e prática inadequados.  

 
Tabela 9 - Distribuição das características ginecológicas e obstétricas das participantes do 
estudo de acordo com conhecimento, atitude e prática inadequados frente aos exames de 
rastreamento. 

Características Total 
Conhecimento inadequado Atitude inadequada Prática inadequada 

N (%) P N (%) P N (%) P 

Idade da menarca   0,125  0,371  0,497 

< 12 anos 16 16 (100)  03 (18,8)  11 (68,8)  

≥ 12 anos 92 80 (87,0)  10 (10,9)  55 (59,8)  

Idade da menopausa   0,435  0,241  0,365 

≤ 50 anos 52 45 (86,5)  06 (11,6)  35 (67,3)  
> 50 anos 11 11 (100,0)  03 (27,3)  07 (63,6)  

Não está na 
menopausa 

45 40 (88,9)  04 (8,9)  24 (53,3)  

Número de gestações   0,848  0,951  0,666 

Nenhuma 16 14 (87,5)  02 (12,5)  09 (56,2)  

≥ 1  92 82 (89,1)  11 (12,0)  57 (62,0)  

Idade da 1⁰ gestação   0,295  0,372  0,509 

≤ 30 anos 85 77 (90,6)  09 (10,6)  54 (63,5)  

> 30 anos 07 05 (71,9)  02 (28,6)  03 (42,9)  

Não engravidou 16 14 (87,5)  02 (12,5)  09 (56,2)  

Amamentou   0,629  0,457  0,867 
Sim 72 63 (87,5)  07 (9,7)  44 (61,1)  

Não 20 19 (95,0)  04 (20,0)  13 (65,0)  

Não engravidou 16 14 (87,5)  02 (12,5)  09 (56,2)  

Tempo de amamentação   0,048  0,567  0,587 

≤ 12 meses 22 16 (72,7)  03 (13,6)  11 (50,0)  

> 12 meses 50 47 (94,0)  04 (8,0)  33 (66,0)  
Não amamentou 20 19 (95,0)  04 (20,0)  13 (65,0)  

Não teve filhos 16  14 (87,5)  02 (12,5)  09 (56,2)  

Uso de anticoncepcionais   0,683  0,934  0,645 

Sim 57 50 (87,7)  07 (12,3)  36 (63,2)  

Não 51 46 (90,2)  06 (11,8)  30 (58,8)  

Tempo de uso de AOC   0,269  0,619  0,869 

< 5 anos 23 22 (95,7)  04 (17,4)  15 (65,2)  

≥ 5 anos 34 28 (82,4)  03 (8,8)  21 (61,8)  

Não utilizou 51 46 (90,2)  06 (11,8)  30 (58,8)  

Reposição hormonal   0,350  0,397  0,958 

Sim 05 03 (60,0)  00 (0,0)  03 (60,0)  
Não 103 93 (90,3)  13 (12,6)  63 (61,2)  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
O tempo de amamentação foi a única característica da Tabela 9 que demonstrou 

significância estatística com a inadequação do conhecimento (p= 0,048). 
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Tabela 10 - Distribuição das características ginecológicas das participantes do estudo de acordo 
com conhecimento, atitude e prática inadequados frente aos exames de rastreamento. 

Características Total 
Conhecimento 
inadequado 

Atitude 
inadequada 

Prática 
inadequada 

N (%) p N (%) p N (%) P 
Cirurgias 
ginecológicas 

  0,324  0,085  0,820 

Sim 40 34 (85,0)  02 (5,0)  25 (62,5)  
Não 68 62 (91,2)  11(16,2)  41 (60,3)  

Tipo de cirurgia   0,321  0,212  0,180 
Histerectomia e ̸ ou 
Laqueadura tubária 

35 29 (82,9)  02 (5,7)  20 (57,1)  

Outras 05 05 (100,0)  00 (0,0)  20 (57,1)  
Não fez cirurgias  68 62 (91,2)  11 

(16,2) 
 41 (60,3)  

Doença benigna da 
mama 

  1,000  0,508  0,134 

Sim  18 16 (88,9)   03 
(16,7)  

 07 (38,9)  

Não 90  80 (88,9)  10 
(11,1) 

 59 (65,6)  

Tipo de doença 
benigna da mama 

  0,533  0,348  0,183 

Não teve doença 
benigna 

90 80 (88,9)  10(11,1)  59 (65,6)  

Nódulos de gordura 08 08 (100,0)  01(12,5)  04 (50,0)  
Cistos não 
especificados 

05 04 (80,0)  02(40,0)  02 (40,0)  

Cistos de água 03 02 (66,7)  00 (0,0)  01 (33,3)  
Nódulos benignos 02  02 (100,0)  00 (0,0)  00 (0,0)  

Histórico familiar de 
câncer de mama 

  0,618  0,111  0,358 

Sim 38 33 (86,8)  02 (5,3)  21 (55,3)  
Não 70  63 (90,0)  11(15,7)  45 (64,3)  

Parente com câncer de 
mama 

  0,243  0,353  0,761 

Não tem 70 62 (88,6)  11(15,7)  45 (64,3)  
Mãe ̸ irmã ̸ filha 14 12 (85,7)  00 (0,0)  07 (50,0)  
Outras 22 21 (95,5)  02 (9,1)  13 (59,1)  
Masculino 02 01 (50,0)  00 (0,0)  01 (50,0)  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Nenhuma característica da Tabela 10 apresentou significância estatística quando 

correlacionada com conhecimento, atitude e prática inadequados. 
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Tabela 11 - Distribuição das características clínicas das participantes do estudo de acordo com 
conhecimento, atitude e prática inadequados frente aos exames de rastreamento. 

Característica Total Conhecimento 
inadequado 

Atitude 
inadequada 

Prática 
inadequada 

N (%) P N (%) p N (%) P 
Tempo de 
diagnóstico  

  0,208  0,801  0,960 

≤ 1 mês 27 26 (96,3)  03 (11,1)  16 (59,3)  
1 a 3 meses 48  40 (83,3)  05 (10,4)  30 (62,5)  
4 a 6 meses 33  30 (90,9)  05 (15,2)  20 (60,6)  

Tipo de câncer de 
mama 

  0,601  0,357  0,659 

Carcinoma 
invasivo da mama 

88 77 (87,5)  09 (10,2)  52 (59,1)  

Não especificado 17 16 (94,1)  03 (17,6)  12 (70,6)  
Outros 03  03 (100,0)  01 (33,3)  02 (66,7)  

Estadiamento   0,852  0,260   0,822 
I 09 07 (77,8)  00 (0,0)  04 (44,4)  
IIA 23 20 (87,0)  01 (4,3)  16 (69,6)  
IIB 13 12 (92,3)  01 (7,7)  08 (61,5)  
IIIA 32 28 (87,5)  04 (12,5)  19 (59,4)  
IIIB 08 08 (100,0)   01 (12,5)  04 (50,0)  
IIIC 01 01 (100,0)  00 (0,0)  01(100,0)  
Não informado 22 20 (90,9)  06 (27,3)  14 (63,6)  

Tempo de 
tratamento 

  0,978  0,541  0,748 

< 1 mês  38 34 (89,5)  04 (10,5)  25 (65,8)  
1 a 3 meses 42 37 (88,1)  04 (9,5)  25 (59,5)  
4 a 6 meses 28 25 (89,3)  05 (17,9)  16 (57,1)  

Tipo de tratamento   0,946  0,442  0,506 
QT Adjuvante e 
mastectomia 
radical 

28 25 (89,3)  02 (7,1)  15 (53,6)  

QT Adjuvante e 
quadrantectomia 
ou nodulectomia 

23 20 (87,0)  02 (8,7)  16 (69,6)  

QT Neoadjuvante 57 51 (89,5)  09 (15,8)  35 (61,4)  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Nenhum dos dados clínicos mostrou relevância estatística com a inadequação das 

respostas. Testes não paramétricos mostraram relação estatística entre idade da menarca e 

conhecimento sobre os exames bem como o período de reposição hormonal a que as pacientes 
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estavam expostas. Quanto à prática apenas a variável que apresentava o número de vezes a que 

a mulher já havia se exposto ao exame mamográfico foi estatisticamente relevante. 

 
Tabela 12 – Conhecimento, atitude e prática das mulheres participantes do estudo frente aos 
exames de rastreamento. 
 Inicial (0 e 1) 

n (%) 
Avançado (2 e 3) 

n (%) 
OR (IC 95%) 

Conhecimento 
Adequado 
Inadequado 

 
06 (13,3) 
39 (86,7) 

 
04 (9,8) 
37 (90,2) 

1,4 (0,3-5,4) 

Atitude 
Adequado 
Inadequado 

 
43 (95,6) 
02 (4,4) 

 
36 (87,8) 
05 (12,2) 

2,9 (0,5-16,3) 

Prática 
Adequado 
Inadequado 

 
17 (37,8) 
28 (62,2) 

 
17 (41,5) 
24 (58,5) 

0,8 (0,3-2,0) 

TOTAL 45 (100,0) 41 (100,0)  
Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

As mulheres com estágios avançados apresentaram maiores chances de ter 

inadequação no conhecimento com OR 1,4 (0,3-5,4). Já com relação à atitude mulheres com 

estágios iniciais mostraram que têm maiores chances de apresentar atitude adequada com OR 

2,9 (0,5-16,3). A prática teve maiores chances de ser inadequada pelo grupo com estadiamento 

inicial.  

Foram considerados estadiamentos iniciais 0 e I. Os estadiamentos mais avançados 

compreenderam II e III.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos neste estudo com relação à idade das participantes revelam que 

as mesmas possuem média (53,4 anos) que se enquadra na faixa que requer maior atenção com 

relação à saúde mamária, que vai dos 50 aos 69 anos, com a prática do rastreamento (BRASIL, 

2015a).  

Com relação às condições sociodemográficas das mulheres os achados foram 

semelhantes aos encontrados em outro estudo que abordou características de mulheres com 

câncer de mama onde, a média de idade da amostra foi de 56,91±12,25 anos (PORTANTIOLO 

et al., 2014).  

Lôbo (2013) em sua abordagem com população semelhante evidenciou que a média 

de idade foi de 52 anos, a maioria das mulheres tinham companheiro (56,6%), tinham renda 

mensal de pelo menos um salário mínimo (55,9%), procediam do interior do estado (59,3%) e 

tinham nível de escolaridade de até oito anos de estudo (60,7%), o que equivalia ao ensino 

fundamental, com apenas 9,7% com ensino superior completo ou incompleto. Corroborando 

com os achados da presente pesquisa.   

Ainda com relação à caracterização sociodemográfica outra pesquisa apresentou 

entre os resultados mulheres com câncer de mama com idade média de 52,3±14,28 anos, com 

metade vivendo com o companheiro, maioria de cor branca (56,7%), sem ocupação remunerada 

(56,7%) e não eram aposentadas, possuía o nível de escolaridade fundamental (46,7%), recebia 

em média de um a três salários mínimos (73,3%), e eram de religião católica (63,3%) 

(FERREIRA et al., 2015). O predomínio da raça branca, em detrimento de outras, em estudos 

anteriores foi uma das discordâncias encontradas (CARVALHO et al., 2015; FERREIRA et al., 

2015).  

Possuir ou não um plano privado de atenção à saúde não é frequentemente citado 

por outros autores que realizaram pesquisas com a população acometida pelo câncer de mama, 

porém vale ressaltar que estudos apontam que aquelas mulheres que dependem da rede pública 

de saúde tem menor adesão à realização de exame de rastreamento para o câncer e mama 

(LOPES et al., 2015).   

Quando se observa que grande parte dos participantes de tais estudos pertencem a 

estratos mais baixos da sociedade, atentando-se para renda, escolaridade e ocupação, 

subentende-se também segundo pesquisas, que estes estão mais propensos à exposição a 

agentes cancerígenos e deficiências alimentares. Acabam também tendo acesso restrito aos 
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serviços de saúde e assim também demora no diagnóstico de doenças, o que traz pior 

prognóstico, cirurgias mutiladoras e terapêutica prolongada (FILHO et al., 2008).  

Os dados ginecológicos que tem relação direta com os fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer de mama, idade da menarca e menopausa, se mostraram distintos 

dos que é colocado pelos órgãos de pesquisa neste assunto (BRASIL, 2012a). Menarca precoce 

(antes dos 12 anos de idade) e menopausa tardia (após os 50 anos de idade) não foram os que 

prevaleceram nesta amostra.  

No presente estudo a apresentação da média da menarca foi de 13,2 anos e da 

menopausa foi de 45,98 anos. Estes resultados se assemelharam aos encontrados por Muradas 

(2015) que avaliou o perfil de pacientes com câncer de mama submetidas à procedimentos 

cirúrgicos onde a idade da menarca foi em média de 13 anos (±1,8) e média de idade da 

menopausa foi de 46,5 (±9,2).  

As características obstétricas se assemelharam às de Muradas et al (2015) que 

verificou em seu estudo que 86% das mulheres haviam dado à luz apenas uma vez, com 14% 

nulíparas. Neste mesmo estudo, 62,1% das mulheres amamentaram seus filhos. A idade da 

primeira gestação teve média de 23 anos (±5,6), e a duração da amamentação foi em média de 

20 meses (±12). 

Conforme este estudo e os que corroboram com seus achados com informações 

relativas às mulheres com câncer de mama o que se observa é uma atitude de adesão aos fatores 

protetores para o câncer de mama no quesito obstetrícia em que grande parte teve pelo menos 

uma gestação, realizaram o ato de amamentar e este hábito ainda superou os doze meses, 

demostrando que os fatores de proteção apenas são uma ajuda, mas que não necessariamente 

quem os pratique vai estar livre da doença. Ressalta-se que o Aleitamento materno como fator 

protetor é para além dos 12 meses desta prática (BRASIL,2013c). 

O comportamento com relação à exposição hormonal foi evidenciado no estudo, o 

que também ocorreu em outro estudo com mulheres que apresentaram o câncer de mama em 

que 8,9% das pacientes usaram anticoncepcionais e 1,4% fizeram uso da terapia de reposição 

hormonal (MURADAS et al., 2015).  

A terapia de reposição hormonal pós-menopausa é um importante fator de risco 

para o desenvolvimento do câncer de mama, especialmente se por tempo prolongado (BRASIL, 

2015b).  

O uso de anticoncepcionais orais apesar de ser aceito como fator de risco para o 

desenvolvimento do câncer de mama pela Agencia Internacional de Pesquisa em Câncer e a 
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Organização Mundial da Saúde, ainda é alvo de controvérsias por muitos pesquisadores 

(BRASIL, 2015b).  

Levando em consideração que um dos fatores de risco para o câncer de mama é a 

nuliparidade, cirurgias que impedem a concepção constituem um indireto fator de risco 

também. Exemplos destas cirurgias são às que grande parte dos 37% das mulheres que se 

submeteram a cirurgias ginecológicas passaram, a laqueadura tubária e a histerectomia.  

A presença de parentes com câncer de mama na família também foi encontrada no 

estudo atual (35,2%). Outro estudo avaliando o perfil de mulheres cerca de 37% das pacientes 

tinham casos de parentes de primeiro grau com câncer de mama na família (MURADAS et al., 

2015). Tais presenças quando em grande quantidade constituem fatores hereditários de risco 

para o câncer de mama, além de pelo menos um caso de câncer de ovário e parente 

consanguíneo do sexo masculino (BRASIL, 2015b).  

Como o estudo está relacionado a mulheres que já apresentam a doença, também 

foram investigados os dados clínicos. As mulheres estudadas possuíam em sua maioria o 

carcinoma invasivo da mama. Muradas et al. (2015) também verificou em seu estudo que 71,1% 

dos cânceres foram do tipo carcinoma ductal invasivo e apenas 7,2% se classificaram como 

carcinoma ductal in situ. 

No Brasil tanto para biopsias quanto para peças cirúrgicas o principal diagnóstico 

para o câncer de mama encontrado é o carcinoma invasivo. Dentre vários estados Tocantins 

teve como classificação predominante a de Outras Neoplasias Malignas, o que pode demonstrar 

problemas na qualidade da coleta, leitura ou da informação dos exames, visto que essa 

denominação é usada quando não se é possível classificar a lesão em nenhuma categoria já 

existente. Mesmo não sendo tão esperado, essa categoria está presente em muitos estados, 

especialmente em Tocantins, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe 

e Pernambuco. Para o Ceará os dados de 2013 mostraram que 11% das biópsias eram 

carcinomas in situ, 72,7% eram carcinomas invasivos e ainda 16,3% foram classificados como 

outras neoplasias malignas (BRASIL, 2010).  

Quando o câncer é detectado existe a necessidade de classifica-lo. Esta classificação 

denominada estadiamento propicia a identificação do grau de disseminação da doença. Visto o 

carcinoma invasivo da mama estar presente, na maioria das participantes, isto também se 

relaciona com um maior número de classificações em estadiamento de nível III (BRASIL, 

2011a).  

O estadiamento pode ser classificado de 0 a IV, a depender de características como:  

localização, tipo histopatológico, produção de substancias e manifestações clínicas do tumor, 
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sexo, idade, comportamentos e características biológicas do doente, com estes variando desde 

a presença de um tumor in situ, estádio 0, à um tumor de qualquer tamanho de extensão, com 

metástase em lifonodos infraclaviculares, mamários internos, axilares ou supraclaviculares e 

metástase à distância, estádio IV. O estadiamento propiciará que o profissional de saúde 

proponha o tratamento mais adequado para cada paciente, visto que os diferentes estadiamentos 

requerem propostas diferentes de tratamento (BRASIL, 2004b; BRASIL, 2012a). 

Dentre as propostas de tratamento está a cirurgia que foi grandemente relatada por 

várias participantes. Estudo que avaliou esta prática constatou que a mastectomia radical foi a 

escolha em 84,7% dos casos e em 2,1% a quadrantectomia foi a opção (MURADAS et al., 

2015). Em estudo que avaliou a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em terapia 

adjuvante evidenciou-se que 88,6% das mulheres realizaram cirurgias com mais da metade 

sendo mastectomias radicais (NICOLUSSI; SAWADA, 2011).  

Estudo no exterior que avaliou a qualidade de vida de mulheres submetidas à 

cirurgia e quimioterapia para câncer de mama demonstrou também que a mastectomia foi 

realizada em 80% das pacientes, sendo 8% delas bilateral. Um total de 95,2% recebeu 

quimioterapia (RECALDE; SAMUDIO, 2012). 

Outro tratamento bastante utilizado, a quimioterapia, foi caracterizador da amostra 

deste estudo, visto todas as pacientes estarem participando desta modalidade. A quimioterapia 

neoadjuvante, que não vem associada a nenhum outro tratamento, no período da pesquisa, foi 

a mais encontrada nesta pesquisa, sendo o que aconteceu também na pesquisa de Lôbo (2013) 

onde 43,4% das pacientes haviam se submetido a este procedimento.  

Porém não se observa o mesmo panorama em outro estudo em que o estadiamento 

variou entre o IIA e o IV, com o mais prevalente sendo o IIA seguido do IIIB. O tipo de 

tratamento mais visto foi quimioterapia associado a cirurgias, com apenas 7,8% sendo apenas 

quimioterapia. Um total de 58,8% fez alguma modalidade de mastectomia (CARVALHO et al., 

2015).  

O conhecimento acerca dos exames de detecção precoce para o câncer de mama se 

mostrou deficiente em grande parte devido ao fato das mesmas não conhecerem nem a 

denominação ECM e nem saber para que servem este e a mamografia.   

A deficiência de conhecimento das participantes do estudo quanto à finalidade do 

ECM e da mamografia demonstra uma grave realidade. A concepção errônea de que estes 

exames servem para a prevenção do câncer de mama explicita que estas podem não estar tendo 

uma adequada orientação quanto à importância da detecção precoce. Visto estas mulheres já 

estarem com a doença as ações quanto ao repasse de informações a respeito dos métodos que 
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auxiliam na descoberta da doença em fases mais iniciais é essencial, pois estas já se enquadram 

na faixa de risco para desenvolvimento de uma nova neoplasia da mama.  

Ainda se ressalta que o conhecimento quanto à periodicidade de realização destes 

exames é aliado no cumprimento da finalidade destes, que é a detecção precoce. O fato de 

algumas mulheres mencionarem que o ECM deve ser realizado em uma frequência mensal 

evidencia confundimento da prática com o autoexame das mamas, considerado um método de 

autoconhecimento.  

No entanto, tal realidade também permeia o âmbito de mulheres sem a doença. Em 

estudo realizado com mulheres idosas, onde a média de idade foi de 71,3 anos, cujo objetivo 

foi verificar o conhecimento destas sobre o câncer de mama e mamografia, constatou que todas 

já tinham escutado falar sobre o câncer de mama, porém quando indagadas a respeito do 

conhecimento sobre algum método de detecção precoce da doença verificou-se que 22,4% não 

conheciam nenhum exame para detectar o câncer de mama, e dentre as que conheciam algumas 

não sabiam informar o nome correto do procedimento (SANTOS; CHUBACI, 2011).  

O Ministério da Saúde salienta que o ECM é realizado para avaliar sinais e sintomas 

visando diferenciar alterações suspeitas daquelas consideradas benignas. É uma oportunidade 

para o profissional informar a mulher sobre o câncer de mama, sinais de alerta, fatores de risco, 

detecção precoce e a composição e variabilidade da mama normal (BRASIL,2013c). Era de se 

concluir então que todas as mulheres que fossem submetidas à uma consulta ginecológica 

recebessem orientações corretas com relação à saúde mamária, incluindo questões relacionadas 

aos exames que auxiliam na detecção precoce, sendo capaz de explicitar seu conceito, 

finalidade e periodicidade.      

O fato de as mesmas terem um conhecimento deficiente quanto a estes três quesitos 

supracitados dos exames pode estar intimamente relacionado ao fato das entrevistadas terem 

sido submetidas a tratamentos mais agressivos, como a mastectomia radical associada à 

quimioterapia.  

Órgão do governo relacionado à saúde menciona que o ECM se realizado de 

maneira adequada e com frequência correta pode ser capaz de identificar várias alterações 

sugestivas da presença da neoplasia maligna mamária, como: nódulo mamário de consistência 

endurecida e fixo, independentemente da idade, nódulo mamário persistente por mais de um 

ciclo menstrual em mulheres com mais de 30 anos ou presente depois da menopausa, nódulo 

mamário em mulheres com história previa de câncer de mama, alteração unilateral na pele da 

mama, como eczema, edema cutâneo semelhante à casca de laranja, retração cutânea ou 
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distorções do mamilo, descarga papilar sanguinolenta unilateral e espontânea (com secreções 

transparentes ou rosadas também devem ser investigadas) (BRASIL,2013c). 

Falando-se de promoção da saúde é importante que a população tenha acesso às 

informações claras, consistentes e culturalmente apropriadas devendo isto ser de iniciativa de 

todos os serviços de saúde, principalmente da atenção básica (BRASIL, 2013c). Volta-se ao 

ponto do conhecimento deficiente das mulheres sobre os exames de detecção precoces, pois, o 

fato de muitas não conhecerem o ECM por esta nomenclatura pode demonstrar que elas não 

estavam sendo corretamente informadas quanto a denominação deste. Talvez no momento da 

realização o profissional não informasse este dado. Ainda supomos que o fato do conhecimento 

estar deficiente pode estar ligado às explicações fornecidas que não estão atingindo a 

interpretação adequada por parte da população, não estando suficientemente claras para ela. 

Tanto é que a questão de elas conhecerem o exame não pelo nome, mas pela descrição deste 

mostra essa deficiência. E mais preocupante é que ela mesmo após o descobrimento da doença, 

e no tratamento, ainda não tem estas informações adequadamente gravadas.  

Porém tal realidade não se resume apenas às mulheres que já apresentam a doença. 

Estudo que avaliou o conhecimento de mulheres frequentadoras de uma unidade básica de 

saúde acerca destes métodos de detecção precoce evidenciou que em um dos grupos do estudo 

apenas 12,2% das participantes possuíam adequado conhecimento (SILVA, 2012). Ainda em 

pesquisa de Silva et al. (2015), que avaliou o conhecimento e adesão de mulheres à pratica do 

AEM, mostrou que das pesquisadas, 45,45% disse que conhece a mamografia e 7,27% o exame 

clínico das mamas. 

Pesquisa com mulheres jovens, aquelas entre 15 e 24 anos, observou que o 

conhecimento destas acerca do autocuidado para com o câncer de mama estava deficiente, 

também constatou que a maioria não tinha conhecimento sobre a mamografia e nenhuma delas 

citou o exame clínico das mamas como um método que se permite identificar a doença.  

(ALMEIDA; CONCEIÇÃO, 2013). 

A atenção primária em saúde é a principal via de entrada das pessoas nos sistemas 

de saúde, sendo responsável pelo gerenciamento do cuidado, direcionando os diferentes 

achados para os devidos setores resolutivos, nos diferentes níveis de atenção em saúde, de 

acordo com a complexidade dos casos (BRASIL, 2015c). A mulher deve ser convidada também 

para participar de ações de rastreamento da doença. A autopalpação das mamas deve ser 

incentivada e ela deve realiza-la sempre que se sentir à vontade para isso, sem técnica 

especifica, valorizando a descoberta das alterações.  
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É fundamental que o acesso à educação, como requisito da atenção primaria em 

saúde, seja garantido como uma estratégia fundamental para aumentar a frequência e a adesão 

das mulheres aos exames. Um conhecimento das mulheres que deveriam realizar o exame com 

as que realmente o fizeram nos possibilita o entendimento da cobertura e nos leva à ação quanto 

à ampliação do acesso e da informação relativos a estes. Preconiza-se ainda que na atenção 

básica a mulher receba além da solicitação do exame, orientações sobre a forma de realização 

da mamografia e que sua importância seja realçada para que a adesão seja maior.  (BRASIL, 

2013c). 

Pesquisas recentes (SANTOS; CHUBACI, 2011; SCHNEIDER et al., 2014) 

indicaram que a adesão à realização da mamografia esteve intimamente relacionada ao 

conhecimento sobre a doença bem como dos seus métodos de detecção. As estratégias 

educativas devem reforçar o esclarecimento da importância dos exames de detecção precoce, 

salientar a importância dos exames e dos cuidados, reafirmar que não existe idade segura e que 

cada mulher tem sua particularidade.  

Com relação à avaliação da atitude observou-se que ela se manteve adequada em 

grande parte da amostra. Este achado também se evidenciou em pesquisa de Silva (2012), que 

demonstrou em uma população sadia uma atitude de mais de 87% adequada. Porém novamente 

observa-se em seus discursos a ligação que erroneamente fazem entre exames de detecção 

precoce do câncer de mama e prevenção deste, sendo necessárias mais ações educativas em 

todos os setores de atenção à saúde da mulher.  

Estudo internacional demonstrou que para as mulheres prevenção de doenças 

significava uma visita rápida ao médico quando algum problema é perceptível. Fato este 

preocupante, pois perde-se a concepção do que seria realmente a promoção da saúde e 

prevenção de agravos. O medo da dor, de um resultado ruim e ainda vergonha também 

contribuem (PONCE, 2012). 

Em estudo que avaliou o processo de atenção prestado a mulheres a partir dos 50 

anos de idade em uma unidade de saúde da família, observou-se também a realização do ECM 

e da mamografia. Percebeu-se que apenas 20,7% delas passaram por ECM e 16,8% fizeram 

mamografia. Neste mesmo estudo viu-se que as mulheres tem participação limitada em ações 

coletivas na comunidade e nas atividades em grupo, o que diminui o vínculo da população com 

a unidade de saúde, diminuindo também a troca de informações e o oferecimento de orientação 

e de educação em saúde. No que concerne à saúde mamária, apenas uma em cada dez mulheres 

teve as mamas examinadas, realizou exame médico ginecológico e fez mamografia no ano 
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anterior. A atenção básica necessita de foco maior nas ações de educação permanente visando 

um cuidado mais inclusivo e abrangente (PASQUAL; CARVALHAES; PARADA, 2015).  

Com relação à prática, antes da descoberta da doença, observou-se que mais da 

metade (61,1%) das mulheres a tinham de uma maneira adequada. Com percentuais ainda mais 

baixos Gonçalves et al. (2009) encontrou que, dentre as mulheres com câncer de mama, o ECM 

este foi efetuado por 39,7% das pacientes, porém, com frequência anual apenas em 32,8% delas. 

A mamografia foi realizada por 55,2% das participantes, com frequência anual sendo verificada 

em 31% destas, e nenhuma a fazendo com frequência bianual. Nesse mesmo estudo o ECM só 

foi relatado como tendo auxiliado na detecção precoce por 3,4% das mulheres. Este mesmo 

autor concluiu ainda que houve reforço da hipótese de que as mulheres não tiveram acesso às 

medidas de detecção precoce e a consequência maior disso foi o diagnóstico de câncer de mama 

em estádios avançados e diminuição da sobrevida.   

Observa-se que essa prática apresenta números menores do que os das práticas 

habituais das mulheres sem o câncer de mama. Estudo de Silva (2012), encontrou um total de 

73,5% de adequabilidade da prática na realização dos exames de detecção precoce para o câncer 

de mama (ECM e mamografia).  

A não realização do ECM por 12% das participantes chama a atenção, pois todas 

as mulheres da pesquisa já se enquadravam nas faixas etárias preconizadas para a realização de 

consultas ginecológicas e de atenção à saúde da mulher. E a frequência de realização irregular 

também, pois uma grande maioria a faz.  

Como a prática do ECM está intimamente relacionada ao exame preventivo do 

câncer do colo do útero, traçam-se agora algumas considerações a respeito deste. O exame de 

Papanicolau deve ser disponibilizado às mulheres com início aos 25 anos para mulheres que já 

tiveram atividade sexual e devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após 

essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos 

cinco anos. A rotina para este exame preconizada no Brasil é a repetição a cada três anos, após 

dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano, apesar de ser observado que a 

frequência deste no pais é comumente a anual, o que é colocado pelo manual de rastreamento 

como repetição desnecessária (BRASIL, 2010). 

Em virtude destes dois exames (ECM e Papanicolau) estarem muito atrelados em 

sua prática, a periodicidade anual de realização do ECM fica em certo sentido prejudicada pelo 

fato do exame de Papanicolau, dependendo das circunstâncias, ser repetido apenas três anos 

após um resultado normal. O que acaba por levar as mulheres a também só repetirem o ECM 

com essa periodicidade. É importante salientar também que se a mulher realiza a consulta 
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ginecológica de uma maneira irregular, na periodicidade não recomendada, o tempo entre as 

consultas para a realização do ECM será mais estendido e sua eficácia será prejudicada.  

Quando questionadas sobre a realização do ECM em todas as consultas 

ginecológicas 10,2% a negou. E ainda dentre as que não realizaram o exame a justificativa que 

se sobressaiu foi a de que o profissional não o fazia. O estudo realizado por Brito et al. (2010) 

demonstrou bem esta questão quando detectou que mais de 70% das mulheres entrevistadas 

não tiveram suas mamas examinadas por algum profissional de saúde durante as consultas 

ginecológicas e ainda revelou que estas muitas vezes não realizavam o autocuidado com as 

mamas, examinando-as, pela falta de orientação sobre como o realizar.  

Pesquisa de Cavalcante et al. (2013) evidenciou que o enfermeiro no que diz 

respeito ao exame clínico das mamas pouco o executa e que quando o faz, não segue todos os 

passos. Não houve também no estudo evidências de que a enfermagem atuou em ações 

relacionadas à mamografia nem na busca ativa de mulheres com risco elevado e concluiu que 

as ações do enfermeiro no rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama no Brasil são 

frágeis, pois não se observa domínio do conhecimento técnico e nem teórico de tal tema pelo 

enfermeiro.  

Ainda com relação a este aspecto uma avaliação do conhecimento, atitude e prática 

de profissionais médicos e enfermeiros sobre os métodos de detecção precoce para o câncer de 

mama constatou que os mesmos tinham um baixo nível de conhecimento quanto ao início do 

rastreamento mamográfico e falta de conhecimento com relação ao melhor período para a 

realização do exame clínico das mamas (PINHEIRO et al., 2013). 

A visita da mulher ao serviço de saúde não deve se ater apenas a um aspecto de sua 

saúde, mas deve englobar toda ela. E visto que a unidade básica de saúde é a porta de entrada 

para os serviços de saúde em suas mais diversas especialidades, é obrigação desta fornecer a 

devida informação com relação a este assunto. Segundo o Ministério da Saúde, a Linha de 

Cuidado do Câncer de Mama tem como um de seus objetivos a garantia de que a mulher tenha 

acesso às informações referentes ao câncer de mama e a seus fatores de proteção, bem como 

aos métodos de detecção precoce da doença, sempre realçando os alertas quanto aos sinais e 

sintomas que podem ser indicativos da presença da neoplasia (BRASIL, 2013c). 

 Com relação à mamografia, observa-se que quase todas já foram submetidas a ela 

pelo menos uma vez. Salienta-se que uma grande parte apenas realizou a mamografia que 

detectou a neoplasia, tendo assim, a depender da idade, uma prática inadequada com relação a 

este assunto. Dentre as justificativas para a não realização por três das participantes foi a de que 

o médico não solicitou o exame.  



53 

 

Os números desta pesquisa ainda são superiores às de outras. Estudo que analisou 

os eventos relacionados ao diagnóstico em estádio avançado do câncer de mama foi evidenciado 

que a realização da mamografia e da ultrassonografia da mama antes da identificação da 

alteração mamária foi relatada por 58,3% das mulheres e 75% delas foi submetida ao ECM, na 

consulta ginecológica. O medo e a vergonha implicam por vezes no adiamento da consulta de 

diagnóstico e atraso no tratamento (OSHIRO et al., 2014). 

Pesquisas referentes à mamografia de rastreamento apontaram que do total de 

2.295.135 mamografias realizadas no ano de 2013, 53% foram realizadas na faixa etária alvo, 

de 50 a 69 anos, 36% em mulheres com idade de 40 a 49 anos, 6% em mulheres com 70 anos 

ou mais.  O total de mamografias de rastreamento na faixa etária de 50 a 69 anos foi de 22% 

para exames de primeira vez (BRASIL, 2015d). 

A equipe da atenção básica deve conhecer sua população para identificar aquelas 

em faixa etária prioritária para a realização dos exames e realizar o devido acompanhamento. 

Preconiza-se ainda que na atenção básica a mulher receba além da solicitação do exame, 

orientações sobre a forma de realização da mamografia e que sua importância seja realçada para 

que a adesão seja maior. Visto esta se colocar entre as atribuições de todos os trabalhadores da 

atenção básica incluídos nas ações de promoção, prevenção, rastreamento, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos (BRASIL, 2013c). 

A correlação entre os dados sociodemográficos, ginecológicos, obstétricos e 

clínicos com as variáveis conhecimento, atitude e práticas demonstrou em algumas delas 

significância estatística.  

Dentre os dados sociodemográficos apenas a idade e a religião demonstraram 

relevância estatística diante da prática. Avaliação envolvendo apenas a prática da metodologia 

CAP, relacionado aos fatores associados à realização da mamografia, constatou que em 

mulheres de 60 a 69 anos, os fatores que se associaram a realização do exame foram possuir 

companheiro, não ser analfabeta, ter maior renda e possuir plano de saúde privado 

(SCHNEIDER et al., 2014)    

Outro estudo constatou achados semelhantes quando mencionou que mulheres com 

parceiros detinham maior conhecimento quanto ao exame e que a idade maior que 50 anos e 

escolaridade superior a 5 anos foram fatores que demonstraram melhor atitude e prática 

(BRITO et al., 2010).  

Conflitando com tais achados uma abordagem internacional menciona que as 

práticas preventivas de câncer de colo e de mama diminuem à medida que avança a idade e essa 
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diminuição se agudiza nas mais pobres, menos escolarizadas e as que utilizam os serviços 

públicos de saúde (PONCE, 2012). 

Fator preocupante é o fato de que algumas pesquisas mostrarem que existe uma 

menor prevalência de realização da mamografia em mulheres de 60 a 69 anos, que estas estão 

incluídas entre as faixas que possuem maior incidência do câncer de mama (SCHNEIDER et 

al., 2014). A falta de conhecimento e os tabus também contribuem para a falta de adesão aos 

métodos de detecção precoce (PONCE, 2012). 

Ainda com relação aos dados sociodemográficos outros achados se mostraram 

importantes. Artigo recente abordou que o conhecimento sobre mamografia é influenciado 

pelas faixas etárias das mulheres e aumento da renda e da escolaridade (SCHNEIDER et al., 

2013). Outros ainda verificaram que a chance de não realizar mamografia entre aquelas que se 

autoreferiram negras e pardas foi, respectivamente, 3,22 e 3,58 vezes maior que entre brancas 

(LAGES et al., 2012; SILVA, 2014).  

Quanto à situação conjugal, as solteiras apresentaram 2,09 vezes mais chances de 

não ter realizado o exame do que aquelas com companheiro. Já quanto ao grau de instrução, as 

chances de as analfabetas não realizarem mamografia é 6,89 vezes maior do que aquelas com 

ensino superior completo (LAGES et al., 2012; SILVA, 2014).  

O fumo esteve fortemente associado com maiores taxas de não realização de 

mamografia. Forte associação também foi observada em relação ao fato de possuir plano ou 

seguro de saúde. Aquelas que não o possuem realizam muito menos exames de mamografia 

(LAGES et al., 2012; SILVA, 2014).  

O cruzamento com dados obstétricos e ginecológicos teve significância estatística 

para o quesito tempo de amamentação e pratica inadequada, porém não foram encontrados 

estudos que explicitem esta correlação. O mesmo aconteceu para a relação estatística entre 

idade da menarca e conhecimento sobre os exames bem como o período de reposição hormonal 

a que as pacientes estavam expostas.  

Os dados clínicos não apresentaram significância estatística quando cruzados com 

conhecimento, atitude e prática inadequados. Tal fato acaba por ser preocupante, pois as 

participantes deste estudo possuíam tempos diferentes tanto de diagnóstico da doença como de 

tratamento, haviam dentre elas mulheres que já estavam em tratamento quimioterápico a cerca 

de 180 dias, mesmo assim o conhecimento se mostrou sem grandes diferenças entre elas. O 

conhecimento deficiente se sobressaiu em detrimento do adequado.  

Estes dados demonstram que pode estar havendo despreparo nos serviços de saúde 

quanto à abordagem da mulher com câncer de mama no que diz respeito ao repasse de 
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informações, pois subentende-se que a mulher com mais tempo de tratamento deveria ter mais 

conhecimento do que a que iniciou o tratamento mais recentemente (BRASIL, 2013c). 

 Porém quando se observa através de cálculos do OR a razão de chances por grupos 

de estadiamentos da doença tem-se que pessoas com estadiamentos mais iniciais mostraram 2,9 

mais chances de ter uma atitude adequada frente aos exames de rastreamento, e que mulheres 

com estadiamentos mais avançados tem 1,4 mais chances de inadequação do conhecimento 

quando comparadas aos estágios iniciais. Tal fato pode ter sido um fator interventor para a 

identificação da neoplasia em estágios mais avançados.  

Mitos e crenças populares giram em torno de várias concepções acerca de tal 

doença. O que acaba por interferir na concepção adequada sobre a realização dos métodos de 

detecção precoce. Porém estudo que efetuou uma estratégia educativa sobre câncer de mama 

constatou que ela foi efetiva no momento em que proporcionou uma avaliação positiva da 

atividade (FRANÇA et al., 2012).   

Os profissionais de saúde devem estar atentos frente a este panorama citado acima, 

buscando meios de intervir na busca de uma transformação. Considera-se que a equipe de 

Enfermagem tem ação importante na promoção de mudanças no conhecimento, atitude e prática 

das mulheres (BRASIL et al., 2014; BUSHATSKY et al., 2014).  

Estudo de Silva (2012) comprovou esta afirmação quando após intervenção 

educativa os níveis de conhecimento, atitude e prática mostraram-se mais adequados do que os 

das que não participaram da intervenção. Observou ainda que o conhecimento de forma isolada 

não é suficiente para se induzir uma prática adequada, mas precisa da associação da atitude.  

 Este estudo teve como principais limitações o fato de ter delineamento transversal, 

em que apenas se abordou a mulher uma vez, não tendo ciência das mudanças de conhecimento 

e atitudes ao longo do tratamento quimioterápico com um todo. Não houve a possibilidade de 

verificar se no decorrer do tratamento e do acompanhamento nos serviços de saúde a mulher 

mudou suas concepções com relação a este assunto.  

Estudos futuros que abordem essas questões com relação ao acompanhamento da 

mulher a partir do início do tratamento até um período posterior podem ser de grande ajuda a 

fim de identificar efetividade de ações educativas ou as falhas que estão ocorrendo nos serviços.  

Profissionais que estão diretamente envolvidos no cuidado à mulher com câncer de 

mama podem retirar dentre as informações fornecidas pela presente pesquisa dados que os 

auxiliarão na melhoria das práticas em saúde e na adequação de tais às necessidades da clientela, 

no que diz respeito ao auxilio no entendimento de todas as questões envolvidas na detecção 

precoce para o câncer de mama.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa evidenciou que o conhecimento das mulheres com câncer de 

mama acerca dos exames que auxiliam na detecção precoce da doença está inadequado, fato 

este se devendo em grande parte à deficiência de informações das participantes com relação ao 

ECM e à finalidade dos exames, onde muitas referiram erroneamente estes serem para a 

prevenção do câncer de mama. 

A atitude esteve adequada em grande parte da amostra, porém a concepção de que 

ainda serviriam para a prevenção foi fato que apareceu em seus discursos.  

A prática esteve inadequada em sua maioria, com muitas mulheres realizando o 

ECM em uma frequência superior à anual, de maneira irregular. A mamografia foi realizada 

apenas uma vez por grande parte das mulheres, e esta única vez detectou a neoplasia.  

Os dados sociodemográficos que demonstraram correlação com a prática 

inadequada foram idade e religião. Os dados ginecológicos e obstétricos foram tempo de 

amamentação com conhecimento inadequado, bem como idade da menarca e período de 

reposição hormonal. Os dados clínicos, incluindo o estadiamento no momento do diagnóstico, 

não demonstraram correlação relevante com nenhum dos três quesitos analisados.  

Infere-se a necessidade de mais ações educativas voltadas para as necessidades das 

mulheres com câncer de mama no que diz respeito à detecção precoce para o câncer de mama. 

Pois, a amostra se mostrou homogênea quanto ao conhecimento inadequado a respeito da 

temática, mesmo as pacientes possuindo diferentes tempos de tratamento da doença.   
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APÊNDICE A 
 

1. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
1. Iniciais: _________ 
2.Localidade: _______________ 
3.Idade: ______ anos. 
4. Você se considera:  
1. (   ) 1. Branca.  
2. (   ) 2. Negra. 
3. (   ) 3. Parda/ Morena/Mulata  
4. (   ) 4. Outra. _____________ 
5.  Estado Civil:  
1. (   ) 1. Casada. 
2. (   ) 2. Solteira. 
3. (   ) 3. União estável. 
4. (   ) 4. Divorciada. 
5. (   ) 5. Viúva. 
6.  Escolaridade: 
1. (   )  1. Primeiro grau incompleto. 
2. (   ) 2. Primeiro grau completo. 
3. (   ) 3. Ensino médio incompleto. 
4. (   ) 4. Ensino médio completo. 
5. (   ) 5. Ensino superior completo. 
6. (   ) 6. Ensino superior incompleto. 
7. Ocupação: 
1. (   ) 1. Empregada. Qual: ___________________ 
2. (   ) 2. Autônoma. Atividade: ________________ 
3. (   ) 3. Aposentada. 
4. (   ) 4. Desempregada.  
8. Renda familiar: _________ reais. 
9. Religião:  
1. (   ) 1. Católica. 
2. (   ) 2. Evangélica. 
3. (   ) 3. Espírita. 
4. (   ) 4. Protestante. 
5. (   ) 5. Outras: ___________________________ 
10.  Possui plano privado de saúde:( ) 1. Sim. Período:____meses.(   ) 2. Não.  
 
2. DADOS OBSTÉTRICOS E GINECOLÓGICOS (HISTÓRICO PESSOAL E 
FAMILIAR) 
1.  Idade da menarca: _______ anos. 
2. Idade da menopausa: _____anos.  
3. Gesta: ______   Parto: _______ Aborto: ______ 
4. Idade da primeira gestação: ________ anos. 
5. Amamentou: 
1. (   ) 1. Sim. 
2. (   ) 2. Não.  
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6. Tempo de aleitamento materno: _______ meses. 
7. Usou anticoncepcional:  
1. (   ) 1. Sim. Período: ________ anos. 
2. (   ) 2. Não.  
8. Fez terapia de Reposição hormonal: 
1. (   ) 1. Sim. Período: _______ anos. 
2. (   ) 2. Não.  
9. Fez cirurgias ginecológicas: 
1. (   ) 1. Sim. Qual: ______________________________. 
2. (   ) 2. Não. 
10. Já teve alguma doença benigna da mama: 
1. (   ) 1. Sim. Qual: _______________________________. 
2. (   ) 2. Não.  
11. Possui algum caso de câncer de mama na família:  
1. (  ) 1. Sim. Parentesco: __________________________.  
2. (   ) 2. Não. 
 
3. DADOS CLÍNICOS 
1.  Data do diagnóstico: ______________________________. 
2. Tipo de câncer e estadiamento no momento do diagnóstico: ____________________ 
2. Início do tratamento: ______________________________.  
3. Tratamentos: _________________________________________________________. 
4. Tempo de tratamento: __________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 
Você está sendo convidada a participar voluntariamente do estudo “Conhecimento, 

atitude e prática de mulheres com câncer de mama sobre os métodos de rastreamento” que será 

desenvolvido sob a responsabilidade da enfermeira Altamira Mendonça Félix Gomes, aluna do 

curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Ceará, sob a orientação da Professora Dra. Ana Fátima Carvalho Fernandes. 

O estudo tem como objetivo onde avaliar de uma forma dinâmica o conhecimento 

que mulheres com câncer de mama tem acerca dos métodos de rastreamento (exame clínico das 

mamas e mamografia), sua atitude frente aos problemas abordados e sua prática diante dos 

exames dispostos, a fim de tornar conhecida a realidade vivenciada e poder atuar no combate à 

detecção tardia do câncer de mama por meio de práticas educativas voltadas para as 

necessidades da população. 

Caso confirme participação no estudo, sua contribuição consistirá na assinatura 

deste termo de consentimento e na resposta a questionários sobre seus dados sociodemográficos 

(idade, cor da pele, estado civil, escolaridade, ocupação, renda, religião, adesão a plano de saúde 

particular), história ginecológica (número de filhos, idade da primeira menstruação, idade da 

menopausa, idade da primeira gestação, uso de anticoncepcional ou reposição hormonal, 

cirurgias, doenças benignas na mama, amamentação e casos de câncer de mama na família), 

dados clínicos ( diagnóstico, tipo de doença e tempo de tratamento) e informações acerca do 

seu conhecimento, atitude e prática sobre os métodos de rastreamento para o câncer de mama. 

O risco de sua participação nesse estudo está relacionado a constrangimentos 

ocasionados pela entrevista, podendo a senhora recusar-se a responder quaisquer perguntas que 

não se sinta à vontade. Todos os princípios éticos serão respeitados. 

Não haverá benefícios diretos, porém sua participação é de suma importância no 

alcance dos objetivos da pesquisa, pois acarretará valiosos achados que serão utilizados na 

melhoria da assistência de saúde à população e na educação sobre a temática. 

Sua participação será voluntária, livre de custos, e terá a liberdade de retirar seu 

consentimento e não participar mais do estudo, se assim o desejar, sem que isso acarrete 
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consequências ou prejuízos. Seu nome e qualquer outra informação a seu respeito será 

confidencial. As informações coletadas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. 

Qualquer dúvida ou indagação com respeito a pesquisa pode-se contatar a 

pesquisadora Altamira Mendonça Félix Gomes -  Rua Alexandre Baraúna, 1115- Bairro: 

Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE. Telefone: (85) 985373226 – e-mail: mirasul18@hotmail.com, 

ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 – Rodolfo Teófilo, CEP 60.430-275, 

Telefone: (85) 33668344.  

 

Eu __________________________________________, ____anos, RG nº _________ declaro 

que é de livre e espontânea vontade que estou participando do estudo. Li cuidadosamente este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordo com todos os pressupostos contidos 

nele. Fui orientada da possibilidade de retirar meu consentimento na hora que me for 

conveniente e que em caso de dúvida posso contatar o pesquisador assim que for de meu desejo. 

Assino este termo em duas vias que uma me será entregue e a outra permanecerá com o 

responsável pela pesquisa. 

 

Fortaleza, __ /__ /__ 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Eu, Altamira Mendonça Félix Gomes, pesquisadora responsável pelo estudo, obtive de forma 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do sujeito da pesquisa, para a participação neste 

estudo. 

                         

 ______________________________________________________ 

Altamira Mendonça Félix Gomes 

Enfermeira 
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ANEXO A  

 

INQUÉRITO CAP SOBRE OS EXAMES DE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER 

DE MAMA (EXAME CLÍNICO E MAMOGRAFIA)  

1. CONHECIMENTO SOBRE OS EXAMES DE DETECÇÃO PRECOCE 

1.Você já ouviu falar em:  
      a) Exame clínico das mamas: 1. (   ) Sim   2. (   ) Não 

b) Mamografia: 1. (   ) Sim   2. (   ) Não 
2.Com que periodicidade deve ser realizado: 
a) Exame clínico das mamas: (   )  1. Mensal; 2. Semestral; 3. Anual;  
4. Outros: __________________________________________________  
b) Mamografia: (   ) 1. Mensal; 2. Semestral; 3. Anual; 4. Bianual;  
5. Outros: __________________________________________________ 
3.Você sabe para que servem estes exames? (   ) 1. Detecção precoce do  

            Câncer; 2. Não sabe; 3. Outra finalidade __________________________ 
        
      2. ATITUDE SOBRE OS EXAMES DE DETECÇÃO PRECOCE 

  A. Você acha que deve realizar estes exames? 
      (   ) 1- Sim, ir para o item B (   ) 2-Não 
      B. Você acha: 1. Muito necessário; 2. Necessário; 3. Pouco Necessário;  
      4. Desnecessário; 5; Não sabe. 
      C. Por que você acha necessário? 
      (   ) 1- Detecção precoce e/ou 
      (   ) 2- Prática de autocuidado e/ou 
      (   ) 3- Outro finalidade ___________________________  
      (   ) 4- Não sabe 

 
       
 3.PRATICA EM RELAÇÃO AOS EXAMES DE DETECÇÃO PRECOCE  

1.Você já realizou: 
a) Exame clínico das mamas: 1. (   ) Sim   2. (   ) Não 
Se sim, quantas vezes? ____________________________________________ 
Em todas as consultas ginecológicas suas mamas eram avaliadas? __________ 
Se não, por que? _________________________________________________ 
Dificuldades enfrentadas: __________________________________________ 
b) Mamografia: 
(   ) Sim   2. (   ) Não 
Se sim, quantas vezes? ____________________________________________ 
Se não, por que? __________________________________________________ 
Dificuldades enfrentadas: __________________________________________ 
2.Você realiza os exames com que periodicidade? 
a) Exame clínico das mamas: (   ) Semestral   (   ) Anual   (   ) Outros _________ 

              b) Mamografia: (   ) Anual (   ) Bianual Outros: __________________________ 
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ANEXO B 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQU ISA 
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