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O PAPEL DA ENFERMAGEM NAS MEDIDAS PREVENTIVASDO CÂNCER DE MAMA NA MULHER 

MARISE MÁRCIA THESE BRAHM;VANDERLEI CARRARO 

O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, porém as chances de cura são elevadas 
quando diagnosticado precocemente. Estima-se que ocorrerão 84 milhões de mortes por câncer se 
ações de combate não forem feitas (OMS, 2006). O câncer de mama é considerado de bom 
prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente. O objetivo deste trabalho é analisar o impacto 
das ações de detecção precoce e controle do câncer de mama. Trata-se de um estudo quantitativo. 
Utilizou-se instrumento com questões fechadas analisadas com base estatística descritiva com 
freqüência absoluta e relativa, aplicado a mulheres com 50 anos ou mais, no período de junho a 
agosto de 2007, residentes no município de Campo Bom, e que procuraram atendimento da 
enfermeira na Unidade Básica de Saúde Imigrante. Foi encaminhado à instituição termo de 
Consentimento Institucional, garantindo a autorização para desenvolver o estudo. Participaram do 
estudo 70 mulheres. Os dados apontam que as mulheres possuem conhecimento (97%) em relação 
ao câncer de mama, obtido principalmente através da televisão, a maioria realiza o auto-exame de 
Mamas (71, 4%), porém apenas (11,4%) o fazem  na periodicidade preconizada e o 
médico/ginecologista se mostrou o meio mais confiante de aprendizado deste. Cerca de 40% das 
mulheres nunca realizaram mamografia e 32% estão a mais de dois anos sem fazê-la. O exame 
clínico de mamas é realizado por 50% dos profissionais no atendimento destas pacientes, há baixo 
conhecimento sobre fatores de risco e pouca procura ao Serviço de Saúde quanto ao assunto câncer 
de mama. Há necessidade de melhorias e um maior compromisso dos profissionais em seguir as 
orientações do Ministério a Saúde, fornecendo informações mais completas e mobilizando as 
mulheres a respeito do câncer de mama, com o objetivo de se obter uma redução de mortes a partir 
do diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz, com maiores chances de cura ou sobrevida.  




