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RESUMO 

 

Câncer ou neoplasia são termos utilizados para designar tumores malignos 
localizados em inúmeros tecidos e regiões do corpo. É significativa causa de morte 
no Brasil e no mundo, o que o torna problema de saúde pública. O presente trabalho 
tem como objetivo principal identificar o papel do enfermeiro da ESF frente à 
prevenção, o diagnóstico e tratamento do câncer de mama em mulheres em idade 
fértil. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi revisão 
sistemática da literatura. É fundamental para o controle do câncer de mama ações 
intersetoriais que promovam acesso à informação. Com base nisso é possível 
afirmar que os profissionais de enfermagem necessitam aplicar seus conhecimentos 
para que o usuário e seus parentes tenham uma assistência direcionada a 
efetivação dos espaços em que haja possibilidade de comunicação, em que possam 
expressar seus sentimentos e que forneçam auxílio na procura de recursos 
apropriados ao tipo de tratamento que precisam. A educação é alicerce primordial de 
todas as ações na área de promoção a saúde, proteção à saúde e diagnóstico 
precoce. O desafio é integrar as ações, capacitar às equipes e aumentar a cobertura 
assistencial de saúde geral à população, sendo necessário para tanto, iniciar esse 
processo durante a graduação, formando profissionais capazes de perceber-se 
como protagonista não apenas do processo de conhecimento, mas, tendo um papel 
fundamental no cuidado a saúde do ser humano, buscando preencher a lacuna entre 
as diretrizes propostas pela política de saúde da mulher e as práticas concretas. 
 
 

 

Palavras-chave: Câncer de mama; Atenção Primária à Saúde; Cuidados de 

enfermagem. 
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childbearing age: the nurse's role in family health strategy (FHS). 2017. 30 pages. 
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ABSTRACT 

Cancer or neoplasia are terms used to designate malignant tumors located in 
numerous tissues and regions of the body. It is a significant cause of death in Brazil 
and the world, which makes it a public health problem. The present study has as 
main objective to identify the role of the nurse of the FHT in the prevention, diagnosis 
and treatment of breast cancer in women of childbearing age. The methodology used 
for the development of the work was a systematic review of the literature. 
Intersectoral actions that promote access to information are fundamental to the 
control of breast cancer. Based on this, it is possible to affirm that nursing 
professionals need to apply their knowledge so that the user and his / her relatives 
have a directed assistance to the effective spaces where there is possibility of 
communication, in which they can express their feelings and that provide aid in the 
search of resources appropriate to the type of treatment they need. Education is the 
cornerstone of all actions in the area of health promotion, health protection and early 
diagnosis. The challenge is to integrate the actions, train the teams and increase the 
general health care coverage to the population, being necessary to initiate this 
process during graduation, training professionals capable of perceiving themselves 
as protagonists not only of the knowledge process, but , playing a fundamental role in 
the health care of the human being, seeking to fill the gap between the guidelines 
proposed by the women's health policy and the concrete practices. 
 
 

 

Key-words: Breast cancer; Primary Health Care; Nursing Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

Câncer ou neoplasia são termos utilizados para designar tumores malignos 

localizados em inúmeros tecidos e regiões do corpo. É significativa causa de morte 

no Brasil e no mundo, o que o torna problema de saúde pública, sendo segunda 

causa de morbimortalidade no Brasil. O câncer de mama está entre os mais temidos 

por ser uma doença heterogênea e muito complexa, se apresentando com diversas 

variações clinicas e morfológicas, de modo que possui diferentes graus de 

agressividade e potencialidade para desenvolver metástase. 

Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA) é o tipo de câncer com maior 

incidência entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não 

melanoma. Embora o governo esteja se esforçando no combate ao câncer de mama 

através de campanhas preventivas que estimulem a detecção precoce, este ainda 

constitui a primeira causa de morte entre as mulheres. 

O medo e preocupação em redor do câncer de mama ocorrem por causa das 

repercussões negativas que ele suscita nas mulheres acometidas. Conviver com 

uma doença que possui tantas máscaras não é fácil, as incertezas que passam pela 

cabeça da mulher relativas a como será a vida daqui por diante, as dúvidas sobre o 

tratamento e a possibilidade eminente de recorrência da doença a deixam fragilizada 

e muito insegura quanto ao futuro. 

O tema escolhido tem relevância não apenas por ser a principal causa de 

morte entre as mulheres por câncer, mas também porque pode ajudar na prevenção 

e detecção precoce do câncer de mama em mulheres em idade fértil. Colaborando 

sobremaneira na qualificação técnica do profissional enfermeiro, favorecendo a 

disseminação do conhecimento sobre o assunto e contribuindo para a prática do 

cuidado de enfermagem de qualidade, respaldado nas ações do ministério da saúde, 

visando à promoção, prevenção e manutenção da saúde da mulher em todas as 

suas fases da vida. 

Levando-se em conta que o número de casos de câncer de mama em 

mulheres jovens é crescente nos últimos anos, assim como tem sido observado nas 

ultimas décadas, um incremento das taxas de incidência e mortalidade por câncer de 

mama em mulheres brasileiras. Neste sentido, opta-se pela seguinte questão 

norteadora: Como se dá a atuação do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família 
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(ESF) na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama em mulheres em 

idade fértil?  

O presente trabalho tem como objetivo principal descrever o papel do 

enfermeiro da ESF frente à prevenção, o diagnóstico e tratamento do câncer de 

mama em mulheres em idade fértil e como objetivos específicos: expor o que é o 

câncer de mama e o papel do enfermeiro na prevenção; referir quais políticas 

públicas de saúde voltadas ao câncer de mama no Brasil; e verificar como se dá a 

pratica da Educação em saúde desenvolvida na rotina do enfermeiro na prevenção 

do câncer de mama. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi revisão 

sistemática da literatura. Os artigos foram pesquisados nas bases de dados: 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line), LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e sites com 

informações sobre o câncer de mama como o Instituto Nacional do Câncer (INCA) e 

Ministério da Saúde(MS). 

Foram utilizados os descritores isolados: “Câncer de Mama”, “Atenção 

Primária à Saúde”, “cuidados de enfermagem”. Os critérios estabelecidos para 

seleção dos artigos foram artigos publicados em língua portuguesa, durante o 

período de 2003 a 2017, que retratassem sobre ações públicas direcionadas para o 

controle do câncer de mamas. Como critérios de exclusão, foram considerados os 

artigos não relacionados com a temática proposta, publicados em outras línguas que 

não o português, com publicação anterior a 2003. 

O câncer de mama é uma das principais causas de morte de mulheres e seu 

acompanhamento deve ser realizado por equipe multiprofissional de saúde, nesse 

sentido o enfermeiro é fundamental para coordenar as ações de saúde voltadas a 

prevenção e diagnóstico precoce dessa enfermidade, o Ministério da Saúde atua 

criando projetos e estratégias que auxiliam os profissionais no combate ao câncer de 

mama, no entanto a estratégia mais eficaz no controle e diminuição das 

incapacidades causadas pelo câncer é a educação em saúde, realizada na atenção 

primária a saúde.   
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1 O CÂNCER DE MAMA E O PAPEL DO ENFERMEIRO NO SEU CONTROLE  

 

As mamas são estruturas compostas por três tipos de tecidos, glandular, 

adiposo e tecido conjuntivo. A função primordial do tecido glandular é produção de 

leite, junto com ele o tecido adiposo vem com a função de elevar as gorduras para 

suprir as necessidades alimentares da criança e o conjuntivo basicamente é 

composto por elastina e colágeno. Ressalta-se dessa maneira que a mama tem 

diversas funções que vão desde participar da lactação até destacar a feminilidade da 

mulher (ABRÃO et al., 2011). 

O câncer é uma patologia da mama que acontece quando as células se 

multiplicam desordenadamente, sua incidência cresce no Brasil, como em todo o 

mundo, num ritmo que acompanha o envelhecimento populacional decorrente do 

aumento da expectativa de vida. É efeito das grandes mudanças que ocorreram no 

mundo nas ultimas décadas, que modificaram a situação de saúde da humanidade, 

pois hoje há novos padrões de consumo e novos modos de viver (HORTA; 

MARTINS; PINA, 2016). 

Faz parte de um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos 

distintos, assim como outras neoplasias malignas, resulta de uma proliferação 

incontrolável de células anormais, que surgem em função de alterações genéticas, 

desenvolvidas sejam por questões hereditárias ou pela qualidade de vida do 

indivíduo. Essas alterações genéticas podem provocar mudanças no comportamento 

celular, levando ao surgimento do tumor. O processo carcinogênico é, em geral, 

lento, podendo levar vários anos para que uma célula prolifere e dê origem a um 

tumor palpável. A heterogeneidade do câncer de mama se manifesta pelas 

diferentes apresentações clínicas e morfológicas, gerando variadas formas genéticas 

o que repercute na variação das respostas terapêuticas (BRASIL, 2012). 

O câncer mamário é o tipo que possui a maior incidência e a maior 

mortalidade na população feminina em todo o mundo, tanto em países em 

desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Para o Brasil, a Estimativa de 

Incidência em 2016 foram 57.960 casos novos, com um risco estimado de 56,20% 

de casos a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2008). 

O câncer de mama é considerado um importante problema de saúde pública 

em toda parte do mundo por sua morbidade, mortalidade e pelo elevado custo no 
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tratamento, monitoramento e reabilitação dos pacientes. A elevação da sua 

ocorrência nos últimos anos é fator determinante de morbimortalidade de mulheres 

entre 40 e 59 anos de vida. E, de acordo com cálculos realizados pelo Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), mais de 57.000 novos de casos de câncer de mama são 

previstos a cada ano. 

As neoplasias de mama acometem principalmente mulheres na 

perimenopausa. Entretanto, as que se encontram em fase reprodutiva também 

podem ser acometidas. Mulheres muito jovens (até 34 anos), quando comparadas 

àquelas entre 35 e 40 anos, apresentaram, ao diagnóstico, maior volume tumoral, 

maiores prevalências de axila clinicamente positiva e de metástase, conferindo 

diagnóstico mais avançado, o que pode explicar a pior resposta terapêutica nesse 

grupo (MARTINS et al., 2013). 

Diante disso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) traz evidencias de que a maioria dos casos possui diagnostico tardio e 

vem exatamente com o intuito de modificar essa realidade, visto que a detecção 

precoce eleva a possibilidade de cura total e melhora a condição de vida das 

mulheres acometida pelo carcinoma mamário.  

De acordo com Costa et al. 2012), estimular ações de orientação de forma 

clara e concisa sobre a relevância de manter hábitos saudáveis de vida deve ser 

prioridade da atenção primária a saúde, promover educação continuada em saúde 

interfere diretamente na sobrevida dessas mulheres. Para a detecção precoce do 

câncer de mama é fundamental a participação da mulher. Porém a forma de 

instrumentalizá-la para ser sujeito ativo neste processo vem, se modificando ao 

longo do tempo.  

Nesse sentido a política de alerta à saúde das mamas destaca a importância 

do diagnóstico precoce e, na prática, significa orientar a população feminina sobre 

as mudanças habituais das mamas em diferentes momentos do ciclo de vida e a 

divulgação dos principais sinais do câncer de mama. Estimula as mulheres a 

procurar esclarecimento médico sempre que houver qualquer dúvida e a participar 

das ações de rastreamento do câncer de mama. Dessa forma os serviços de saúde 

devem adequar-se para acolher, esclarecer e realizar os exames diagnósticos 

adequados a partir desta demanda (BRASIL, 2012).  
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Nessa perspectiva a pratica do rastreamento consiste na realização de testes 

ou exames diagnósticos em populações ou pessoas assintomáticas, com a 

finalidade de diagnóstico precoce, com objetivo de reduzir a morbidade e 

mortalidade da doença, agravo ou risco rastreado, através da identificação de 

indivíduos que têm a doença, mas que ainda não apresentam sintomas. Já a técnica 

utilizada em indivíduos sintomáticos é chamada investigação e tem por objetivo 

estabelecer diagnóstico. No Brasil, a estratégia preconizada para o rastreamento de 

câncer de mama é a mamografia a cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 

anos. No passado foi muito estimulado o auto-exame das mamas, porém não provou 

ser benéfico para a detecção precoce de tumores e por trazer falsa segurança, 

dúvida e excesso de exames invasivos. Portanto, não deve ser orientado para o 

reconhecimento de lesões embora possa ser recomendado para que a mulher tenha 

conhecimento de seu próprio corpo devendo o profissional de saúde valorizar as 

queixas e percepções da paciente (BRASIL, 2012).  

Esse rastreamento deve ser uma estratégia utilizada para diminuição da 

mortalidade pelo câncer de mama, ela agrega consigo benefícios como o 

prognóstico melhor da doença, tratamento mais eficaz e diminuição da morbidade. O 

rastreio pode ser realizado de maneira oportunística ou de maneira organizada, 

sendo a primeira delas relacionada a oferta do exame a qualquer mulher que chegue 

ao centro de saúde e a segunda, a mulheres trazidas para exames periódicos e que 

se encontram na faixa etária preconizada para realização da mamografia. 

Para o controle do câncer de mama, destaca-se em particular a importância 

de ações intersetoriais que promovam acesso à informação e ampliem 

oportunidades para controle do peso corporal e a prática regular de atividade física. 

Dessa forma o amplo acesso da população a informações claras, consistentes e 

culturalmente apropriadas deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos 

os níveis, especialmente na Atenção Básica. A prevenção primária do câncer de 

mama está relacionada ao controle dos fatores de risco reconhecidos (BRASIL, 

2018). 

Importante destacar a necessidade de facilitar ao máximo o acesso de 

mulheres dentro da faixa etária preconizada para as ações de rastreamento aos 

serviços de saúde. Com esse objetivo, cada localidade deve planejar seus 

processos de trabalho, incluindo estratégias que podem envolver a flexibilização da 
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agenda das equipes para as ações de rastreamento, a realização de busca ativa nos 

domicílios e espaços comunitários, e a solicitação de mamografia de rastreamento 

por parte de médicos e enfermeiros (BRASIL, 2012). 

Embora o câncer de mama seja o sítio de maior magnitude de mortalidade 

entre as mulheres, as estratégias para seu controle enfrentam problemas que afetam 

desde os mecanismos de formulação de políticas até a mobilização da sociedade, 

incluindo a organização e o desenvolvimento das ações e serviços e as atividades 

de ensino e pesquisa. Se for diagnosticado e tratado no início, o prognóstico é 

considerado bom para o câncer de mama, sendo então a prevenção e a 

identificação precoce de fundamental importância para a redução das taxas de 

morbidade e mortalidade dessa neoplasia (MARTINS et al., 2013). 

Cavalcante et al. (2013), reconhecem a relevância do rastreamento 

oportunístico do câncer de mama pelos profissionais de saúde e o diálogo dos 

mesmos com as pacientes podem ajudar a vencer dificuldades e melhorar 

indicadores de saúde, pois se percebe que apesar do grande número de programas 

de prevenção de câncer de mama, no Maranhão, o quantitativo de mulheres que 

adotam as práticas preventivas preconizadas ainda é reduzido diante da magnitude 

do problema tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde coletiva.  

Para Collet e Rozendo (2003) é necessário também um olhar diferenciado 

dos profissionais de saúde no cuidado das pacientes jovens com câncer de mama e 

de se discutir estratégias de prevenção secundária direcionadas para essa faixa 

etária, cabendo ao profissional enfermeiro atender as usuárias de maneira integral, 

realizar consulta de enfermagem e o exame clínico das mamas, de acordo com a 

faixa etária e quadro clínico da usuária. Dessa forma, o profissional de enfermagem 

desempenha papel fundamental na prevenção e detecção precoce do câncer de 

mama na promoção, manutenção e recuperação da saúde.  

Ao profissional enfermeiro (a) cabem ações de prevenção e controle do 

câncer, respaldado de acordo com o MS e a Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem – Decreto n.º 94.406/87. Como descrito na Lei n.º 7.498 de 25 de julho 

de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de Enfermagem, cabe ao 

enfermeiro (a) realizar consulta de enfermagem e prescrição da assistência de 

enfermagem, como integrante da equipe de saúde. E de acordo com o Conselho 

Federal de Enfermagem – COFEN (1993), na Resolução n.º 159/1993, a consulta de 
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enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvida em todos os níveis de 

assistência à saúde, tanto em instituições públicas quanto privadas. Isso inclui 

também a ESF.  

A mulher com câncer de mama vivencia uma grande quantidade de 

sentimentos quando descobre a enfermidade e ao longo de todo tratamento o 

enfermeiro além de ter papel fundamental na prevenção e detecção precoce deve 

estar preparado emocionalmente para auxiliar a mulher, estabelecendo um vínculo 

de confiança para que haja melhor aceitação e adequação a sua condição de saúde.  

O controle do câncer de mama é dependente de uma assistência de 

enfermagem eficaz. No passado a execução das práticas de enfermagem era 

alicerçada no senso comum, na experiência dos mais antigos na profissão, hoje a 

capacidade de identificar e sanar os problemas dos pacientes é baseado no 

conhecimento cientifico e no pensamento crítico, que permite ao profissional analisar 

os fatos de maneira mais impessoal (CAVALCANTE et al., 2013). 

Sendo assim o enfermeiro como um dos profissionais que integra a equipe de 

saúde da família, além das atribuições comuns à equipe, tem a oportunidade de 

ultrapassar o conhecimento biológico, estabelecendo relações entre o processo 

saúde-doença e o social, tendo como base os dados epidemiológicos que subsidiam 

ações capazes de causar impacto positivo nas formas de adoecimento da 

população. É durante a consulta que se busca uma interação com a família e o 

reconhecimento das especificidades de cada membro da mesma e, assim, proceder 

ou dialogar com a família as formas de intervenção e/ou superação (BRANCO, 

2005). 

O incentivo a mulher na realização de seu autocuidado também é muito 

importante para que sentimentos de inferioridade, incapacidade e impotência não se 

sobrepujem a realização de suas atividades diárias. O profissional de saúde, em 

especial o enfermeiro deve considerar que o ser humano é constituído de múltiplas 

dimensões e que o cuidado não se limita apenas ao tratamento eficaz mas também 

ao entendimento de que o paciente deve se sentir respeitado e merece atenção 

individualizada e humana. 

Dessa forma a atuação do enfermeiro na atenção primaria à saúde possibilita 

uma mudança no paradigma do cuidado, conferindo um papel de destaque nas 

equipes multidisciplinar propostas pelo Ministério da Saúde. Visto que a assistência 
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de enfermagem às mulheres deve ser executada por profissionais qualificados, 

contribuindo para prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento do câncer 

de mama (COSTA et al., 2012). 

O profissional de enfermagem exerce o papel importante na prevenção da 

doença, desenvolvendo ações relacionadas ao rastreamento e detecção precoce do 

câncer de mama e assistência de enfermagem às mulheres. As ações de prevenção 

devem ser executadas por profissionais qualificados capazes de gerenciar e 

atuantes nos serviços de atenção primária a saúde na ESF, executando sua função 

embasada nas leis fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objetivo é 

a promoção da saúde.  

Fica em evidencia que a atuação do enfermeiro no processo de educação da 

população em seu território de trabalho é essencial, cabendo a ele a tarefa de 

perceber e extrair da população informações relevantes para o cuidar e buscar 

solucionar esses problemas de maneira humanizada. A população deve ser 

orientada sobre as formas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos 

disponíveis, e estes assuntos deverão ser atualizados periodicamente por meio da 

educação permanente (CAVALCANTE et al., 2013).  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  

 

A Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) determina que os 

procedimentos que contribuam para diminuição da incidência e morbidade sejam 

realizadas por meio de uma Rede de Atenção Oncológica (RAO), com a atuação 

direta e indireta do Governo Federal, das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, unidades de ensino superior, serviços de saúde, dos centros de pesquisa, 

das ONGs e da sociedade de maneira geral (RIZZOTTO, 2002).  

A RAO tem como intento consolidar a construção dos procedimentos padrões 

utilizados na assistência oncológica, bem como capacitar profissionais e sociedade 

para compreender e aprender maneiras de controle do câncer no país, encorajar o 

desenvolvimento de pesquisas científicas e evolução das tecnologias relacionadas a 

esfera oncológica, providenciar verba para custeio das ações de combate ao câncer 

e incentivar a conexão de práticas buscando a eficiência na aplicação dos recursos 

(BENEVIDES; PASSOS, 2005). 

Com a implantação do SUS diversas mudanças no funcionamento dos 

Sistema de Saúde foram implementadas, trazendo mais serviços de auxílio a 

população sendo incluída na Constituição Federal como direito de todos e dever do 

Estado, esse direito visa garantir a diminuição do risco à saúde, redução de 

possíveis agravos e manutenção de serviços que garantam promoção, proteção e 

recuperação à saúde, partindo dos princípios de universalidade, integralidade e 

equidade nas ações de saúde (ABRÃO et al., 2011). 

Muito discutida na esfera da saúde é a humanização que ao longo da história 

foi tomando seu espaço como pilar das ações desenvolvidas no SUS. Com a criação 

Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão a Saúde (PNH) hoje o SUS 

pode ser avaliado no desenvolvimento de suas atividades, atribuindo valor ao 

serviço que se presta nas unidades de saúde. 

Segundo Collet e Rozendo (2003), a PNH tem como propósito estabelecer 

uma nova concepção de humanismo, pautado em valores que fazem referencia ao 

homem ideal, no entanto ainda em processo de formação de sua identidade. Alguns 

autores referem que por meio da PNH foi possível assistir de maneira ampla e 

colateralmente aos incontáveis procedimentos e domínios administrativos do SUS.A 

PNH vai além de um simples programa de governo, pois perpassar todos os 
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programas como uma política transversal que se busca acompanhar em todos os 

âmbitos administrativos do SUS e nos distintos procedimentos públicos de saúde.  

São noções que orientam a PNH: a inseparabilidade entre a atenção e a 
gestão dos processos de produção de saúde e de sujeitos, o estimulo da 
transversalidade compreendida enquanto o crescimento do nível de 
comunicação entre os setores hierárquicos (eixo vertical) e os setores e 
serviços (eixo horizontal), incentivando a abertura das corporações e a 
difusão das rodas de discussão e decisão coletiva (BENEVIDES; PASSOS, 
2005, p. 21).  

A nova Política Nacional de Atenção a Oncologia, de dezembro de 2005, foi 

criada com o intuito de integrar as ações na área de atenção em oncologia, em 

concordância com a da Portaria no 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005, que 

estabelece estratégias de democratização e procura estimular a descentralização, 

atribuindo a todos a corresponsabilização nos serviços prestados na atenção 

oncológica e em todos os setores do SUS (RIZZOTTO, 2002). 

Por ser um território que exige do enfermeiro habilidades específicas, a 

oncologia é considerada área de alta complexidade, que precisa de profissionais que 

levem em conta as peculiaridades de cada paciente. Pessoas que trabalham na 

atenção oncológica esbarram muitas vezes em circunstâncias embaraçosas e 

complexas, tendo que lidar com os sentimentos de dor, desesperança, e morte, com 

a aflição dos pacientes e de seus familiares devendo enfrentar tais situações de 

maneira humana (MARTINS et al., 2013). 

Com base nisso é possível afirmar que os profissionais de enfermagem 

necessitam aplicar seus conhecimentos para que o usuário e seus parentes tenham 

uma assistência direcionada a efetivação dos espaços em que haja possibilidade de 

comunicação, em que possam expressar seus sentimentos e que forneçam auxílio 

na procura de recursos apropriados ao tipo de tratamento que precisam. 

A responsabilidade e o compromisso da equipe de enfermagem em criar 
vínculos e estabelecer relações próximas e claras com o sofrimento do 
paciente possibilitam uma relação de transferência entre o usuário e o 
profissional, tendo como consequência a constituição da independência do 
paciente (RIZZOTTO, 2002, p.36.  

A humanização nessa conjuntura é necessidade do coletivo, e todos ligados a 

instituição devem se identificar enquanto sujeitos humanos, relacionando-se de 

maneira a contemplar as carências emocionais em todas as relações, seja entre 
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enfermeiros e pacientes, entre os próprios profissionais, entre esses profissionais e a 

instituição e entre a instituição e a comunidade. Essa relação deve ser avaliada 

continuamente, através de instrumentos onde o paciente posso expressar seu nível 

de satisfação com aquele serviço (MARTINS et al., 2013). 

O Ministério da Saúde com o auxílio do Governo Federal, oferta programas de 

prevenção primária com objetivo de atenuar a quantidade de pessoas com neoplasia 

mamária, cumprindo um papel de enorme relevância na redução da mortalidade. 

Fornece também subsídios para capacitação profissional que é indispensável para 

que o orientação dada a população seja coerente. No Brasil, a contenção da 

neoplasia de mama tem se expandido gradativamente e muitas vezes de forma 

isolada, alguns estados e municípios trabalham de forma a garantir o controle da 

doença e a detecção precoce, não sendo certificada uma cobertura adequadanem 

uma amarração entre as políticas nacionais de saúde (RIZZOTTO, 2002). 

Com o intuito de despertar na população e nos profissionais uma nova 

mentalidade sobre a assistência em saúde no Brasil, e com o propósito de 

aperfeiçoar a ligação entre clientes/profissionais, entre hospital e coletividade e entre 

os profissionais da área de saúde foi criada o Programa Nacional de Humanização 

da Atenção Hospitalar (PNHAH), que tem como meta principal melhorar a qualidade 

e à eficiência dos serviços oferecidos por instituições associadas ao SUS. 

Outro estratégia utilizada foi o projeto “viva mulher” que auxilia o Programa 

Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama etem como meta, 

diminuir além da mortalidade, as repercussões físicas, psíquicas e sociais desses 

cânceres na mulher, fornecendo suporte a Política Nacional de Atenção Oncológica 

naprevenção e identificação em etapas iniciais da enfermidade e a terapêutica e 

reabilitação das mulheres, além de auxiliar na qualificação dos recursos humanos e 

no incentivo a mulher a seguir em direção a cura (SILVA et al., 2015). 

As diretivas e métodos do programa contemplam a articulação e integração 

de maneira nacional e tem como técnica para tal, a consolidação de uma base 

gerencial com propósito de controlar o câncer de colo de útero e o de mama no 

âmbito do SUS; o incentivo a mulher a realizar o auto cuidado é outra diretiva do 

programa e visa sistematizar a rede de comunicação com a mulher no intuito de que 

as ações desenvolvidas voltadas a comunicação e disseminação de saberes sejam 

efetivas e estimulem a mulher no controle de sua saúde; diminuir o desequilíbrio que 
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há no acesso à rede de saúde, tendo como estratégia a reorientação da oferta 

tecnológica de detecção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo do útero e de 

mama; favorecer as condições de qualidade para o atendimento a mulher, 

informando, capacitando e atualizando os profissionais responsáveis de maneira 

continuada com o objetivo de unificar e dar conhecimento das normas e 

procedimentos de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e medidas de 

reabilitação do câncer do colo do útero e de mama, de maneira a garantir o principio 

de resolutividade e melhoria da qualidade de atendimento, aumentando a eficiência 

da rede de controle dos cânceres através da vigilância e avaliação dos processos de 

trabalho (BRASIL, 2001). 

Esse artifício tem o objetivo de elevar capacidade de resolutividade da rede 

de atenção ao câncer de mama, diminuindo a utilização por fraudes no sistema, 

certificando a qualidade do serviço prestado, monitorando e avaliando a 

implementação do programa. 

Por último, mas não menos importante temos a ESF que foi criada pelo 

Ministério da Saúde e se configura como estratégia reorganizadora da atenção 

primária à saúde, alterando o modelo tradicional de assistência em todo território 

nacional, que tem como objetivo geral, melhorar o estado de saúde da população, 

mediante a construção de um modelo assistencial de atenção baseado na 

promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, em 

conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

dirigidos aos indivíduos, à família e à comunidade. Esse modelo de assistência à 

saúde visa melhorar o acesso aos serviços, buscando a resolução de problemas, 

através de uma equipe multidisciplinar que estimule o auto-cuidado (RODRIGUES et 

al., 2012). 

Um dos princípios da Atenção Primária é o de possibilitar o acesso prioritário 

para as pessoas ao SUS, inclusive daquelas que necessitam cuidado em saúde 

mental. Na ESF, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente 

conhecido, o que possibilita aos profissionais de saúde uma proximidade para 

conhecer a história de vida das pessoas, os elementos do seu contexto de vida e o 

seus vínculo com a comunidade (MINEO et al., 2013). 

A ESF tem como objetivo centrar o cuidado na família e não no individuo 

doente, desenvolvendo atividades e incentivando ações que incluam a prevenção e 



 

 

 

20 

a promoção da saúde, com intuito de realizar as praticas intersetoriais de modo a 

estimular o exercício da cidadania (ABRÃO et al., 2011).   

Rizzotto (2002) compreende que as ações específicas da ESF exigem dos 

profissionais não só preparo técnico, mas também, maturidade, compromisso ético 

para o desempenho de uma prática embasada e que atenda as necessidades das 

famílias.  

Ainda segundo Rizzotto (2002), o redirecionamento do modelo assistencial, 

envolve a reorganização da Atenção Primária, visto que, a maior parte da demanda 

passa por ela, sendo está designada como porta de entrada prioritária do sistema de 

saúde, formando através dos princípios do SUS uma rede articulada de serviços, 

compreendendo ações de promoção da saúde, e prevenção, tratamento e 

reabilitação de agravos e doenças.  

Trabalhando com enfoque na desinstitucionalização, já que sua 

operacionalização se dá não a partir das instituições, mas, a partir do território, com 

a implantação de equipes multiprofissionais, que devem responder pela saúde de 

uma determinada população, se constituindo como referência em saúde naquele 

território e também como um espaço privilegiado para as intervenções de saúde, 

estabelecendo vínculo entre a equipe e os usuários, visando à redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.   
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3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CUIDAR EM ENFERMAGEM 

 

É comprovado que a melhor estratégia de combate ao câncer de mama é a 

educação em saúde, além do exame de mamografia e do exame clínico da mama 

que é realizado pelo enfermeiro (a), deve-se estimular a mulher a praticar o auto-

exame da mama, que consiste num método simples que permite o rastreio e 

diagnóstico precoce do câncer, elevando as chances de cura da patologia, trata-se 

de uma conduta simples que permite a mulher o controle sobre a sua saúde, uma 

vez que ela é conhecedora das alterações morfológicas sejam elas prejudiciais ou 

não (SILVA et al., 2015). 

O auto-exame da mama tem repercussão relevante no reconhecimento 

precoce da neoplasia da mama, quanto menor a lesão, menor o número de 

linfonodos acometidos e maiores chances de sobrevida. Esse exame deve ser 

conduzido como parte complementar as ações de conscientização sobre o câncer de 

mama e sua execução deve ser indicada uma vez por mês, entre o sétimo e o 

décimo dia após o termino da menstruação, sendo que se a mulher não menstrua, 

deve estabelecer uma data do mês para efetivar a prática (BRANCO, 2005). 

A recomendação do Ministério da saúde aos profissionais que desenvolvem 

atividades no âmbito do SUS é de que habilitem a população orientando a adesão a 

hábitos saudáveis, facilitando a autonomia para o auto cuidado através do auto-

exame da mama e da quebra de paradigmas e estigmas que o câncer trás consigo. 

Nesse sentido a educação em saúde se mostra como promotora de melhoria na 

atenção, fomentando a participação popular através de debates, encontros, roda de 

conversas e palestras que ressaltem o valor da detecção precoce como meta 

prioritária nos centros de saúde (MARTINS et al., 2013) 

O exame clínico da mama deve ser realizado por profissional habilitado para 

tal tarefa, nunca sendo substituído pelo auto-exame, no entanto infere-se que o 

auto-exame tem grande importância no conhecimento que a mulher tem do seu 

próprio corpo sendo muito relevante na descoberta da neoplasia em estágio inicial. 

Ainda hoje existem mulheres que desacreditam do auto-exame e por desconhecer a 

técnica, que é muito simples, deixam de encontrar alterações importantes em seu 

corpo, somado a isso, ainda existe o fator do medo e vergonha em se tocar 

(BENEVIDES; PASSO, 2005). 
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É de senso comum que as mulheres a partir dos 40 anos deverão ser 

submetidas ao exame clínico da mama (anual) e as que estão entre 50 a 69 anos à 

mamografia, com espaço entre os exames de no máximo dois anos. Se houver risco 

ressaltado para câncer de mama, a efetuação do exame clínico e da mamografia 

deve ser antecipada para 35 anos com periodicidade anual (SALES et al., 2017) 

O exame clínico da mama tem papel importante na prevenção secundária do 

câncer de mama podendo ser realizado por enfermeiros e médicos desde que aptos 

para sua realização. No momento da realização do exame o enfermeiro tem uma 

brecha para realizar seu papel como educador, ensinando sobre o câncer de mama, 

sobre os fatores que levam a predisposição ao câncer, quais seus principais 

sintomas, dentre outras coisas (HORTA; MARTINS; PINA, 2016). 

Segundo Cavalcante et al. (2013) a prática consciente de atitudes de 

prevenção é a meta a ser alcançada através de ações educativas que buscam 

preparar a população para a formação de novos conhecimentos, educar vai muito 

além de prestar uma assistência curativa, é  tornar o sujeito ator principal da 

promoção de sua própria saúde, reconhecendo-os como pessoas com saberes 

diferenciados, propiciando que lutem por melhores condições de vida e atenção à 

saúde digna. 

Assim, a educação em saúde face ao câncer terá que ter como objetivos 
iniciais a desmistificação do mesmo, a motivação da população para a 
adoção de estilos de vida saudáveis, dando-lhes a conhecer os sinais de 
alerta do câncer e motivá-la para a participação em rastreios oncológicos e, 
ainda, fazer esforços conjuntos junto das autoridades competentes para a 
eliminação de agentes cancerígenos do ambiente (BRANCO, 2005, p. 247). 

A educação é alicerce primordial de todas as ações na área de promoção a 

saúde, proteção à saúde e diagnóstico precoce que é o treinamento e orientação as 

mulheres sobre as mudanças que ocorrem na mama nas diferentes fases da vida e 

propagação de quais são os sinais que indicam a doença na mama. 

Costa et al. (2011), revela que apenas disseminar informação não é o 

bastante e que é preciso criar cidadãos com consciência de sua responsabilidade 

com a manutenção da sua saúde, infere também que a prática do auto-exame não 

deve ser abolida pois estimula a mulher a conhecer melhor os sinais e sintomas do 

câncer de mama, o acesso a informação de qualidade é essencial para se obter 

bons resultados na detecção antecipada do câncer de mama. 
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Dessa forma, a detecção precoce do câncer de mama, incluindo não 
apenas os sinais e sintomas para o diagnóstico precoce, mas também a 
importância, os limites e riscos das ações de rastreamento, devem ser 
amplamente disponíveis à população, especialmente às mulheres dos 
grupos de maior risco para a doença (BRASIL, 2013, p.75). 

O papel que o enfermeiro tem na propagação e desenvolvimento de práticas 

educacionais voltadas ao câncer é extremamente importante, podendo este 

profissional ser agente transformador da realidade em que a comunidade se 

encontra, buscando a todo o momento maior participação de todos nas ações de 

saúde, ajudando na manutenção da saúde individual bem como da coletividade, 

favorecendo a diminuição da incidência de câncer de mama por causas evitáveis e 

estabelecendo medidas de controle a essa enfermidade (RODRIGUES et al., 2012) 

A enfermagem deve possibilitar atendimento à saúde da mulher de maneira 

integral e holística, a consulta de enfermagem deve ser o local em que o diálogo 

com a mulher sirva para que ela desenvolva a percepção de que uma conduta 

preventiva é muito melhor e mais eficaz para manutenção da saúde e que ainda que 

não haja a presença de sinais e sintomas de uma doença, o serviço de saúde deve 

ser procurado de maneira constante (MINEO et al., 2013). 

. O enfermeiro (a) deve realizar as ações na atenção básica de maneira 

interdisciplinar acionando sempre que necessário auxílio da equipe multidisciplinar, 

de maneira que o paciente possa ser atendido e consiga entender todas as 

informações quanto à detecção precoce, a relevância do exercício físico na saúde, 

sobre os danos provocados pela utilização excessiva de álcool e cigarro, bem como 

das formas de tratamento, assim como outras medidas tendo como meta incentivar 

os indivíduos a adotarem um estilo de vida mais saudável prevenindo tanto o câncer 

de mama como também outras doenças (SANTOS; NEVES, 2008). 

O enfermeiro atua em todas as esferas de atenção à saúde, sejaela primária, 

secundária, terciária ou quaternária, suscitando atividades coordenadas, que 

envolvem a assistência, o incentivo a educação em saúde da coletividade, 

perscrutando junta a essas atividades a pesquisa científica, na busca de 

conscientizar a equipe de trabalho a considerar o indivíduo como um todo, um ser 

que tem suas complexidades, a fim de estabelecer relações saudáveis com a 

comunidade e estabelecer vínculos com esses usuários de saúde (COLLET; 

ROZENDO, 2003). 
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Costa et al. (2012), afirmam que são os enfermeiros que possuem maior 

potencial de interferir nos comportamentos exercidos pela população por ter maior 

intimidade com o paciente, podendo dessa maneira modificar as condutas da 

comunidade para fornecer maior bem-estar as pessoas que estão sob seus 

cuidados. 

Alguns autores revelam que os profissionais de enfermagem são capacitados 

a fornecer informações para as mulheres sobre os riscos que vem agregado ao 

câncer de mama e analisar se as práticas e os serviços prestados tem tido real 

efetividade na vida e saúde das pessoas, pelo fato do câncer ser uma doença 

crônica, necessita-se de que haja avaliação do perfil do paciente e que o cuidado 

seja prestado levando em conta todas as vertentes do ser biopsicossocial que é o 

homem (HORTA; MARTINS; PINA, 2016). 

Dessa maneira são finalidades da educação em saúde: explicar sobre 

procedimentos, estimular um estilo de vida mais saudável, viabilizando o 

conhecimento necessário para reconhecer os sintomas do câncer mamário e 

encorajar as mulheres na adesão aos programas de rastreamentos oncológicos, o 

enfermeiro enquanto elemento integrante do auxílio ao ser humano deve procurar 

difundir conhecimento, mantendo seu foco sempre na prevenção ao câncer de 

mama (SANTOS; NEVES, 2008). 

A atividade que o enfermeiro exerce no tocante da oncologia, trouxe 

diferentes maneiras de tratar os cânceres, o modo como é realizado o diagnóstico e 

o tratamento tornou as ações contra essa patologia muito mais efetiva. As políticas 

públicas voltadas à prevenção do câncer também obtiveram grande avanço nos 

países em desenvolvimento, salientando a importância da elaboração de 

ferramentas que visem solver as lacunas ainda existentes no tratamento permitindo 

estabelecer o diagnóstico precoce de tumores que comprometam a mama (BRASIL, 

2012).  

Segundo Abrão et al. (2011), é competência do enfermeiro (a) realizar o 

exame clinico das mamas e dar as devidas orientações sobre a doença na consulta 

de enfermagem, o diálogo com paciente é muito importante e se da por meio de 

diversos meios, todos eles com o intento de obter educação em saúde através da 

troca de vivencias e na conscientização do cliente enquanto encarregado do seu 

próprio bem estar e estados de saúde. O exame clínico da tem grande relevância no 
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rastreamento precoce do câncer de mama, nele são analisadas modificações como 

assimetria, presença de proeminências, retraimentos, nódulos ou presença de 

linfonodos dilatados.  

O enfermeiro durante a consulta de enfermagem fará o exame clinico das 
mamas na seguinte sequência: Inspeção estática, dinâmica, palpação e 
expressão mamilar. Na inspeção estática, serão observados, se as mamas 
são do mesmo tamanho e bem implantadas, se são firmes ou pendentes, 
padrão venoso, coloração, implantação, número de mamilos. Na inspeção 
dinâmica, com a paciente sentada ou de pé, a mulher colocará a mão na 
cintura, tracionando o ombro para frente, avaliando se á presença de 
retração tecidual, no mesmo momento com a mão na nuca, será observado 
a presença de protuberância. Durante a palpação com a mulher deitada 
com o ombro abaixo da cabeça o enfermeiro palpa toda a extensão da 
mama, avaliando se a presença de nódulos e linfonodos aumentados 
caracterizando os. E por último a expressão mamilar onde será observada a 
presença de secreção, odor e quantidade (BRASIL, 2008).  

Orienta-se ao profissional de saúde a criação de vínculo procurando promover 

o cuidado de maneira integral em todas as esferas da vida. O acolhimento deve 

levar em conta a cultura, os saberes e as habilidades de lidar com os problemas de 

cada um, visto que a oncologia é a área que os profissionais devem ter maior 

capacidade de relacionamento e afetividade com o paciente, prestando assistência 

qualificada em conformidade com os princípios da humanização. É necessário tentar 

entender os sentimentos vivenciados por ele e criar espaços em que possam revelar 

suas angustias diante dessa enfermidade tão cheia de estigmas (BENEVIDES; 

PASSOS, 2005). 

Costa et al. (2012), apresenta a humanização como temática sempre 

presente na construção histórica do Sistema Único de Saúde (SUS) e que sua 

significância com o decorrer do tempo foi aumentando, sendo vista hoje como um 

problema a ser resolvido em todos as esferas do SUS. O enfermeiro deve lembrar 

que o cuidar deve ser fundamentado no conhecimento científico, levando em 

consideração as necessidades do ser humano no momento de vulnerabilidade.  

Nesse sentido o enfermeiro deve estar apto a conduzir o paciente à melhor 

alternativa terapêutica bem como ajudar no esclarecimento das dúvidas, diminuindo 

a sobrecarga emocional para o paciente e a prestar assistência de maneira efetiva, 

lembrando sempre que deverá ter inteligência emocional para acompanhar o 

enfermo e seus familiares no decorrer de todas as fases do tratamento.  

 



 

 

 

26 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer de mama está a cada dia mais prevalente no Brasil e no mundo e a 

preocupação na sua prevenção é uma tendência universal, por essa razão, o papel 

do enfermeiro na redução dos impactos causados por essa doença tem ganhado 

relevância no contexto do SUS. A pesquisa permitiu observar de que maneira o 

profissional de saúde tem realizado as ações voltadas à educação em saúde da 

população bem como perceber sua relevância na diminuição da incidência de 

neoplasia da mama e dos agravos relacionados a esta patologia.  

Revela que a prevenção no âmbito primário a saúde é a estratégia mais 

eficaz de controle do câncer e que a educação em saúde para a realização de 

exames de maneira regular possibilita o diagnóstico precoce e tratamento em tempo 

adequado e por conseqüência redução dos agravos relacionados ao câncer de 

mama e que apesar do alto risco há tratamentos efetivos para a doença. O 

profissional de saúde deve acompanhar e estimular os pacientes na adoçam de 

hábitos de vida saudáveis, lembrando-os de que alguns fatores de risco podem ser 

minimizados e outros não, afinal o câncer é uma patologia multifatorial.  

O desafio é integrar as ações, capacitar às equipes e aumentar a cobertura 

assistencial de saúde geral à população, sendo necessário para tanto, iniciar esse 

processo durante a graduação, formando profissionais capazes de perceber-se 

como protagonista não apenas do processo de conhecimento, mas, tendo um papel 

fundamental no cuidado a saúde do ser humano, buscando preencher a lacuna entre 

as diretrizes propostas pela política de saúde da mulher e as práticas concretas.  

Novos estudos sobre o assunto são necessários para difundir entre a 

comunidade, os profissionais e as esferas do governo a importância da inserção 

dessas práticas no contexto do SUS afim de que o indivíduo que procura a unidade 

de saúde possa ter acesso de qualidade a informações sobre o tema.  
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