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RESUMO 

 

 
Atualmente o câncer de mama é considerado a neoplasia maligna mais frequentemente 
diagnosticada em mulheres no mundo e o aumento nas suas taxas está relacionado às 
dificuldades preventivas, com o diagnóstico tardio e consequentemente diminuição na 
possibilidade de cura. O rastreamento das alterações celulares que podem evoluir para 
o câncer é realizado nas unidades de saúde da atenção básica e consiste num 
procedimento simples e de baixo custo, capaz de detectar as lesões em fases iniciais. 
Essa investigação procurou analisar a dinâmica do Rastreamento do Câncer de Mama 
em Unidades de Saúde da família, desvelando conhecimentos, práticas na detecção 
precoce e fatores relacionados à resistência por parte das mulheres. Estudo transversal 
com abordagem quantitativa, cuja investigação empírica ocorreu entre janeiro e agosto 
de 2014 com usuárias cadastradas nas equipes da Estratégia Saúde da Família de 4 
Unidades Básicas de Saúde da Família da zona urbana da cidade de Mossoró/RN. A 
amostra foi composta por 362 mulheres na faixa etária compreendida entre 40 a 69 
anos. Os dados foram coletados por meio de questionário e organizados em bancos 
eletrônicos do Microsoft Excel 2010 XP, exportados e analisados pelo programa 
estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS). Diversos grupos foram 
comparados, obtendo-se Odds Ratio, intervalos de confiança de 95%, e significância 
determinada através do teste do Qui-Quadrado (χ2) e exato de Fisher. Ao final, foi 
elaborado um modelo de regressão logística multinível ou hierárquica. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, sob Parecer nº 356.958. Na aplicação dos testes, as variáveis que 
permaneceram no modelo relacionada às características sociodemográficas e a 
resistência ao rastreamento do câncer de mama em mulheres foram: cor de pele 
preta/negra 82 (39,0%) e apresentaram (OR=2,23) vezes mais chance de serem 
resistentes quando comparadas aquelas 45 (21,4%) de cor parda; mulheres que 
estudaram até o ensino fundamental 122 (58,1%) apresentaram (OR=2,69) vezes mais 
chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 14 (6,7%) que estudaram 
até o nível superior e grau de parentesco, de modo que das mulheres que refeririam ter 
familiares com câncer de mama, 72 (34,3%) corresponde a parentesco de 1º grau e 
apresentaram (OR=3,30) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas 
aquelas 107 (51,0%) mulheres que não tinham familiares de 1º grau com câncer. 
Quanto à resistência das mulheres aos conhecimentos sobre câncer de mama, 157 
(74,8%) mulheres responderam que quem faz autoexame das mamas não precisa que 
um profissional realize o exame clínico e apresentaram (OR=12,75) vezes mais chance 
de serem resistentes quando comparadas aquelas 53 (25,2%) que responderam o 
oposto. Quando indagadas sobre as práticas de rastreamento para detecção precoce 
do câncer de mama, 203 (96,7%) mulheres relataram não realizar mamografia por 
medo e apresentaram (OR=50,75) vezes mais chance de serem resistentes quando 
comparadas aquelas 04 (1,9%) que relataram não sentir nada das mamas. Os 
resultados mostram que as mulheres apresentaram resistência aos métodos de 
detecção precoce para o rastreamento do câncer de mama existindo diversos fatores 
ou barreiras que limitaram a efetividade do rastreamento, quer estejam relacionados ao 
desconhecimento da técnica correta para realização dos exames mamários, a pouca 
procura para realização dos exames nos serviços de saúde e até a presença do medo 
para realização de exames destinados a saúde da mulher. Sendo fundamental, a 
implementação de ações educativas para que os profissionais esclareçam para as 
mulheres a importância dos exames mamários para qualificação das ações destinadas 
a saúde da mulher. Espera-se assim desvelar novos olhares e práticas voltadas ao 
rastreamento para detecção precoce da neoplasia, apontando para uma sistemática de 
ação a ser desenvolvida/implantada em todo o município. 
 
 
Palavras- chaves : Programas de rastreamento. Neoplasias da mama. Serviços de 
saúde. Enfermagem em Saúde Pública. 
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ABSTRACT  
 

 
Currently breast cancer is considered the most frequent diagnosed malignancy in 
women worldwide and the increase in their rates is related to preventive difficulties with 
late diagnosis and consequently reducing the possibility of healing. The tracking of cell 
changes that can progress to cancer is carried out in health facilities of primary care and 
is a simple procedure and low cost, able to detect the lesions in early stages. This 
research sought to analyze the dynamics of Breast Cancer Tracing in family health units, 
revealing knowledge, practice in early detection and factors related to resistance by 
women. Cross-sectional study with a quantitative approach, whose empirical research 
took place between January and August 2014 with registered users in the teams of the 
Family Health Strategy in 4 Basic Health Units of the Family of the urban area of 
Mossoró / RN. The sample consisted of 362 women aged between 40-69 years. Data 
were collected through a questionnaire and organized in electronic databases in 
Microsoft Excel 2010 XP, exported and analyzed using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS). Several groups were compared, yielding odds ratio, 95% confidence 
intervals and significance determined by chi-square test (χ2) and Fisher's exact tests. At 
the end, we designed a multilevel or hierarchical logistic regression model. The project 
was approved by the Research Ethics Committee of the State University of Rio Grande 
do Norte, under Opinion No. 356 958. In applying the test, the variables that remained in 
the model related to sociodemographic characteristics and resistance to breast cancer in 
women were: black / black skin color 82 (39.0%) and made (OR = 2.23) times more 
likely to be resistant when compared those 45 (21.4%) of brown color; women who have 
studied up to primary education 122 (58.1%) had (OR = 2.69) times more likely to be 
resistant when compared those 14 (6.7%) who studied up to the upper level and degree 
of parentage, so that women who have refeririam family with breast cancer, 72 (34.3%) 
corresponds to kinship 1st grade and presented (OR = 3.30) times more likely to be 
resistant when compared those 107 (51.0% ) women who had no family of 1st degree 
with cancer. The resistance of women to information on breast cancer, 157 (74.8%) 
women said that whoever makes breast self-examination does not need a professional 
to perform the clinical examination and presented (OR = 12.75) times more likely to be 
resistant compared those 53 (25.2%) who answered the opposite. When asked about 
screening practices for early detection of breast cancer, 203 (96.7%) women reported 
not perform mammography by fear and presented (OR = 50.75) times more likely to be 
resistant when compared those 04 (1 9%) who reported feeling nothing on their breasts. 
The results show that women were resistant to screening methods for the detection of 
breast cancer and there are several factors or barriers that have limited the 
effectiveness of screening, whether related to the lack of proper technique for achieving 
the breast examinations, the low demand for the examinations in health services and 
even the presence of fear from exams for women's health. It´s fundamental, the 
implementation of educational activities for professionals to clarify for women the 
importance of breast exams for qualification of actions to women's health. This is 
expected to unveil new perspectives and practices aimed at the tracking for early 
detection of cancer, pointing to a systematic action to be developed / implemented 
throughout the municipality. 
 
 
Keywords:  Tracking programs. Breast cancers. Health services. Public Health Nursing. 
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I INTRODUÇÃO 
 
 

1.1   O PROBLEMA  

 

Atualmente, o Câncer de Mama (CM) é considerado a neoplasia maligna mais 

frequentemente diagnosticada em mulheres no mundo. Tem sido observada a elevação 

significativa do número de novos casos da doença tanto em países desenvolvidos como 

em desenvolvimento. Espera-se que até 2020 ocorra incremento de 55% na incidência 

e 58% na mortalidade nos países em desenvolvimento, levando em consideração 

apenas as mudanças demográficas (IARC, 2008).   

Nessa perspectiva, o CM ocupa o primeiro lugar no ranking da neoplasia de 

maior incidência entre mulheres no Brasil, a exceção dos tumores de pele não 

melanoma. A estimativa para 2014 era o aparecimento de 57.120 casos novos de 

câncer de mama, com um risco estimado de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres 

(BRASIL, 2013a).  

Apesar dos transtornos biopsicossociais decorrentes da doença, o CM é 

considerado um câncer de bom prognóstico, pois sua descoberta em estádios iniciais 

pode contribuir no enfrentamento da neoplasia pela paciente, atuando na progressão ou 

regressão do câncer. No entanto, em  cerca de 60% dos casos a doença é identificada 

em estádios avançados (III e IV), revelando a demora na detecção do tumor e podendo 

resultar em tratamentos mutilantes para a mulher (PINHO; COUTINHO, 2007). 

Assim, a detecção da doença em seu estágio inicial, contribui para elevar a 

sobrevida das mulheres e aumentar a possibilidade de cura (RADÜNZ; ROSA, 2012). 

Estudo aborda que quando descoberto precocemente, há um aumento nas taxas de 

sobrevida de cinco anos em 97% dos casos (BRASIL, 2008). Em países desenvolvidos, 

como uma estratégia de detecção precoce, tem-se observado a utilização da 

mamografia de rastreamento e a oferta de tratamento, a fim de reduzir a mortalidade 

pela doença (BRASIL, 2004a). 

As estratégias de enfrentamento do CM segue métodos de prevenção primária e 

secundária. O papel da prevenção primária é modificar ou eliminar fatores de risco e na 

secundária enquadram-se o diagnóstico e tratamento precoce do câncer (BIM et al., 

2010).  

Ressalta-se que não existe nenhum método isento de falhas como prevenção 

primária para o CM; porém, existem 3 (três) estratégias de prevenção secundária para a 

detecção precoce: o Autoexame das Mamas (AEM), o Exame Clínico das Mamas 

(ECM) e a Mamografia (MMG). A MMG, pelo impacto na mortalidade, é considerada o 

método de eleição de rastreio em programas populacionais (CARLSON, 2009).  

Para enfrentamento do CM no país, o Ministério da Saúde (MS), em parceria 

com o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) recomenda o 

rastreamento por MMG para as mulheres com idades entre 50 a 69 anos, preconizando 
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um intervalo máximo de dois anos entre os exames. Já o rastreamento por meio do 

ECM deve ser oferecido anualmente para todas as mulheres a partir dos 40 anos. MMG 

e ECM anuais estão indicados a partir dos 35 anos de idade para as mulheres 

pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de desenvolver CM (BRASIL, 

2006a). 

Entretanto, o Manual de Orientação em Mastologia da Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), apoia a recomendação da 

American\CancerSociety, orientando a realização da MMG a partir dos 40 anos 

anualmente, sempre precedida pelo exame físico. Justifica-se essa perspectiva pelo 

fato das mulheres nessa faixa etária geralmente terem as mamas densas, com uma 

diminuição da sensibilidade mamográfica, e o rastreamento anual pode reduzir o 

impacto adverso de tumores de crescimento rápido. Especialistas afirmam que tumores 

mamários que aparecem entre 40 e 50 anos tendem a ser mais agressivos e a MMG 

possibilita o diagnóstico precoce (FEBRASGO, 2010). 

O rastreamento pode ser oportunístico e organizado. O modelo oportunístico é 

aquele no qual o exame de rastreio é ofertado às mulheres que oportunamente chegam 

às unidades de saúde. Já o modelo organizado é dirigido às mulheres elegíveis de uma 

dada população que são formalmente convidadas a realizar os exames periódicos 

(SILVA, 2013). Alguns países, como Noruega, Estados Unidos e Canadá, utilizam 

programas de rastreamento organizado e apresentam resultados satisfatórios em 

relação aos índices de morbimortalidade por CM em mulheres (MAI; SULLIVAN; 

CHIARELLI, 2009).  

Os programas de rastreamento tem como objetivos impactar as taxas de 

mortalidade, a partir do diagnóstico precoce, e assim, causar menores prejuízos físicos, 

mentais e sociais advindos de terapêuticas mais agressivas (OSHIRO et al., 2014). 

Assim, programas de rastreamento propiciam melhorias no prognóstico através de 

detecção e tratamento precoces proporcionando menos efeitos mutiladores e 

agressivos para as mulheres.   

Para tornar possível o Rastreamento do Câncer de Mama (RCM) é necessário 

que a rede assistencial, esteja organizada em torno da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), modelo orientado para a Atenção Primária a Saúde (APS). O município também 

deve possuir em seu serviço, capacidade instalada para realização dos exames de 

MMG necessários (FERNANDES et al., 2010). 

Todavia, o RCM ainda não é realidade em muitos espaços no Brasil e, 

particularmente, no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Estudo realizado por 

Sousa et al (2012) mostrou que no período de 2005 a 2010, no único serviço de 

oncologia da região, foram registrados 1035 casos de câncer em mulheres. Sendo 329 

(16,6%) casos relacionados ao CM em mulheres no serviço. 

Jácome et al (2011), em estudo sobre o RCM em Mossoró, afirma que uma das 

maiores dificuldades para se efetivar esta prática no dia-a-dia se relaciona a precária 
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qualificação de alguns profissionais e ainda a baixa oferta de MMG. Além disso, é 

evidente a carência nos conhecimentos da população feminina relacionada à saúde de 

suas mamas. 

Somado a isso, Lourenço et al (2013) aponta que o CM pode ser diagnosticado 

através de ferramentas mais simples, como o ECM. Para isso, basta que a mão-de-obra 

seja qualificada e treinada. Além da atuação direta na realização do ECM, a equipe de 

profissionais também deve coordenar atividades de educação em saúde relacionadas à 

MMG, ao ECM e ao AEM, bem como realizar a busca ativa de mulheres que ainda não 

foram contempladas com a MMG. Tudo isso buscando romper com preconceitos e 

medos que acabam se tornando barreiras para o RCM. 

A motivação para realização do estudo despertou desde a graduação, após 

realização de um trabalho de monografia sobre perfil epidemiológico do câncer. Com 

isso, na pós graduação resolvi continuar na mesma linha de pesquisa, enfatizando o 

rastreamento do câncer de mama, por ser o câncer mais prevalente no público feminino 

como também de grande relevância para a enfermagem, visto que o enfermeiro é o 

profissional que está atuando diretamente com as estratégias de rastreamento do 

câncer de mama na atenção básica, bem como na educação em saúde. 

Assim, entendendo a necessidade de procurar conhecer as práticas de RCM, 

bem como os aspectos que atuam nessa dimensão, especialmente no que diz respeito 

a resistência de mulheres a essa estratégia de atuação para prevenção da doença é 

que se resolveu desenvolver esse estudo. Desse modo, tem-se como objetivo analisar 

a dinâmica do RCM em unidades de saúde da família, desvelando conhecimentos, 

práticas na detecção precoce e fatores relacionados à resistência por parte das 

mulheres.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a dinâmica do RCM em unidades de saúde da família, desvelando 

conhecimentos, práticas na detecção precoce e fatores relacionados à resistência por 

parte das mulheres. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Traçar o perfil sociodemográfico das mulheres na faixa etária de risco para o CM; 

• Levantar os conhecimentos e práticas de detecção precoce de usuárias para 

prevenção do CM; 
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• Identificar os fatores relacionados ao desenvolvimento do caráter resistente para 

realização das práticas de rastreamento do CM em mulheres cadastradas na 

ESF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

II REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MU LHER  

 

Nas primeiras décadas do século XX, a saúde da mulher foi incorporada nas 

políticas nacionais de saúde pública, mas relacionada apenas à gravidez e ao parto. A 

mulher, nesse período, era vista apenas no papel social de mãe e doméstica, 

responsável pela criação, educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos (BRASIL, 

2004a). 

Em 1984, o MS elaborou o Programa Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), que englobava ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e 

recuperação, contemplando assistência à mulher em clínicas ginecológicas, no pré-

natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, doenças sexualmente 

transmissíveis, câncer de colo do útero e de mama, além de outras necessidades 

identificadas com base no perfil epidemiológico das mulheres (BRASIL, 1984). 

A implantação do PAISM foi objeto de especificidade principalmente na década 

de 1990 sob a influência das novas políticas de saúde preconizadas pelo SUS, 

determinadas pela gestão municipalizada e principalmente pela reorganização da 

atenção básica, com a criação do Programa Saúde da Família (PSF) (BRASIL, 2004a). 

A World Health Organization (WHO, 2010) ressalta que, para um efetivo controle 

do câncer, são necessárias ações para garantir uma atenção integral ao paciente em 

todos os níveis de atenção, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento até os 

cuidados paliativos. Em relação ao câncer do colo do útero e da mama, o tratamento é 

mais efetivo quando a doença é diagnosticada em fases iniciais, antes do aparecimento 

dos sintomas clínicos, justificando a importância das ações para a detecção precoce. 

Com a participação na VI Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada na 

China, em 1995, o governo brasileiro comprometeu-se em desenvolver estratégias para 

o controle do câncer do colo do útero no País, lançando em 1997, o projeto piloto Viva 

Mulher: Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, nas cidades de 

Curitiba, Recife, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Belém e no estado de Sergipe 

(BRASIL, 2002). 

Inicialmente as ações do programa estavam voltadas somente ao câncer de colo 

de útero e, em novembro de 1998, iniciaram as articulações para a criação das 

diretrizes do Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama (PNCCM). No ano 

2000, foi implantada a primeira fase do Programa Viva Mulher (PVM) com ações 

voltadas para a detecção precoce do CM. O governo estabeleceu parcerias para a 

elaboração de módulos para capacitar os profissionais de saúde das unidades 

primárias, sendo a capacitação desenvolvida no ano seguinte, 2001, habilitando os 

profissionais para a coleta do exame citopatológico e realização do ECM 

(FERNANDES, 2009). 
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Para alcançar o objetivo do programa, estipularam-se 5 (cinco) estratégias: 

desenvolver ações para maior adesão ao programa (palestras, oficinas); fornecer 

acesso à assistência; avaliar e controlar o programa; educar e capacitar os profissionais 

(educação continuada) e; acompanhar alterações do perfil profissional e do paciente 

(BRASIL, 2001). 

No ano de 2002, seguiram as discussões de estratégias para o controle do CM e, 

em 2003, o MS, juntamente com o INCA e a Área Técnica da Saúde da Mulher, e com 

apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), realizou uma oficina para 

elaboração de recomendações para o controle do CM no país. A partir dessa oficina, foi 

elaborado e publicado em 2004, o Documento de Consenso para Controle do Câncer 

da Mama (DCCCM), com recomendações para a prevenção, detecção precoce, 

diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos no CM (BRASIL, 2007a). 

No ano de 2006, o compromisso com o controle do CM foi novamente reafirmado 

com o Pacto pela Vida, por meio das metas de ampliar a cobertura de mamografias 

para 60% das mulheres, e realizar a punção em todos os casos necessários (BRASIL, 

2006d). 

O DCCCM cita como fatores de risco para o desenvolvimento da neoplasia 

mamária o tabagismo e a obesidade, destacando que ações de promoção à saúde 

devem ser desenvolvidas com o intuito de prevenção de doenças crônicas no geral, não 

somente o CM. Quanto às estratégias de detecção precoce, o ECM é preconizado para 

mulheres de todas as faixas etárias como parte do atendimento integral a saúde. Às 

mulheres em situação de alto risco recomenda-se, a partir dos 35 anos, MMG e ECM 

anuais (BRASIL, 2007b). 

Com fins de rastreamento da doença, o ECM deve ser realizado anualmente em 

mulheres a partir dos 40 anos; e na faixa entre 50 e 69 anos recomenda-se a realização 

de, pelo menos, uma MMG bianualmente. As mulheres submetidas a esses exames 

devem ter acesso garantido aos demais procedimentos de investigação diagnóstica e 

de tratamento, quando necessário (BRASIL, 2007b). 

O DCCCM não dispõe quais profissionais estão capacitados para desenvolver as 

ações de detecção precoce, citando a equipe multidisciplinar somente a partir do 

diagnóstico do CM; e esta deve ser composta pelo médico, enfermeiro, psicólogo, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e nutricionista. No entanto, já no 

ano de 2001, o PVM apontava o médico ou enfermeiro como responsáveis pela 

realização do ECM rotineiramente durante sua consulta (BRASIL, 2004b). 

 

2.2 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA  

 

No Brasil, a estimativa para 2014 é o aparecimento de 576 mil novos casos de 

câncer, sendo que 274.230 mil desses casos acometerão o sexo feminino. Desse 

percentual, 57.120 mil novos casos se referem ao CM (BRASIL, 2013a).  
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A magnitude do problema coloca-nos diante de um cenário repleto de desafios: a 

elaboração de políticas públicas bem articuladas e efetivas, aprimoramento dos 

métodos para se diagnosticar a patologia, a melhoria da qualidade e do registro da 

informação, a realização de ações de prevenção e controle necessárias; capacitação de 

profissionais aptos a assumirem seu papel no seu âmbito de atuação, subsidiar 

processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de saúde voltada para 

grupos específicos, a promoção da melhoria e qualidade de vida e da atenção aos 

pacientes, bem como a conscientização de que o enfrentamento desse conjunto de 

doenças deve ter a participação de toda a sociedade, ou seja, de cada cidadão em 

particular. 

Pensando nesses desafios é que foi criado por meio da Portaria Nº 2.439/GM de 

8 de dezembro de 2005, a Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), sob a 

coordenação do INCA, em conjunto com todos os setores da sociedade brasileira 

comprometidos com o problema, aprovada pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 

instância máxima de decisão do SUS (BRASIL, 2005). 

 Assim, a política brasileira pra o controle do câncer é abrangente e consoante 

com o que é preconizado pela OMS, com diretrizes e componentes que vão desde a 

promoção da saúde até os cuidados paliativos, com ações previstas ao longo de toda 

linha de cuidados, assim em todos os campos de gestão, prevenção, assistência, 

vigilância, comunicação, ensino e pesquisa (LOPES; BARROS; GAMA, 2010). 

Contudo, a frequência de distribuição dos diferentes tipos de cânceres 

apresenta-se variável em função das características de cada região, o que enfatiza a 

necessidade do estudo das variações geográficas nos padrões desta doença, para seu 

adequado monitoramento e controle. 

Desse modo, constatamos que o câncer é atualmente um problema de saúde 

pública, no qual a assistência oncológica necessita de mais incentivo e investimentos. 

De modo que, para mudar esse panorama é imprescindível um estímulo à busca de 

informações precisas sobre a incidência na população, bem como conhecer a dinâmica 

da incidência desta doença na região adscrita, para que as ações planejadas e 

desenvolvidas possam atuar de forma direta nas principais carências da área 

geográfica, propiciando um levantamento do perfil epidemiológico para implantação de 

políticas públicas visando à redução de danos, dos gastos, melhoria nos tratamentos, 

diagnósticos e das taxas de mortalidade. 

 

2.3 AÇÕES DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA NA ESTRATÉG IA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

Para tornar possível o RCM é necessário que a rede assistencial, esteja 

organizada em torno da ESF, modelo orientado para APS. Como também o município 
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deve possuir em seu serviço, capacidade instalada para realização dos exames de 

MMG necessários (FERNANDES et al., 2010). 

Nessa perspectiva, foi pensado em um novo modelo de saúde que atendesse as 

reais necessidades de saúde da população, centrado na promoção da qualidade de 

vida, e formulado nos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS): 

universalidade, integralidade, equidade e participação social. Considerando que o 

homem é um ser integral, biopsicossocial, e que deve ser atendido por um sistema 

também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde (BRASIL, 1990). 

Lembra Vasconcelos (1999) que a Organização das Nações Unidas (ONU) 

elegeu o ano de 1994 como o Ano Internacional da Família. Com isso, o MS criou, 

nesse mesmo ano, o Programa Saúde da Família (PSF), que em seguida assumiu um 

caráter de ESF, amparada pelos mesmos princípios do SUS (ROSA; LABATE, 2005). 

Considerada um modelo de saúde focado na unidade familiar e construído 

operacionalmente na esfera comunitária, a ESF surge para estruturar o sistema público 

de saúde, uma vez que redireciona as prioridades de ação em saúde e consolida os 

princípios organizativos do SUS (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006). 

A ESF amplia o processo de descentralização favorecendo o contato do Sistema 

de Saúde com a realidade social, política e administrativa local. A assistência prestada 

pela equipe de saúde da família deve ser praticada com base na prevenção e 

diagnóstico efetivo das diferentes doenças que acometem o ser humano, 

principalmente no caso de enfermidades com alto índice de mortalidade, como o CM 

(BRASIL, 2006b). 

O MS definiu atribuições comuns aos profissionais da atenção básica no controle 

dos cânceres de colo de útero e mama, dentre elas: conhecer, planejar, programar e 

realizar ações de controle dos cânceres de colo de útero e de mama; acolhimento de 

forma humanizada aos usuários do SUS; prestar atenção integral e contínua às 

necessidades de saúde da mulher; realizar e participar das atividades de educação 

permanente e desenvolver atividades educativas, individuais ou coletivas (BRASIL, 

2006c). 

 

2.4 CARACTERIZANDO E CONTEXTUALIZANDO O CÂNCER DE M AMA 

 

Câncer é a denominação utilizada para nomear um conjunto de patologias que 

têm como características comuns, o crescimento desordenado de células que se 

difundem pelos tecidos e órgãos e não conseguem desempenhar as funções normais 

inerentes a esses órgãos e tecidos, disseminando-se para várias regiões do organismo, 

as metástases (INUMARU; SILVEIRA; NAVES, 2011). 

Conforme Inumaru; Silveira e Naves (2011) as células presentes no nosso 

organismo se diferenciam quanto ao tamanho, formato de acordo com o órgão e função 

que devem exercer no organismo. Normalmente elas multiplicam-se através do 
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processo de divisão celular e nesse momento, as novas células passam a possuir o 

mesmo DNA, ou seja, após as células morrerem devido seu tempo natural de vida e 

função, são substituídas por células idênticas com o mesmo material genético, no 

entanto para a formação do câncer, acontecerá uma divisão desordenada dessas 

células. 

Essa divisão desordenada de células, geralmente ocorre de forma muito rápida e 

o acúmulo das mesmas dão origem aos tumores ou neoplasias malignas. O 

crescimento das células cancerosas é diferente do crescimento das células normais. As 

células cancerosas, em vez de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente, 

formando outras novas células anormais (BRASIL, 2012). 

Desse modo, as mudanças que o próprio homem vem provocando no meio 

ambiente ao longo do tempo, bem como os hábitos e estilo de vida adotados, podem 

determinar diferentes tipos de câncer. Por isso infere-se que o surgimento do câncer 

depende da intensidade e duração da exposição das células aos diferentes agentes 

causadores da problemática. Por exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver câncer 

de pulmão é diretamente proporcional ao número de cigarros fumados por dia e ao 

número de anos que ela fuma/fumou (BRASIL, 2013c). 

Ao longo dos anos, o câncer está entre as doenças não transmissíveis 

responsáveis pela mudança do perfil de adoecimento da população brasileira ao 

mesmo tempo em que diminuíram as mortes por doenças infecto-parasitárias. Nas 

últimas décadas, vêm ocorrendo no Brasil uma transição epidemiológica ou mudança 

do perfil epidemiológico, correspondendo a mudanças nas causas de mortalidade e 

morbidade, em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e 

econômicas (BRASIL, 2012). 

No Brasil, cerca de 500 mil pessoas adoecem de câncer a cada ano. O número 

de mortes atribuídas à doença ultrapassou 160 mil em 2007 e a perspectiva é de 

crescimento da morbidade e mortalidade para as próximas décadas, em decorrência do 

o crescente aumento populacional, envelhecimento contínuo da população e das 

características do padrão de vida de um mundo globalizado o perfil epidemiológico do 

câncer tem sofrido alterações, afetando significativamente o impacto das neoplasias no 

cenário mundial (LOPES; BARROS; GAMA, 2010). 

Dentre os diferentes tipos de câncer, o CM no Brasil é a neoplasia que mais 

causa prejuízos à saúde física e emocional das mulheres, e assim também ocorre no 

mundo todo, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos que estão em processo de 

desenvolvimento. Este fato pode ser devido ao aumento da expectativa de vida da 

população e à adoção de modos de vida não saudáveis (JEMAL et al., 2011). 

O CM vem sendo amplamente estudado e percebe-se que a maioria das mortes 

por esta doença se dá em virtude das pacientes serem diagnosticadas em estágios 

avançados da patologia. Alguns trabalhos abordam que quando essa doença é 

descoberta precocemente, há um aumento nas taxas de sobrevida de cinco anos em 
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97% dos casos (BRASIL, 2008a). Por essa razão, é muito importante detectá-la em seu 

estágio inicial, pois o diagnóstico precoce eleva, além da sobrevida das mulheres, a 

possibilidade de cura da patologia (SILVA et al., 2013).  

Uma forma de reduzir este problema seria priorizar o diagnóstico precoce, 

principalmente durante as consultas do médico e do enfermeiro. Além disso, cabe a 

estes profissionais, informar e prestar orientações às pacientes quanto ao autocuidado 

e aos benefícios de levar uma vida saudável. Outro fator que diminuiria essa 

problemática seria otimizar as práticas do RCM, bem como o tempo entre diagnóstico 

da neoplasia e início do tratamento, dando uma maior resolutividade a esses casos  

(RADÜNZ; ROSA, 2012).  

Entre os sintomas mais comuns desta neoplasia estão o aparecimento de 

nódulos, que são, em sua maioria, indolores, tendo uma consistência dura e irregular, 

porém podem apresentar aspectos globosos e bem definidos (SERINO, 2013). Outros 

sinais que podem ser sugestivos da doença são a presença de erupções cutâneas 

incomuns ou descamação, assimetria, aparência da mama de “pele em casca de 

laranja”, evidência de secreção mamilar, como crostas em torno do mamilo. 

De acordo com Matos; Pelloso e Carvalho (2010) Silva e Riul (2011), apesar das 

causas que levam a este tipo de neoplasia não estarem totalmente esclarecidas, 

podemos ligar alguns fatores determinantes à susceptibilidade do CM. Estes podem 

ser: a idade avançada; a história familiar (incidência de câncer de mama em um ou 

mais parentes de primeiro grau como mãe, irmã ou filha, antes dos 50 anos de idade); a 

exposição à radiação ionizante com idade inferior a 40 anos; a exposição às 

terapêuticas hormonais (como os métodos anticoncepcionais orais e terapias de 

reposição hormonal) por um tempo prolongado também tem sido questionadas; além da 

menarca precoce (aos 11 anos ou menos); menopausa tardia (55 anos ou mais) e 

nuliparidade.  

Assim como outras patologias, quando o CM é descoberto e tratado 

precocemente, ele apresenta, na maioria dos casos, um bom prognóstico, evitando que 

sejam realizados procedimentos mais invasivos e que tragam maiores prejuízos físicos 

e emocionais à mulher. Pelo fato de o CM não apresentar uma causa definida, é difícil o 

desenvolvimento de ações de prevenção primária para a doença. Segundo WHO 

(2010), a prevenção secundária baseada no rastreamento, é uma das melhores 

alternativas para diagnosticar o CM em um estágio mais precoce, tornando-se possível 

iniciar o tratamento mais rapidamente.  

Parafraseando Silva e Hortale (2012), se diagnosticado precocemente e receber 

o tratamento adequado, aproximadamente 1/3 dos cânceres podem ser curados, para 

isto, se faz necessário que sejam implementadas ações que integrem a prevenção dos 

fatores de risco, a detecção precoce dos tumores, tratamento, reabilitação e cuidados 

paliativos, reduzindo assim a mortalidade e a morbidade do câncer.  
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Conforme Stein et al. (2009), o conceito de detecção precoce baseia-se na 

premissa de que quanto mais cedo o CM for detectado, mais eficiente será o 

tratamento. Portanto, o objetivo da detecção precoce é localizar o câncer quando este 

ainda encontra-se no órgão de origem, podendo intervir antes que o processo de 

metástase para outros órgãos se inicie. 

Já o rastreamento precoce do CM diz respeito à busca ativa de novos casos em 

uma população presumivelmente assintomática, buscando identificar os indivíduos que 

possuem um potencial risco de desenvolver determinada neoplasia, antes mesmo dos 

sinais e sintomas se tornarem evidentes, submetendo-os a exames de triagem para 

detectar o câncer (ou lesões predecessores do câncer) e fornecer um 

acompanhamento de forma integral, organizando referências para confirmação 

diagnóstica e tratamento (BRASIL, 2012; SILVA; HORTALE, 2012). 

Ainda como atividades do enfermeiro, o Caderno de Atenção Básica – Controle 

dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama (CCCUM), de 2006, traz a consulta de 

enfermagem, a coleta de exame preventivo e ECM, a solicitação de exames 

complementares e a prescrição de medicações; segundo protocolos ou normativas 

estabelecidas pelos gestores do município, atentando para as disposições legais da 

profissão (BRASIL, 2006d). 

 

2.5 RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA NO BRASIL E NO M UNDO 

 

No âmbito da detecção precoce no país, a perspectiva atual é expandir o 

diagnóstico precoce para reduzir o problema da apresentação tardia do CM e 

implementar o rastreamento de base populacional em áreas cuja elevada incidência e 

mortalidade da doença justifiquem essa iniciativa. 

O RCM é constituído por três fases distintas, mas que devem ser integralizadas: 

o AEM, devendo a mulher ser capacitada para detectar alterações sugestivas de 

câncer; o ECM, realizado por profissional de saúde capacitado e a MMG, que é 

realizada em centros especializados.  

No AEM, as mulheres devem ser condicionadas a conhecer seu próprio corpo e 

os profissionais da saúde devem auxiliá-las e capacitá-las para procurar e identificar 

possíveis alterações, que, por sua vez, possam ser sugestivas de câncer. Entretanto, 

este exame tem sido questionado com o passar dos anos quanto à sua efetividade no 

rastreamento, pois a detecção de um tumor através das polpas digitais torna-se, muitas 

vezes, difícil até para as mãos treinadas do profissional da saúde. Elege-se assim, o 

ECM, como ferramenta indispensável para a efetivação do RCM (BRASIL, 2013b). 

Stein et al. (2009) sugere, segundo o DCCCM formulado pelo INCA, que o ECM 

pode e deve ser realizado em todas as consultas que as mulheres, independente da 

faixa etária, procurarem no serviço de saúde, contribuindo para uma assistência 
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integralizada à este público. Fazem parte das fases do ECM: a inspeção, palpação, e 

registro dos achados.  

Na inspeção, o profissional deve observar o aspecto das mamas da mulher, 

devendo estar atento à coloração do tecido mamário, bem como para a presença de 

erupções cutâneas incomuns ou descamação, assimetria, aparência da mama de “pele 

em casca de laranja”, evidência de secreção mamilar, como crostas em torno do 

mamilo (BRASIL, 2013b). 

A palpação deve ser feita em duas etapas. A primeira se faz com a mulher 

encontrando-se sentada, e constitui-se no exame das cadeias ganglionares axilares e 

supraclaviculares. A segunda etapa do ECM é a palpação das mamas com a paciente 

deitada em decúbito dorsal, com a mão correspondente à mama a ser examinada 

colocada sob a cabeça. Deve-se examinar cada área de tecido aplicando-se três níveis 

de pressão em sequência: leve, média e profunda (BRASIL, 2013b).  

Segundo Brasil (2013b), na palpação é necessário observar alterações como a 

temperatura da pele e a existência de nódulos. Estas devem ser descritas incluindo 

informações sobre o tamanho, a consistência, o contorno, a superfície, mobilidade e 

localização desses nódulos. Deve-se investigar ainda a presença de secreções ao 

comprimir a região mamilar.  

A MMG constitui-se no exame mais confiável para a detecção precoce do câncer 

de mama, antes mesmo que este seja palpável ou apresente sintomas sugestivos de 

câncer. Estudos indicam que as neoplasias mamárias com crescimento lento podem ser 

identificadas pela MMG até 2 (dois) anos mais cedo, antes de que seja possível sua 

identificação através da palpação, e, consequentemente, em estágios menos 

avançados (STEIN et al., 2009).  

Nessa perspectiva, observamos que a prevenção secundária, que consiste no 

diagnóstico precoce e tratamento adequado do CM, é a única que provoca impacto nas 

taxas de mortalidade por esta doença, sendo a elegível pelos serviços de saúde para 

combater esta problemática (PORTO; TEIXEIRA; SILVA, 2013). Nos países 

desenvolvidos, o rastreamento mamográfico já é uma realidade, tornando-se 

responsável por uma detecção precoce de cerca de 80% dos novos casos de CM 

detectados (SANTOS et al., 2010).  

No Brasil, o método eleito para RCM, seguindo a tendência dos países 

desenvolvidos, é a MMG, diferenciando-se na forma como é ofertado, pois em países 

desenvolvidos como Estados Unidos e nos países da Europa o rastreamento ofertado é 

o organizado, já no Brasil, é o rastreamento oportunístico. Vislumbra-se que a 

dificuldade para o estabelecimento do rastreamento mamográfico se dá pela baixa 

cobertura deste exame pelo serviço público de saúde, restando às estratégias do AEM 

e ECM para o rastreamento às mulheres não inclusas no público-alvo que tem direito à 

MMG (BARRETO, 2012). 
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Em alguns países, apesar das mulheres terem acesso aos métodos de rastreio, 

ainda há elevadas taxas de incidência e mortalidade por CM, como é o caso do Qatar, 

que tem condições de oferecer o mais moderno aparato tecnológico na prevenção do 

CM para suas mulheres (BARRETO, 2012). Nesta perspectiva, Donnelly et al. (2013) 

informa que isto está mais relacionado às crenças e valores destas mulheres, que, por 

fazerem parte de uma cultura conservadora, não procuram cuidar da saúde de suas 

mamas, muitas vezes, sendo impedidas de fazê-lo até mesmo, pelos homens da 

família. 

Nos Estados Unidos, o CM é o mais diagnosticado em mulheres, e a segunda 

causa de morte neste público. Para as mulheres com nível médio em desenvolver CM, 

o rastreamento é realizado da seguinte forma: ECM a cada 3 (três) anos para as 

mulheres entre 20 e 39 anos de idade, e educação em saúde para que as mulheres 

conheçam suas mamas e sejam capazes de detectar sintomas mamários, procurando o 

médico ao surgimento de qualquer alteração; a partir dos 40 anos é recomendado, 

neste país, que as mulheres se submetam a uma mamografia por ano e ECM durante 

exames de saúde periódicos (SMITH et al., 2010; DESANTIS, et al., 2011).  

Para Smith, Cokkinides e Brawley (2012), o rastreamento mamográfico não deve 

ser interrompido em uma determinada idade, mas deve acontecer enquanto a mulher 

apresentar condições de saúde favoráveis a um tratamento de CM. Desse modo, com o 

envelhecimento da população feminina, os números de casos de CM e a mortalidade 

vão aumentando, conforme o aumento da idade, sendo que, no caso das mulheres 

maiores de 60 anos, a mortalidade torna-se mais acelerada (FELIX et al., 2011). Com 

isso, torna-se clara a necessidade de que as ações de RCM também sejam 

direcionadas para este grupo de mulheres. 
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III METODOLOGIA  

 

3.1 TIPO, PERÍODO E LOCAL DA PESQUISA 

 

Estudo transversal com abordagem quantitativa, cuja investigação empírica 

ocorreu no período compreendido entre os meses de janeiro a agosto de 2014. O 

estudo transversal caracteriza uma população em ponto único no tempo e tem como 

vantagens ser relativamente rápido e fácil de realizar. É útil para medir a situação e 

planejamento de saúde vigente, incluindo o estabelecimento de prioridades para o 

controle de doenças. Muitas pesquisas são empreendidas para determinar o 

conhecimento, atitude e práticas de saúde de várias populações (JEKEL, 2005). 

O local da investigação foi o município de Mossoró, no interior do estado do Rio 

Grande do Norte, situado na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião 

homônima, Região Nordeste do país. Ocupa uma área de 2099,333 km², sendo o maior 

município do estado em área, estando distante 281 quilômetros da capital do 

estado, Natal. Em 2014 sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 284 288 habitantes, sendo o segundo mais populoso do Rio 

Grande do Norte (ficando atrás somente da capital) e o 92º de todo o país (IBGE, 

2010).  

 

 
Figura 1 : Mapa do Estado do Rio Grande do Norte, com destaque para o município de 
Mossoró. 
 

O município de Mossoró é formado apenas pelo distrito-sede, zona rural e sua 

zona urbana que por sua vez é dividida em cinco zonas, subdivididas em 27 bairros 

reconhecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Do total da 
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população, 237.241 habitantes vivem na zona urbana (91,31%) e 22.574 na zona 

rural (8,69%). Ao mesmo tempo, 125.747 eram do sexo masculino (48,4%) 

e 134.068 do sexo feminino (51,6%) (IBGE, 2010). 

A administração da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do Rio 

Grande do Norte (RN) é dividida por unidades regionais de saúde, que somam seis.  A 

II Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP), formada por 26 municípios, tem como 

sede o Município de Mossoró (SESAP, 2009). A rede municipal de saúde de Mossoró-

RN conta com 184 unidades de saúde, sendo 64 sob gestão municipal, 07 sob gestão 

estadual e 113 são privadas e filantrópicas. Aproximadamente 98% da população do 

município está cadastrada no Cartão Nacional de Saúde (JÁCOME, 2009). 

O município de Mossoró realiza o Programa de Pactuação Integral (PPI), tendo 

54 municípios com pactuação para atendimento ambulatorial e 64 municípios com 

pactuação com referência hospitalar, para cirurgias e internamentos. A Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Mossoró conta com 63 unidades de saúde, sendo 43 

unidades básicas de saúde, porte II, 28 na zona urbana, 11 na zona rural; 04 unidades 

básicas de saúde, porte I, que contam apenas com o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e 20 unidades de referência. Com relação às equipes 

de saúde da família, o município conta com 48 na zona urbana e 13 na zona rural 

(SMS, 2008). O município de Mossoró dispõe de uma unidade hospitalar sob gerência 

estadual e 04 unidades hospitalares privadas que prestam serviços ao SUS (JÁCOME, 

2009). 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Da busca preliminar foi apreendido que os bairros do município de Mossoró-RN 

são distribuídos em 05 (cinco) zonas urbanas, a saber: central, leste, oeste, sul e norte. 

Para compor o lócus dessa investigação foram excluídas a zona central e a rural. A 

primeira por não apresentar Unidade Básica Saúde da Família (UBSF) com equipes de 

saúde da família e a segunda pela dificuldade no deslocamento para as áreas rurais e 

por apresentar uma dinâmica assistencial diferenciada da prestada na zona urbana. 

Ressalta-se que cada equipe é composta por médico, enfermeiro, odontólogo, técnico 

de enfermagem, auxiliar odontológico e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Assim, trabalhou-se com 4 (quatro) zonas e 26 (vinte e seis) UBSF, conforme 

localização descrita no quadro a seguir:  

 

 

ZONAS BAIRRO UNIDADES 

Oeste Abolição IV Dr. Cid Salém Duarte  

Redenção I Moises Costa Lopes 

Santa Delmira  Dr. Luiz E.  Bezerra  

Norte Santo Antônio  Dr. Chico Costa  



28 

 

Barrocas Dr. Ildone Cavalcante de Freitas 

Santo Antônio Dr. Joaquim Saldanha 

Barrocas Sinharia Borges 

Leste Walfredo Gurgel Vereador Durval Costa 

Alto da Pelonha Mario Lucio de Medeiros 

Teimosos Duclécio Antônio de Medeiros 

Sumaré Vereador Lahyre Rosado 

Liberdade II Bernadete Bezerra de Souza Ramos 

Costa e Silva Drº Epitácio da Costa Carvalho 

Ilha de Santa Luzia Antônio Camilo 

Liberdade I Francisco Pereira Azevedo 

Alameda dos 
Cajueiros 

Francisco Marques da Silva 

Dom Jaime Câmara José Holanda Cavalcante 

Dom Jaime Câmara Maria Neide da Silva Souza 

Vingt Rosado  Drº Agnaldo Pereira 

Sul Aeroporto II  Drº Sueldo Câmara 

Alto da Conceição Drº José Leão 

Pereiros Helenio Gurgel 

Belo Horizonte  Marcos Raimundo Costa 

Ouro Negro Chico Porto 

Bom Jesus Drº Antônio Soares Junior 
Lagoa do Mato  Drº José Fernandes de Melo 

Quadro 1 – Distribuição das zonas, bairros e unidades no município de Mossoró no ano de 2014. 
 

Desse modo, para a definição do universo amostral, foi realizado um 

levantamento das UBSF presentes nas zona urbanas que contabilizaram um total de 26 

(vinte e seis) com atuação da ESF. Em seguida foi realizado um sorteio aleatório para 

definição de 4 (quatro) unidades para representar as 4 (quatro) zonas urbanas 

presentes no município de Mossoró-RN.  

Após a realização do sorteio aleatório, foram elencadas as 4 (quatro) UBSF a 

saber: Drº Chico Costa, Vereador Durval Costa, Marcos Raimundo da Costa e Drº Cid. 

Salém Duarte, que estão localizadas respectivamente nos seguintes bairros do 

município de Mossoró-RN: Santo Antônio, Liberdade II, Belo Horizonte, Abolição IV 

(Quadro 2). 
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Zonas Urbanas  Bairro  Unidades  
 

Oeste Abolição IV Drº Cid. Salém Duarte 

Norte Santo Antônio Drº Chico Costa 

Leste Liberdade II Vereador Durval Costa 

Sul Belo Horizonte Marcos Raimundo da Costa 

Quadro 2–  Distribuição das zonas, bairros e unidades selecionadas para o estudo no município de 
Mossoró no ano de 2014. 
 

Para participar do estudo as mulheres deveriam apresentar faixa etária entre 40 

a 69, pois a escolha por essa idade foi definida a partir das recomendações do 

Documento de Consenso para o RCM na rotina de atenção integral à saúde da mulher 

(BRASIL, 2013b). 

Desse modo, para a definição do quantitativo amostral foi realizado um 

levantamento de mulheres na faixa etária entre 40 a 69, residentes nas áreas de 

abrangência das UBSF sorteadas para compor nosso estudo, junto a SMS, por meio 

das fichas A, fornecidas pelo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), da 

SMS no ano de 2014, foram cadastradas 6.233 mulheres nas 4 (quatro) Unidades de 

Saúde selecionadas. 

Para a delimitação da amostra, foram definidos os seguintes critérios de 

inclusão: ser mulher na faixa etária preconizada pelo MS, para realização das ações de 

rastreamento, ser usuária cadastrada junto a ESF dos bairros escolhidos após o sorteio 

aleatório. Já os critérios de exclusão: mulheres que tivessem realizado ECM e MMG no 

último ano, pois o MS preconiza que o tempo média não pode exceder o período 

máximo de 2 (dois) anos; e as que estivessem incapacitadas para responder as 

informações abordadas no questionário devido uso de drogas psicotrópicas e/ou 

alucinógenas. 

Para determinar o tamanho necessário de mulheres na faixa etária definida, 

prosseguiu-se calculando o tamanho da amostra para populações finitas acompanhada 

de estratificação, seguindo recomendações de Gonçalves (2010) (Tabela 1), utilizando 

a seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

N = Tamanho da População, no caso deste estudo a população é composta de 

6233 elementos. 

Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96. 
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p = proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um valor p = 0,50.  

q = (1-p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno. 

e = erro amostral expresso na unidade variável. O erro amostral é a máxima 

diferença que o investigador admite suportar entre a verdadeira média 

populacional. Nesta pesquisa foi admitido um erro máximo de 0,05. 

Transcrevendo os valores descritos para a fórmula, tem-se o seguinte cálculo de 
amostra: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação de 362 questionários. 

 

 

Zonas urbanas Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Tamanho 
amostral 

Amostra 
coletada  

Oeste 1.010 0,162040750
842291 

362 

59 

Norte 2.924 0,469115995
507781 170 

Leste 1.079 0,173110861
543398 63 

Sul 1.220 0,195732392
106530 71 

Tabela 1– Estratificação da amostra (n=362) para as diferentes zonas urbanas no município de Mossoró 
no ano de 2014. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

3.3 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  

 

Como instrumento de investigação, utilizou-se um questionário formulado pela 

autora: Adriene Pires Batiston e utilizado em sua tese no ano de 2009, intitulada: 

detecção precoce do câncer de mama: conhecimentos e práticas de mulheres e 

profissionais da ESF em Dourados/MS. Vale ressaltar que o questionário foi adaptado 
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pela pesquisadora, Carla Nadja Santos de Sousa, com a inserção do bloco 5, com a 

finalidade de atender os objetivos do presente estudo. 

Com isso, o questionário estruturado foi dividido em 5 (cinco) blocos de 

perguntas: 1) perfil sócio-demográfico; 2) informações sobre conhecimentos acerca do 

CM; 3) informações sobre conhecimentos e práticas quanto aos métodos para detecção 

precoce do CM; 4) informações sobre a utilização dos serviços de saúde relacionada ao 

CM; 5) características da mulher resistente para o RCM. 

Visando alcançar os objetivos no bloco 1 (um) perfil sociodemográfico foram 

investigadas as seguintes variáveis: 

 

Blocos de Perguntas  Variáveis  Dados analisados  

1) Perfil 
sociodemográfico 
 

Idade Expressa em anos completos na 
data da entrevista; 
 

Situação conjugal Expressa em: com companheiro 
(casada e amasiada) e sem 
companheiro (solteira, viúva e 
separada);  
 

Escolaridade Considerada a última série escolar 
completada na data da entrevista, 
expressa grau fundamental, médio e 
superior; 
 

Cor de pele Agrupadas em: branca, preta/negra 
e parda; 
 

Trabalho Atividade remunerada exercida fora 
de casa na data da entrevista; 

Casa própria Ser um dos moradores da casa, 
proprietária da residência; 

Antecedente familiar 
para câncer de 
mama. 

Presença de parentesco do sexo 
feminino que tiveram câncer de 
mama e grau de parentesco. 
 

Quadro 3- Questionário adaptado para utilização no estudo no ano de 2014. 
 

 

Nos blocos 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro), foram analisadas respectivamente 

informações sobre conhecimentos e práticas acerca do CM, informações sobre 

conhecimentos e práticas quanto aos métodos para detecção precoce do CM e 

informações sobre a utilização dos serviços de saúde. 

 

Blocos de Perguntas  Variáveis analisadas  

2) Conhecimentos 
sobre câncer de 
mama 
 

Questões relacionadas aos conhecimentos  

Informações sobre o câncer de mama; 
Fonte da informação; 
Causas do câncer de mama; 
Quem realiza o AEM precisa fazer MMG? 
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Quem tem sua mama examinada por um profissional da 
saúde na UBSF precisa fazer MMG? 
 
 

3) Conhecimentos e 
práticas sobre os 
métodos para 
detecção precoce do 
câncer de mama  
 

Questões relacionadas a 
conhecimentos 

Questões relacionadas a 
práticas  

Nos últimos 3 anos a 
senhora recebeu 
informações sobre AEM 
feito pela própria mulher? 
 

Quando a senhora realiza o 
AEM? 
 
Nos últimos 3 anos a senhora 
encontrou alguma alteração na 
sua mama durante o AEM? 
 

Nos últimos 3 anos a 
senhora recebeu 
informações sobre como 
fazer o AEM?  
 

Caso a senhora não realize o 
AEM, por qual motivo não 
realiza?  
 Após as orientações 

recebidas sobre o AEM o 
que a senhora fez? 
 
 

A senhora alguma vez pediu 
para que um profissional da 
saúde ECM? 
 

Nos últimos 3 anos durante o 
ECM realizado por profissional 
na UBSF foi encontrada 
alguma alteração? 
 

Quantas vezes a senhora 
realizou a mamografia nos 
últimos 3 anos? 

Por que a senhora nunca fez a 
MMG? 

4) Utilização  dos 
serviços de saúde 
relacionada ao 
câncer de mama  
 

Questões relacionadas a 
conhecimentos 

Questões relacionadas a 
práticas  

Em sua opinião, nos 
últimos 3 anos a 
preocupação dos 
profissionais de saúde em 
relação ao câncer de 
mama na UBSF? 
 

Utiliza do SUS para exames 
mamários? 
 
Nos últimos 3 anos quantas 
vezes a senhora fez exame 
preventivo do CA de Colo do 
Útero (Papanicolau)? 
 

Quais às melhorias 
observadas pela senhora 
nos últimos 3 anos? 

Alguma vez já recebeu 
encaminhamento para outro 
serviço? 
 
Caso tenha sido encaminhada 
para um novo exame qual foi a 
conduta? 
 

Quadro 4- Questionário adaptado para utilização no estudo no ano de 2014. 
 
 

A definição das perguntas para caracterizar as mulheres como resistente para o 

RCM foi baseada nos objetivos do estudo, de acordo com a estratégia brasileira para 

controle do CM que está definida no Documento de Consenso (BRASIL, 2004b). 
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Conforme o Consenso, a MMG e o ECM são os métodos preconizados para o 

rastreamento de CM na rotina de atenção integral à saúde da mulher (BRASIL, 2013b). 

Para definir se as mulheres se apresentavam resistentes ao RCM, as mesmas 

deveriam responder a alternativa “não” para as questões elencadas no bloco 5 (cinco). 

 

Blocos de Perguntas Variáveis analisadas  

5) Perguntas que definem as mulheres 
como resistentes  

Nos últimos 3 anos a senhora recebeu 
informações sobre o câncer de mama? 

Nos últimos 3 anos quantas vezes suas 
mamas foram examinadas por um 
profissional da saúde na UBSF? 

Em relação à mamografia, a senhora já 
realizou este exame? 

Quadro 5- Perguntas elencadas para definir mulheres como resistente no ano de 2014. 
 
 

Segundo Ribeiro (2007) a resistência de alguém ou de um grupo é a expressão 

do sistema interno de relações que a pessoa ou o grupo estabelece com o mundo. 

Enquanto uma situação de compromisso, a resistência nos fornece as informações 

necessárias para se entender como o sujeito ou o grupo estruturam uma percepção de 

si e da realidade.  

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Previamente à coleta de dados, foi realizado um estudo-piloto para ajuste dos 

instrumentos e à operacionalização para a fase da coleta. Os instrumentos foram 

aplicados junto aos sujeitos com as mesmas características das mulheres que 

participaram do estudo e ao final foram realizados ajustes necessários. 

 A coleta de dados foi realizada, no período de janeiro a agosto de 2014. No 

primeiro momento foram realizadas capacitações aos ACS sobre o rastreamento do 

CM, a fim de esclarecer o teor da pesquisa. Após essa ocasião, foi realizada pelos ACS 

uma busca ativa de mulheres na faixa etária entre 40 a 69 anos em cada área de 

abrangência das 4 (quatro) UBSF selecionadas. 

Foram destinados 2 (dois) meses para coleta em cada UBSF, assim iniciamos 

nossa coleta seguindo essa ordem: Drº Chico Costa, Vereador Durval Costa, Marcos 

Raimundo da Costa e Drº Cid. Salém Duarte, que estão localizadas respectivamente 

nos seguintes bairros do município de Mossoró-RN: Santo Antônio, Liberdade II, Belo 

Horizonte, Abolição IV. 

A coleta aconteceu nas dependências da unidade das unidades de saúde por 

meio da aplicação do questionário dividido em dois momentos: no primeiro, as mulheres 
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eram convidadas a participar da pesquisa após explicação da investigação e, caso ela 

concordasse, assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A).  

Após sua autorização, foi aplicado um questionário (ANEXO B) contendo 

informações sobre resistência das mulheres aos conhecimentos e práticas relacionados 

ao CM. Os dados foram coletados em espaço reservado e o instrumento aplicado pela 

própria pesquisadora. O tempo para a coleta dos dados demorava em média 15 

minutos.  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada após inserção em planilha eletrônica, e em 

seguida foram transferidos para o SPSS software (version 22.0, SPSS, Inc., Chicago, 

IL, USA) sendo posteriormente codificados para realização das análises. Diversos 

grupos foram comparados, obtendo-se Odds Ratio (OR), Intervalo de Confiança (IC) de 

95% e valor de p, por meio da significância determinada através do teste do Qui-

Quadrado (χ2) e exato de Fisher. Este último, utilizado quando verificado valores com 

frequência esperada inferior a 5.  

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos resultados obtidos, e em 

seguida foi realizada uma análise multivariada por regressão logística utilizando-se o 

Modelo de Regressão Logística Multinível ou Hierárquico (MRLM) na modelagem dos 

dados considerando os valores de OR, IC e valor de p, no qual foi ajustado o modelo 

multivariado com todas as variáveis significativas ao nível de 0,20 permanecendo no 

modelo final, somente variáveis com nível de significância menor que 0,05. 

A análise de regressão multinível ou hierárquica é uma alternativa aos modelos 

clássicos ao considerar o desfecho medido, em nível individual, e as variáveis 

explicativas, em qualquer nível. Esses modelos permitem analisar o efeito dos níveis 

separadamente e fornecem informação sobre a composição da variabilidade total. Suas 

vantagens são reconhecidas na literatura, embora não exista consenso em relação ao 

aspecto conceitual e operacional das variáveis contextuais utilizadas (ZANINI et al., 

2011). 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), sob Parecer nº 356.958 (ANEXO A). Os 

entrevistados tiveram participação voluntária após serem informados dos objetivos do 

estudo mediante a autorização do TCLE.  

Os participantes foram esclarecidos acerca do estudo e dos seus objetivos, de 

modo a tornarem-se cientes do sigilo conferido às suas informações e às suas 
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identidades. As participantes foram, também, orientadas quanto à ausência de qualquer 

risco para si mesmas e foram cientificadas dos benefícios de suas informações, que 

poderão, em algum tempo, facilitar um planejamento de políticas de educação 

permanente, visando buscar a resistência das mulheres quanto aos métodos do RCM 

na atenção básica. A anuência de todos foi documentada pela assinatura de um termo 

de consentimento. 
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IV RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS MULHERES ESTUDADAS  
 
 

Diante dos inúmeros recortes possíveis para a análise do tema: resistência de 

mulheres para o RCM, priorizaram-se 3 (três) variáveis fundamentais a saber: 

características sociodemográficas, conhecimentos e práticas das mulheres e resistência 

ao RCM. 

A partir da tabela 2 observa-se que a amostra foi composta por 362 mulheres 

cadastradas na ESF e residentes em 4 (quatro) zonas urbanas do município de 

Mossoró. Desse total, 210 mulheres (58,0%) se mostraram resistentes para o 

rastreamento do CM; 170 mulheres (47,0%) residiam no bairro Santo Antônio, com 

tempo de residência em Mossoró entre 21 a 30 anos (23,2%). As mulheres 

apresentaram idade média de 50,07 ± 8,76 anos (média ± desvio padrão).  

 

Variáveis  Freq.  % 

Bairro    
    Santo Antônio  170  47,0 

    Liberdade II 63  17,4 

    Abolição IV 59  16,3 

    Belo Horizonte 70  19,3 

Tempo de residência    
    Menos de 1 ano 03  0,8 

    2 a 20 anos 58  16 

    21 a 30 84  23,2 

    31 a 40 84  23,2 

    41 a 50 73  20,2 

    Mais de 50 anos 60  16,6 

Idade    
    De 40 à 50 anos 210  58,0 

     Maior que 50 152  42,0 

Média ± desvio padrão 50,07 ± 8,76  
Mínimo – Máximo 40 – 69   
Situação conjugal    
    Casada 188  51,9 

    Solteira 44  12,2 

    Viúva 36  9,9 

   União estável 57  15,7 

   Separada 37  10,2 

Cor da pele    
    Branca 146  40,3 

    Preta/Negra 122  33,7 

    Parda 94  26,0 

Estudou    
    Sim  334  92,3 

    Não 28  7,7 

Série    
    Fundamental  203 56,08 

    Médio  120 33,15 

    Superior  39 10,77 

Trabalha fora de casa    
    Sim 130  35,9 
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    Não 232  64,1 

Casa própria    
    Sim 263  72,7 

    Não 99  27,3 

Familiar com câncer de mama    
    Sim 152  27,3 

    Não 210 72,7 

Qual familiar com câncer de mama Ŧ   
    Mãe 49 33,6 

    Irmã 32 21,4 

     Filha 12 9,7 

    Avó materna 23 12,3 

    Avó paterna 12 9,7 

    Tia 
 

24 13,3 

Tabela 2 - Distribuição dos valores de frequência (%) de características sociodemográficas das mulheres 
atendidas na Estratégia Saúde da Família no ano de 2014.  
Ŧ Variável com ausência de respostas. 
 
 

No que diz respeito a situação conjugal, 188 (51,0%) mulheres eram casadas, 

146 (40,3%) eram de cor branca, 232 (64,1%) não trabalhavam fora de casa, 263 

(72,7%) não possuíam casa própria e 210 (72,7%) não evidenciaram CM em familiares 

As que referiram CM na família, o grau de parentesco mais mencionado foi 49 (33,6%) 

mãe e 32 (21,4%) irmã. Quanto à escolaridade, 334 (92,3%) relataram ter estudado 

e/ou estudar, sendo que, 203 (58,0%) estudaram até o ensino fundamental, e apenas 

39 (11,1%) ensino superior (Tabela 2).  

Quando indagadas sobre os conhecimentos relacionado aos métodos de 

detecção precoce para o RCM, a Tabela 3 mostra que 68 (20,2%) mulheres receberam 

informações sobre o CM através de familiares e amigos, 36 (10,7%) receberam 

informações provenientes dos serviços de saúde. Já 270 (76,9%) mulheres não 

souberam dizer o que causa o câncer, e 109 (30,5%) não souberam mencionar o que 

fazer para evitar o câncer; 104 (29,1%) responderam que fazer exames de mama é 

uma boa medida para evitar o CM. 

No tocante aos conhecimentos sobre AEM e MMG, 185 (51,1%) mulheres 

referiram que quem faz AEM em casa precisa ainda que um profissional examine as 

mamas, e 205 (56,6%) relataram que quem realiza o AEM ainda precisa fazer MMG. Já 

184 (50,8%) confirmaram que mesmo um profissional da unidade básica examinando 

as mamas ainda precisa fazer MMG. Observa-se que 182 (50,7%) mulheres não 

receberam informações sobre AEM; 181 (50,7%) sobre como fazer; 279 (80,9%) sobre 

o período correto e 209 (%) sobre o que procurar no AEM. No tocante as orientações 

recebidas após a realização do AEM, 263 (58,4%) referiram não realizar o exame e 84 

(23,2%) continuam a realizar o exame (Tabela 3). 

 

Variáveis  Freq.  % 

Onde re cebeu informação?    
    Não recebeu informação 233 69,1 

     Serviços de saúde  36 10,7 

     Familiares e amigos 68 20,2 
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O que causa câncer Ŧ   
    Não sei dizer 270 76,9 

    Obesidade 06 1,7 

    Pancada no peito 09 2,6 

    Hereditariedade 07 2,0 

    Anticoncepcional 10 2,8 

    Uso de tabaco e etilismo 06 1,7 

    Não se cuidar 10 2,8 

    Não realizar exames 19 5,4 

    Outros 14 4,0 

O que fazer para evitar câncer Ŧ   
   Não sei dizer 109 30,5 

   Fazer mamografia 05 1,4 

   Fazer o AEM 18 5,0 

   Ir ao médico 91 25,5 

   Se alimentar bem 08 2,2 

   Outros 14 3,9 

   Não tem como evitar 08 2,2 

   Fazer exames de mama sempre 104 29,1 

Quem faz Autoexame das Mamas em 
casa precisa ainda que um profissional 
examine as mamas?  

  

    Não sabe 160 44,2 

    Não  17 4,7 

    Sim 185 51,1 

Quem faz Autoexame das Mamas 
precisa fazer Mamografia?    

    Não sabe 126 34,8 

    Não  31 8,6 

    Sim 205 56,6 

Um profissional da unidade básica 
examinando as mamas ainda precisa 
fazer Mamografia?  

  

    Não sabe 08 2,2 

    Não  170 47,0 

    Sim 184 50,8 

Nos últimos 3 anos recebeu 
informações sobre Autoexame das 
Mamas Ŧ 

  

    Não 182 50,7 

    Sim 177 49,3 

Nos últimos 3 anos recebeu 
informações como fazer Autoexame 
das Mamas Ŧ 

  

    Não 181 50,7 

    Sim 176 49,3 

Nos últimos 3 anos recebeu 
informações sobre o período para fazer 
Autoexame das Mamas Ŧ 

  

    Não 279 80,9 

    Sim 66 19,1 

Nos últimos 3 anos recebeu 
informações sobre o que procurar 
durante o Autoexame das Mamas  Ŧ 

  

    Não 209 58,4 

    Sim 149 41,6 

Após orientações recebidas sobre 
Autoexame das Mamas    

    Não realiza    263 72,7 

    Continuou a fazer  84 23,2 
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    Passou a realizar  15 4,1 

Tabela 3 - Distribuição dos valores de frequência (%) sobre os conhecimentos das mulheres relacionado 
aos métodos de detecção precoce para o RCM  no ano de 2014.  
Ŧ Variável com ausência de respostas. 
 

Em relação a descrição das práticas utilizadas como método de detecção 

precoce do CM, 263 (74,7%) mulheres referiram não realizar o exame, 59 (16,8%) 

confirmaram realizar somente quando lembram e 76 (79,2%) não encontraram 

alteração durante a prática do AEM.  

Os resultados dessa investigação mostram que para 164 (58,8%) mulheres, o 

motivo para a não realização do AEM, foi a ausência de conhecimentos e práticas na 

realização do exame e 322 (89,0%) usuárias nunca pediram para o profissional 

examinar suas mamas e 42 (89,4%) mulheres não tiveram alteração durante exame das 

mamas realizada pelo profissional. Em relação as práticas sobre MMG, 249 (68,8%), 

não realizaram esse exame nos últimos 3 (três) anos e 210 (83,7%) mulheres não 

realizaram MMG, por medo (Tabela 4). 

 

Variáveis  Freq.  % 

Quando realiza o Autoexame das Mamas  Ŧ   
    Não realizo 263 74,7 

    7 a 10 dias após menstruação  15 4,3 

    Quando lembra 59 16,8 

    Todo mês 15 4,3 

Nos últimos 3 anos encontrou alte ração 
durante o Autoexame das Mamas Ŧ 

  

    Não 76 79,2 

    Sim 20 20,8 

Não realiza Autoexame das Mamas por 
qual motivo Ŧ 

  

    Não sabe o que deve procurar 91 32,6 

     Não sabe fazer o exame 164 58,8 

    Tem medo de encontrar tumor 24 8,6 

Já pediu  para algum profissional 
examinar suas mamas?    

    Não realiza Exame Clínico das Mamas 23 6,4 

    Não 322 89,0 

    Não lembra 01 0,3 

    Sim 16 4,4 

Nos últimos 3 anos durante exame das 
mamas realizada pelo profissional, teve 
alguma alteração Ŧ 

  

    Não 42 89,4 

    Sim 05 10,6 

Nos últimos 3 anos fez quantas 
Mamografia?    

    Nenhuma 249 68,8 

    Uma 15 4,1 

    Duas  68 18,8 

    Três  30 8,3 

Por que nunca fez Mamografia    
  Por descuido 03 1,2 

  Por não sentir nada nas mamas 07 2,8 

  Este exame já foi pedido, mas tive medo de 
fazer 210 83,7 

  Era muito difícil marcar o exame 24 9,6 
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  Nenhum médico pediu  07 2,8 

Tabela 4- Distribuição dos valores de frequência (%) das práticas utilizadas pelas mulheres na detecção 
precoce do CM no ano de 2014. 
Ŧ Variável com ausência de respostas. 
 
 

4.2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS RELACIONADAS A 

RESISTÊNCIA AO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA  

 

A introdução dessa análise, delineando-se as condições sociodemográficas 

favorece uma leitura sobre como as variáveis dirigidas para esse contexto se 

apresentam, reforçando o impacto dos determinantes sociais sobre a saúde da 

população. 

Assim, na tabela 5, encontram-se resultados das análises univariadas, 

apresentando-se resultados sobre às características sociodemográficas e a variável 

independente relacionada a resistência ao RCM.  

 

Variável 
Sim  

n = 210  
(58,0%) 

Não 
n = 152 
(42,0%) 

OR IC95% p-valor  

Bairro       

      Santo Antônio  
101 (48,1) 69 1  

0,107 

     Liberdade II 
31 (14,8) 32 0,66 0,37 – 1,18 

     Abolição IV 
41 (19,5) 18 1,55  0,82 – 2,93 

     Belo Horizonte 
37 (17,6) 33 0,76 0,43 – 1,34 

Tempo de residência  
     

     1 a 31 anos 
89 (42,4) 56 1,58 0,86 – 2,91 

0,149¥
 

     31 a 50  
91 (43,3) 66 1,37 0,75 – 2,50 

     Mais de 50 anos 
30 (14,4) 30 1  

Idade  
     

     Até 50 anos 
112 (53,3) 78 1,08 

0,71 – 1,64 0,704      Mais de 50 
98 (46,7) 74 1 

Situação conjugal  
     

     Com companheiro 
114 (68,6) 101 1,10 

0,70 – 1,72 0,670 
     Sem companheiro 

66  (31,4) 51 1 

Cor da pele  
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     Branca  
83 (39,5) 63 1,43 0,85 – 2,41 

0,016* 
     Preta/negra 

82 (39,0) 40 2,23 1,28 – 3,88 

     Parda 
45 (21,4) 49 1  

Estudou  
     

     Sim 
195 (92,9) 139 1,21 

0,56 – 2,63 0,620 
     Não 

15 (7,1) 13 1 

Escolaridade  
     

     Fundamental 122 (58,1) 81 2,69 1,31 – 5,48 

0,012* 

     Médio 
74 (35,2) 46 2,87 1,35 – 6,08 

     Superior 
14 (6,7) 25 1  

Trabalha fora de casa  
     

     Sim 
75 (35,7) 55 0,98 

0,63 – 1,51 0,927      Não 
135 (64,3) 97 1 

Casa própria  
     

     Sim 
152 (72,4) 111 0,96 

0,60 – 1,54 0,892      Não 
58 (27,6) 41 1 

Familiar com câncer de 
mama       

     Sim 
57 (27,1) 42 0,97 

0,61 – 1,55 0,918      Não 
153 (72,9) 110 1 

Grau de parentesco de 
familiar com câncer de 
mama  

     

     1 grau 
72 (34,3) 21 3,30 1,89 – 5,75 

<0,0001* 
     2 Grau 

31 (14,8) 28 1,06 0,59 – 1,90 

     Não tem familiar 
107 (51,0) 103 1  

Tabela 5- Análise de características sociodemográficas das mulheres atendidas nas UBSF para o 
rastreamento do CM. Mossoró/RN, 2014. 
* Estatisticamente significativo (p<0,05); IC95%: Intervalo de confiança a 95%; a Variáveis que tiveram 
ausência de respostas. 
 
 

Desse modo, a tabela 6 apresenta os resultados da análise multivariada por 

regressão logística sobre a resistência das mulheres relacionadas ao RCM como 

variável resposta. Com isso, abordou-se somente os resultados de associações 

estatisticamente significativas para discussão a saber:  cor de pele, escolaridade e grau 

de parentesco. 
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Variável  OR Ajust.  IC- 95% p 

Cor da pele     
     Branca  1,16 0,67 – 2,00 0,594 

     Preta/negra 2,01 1,12 – 3,69 0,018 

     Parda 1   
Escolaridade     
     Fundamental 3,20  1,49 – 6,86 0,003 

     Médio 3,85 1,72 – 8,65 0,001 

     Superior 1   
Grau de parentesco de familiar com 
câncer de mama     

     1 grau 3,85 2,13 – 6,98 <0,001 

     2 Grau 1,09 0,60 – 1,98 0,767 

     Não tem familiar 1   
Tabela 6  - Análise multivariada acerca de características sócio-demográficas das mulheres atendidas nas 
UBSF para o rastreamento do CM. Mossoró/RN, 2014. 
OR Adjust.-  Odds Ratio ajustado; IC- 95 – Intervalo de confiança de 95 %. (Homer and Lemeshow : Chi-
square= 8,34; df=08; p= 0,40. 

 

No que diz respeito a cor da pele, mulheres de cor preta/negra 82 (39,0%) 

apresentaram (OR=2,23; IC95%=1,28 – 3,88; p=0,016) vezes mais chance de serem 

resistentes quando comparadas aquelas 45 (21,4%) de cor parda. Já mulheres de cor 

branca apresentaram (OR=1,43; IC95%=0,85 – 2,41; p=0,016) vezes mais chance de 

serem resistentes quando comparadas aquelas 45 (21,4%) de cor parda (Tabela 6). 

Segundo Batista (2002), ainda são poucos os estudos em nosso país que 

abordem a questão dos diferentes perfis de classe social e cor nos indicadores de 

saúde. Geralmente as abordagens incorporam principalmente o aspecto da 

desigualdade socioeconômica, e os resultados apontam que “a mortalidade é 

inversamente proporcional à classe social, isto é, quanto mais alta a classe social 

menor a mortalidade e vice-versa”.  

Quanto aos indicadores de classe e gênero, os estudos também dificilmente 

incorporam em suas propostas as especificidades da saúde da mulher negra. Ainda são 

recentes os estudos com a utilização do conceito de gênero para estudar a saúde e a 

doença. Os que existem geralmente mostram as condições sociais, estilo de vida, e 

como o conhecimento sobre saúde interfere no processo saúde/doença (ALMEIDA; 

ABRANTES, 2011). 

Contudo, em relação à etnia, as mulheres de cor de pele preta/negra se 

mostraram mais resistentes quando comparadas às outras raças. Esses valores 

encontrados são elevados pelo maior número de pessoas que habitam a conjuntura 

familiar no município de Mossoró serem de pele preta/negra. Dados do IBGE (2014) 

mostram que, na cidade e em domicílios particulares, 38.081 famílias são de cor ou 

raça preta em detrimento da cor branca, cujo quantitativo é de 27.702 famílias.  

Quanto à escolaridade, 195 (92,9%) relataram estudar, de modo que, 122 

(58,1%) estudaram até o ensino fundamental e apenas 14 (6,7%) tinham o ensino 

superior. Mulheres que estudaram até o ensino fundamental 122 (58,1%) apresentaram 

(OR=2,69; IC95%=1,31 – 5,48; p=0,012) vezes mais chance de serem resistentes 
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quando comparadas aquelas 14 (6,7%) que estudaram até o nível superior. Já 

mulheres que estudaram até o ensino médio 74 (35,2%) apresentaram (OR=2,87; 

IC95%=1,35 – 6,08; p=0,012) vezes mais chance de serem resistentes quando 

comparadas aquelas 14 (6,7%) que estudaram até o nível superior (Tabela 6). 

No Brasil, mais de 44% das escolas da educação básica ainda apresentam 

infraestrutura escolar elementar, apenas com água, sanitário, energia, esgoto e 

cozinha. Apenas 0,6% das escolas apresentam uma infraestrutura próxima da ideal, 

com biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva, laboratório de ciências e 

dependências adequadas para atender a estudantes com necessidades básicas 

(SOARES et al., 2013). Assim, as péssimas condições na infraestrutura escolar 

contribuem para que ocorra uma baixa adesão da população as escolas e 

consequentemente efeitos negativos no nível educacional do país. 

Portanto, o nível de escolaridade mais elevado é fator determinante na busca de 

melhores condições de qualidade de vida. Sobre este aspecto, pode haver uma relação 

entre a baixa renda familiar, a baixa escolaridade e o CM, pois estes dois fatores 

dificultam o acesso às informações acerca de prevenção e tratamento, reduzindo à 

procura aos serviços de saúde (SABBI, 2002). 

Assim, o conhecimento e discernimento para tomada de decisões está 

relacionada com o nível de escolaridade adquirido pelo indivíduo. Se a mulher receber 

informações sobre os métodos de prevenção para o RCM, certamente terá 

conhecimento e discernimento para decidir que a melhor maneira para detectar o 

câncer precocemente é a realização de exames mamários. Dessa forma observou-se 

que a escolaridade elevada amplia a chance de a mulher ser submetida ao ECM, bem 

como de realizar a MMG (SCHNEIDER; D'ORSI, 2010).  

Estudo desenvolvido por Schneider e D’Orsi (2010) aponta que em mulheres 

analfabetas o risco de mortalidade por CM é 7,4 vezes maior do que em mulheres com 

nível superior e para aquelas com o ensino fundamental incompleto, o risco é 3,76 

vezes maior. Essa investigação vem corroborar esse dado na medida em que aponta 

que a resistência é diretamente proporcional aos poucos anos de estudo formal, o que 

leva a crer que o precário conhecimento acerca do câncer contribui de maneira singular 

na procura das práticas preventivas para essa e talvez para outras patologias (BRASIL, 

2008). 

Nessa perspectiva, conforme Araújo e Davim (2012) as mulheres com maior 

renda e nível educacional são as que, geralmente, aderem à prática de exames 

mamários e as que detêm maiores conhecimentos sobre estes. As camadas mais 

carentes de informação sobre a importância deste exame, por sua vez, apresentam, 

frequentemente, conhecimento inadequado sobre o citado exame, não executando 

assim a sua prática, tornando-se resistentes as ações do rastreamento para detecção 

precoce do CM. 
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Em relação a presença de familiar com CM 153 (72,9%) não apresentavam 

histórico familiar. Das que refeririam ter familiares com CM em parentesco de 1º grau 72 

(34,3%) apresentaram (OR=3,30; IC95%=1,89 – 5,75; p=<0,0001) vezes mais chance de 

serem resistentes quando comparadas aquelas 107 (51,0%) mulheres que não tinham 

familiares de 1º grau com câncer (Tabela 6).  

Esses achados são preocupantes, pois as mulheres mais resistentes foram 

justamente as que possuíam familiares com CM em parentesco de 1º grau.  No entanto 

essas mulheres identificadas como mais resistentes, deveriam ser as mais instruídas e 

ter cuidados redobrados quanto a adesão das práticas de rastreamento do CM, pois o 

risco da mulher desenvolver CM é maior entre aquelas que tiveram a doença em 

parentes de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) (RADÜNZ; ROSA, 2012). 

Nesse ínterim, de acordo com INCA são raros os casos de cânceres que se 

devem exclusivamente a fatores hereditários familiares e étnicos. No entanto, história 

familiar principalmente em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos é importante 

fator de risco para determinados tipos de câncer, como de mama por exemplo (BRASIL, 

2012). Instituto Oncoguia (2015), aponta que o risco da doença praticamente dobra, ter 

2 (dois) parentes de 1º (primeiro grau) aumenta o seu risco cerca de 3 (três) vezes. 

Portanto, mostra-se crucial a orientação dos profissionais quanto as ações de 

saúde voltados a saúde da mulher, como uma forma de tornar as mulheres menos 

resistentes as práticas de rastreamento do CM. Por isso, a investigação de informações 

durante a consulta médica e de enfermagem é de extrema valia, pois o vínculo 

construído entre profissionais e usuários é uma ótima ferramenta para conhecimento 

das reais necessidades e dúvidas da população. 

 

4.3 CONHECIMENTOS DE MULHERES E RESISTÊNCIA AO RAST REAMENTO DO 

CÂNCER DE MAMA  

 

Um dos aspectos investigados nessa pesquisa teve relação com o conhecimento 

de mulheres a respeito do CM e a capacidade desse conhecimento, ou da sua 

ausência, implicar na resistência ao RCM. Conforme Casarin e Piccoli (2011), 

ambientes favoráveis, acesso à informação, habilidades para viver melhor, bem como 

oportunidades para fazer escolhas mais saudáveis, estão entre os principais elementos 

capacitantes para aderência de boas práticas. 

A tabela 7, apresenta resultados evidentes quanto a existência de associações 

significativas para discutir resistência ao rastreamento com base na interferência de 

todas as variáveis em questão. Com isso, utilizou-se todos os resultados que 

apresentaram associações positivas para a discussão. 

 

Variável 
Sim  

n = 210 
(58,0%) 

Não 
n = 152 
(42,0%) 

OR IC95% p-valor  
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Onde recebeu 
informação sobre o 
câncer de mama?  

     

     Não recebeu  186 (88,6) 49 2,41 1,15 – 5,06 
<0,001*      Familiares e amigos 02 (1,0) 89 0,01 0,00 – 0,06 

     Serviço de saúde 22 (10,5) 14 1  
O que causa câncer 
de mama?  

     

     Não se cuidar 02 (1,0) 36 1  

<0,001* 
     Não sei dizer 200 (95,2) 75 48,0 11,27 – 204,4 
     Pancada no peito 04 (1,9) 22 3,27 0,55 – 19,38 
     Anticoncepcional 04 (1,9) 19 3,78 0,63 – 22,62 
O que fazer para 
evitar câncer de 
mama?  

     

     Fazer exames de 
mama  

30 (14,3) 102 1  

<0,001*      Não sei dizer 102 (48,6) 15 23,12 11,74 – 45,55 
     Se alimentar bem 04 (1,9) 18 0,75 0,23 – 2,40 
     Ir ao médico 74 (35,2) 17 14,80 7,60 – 28,81 
Quem faz o 
autoexame das 
mamas ainda precisa 
que um profissional 
realize o exame 
clínico?  

     

     Sim 53 (25,2) 132 1 11,12 – 34,37 <0,001* 
     Não 157 (74,8) 20 19,55 
Quem faz o 
autoexame das 
mamas precisa fazer 
mamografia?  

     

     Sim 
84 (40,0) 121 1 

3,61 – 9,47 <0,001*      Não 
126 (60,0) 31 5,85 

Um profissional da 
UBSF examinando as 
mamas ainda precisa 
fazer mamografia?  

     

     Sim 
53 (25,2) 131 1 

10,60 – 32,23 <0,001* 
     Não 

157 (74,8) 21 18,48 

Nos últimos 3 anos 
recebeu informações 
sobre autoexame das 
mamas?  

     

     Sim 
56 (26,7) 121 1 

6,51 – 17,69 <0,001* 
     Não 

154 (73,3) 31 10,73 
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Nos últimos 3 anos 
recebeu informações 
sobre como fazer 
autoexame das 
mamas?  

     

     Sim 
56 (26,7) 120 1 

6,28 – 16,93 <0,001* 
     Não 

154 (73,3) 32 10,31 

Nos últimos 3 anos 
recebeu informações 
sobre o período para 
fazer autoexame das 
mamas?  

     

     Sim 
06 (2,9) 60 1 

9,24 – 53,18 <0,001*      Não 
204 (97,1) 92 22,17 

Nos últimos 3 anos 
recebeu informações 
sobre o que procurar 
durante o autoexame 
das mamas?  

     

     Sim 
45 (21,4) 104 1  

<0,001* 
     Não 

165 (78,6) 48 7,94 4,94 – 12,78 

Após orientações 
recebidas sobre auto 
exame das mamas       

     Passou a realizar 
01 (0,5) 14 1  

<0,001* 

     Continuou a realizar 
18 (8,6) 67 3,76 0,46 – 30,56 

     Não realiza 
191 (91,0) 71 37,66 4,86 – 291,8 

Nos últimos 3 anos a 
preocupação dos 
profissionais da 
UBSF sobre câncer 
de mama?  

     

     Melhorou  
70 (33,3) 128 1  

<0,001*      Piorou 
140 (66,7) 24 10,67 6,32 – 17,98 

Nos últimos 3 anos, 
melhorias 
observadas na 
UBSF?  
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Exames e consultas 
mais rapidamente 12 (5,7) 46 1  

<0,001* 

Mais tranquila em 
relação a saúde das 
suas mamas  07 (3,3) 49 0,54 0,19 – 1,51 

Não sei dizer, utilizo 
pouco serviço  191 (91,0) 57 12,85 6,37 – 25,89 

Tabela 7- . Conhecimento das mulheres atendidas nas UBSF para o rastreamento do CM. Mossoró/RN, 
2014. 
* Estatisticamente significativo (p<0,05); IC95%: Intervalo de confiança a 95%; a Variáveis que tiveram 
ausência de respostas. 
 

Os resultados dessa investigação mostram que, mulheres que não receberam 

informações sobre o CM 186 (88,6%) apresentaram (OR=2,41; IC95%=1,15 – 5,06; 

p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 22 

(10,5%) que receberam informações no serviço de saúde (Tabela 7). O recebimento de 

informação sobre CM é fundamental para que as mulheres possam ter conhecimento 

acerca de comportamentos preventivos em saúde.  

As formas de acesso a esse conhecimento devem ser efetivas e capazes de 

chegar aos diferentes lugares e grupos. Tanto é que Oliveira, Silva e Dias (2004) 

afirmam que é possível utilizar os meios de comunicação para se disseminar as 

informações e potencializar os conhecimentos das mulheres acerca da patologia, 

especialmente nas localidades nas quais o acesso aos serviços e saúde ainda 

caracterizam-se como insuficiente para as necessidades.  

Os meios de comunicação são apontados com uma das principais ferramentas 

para disseminar informações acerca do CM (SANTOS; CHUBACI, 2011). Dessa forma, 

deve-se investir nos meios de comunicação de massa na difusão de informações 

acerca de ações estratégicas voltadas à prevenção e tratamento dessa doença e outras 

condições crônicas que determinam grande impacto sobre o indivíduo e familiares.  

Pesquisa realizada em João Pessoa (PB), mostrou que a maioria das idosas 

47,2% dos Distritos Sanitários de Saúde obtiveram conhecimento sobre CM pela 

primeira vez por intermédio do rádio e televisão, seguido de 35,4% no posto de saúde 

(SILVA, 2014).  

Vale mencionar a importância que os profissionais de saúde devem assumir 

quando se refere as fontes de informação, o que retrataria uma prestação de 

assistência nos serviços de saúde de forma integral. Essa envolveria, usuários e 

equipes de saúde das unidades, através das ações educativas voltadas à prevenção e 

tratamento do CM. Pesquisa realizada em Campinas (SP) revela melhores resultados, 

quando os profissionais de saúde ocuparam o primeiro lugar como fonte de informação 

entre o grupo pesquisado (GODINHO; KOCH, 2005). 

Em relação aos dados, e enfocando a importância do profissional da saúde na 

dimensão educativa, as mulheres que relataram a reduzida responsabilização por parte 



48 

 

dos profissionais da UBSF nas ações relativas ao CM nos últimos 3 anos 140 (66,7%) 

apresentaram (OR=10,67; IC95%=6,32 – 17,98; p<0,001*) vezes mais chance de serem 

resistentes quando comparadas aquelas 70 (33,3%) que relataram melhorias. E 

algumas mulheres não souberam mencionar as melhorias observadas na UBSF, por 

utilizar pouco o serviço 191 (91,0%) e apresentaram (OR=12,85; IC95%=6,37 – 25,89; 

p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 12 

(5,7%) que mencionaram melhorias nos exames e consultas (Tabela 7).   

A partir dos resultados obtidos, observou-se que o fato de as mulheres não 

perceberem melhorias nas informações fornecidas pelos profissionais da UBSF sobre 

CM caracteriza-se como uma situação preocupante. Os profissionais que trabalham em 

serviços do nível primário de atenção à saúde têm a responsabilidade de repassar 

informações e orientações quanto ao CM as mulheres. De acordo com as Normas e 

Recomendações do MS para o Controle do CM, publicadas em 2004, as ações 

educativas devem ser desenvolvidas através do ensinamento da palpação das mamas 

pela própria mulher como estratégia de cuidados com o seu corpo (ANDRADE, 2005). 

Focando a importância de se ter conhecimentos na perspectiva de adoção de 

comportamentos preventivos, os dados dessa pesquisa mostram que 200 mulheres 

(95,2%) não sabiam responder as causas do CM e apresentaram (OR=48,0; 

IC95%=11,27 – 204,4; p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes quando 

comparadas aquelas 02 (1,0%) que relataram ser causado pelo fato da mulher não se 

cuidar (Tabela 7).   

É necessário estimular a população feminina a determinar suas próprias metas 

de saúde e comportamentos, a aprender sobre saúde e doenças, com estratégias de 

intervenção e de apoio, com aconselhamentos e supervisão contínua. Casarin e Piccoli 

(2011) apontam, que os indivíduos e as comunidades devem ter oportunidade de 

conhecer e controlar os fatores determinantes da sua saúde. Para tanto, é 

imprescindível a divulgação de informações sobre a educação para a saúde, o que 

deve ocorrer no lar, na escola, no trabalho e em muitos outros espaços coletivos. 

Na investigação foi evidenciado ainda que as mulheres que não sabiam dizer o 

que fazer para evitar o CM 102 (48,6%) apresentaram (OR=23,12; IC95%=11,74 – 45,55; 

p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 30 

(14,3%) que realizavam o exame de mama. Esse dado reforça a importância do 

conhecimento acerca de determinada patologia como forma de favorecer práticas 

preventivas nessa dimensão. Autores como Casarin e Piccoli (2011) enfatizam isso 

quando afirmam que comportamentos preventivos e conhecimentos acerca das 

doenças estão intrinsecamente relacionados. 

Nesse ínterim, mulheres responderam que quem faz AEM não precisa fazer 

MMG 126 (60,0%) e apresentaram (OR=5,85; IC95%=3,61 – 9,47; p<0,001*) vezes mais 

chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 84 (40,0%) que 

responderam o oposto. E 157 (74,8%) confirmaram que uma vez o profissional da 
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UBSF examinando as mamas não precisa mais realizar a MMG e apresentaram 

(OR=18,48; IC95%=10,60 – 32,23; p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes 

quando comparadas aquelas 53 (25,2%) que responderam o oposto (Tabela 7).   

Desse modo, observa-se nos resultados desse estudo que as mulheres não 

reconheciam a importância e eficácia da MMG, conforme Ruiz (2014) como estratégia 

de escolha para prevenção do CM, ou seja, as mulheres que mostraram-se resistentes, 

possuíam conhecimentos insuficientes sobre os métodos de RCM. Assim, é possível 

reconhecer que os conhecimentos são precários no que diz respeito a dimensão das 

recomendações voltadas aos métodos de rastreamento.  

Identificar o grau de conhecimento das mulheres em relação à MMG é de 

fundamental importância para que se aumente a prevalência da realização do exame 

na periodicidade adequada (WILLIAMS et al., 2011). O conhecimento sobre MMG é um 

assunto pouco explorado na literatura e, ampliá-lo pode auxiliar nas estratégias de 

diagnóstico precoce para o câncer de mama (SCHNEIDER et al., 2013). 

Apesar do aumento no acesso à MMG, em 2009 a cobertura deste exame para 

as mulheres de 50 a 69 anos de idade residentes em capitais brasileiras foi estimada 

em 72,2% nos dois anos anteriores à pesquisa (OLIVEIRA et al., 2011). Em um estudo 

realizado no município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, a maior 

parte (71,0%) sabia que MMG era o principal método de diagnóstico do CM. Entre as 

29% que afirmaram outros métodos de diagnóstico, 185 acreditavam ser o AEM citado 

por aproximadamente 11% das idosas e 20% das adultas (SCHNEIDER et al., 2013).  

Visualiza-se no estudo que a maioria das mulheres não recebeu informações 

sobre o AEM, sobre como fazer, período correto e o que procurar. Portanto, constata-se 

que as mulheres que não receberam informações sobre o AEM 154 (73,3%) 

apresentaram (OR=10,73; IC95%= 6,51 – 17,69; p<0,001*) vezes mais chance de serem 

resistentes quando comparadas aquelas 56 (26,7%) que responderam o oposto. 

Considerando-se que até 90% dos casos de CM são detectados pelas próprias 

mulheres, pode-se deduzir que a promoção do AEM, não isoladamente, seja uma 

estratégia eficaz para sua detecção (BRASIL, 2013c). 

Havia mulheres que não receberam informações sobre como fazer o AEM  154 

(73,3%) e apresentaram (OR=10,31; IC95%=6,28 – 16,93; p<0,001*) vezes mais chance 

de serem resistentes quando comparadas aquelas 56 (26,7%) que responderam o 

oposto.  E mulheres que não receberam informações sobre o que procurar durante o 

autoexame das mamas 165 (78,6%) apresentaram (OR=7,94; IC95%=4,94 – 12,78; 

p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 45 

(21,4%) que responderam o oposto (Tabela 7).   

É importante destacar, que como a maioria das mulheres não recebeu 

informações sobre o AEM, percebe-se a necessidade de esclarecimento sobre o 

exame, como: maneira correta de palpar suas mamas; conhecer melhor o corpo e as 

mamas e sobre como se adquire o CM. Estudo realizado no município de João Pessoa 
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acerca da necessidade de esclarecimento sobre o AEM, a maioria das mulheres 

confirmou precisar de orientações, sendo que 41,6% gostariam de saber como realizar 

corretamente o referido exame, seguido de 10,9% que necessitavam saber como se 

adquire o CM (SILVA, 2014). 

A informação e o conhecimento como condição para o autocuidado em saúde 

torna-se evidente na medida em que o estudo evidenciou que após receber 

informações sobre o AEM 191 (91,0%) as mulheres ainda não realizavam o exame e 

apresentaram (OR=37,66; IC95%=4,86 – 291,8; p<0,001*) vezes mais chance de serem 

resistentes quando comparadas aquelas 01 (0,5%) que após receber informações 

passaram a realizar o exame. 

Desse modo, faz-se necessária a elaboração de estratégias com ações 

educativas e práticas, com a finalidade de proporcionar às mulheres momentos em que 

possam conhecer suas mamas, bem como tocá-las sempre que achar necessário e não 

apenas uma vez ao mês. Caso encontrem algo diferente, identifiquem a necessidade 

de busca do serviço de saúde para maiores esclarecimentos.  

Pesquisa realizada em Natal (RN), destaca-se que em primeiro lugar é 

fundamental a mulher saber se tem algum problema na mama, e para isso, é 

imprescindível a realização de práticas que favoreçam o seu autoconhecimento, 

caracterizando como atitudes positivas frente ao AEM e que possam ser reforçadas no 

planejamento de diferentes estratégias de educação em saúde, com vistas a culminar 

na maior adesão aos métodos de rastreamento do CM (BRITO, 2010). 

A tabela 8 apresenta os resultados da análise multivariada por regressão 

logística sobre o conhecimento de mulheres a respeito do CM e a resistência ao RCM 

como variável resposta. Assim, observou-se somente associações estatisticamente 

significativas com não realização do exame clínico e período correto para fazer o 

autoexame das mamas. 

 

Variável  OR Ajust.  IC- 95% p 

Quem faz o autoexame não precisa 
realizar o exame clínico 12,75 7,09 – 22,91 <0,0001 

Não recebeu informações sobre o 
período correto para fazer o 
autoexame das mamas  

8,54 3,35 – 21,80 <0,0001 

Tabela 8-  Análise multivariada acerca dos conhecimentos das mulheres assistidas nas UBSF para o 
rastreamento do CM. Mossoró/RN, 2014. 
OR Adjust.-  Odds Ratio ajustado; IC- 95 – Intervalo de confiança de 95 %. (Homer and Lemeshow : Chi-
square= 3,69 df=02; p= 0,158) 
 

Conforme os achados, mulheres responderam que quem faz AEM não precisa 

que um profissional realize o ECM 157 (74,8%) e apresentaram (OR=12,75; IC95%=7,09 

– 22,91; p<0,0001) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas 

aquelas 53 (25,2%) que responderam o oposto (Tabela 8). Nesse resultado percebe-se 

os equívocos das mulheres ao relatarem que o AEM pode ser feito de forma isolada e 

reconhecida como prática de detecção precoce para o rastreamento do CM.  
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O INCA destaca, que o exame das mamas realizado pela própria mulher o AEM, 

não substitui o físico realizado pelo profissional de saúde o ECM, treinado para tal 

atividade, e que, embora não exista evidência científica de seu impacto sobre a 

mortalidade pelo CM, seu estímulo deve fazer parte das ações de educação para a 

saúde que contemplem o conhecimento do corpo (BRASIL, 2004b). 

Assim considera-se a importância da realização do ECM pelo profissional de 

saúde, pois é neste momento que ele irá, também, orientar a mulher sobre a 

necessidade da palpação das mamas e da MMG, bem como esclarecer sobre algumas 

dúvidas acerca da prevenção e detecção precoce do CM. 

 Nesse sentido, a dimensão educativa é especialmente importante para as 

mulheres idosas, menopausadas e que não têm mais vida sexual ativa, pois há ainda a 

convenção de que essas condições implicam na redução de riscos e, 

consequentemente, na ausência dos mesmos cuidados preventivos. No caso, cabe 

desmistificar essa dimensão tendo em vista que o corpo biológico continua susceptível 

a esses riscos (SILVA, 2009). 

Com base nos resultados, mulheres que não receberam informações sobre o 

período correto para fazer o AEM 204 (97,1%) apresentaram (OR=8,54; IC95%=3,35 – 

21,80; p<0,0001) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 

que responderam ao oposto 06 (2,9%).  

Estudo realizado no município de Fortaleza (CE), mostrou que 54,1% mulheres 

realizavam o AEM mensalmente. Contudo, o período ideal da realização desta prática, 

deve ser mensalmente entre o 7º (sétimo) e o 10º (décimo) dia após o início da 

menstruação. Já as mulheres menopausadas, histerectomizadas ou que estão 

amamentando e não menstruam devem escolher um dia do mês para a realização 

dessa prática (BRASIL, 2006b). 

Nessa perspectiva um estudo realizado com idosas em João Pessoa (PB), 

merece destaque, pois torna-se preocupante o fato de idosas acharem que tocar suas 

mamas apenas a cada 6 (seis) meses ou anualmente em busca de alguma 

anormalidade seja suficiente. De acordo com a política de alerta à saúde das mamas, a 

palpação ocasional sempre que se sentir confortável é importante, apesar de que o 

AEM realizado sistematicamente a cada mês tenha sido recomendado desde a década 

de 1930 (SILVA, 2014). 

Durante o AEM, a mulher deve examinar a simetria, cor, forma retração da pele 

ou do mamilo, abaulamentos, fissuras e demais alterações presentes. Uma das 

técnicas recomendadas para o AEM é a palpação circular, iniciando pelo mamilo e 

vagarosamente se estendendo para a parte externa da mama e axila (SILVA, 2009). 

Portanto, para que a prática do AEM consiga alcançar o objetivo de detecção 

precoce do CM, campanhas participativas devem ser realizadas de modo a fornecer 

informações concretas sobre a técnica e a importância do autocuidado, juntamente com 
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incentivo na educação, para que tais informações sejam incorporadas e provoquem 

mudanças no comportamento da mulher. 

 

 
4.4 PRÁTICAS DE MULHERES E RESISTÊNCIA AO RASTREAME NTO DO CÂNCER 
DE MAMA  

 

 

Pensando que o CM precisa de ações efetivas por parte da mulher para a sua 

prevenção se faz importante que as ações de autocuidado sejam presentes no 

cotidiano. Casarin e Piccoli (2011) apontam que é crucial o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes pessoais de caráter preventivo em todas as etapas da vida. 

Desse modo, na tabela 9 encontram-se resultados das análises univariadas, no 

entanto, somente utilizou-se os resultados de associações estatisticamente 

significativas para discussão.  

 

Variável 
Sim  

n = 210  
(58,0%) 

Não 
n = 152 
(42,0%) 

OR IC95% p-valor  

Quando realiza o 
autoexame das 
mamas?  

     

     Todo mês  
02 (1,0) 13 0,61 0,08 – 4,34 

<0,001* 

     7 a 10 dias após 
menstruação 03 (1,4) 12 1  

     Não realiza 
192 (91,4) 75 10,24 2,80 – 37,32 

     Quando lembra 
13 (6,2) 52 1,0 0,24 – 4,07 

Os últimos 3 anos 
encontrou alterações 
durante o autoexame 
das mamas?  

     

     Sim 
02 (1,0) 18 1  

<0,001*      Não 
208 (99,0) 134 13,97 3,18 – 61,20 

Não realiza o 
autoexame das 
mamas por que?  

     

     Medo de um tumor 
17 (8,6) 12 1  

<0,001* 
     Não sabe o que 
procurar 74 (35,7) 19 2,63 1,08 – 6,39 

     Não sabe fazer o 
autoexame 117 (55,7) 121 0,64 0,29 – 1,39 

Já pediu para algum 
profissional examinar 
suas mamas?  
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     Sim 
01 (0,5) 15 1  

<0,001 
     Não 

209 (99,5) 137 22,88 2,98 – 175,3 

Durante exame de 
mamas pelo 
profissional encontrou 
alteração? Ŧ 

     

     Sim 
01 (25,0) 04 1  

0,372      Não 
03 (75,0) 39 0,30 0,01 – 20,14 

Nos últimos 3 anos fez 
quantas 
mamografias?  

     

     Uma 
0 (0,0) 15 1  

<0,001* 

     Duas 
0 (0,0) 68 - - 

     Três 
0 (0,0) 30 - - 

     Nenhuma 
210 (100,0) 39 - - 

Por que nunca fez 
mamografia?       

     Por não sentir nada 
nas mamas 04 (1,9) 10 1  

<0,001* 
    Por medo 

203 (96,7) 10 50,75 13,53- 190,4 

     Por dificuldade 
03 (1,4) 132 0,05 0,01 – 0,28 

Utiliza o sus para 
consultas de mama?       

     Exclusivamente 
0 (0,0) 94 - - 

<0,001* 
     Nunca realizou 
exame de mama 209 (99,5) 40 94,05 12,20 -725,0 

     Convênio 
01 (0,5) 18 1  

Nos últimos 3 anos fez 
quantos exames de 
preventivo de colo do 
útero?  

     

     Não fez 
50 (23,8) 28 5,86 2,75 – 12,50 

<0,001* 
     1 a 2 preventivos 

146 (69,5) 78 6,15 3,18 – 11,88 

     3 a 4 preventivos 14 (6,7) 46 1  

Tabela 9- Prática das mulheres assistidas nas UBSF para o rastreamento do CM. Mossoró/2014. 
* Estatisticamente significativo (p<0,05); IC95%: Intervalo de confiança a 95%; a Variáveis que tiveram 
ausência de respostas. 
 

Pensando nas práticas de rastreamento e na dimensão do autocuidado, os 

dados dessa pesquisa mostram que 192 (91,4%) mulheres que não realizaram o AEM 

apresentaram (OR=10,24; IC95%=2,80 – 37,32; p<0,001*) vezes mais chance de serem 
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resistentes quando comparadas aquelas 03 (1,4%) que realizaram de 7 a 10 dias após 

a menstruação (Tabela 9). 

 O fato das mulheres não realizarem o AEM, seja por motivos de esquecimento, 

desconhecimento da técnica correta, até mesmo medo, as colocam em uma posição 

limitante quanto as práticas de detecção precoce, pois o AEM é um método de 

inequívoca disponibilidade, podendo ser realizado por qualquer mulher com um 

ensinamento básico, em um curto período de tempo, em qualquer lugar, sem custos 

(GOI JÚNIOR et al., 2012). 

Estudo realizado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro, corrobora bastante com os achados, através da análise dos dados foi possível 

identificar que as entrevistadas possuíam o conhecimento sobre a existência do AEM, 

porém, muitas não o praticavam de forma correta ou, até mesmo desconheciam a 

periodicidade e a técnica indicada para sua realização. Foi observado que mesmo 

conhecendo o AEM, esse exame não se encontrava incluído nas práticas de prevenção 

contra o CM na rotina de algumas mulheres e só se fez presente após o aparecimento 

da doença (NASCIMENTO, 2009). 

Outro estudo realizado por pesquisadores do Pará, com 505 mulheres, mostrou 

que apesar da maioria das mulheres terem conhecimento do AEM, apenas 21,8% o 

realizava mensalmente e que mais do que 1/3 (um terço) delas nem o praticava 

(MONTEIRO et al., 2003). Estes dados constituem um alerta à saúde pública. Em 

relação às porcentagens de realização do AEM, obteve-se resultados semelhantes ao 

de outras populações, a exemplo de estudo em mulheres imigrantes chinesas nos EUA, 

que demonstrou 54% realizando o AEM (WONG-KIN; WANG, 2006). 

Na investigação foi evidenciado ainda que as mulheres que não encontraram 

alterações durante o AEM 208 (99,0%) apresentaram (OR=13,97; IC95%=3,18 – 61,20; 

p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 02 

(1,0%) que apresentaram (Tabela 9).  

Conforme Nascimento (2009), o AEM tem sido questionado quanto à sua 

efetividade no rastreamento, devido estudos mostrarem dificuldades em sua realização 

não somente por parte das mulheres, mas até mesmo pelas mãos treinadas do 

profissional da saúde, na detecção de um tumor através das polpas digitais. Com isso, 

o objetivo do AEM é condicionar as mulheres a conhecer seu próprio corpo e os 

profissionais da saúde devem auxiliá-las e capacitá-las para procurar e identificar 

possíveis alterações, que, por sua vez, possam ser sugestivas de câncer. 

Nessa perspectiva, pensando nos motivos que levaram as mulheres a não 

realização do AEM como práticas de rastreamento, os dados dessa pesquisa mostram 

que 75 (35,7%) mulheres não realizaram o AEM por não saber o que procurar e 

apresentaram (OR=2,63; IC95%=1,08 – 6,39; p<0,001*) vezes mais chance de serem 

resistentes quando comparadas aquelas 18 (8,6%) que tem medo de encontrar um 

tumor (Tabela 9).   
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Estudo realizado com 505 mulheres, no estado do Pará, apontou que o motivo 

principal da não realização do AEM foi o desconhecimento da técnica (MONTEIRO et 

al., 2003). Outro estudo realizado no município de João Pessoa (PB), procurou 

identificar, também, quais outros motivos da não realização do AEM e os mais 

frequentes em 49,2% da amostra do estudo foram “não precisa”, “não sinto incômodo”, 

seguido de esquecimento em 28,3% para fazer o AEM (SILVA, 2014). Com isso, 

observa-se a necessidade de disseminação de informações quanto a técnica correta 

para realização da prática do AEM. 

Focando a importância da MMG como exame utilizado para rastreamento, os 

dados dessa pesquisa mostram que 210 (100,0%) (p<0,001*) mulheres não realizaram 

MMG nos últimos 3 (três) anos. De acordo com Goi Júnior et al., (2012) a realização da 

MMG, muitas vezes é limitada devido ao custo e à ausência de centros especializados 

em algumas regiões, particularmente num país com tantas desigualdades como o 

nosso. 

Nessa perspectiva, mesmo diante dos inúmeros problemas enfrentados no setor 

saúde, o SUS precisa adequar-se para acolher, informar e realizar os exames 

diagnósticos adequados em resposta a grande demanda, a priorização na marcação de 

exames deve ser dada às mulheres sintomáticas, que já apresentam alguma alteração 

suspeita na mama (BRASIL, 2013b). 

Desse modo, com relação a utilização do SUS para realização de exames 

mamários, observou-se que 209 (99,5%) mulheres nunca realizaram exame de mama 

pelo SUS e apresentaram (OR=94,05; IC95%=12,20 – 725,0; p<0,001*) vezes mais 

chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 01 (0,5%) que utilizaram 

convênio (Tabela 9). Nesse resultado percebe-se que por mais que no Brasil exista um 

serviço que garanta as mulheres o direito de realizarem exames mamários de forma 

gratuita, à procura é insuficiente.  

Estudo realizado na cidade de São Paulo, tendo por base 460 mulheres, 

verificou-se que há associação significativas (p=0,001) entre: costuma fazer MMG e 

onde realizou demonstrando que as mulheres que realizaram a MMG pelo convênio 

médico ou particular (84,2%) realizaram mais vezes o exame do que as que fizeram 

pelo SUS (SANTOS, 2011). 

Outro estudo, realizado por meio de um levantamento bibliográfico, dentre as 

barreiras relacionadas ao sistema de saúde para realização de exames mamários 

temos: (1) acessibilidade aos serviços de saúde; (2) dificuldade de realização de 

exames de seguimento; (3) custo dos exames; (4) adesão medica insatisfatória, 

decorrente das limitações do sistema público de saúde (LOURENÇO; MAUAD; VIEIRA, 

2013). 

Com relação a atenção integral à saúde da mulher, foi elaborada Políticas 

Públicas na Atenção Básica, devido aos elevados índices de incidência e mortalidade 

por câncer do colo do útero e da mama no Brasil (BRASIL, 2013b). Com isso, os dados 
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dessa pesquisa mostram que mulheres que fizeram de 1 (um) a 2 (dois) preventivos de 

colo do útero nos últimos 3 (três) anos 146 (69,5%) apresentaram (OR=6,15; 

IC95%=3,18 – 11,88; p<0,001*) vezes mais chance de serem resistentes quando 

comparadas aquelas 14 (6,7%) que realizaram 3 (três) a 4 (quatro) preventivos nos 

últimos 3 (três) anos (Tabela 9). 

No Brasil, o exame de Papanicolau é indicado para mulheres que já tiveram 

relação sexual, especialmente dos 25 aos 59 anos de idade, com periodicidade anual, 

(MULLER et al., 2008). Estudo realizado no município do Rio Branco (AC), mostrou que 

o percentual de mulheres que mencionaram haver realizado o exame de Papanicolau 

pelo menos uma vez nos 3 (três) anos anteriores, foi de 75,3% (586 mulheres) 

(BORGES et al., 2012). 

A tabela 10 apresenta os resultados da análise multivariada por regressão 

logística sobre a prática de mulheres a respeito do CM e a resistência ao RCM como 

variável resposta. Assim, observou-se somente associação estatisticamente 

significativa com o motivo da não realização da MMG. 

 

Variável  OR Ajust.  IC- 95% P 

Por que nunca fez mamografia?     
    Por não sentir nada nas mamas 1   
    Por medo 50,75 13,53 – 190,35 <0,001 

     Por dificuldade 0,05 0,01 – 0,28 0,001 

Tabela 10-  Prática das mulheres assistidas nas UBSF para o rastreamento do CM. Mossoró/2014. 
OR Adjust.- Odds Ratio ajustado; IC- 95 – Intervalo de confiança de 95 %. 

 

Conforme os achados, 203 (96,7%) mulheres responderam que não realizam 

MMG por medo e apresentaram (OR=50,75; IC95%=13,53 – 190,4; p<0,001*) vezes 

mais chance de serem resistentes quando comparadas aquelas 04 (1,9%) que 

relataram não sentir nada das mamas (Tabela 10). 

A partir dos resultados obtidos, observou-se que o fato de as mulheres não 

realizarem MMG por medo caracteriza-se como uma situação preocupante. Conforme 

Barreto et al. (2012) o conhecimento sobre a importância da MMG e quem deve realizá-

lo pode influenciar as mulheres na aderência ao rastreamento e minimizar os medos 

que são impostos a prática desse exame. 

Com isso, o CM é provavelmente o mais temido pelas mulheres, por conta da 

sua alta frequência e pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da 

sexualidade e da própria imagem pessoal. Este tipo de câncer é menos comum antes 

dos 35 anos, mas a incidência cresce progressivamente a partir dessa idade. É comum 

as mulheres terem medo, mas não há razão pra isso. Quanto antes o diagnóstico for 

feito, melhor será o tratamento e com mais chances de cura. Contudo, algumas 

pessoas tem medo do exame e não da doença (MARSILLAC, 2012). 

De acordo com Marchi (2004), o medo era um dos motivos para mulheres 

usuárias do serviço público não realizarem a MMG.  Algumas mulheres referiram que 

conheciam pessoas que tiveram CM e tinham medo de também serem acometidas pela 
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doença. Outro estudo, realizado por Lourenço, Mauad e Vieira (2013) através de um 

levantamento bibliográfico, mostrou a presença do medo do diagnóstico positivo, o 

medo do desconforto do exame, considerando-se a MMG como desnecessária e 

diminuindo as taxas de adesão. 

Nesse sentido, uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo, 10 (10,2%) 

mulheres referiram sentir vergonha, 7 (7,1%) medo do exame e 5 (5,1%) receio de 

descobrir algo. As mulheres justificaram que o fato de sentirem medo estava 

relacionado ao medo de sentirem dor, porque consideraram a MMG um procedimento 

muito doloroso (SANTOS, 2011). Este fato pode ser justificado em razão de a MMG ter 

características de ser incômoda na sua realização e para algumas mulheres ser 

dolorosa.  

Nessa perspectiva, as mulheres precisam ainda desfazer mitos que as afastam 

da MMG. Por exemplo, o medo de encarar um possível diagnóstico e questões 

culturais, como vergonha do médico ou ciúmes do marido. Conforme Bushatsky et al. 

(2014), estudos científicos revelam que a maioria das mulheres teme uma sentença de 

morte ao realizar os exames, quando, na verdade, a MMG auxilia o diagnóstico 

precoce.  

Portanto, é de suma importância disseminar durante todo o ano, com o apoio dos 

profissionais, a ideia que é transmitida no mês de conscientização do CM, o chamado 

Outubro Rosa. O aspecto biopsicossocial da mulher é valorizado, e esta enquanto um 

ser humano que tem pudores, anseios e vergonhas é estimulada a superar o primeiro 

obstáculo na luta contra a doença: o medo.  
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Observou-se que as mulheres apresentaram resistência aos métodos de 

detecção precoce para o rastreamento do CM. Existindo diversos fatores ou barreiras 

que limitaram a efetividade do rastreamento, quer estejam relacionados ao 

desconhecimento da técnica correta para realização dos exames mamários, a pouca 

procura para realização dos exames nos serviços de saúde e até a presença do medo 

para realização de exames destinados a saúde da mulher.  

Em relação a resistência relacionadas aos conhecimentos sobre CM, a maioria 

das mulheres não sabiam o período correto para fazer o AEM e ainda apresentaram 

desconhecimento quanto aos exames de ECM e da MMG. Com isso, os achados 

reforçam a necessidade de implementação de ações educativas para que os 

profissionais esclareçam para as mulheres a importância desses exames para 

qualificação das ações destinadas a saúde da mulher. 

O perfil sociodemográfico demonstrou que as mulheres de cor de pele 

preta/negra, que estudaram até o ensino fundamental e que refeririam ter familiares 

com CM foram consideradas resistentes ao rastreamento, reforçando o impacto dos 

determinantes sociais sobre a saúde da população feminina. 

Diante dos motivos apresentados para a não realização da MMG, o medo foi o 

mais mencionado pelas mulheres. Para tanto é necessário, que durante os exames as 

mulheres sejam atendidas com respeito e dignidade, para que não se sintam 

envergonhadas ou constrangidas e acabem desistindo de realizar futuros exames, 

devendo ser esclarecida quanto ao medo impostos as práticas desse exame e os 

benefícios que essa prática proporciona para sua saúde. 

Desse modo, os dados encontrados mostram a necessidade de investimentos 

nas práticas educativas com vistas a conscientização da população e a capacitação do 

profissional, pois o elo construído entre estes caracteriza-se como ferramenta de 

disseminação de informações referentes aos exames utilizados nas práticas 

direcionadas as saúde da mulher. 

Com isso, ficam expressas nos achados informações de substancial relevância 

para formulação de estratégias que incrementem, conhecimentos e práticas das 

mulheres frente aos métodos de RCM. Sendo assim, sugere-se: proposição de ações 

educativas em saúde, visando o fortalecimento da adequabilidade do conhecimento e 

da prática dos métodos de RCM em mulheres, destacando-se o ECM e a MMG como 

práticas mais efetivas, e ECM como um completo para autoconhecimento. 

Portanto, mesmo sendo um processo preocupante e desafiador é necessário que 

as equipes de saúde da UBSF, garantam a adesão da mulher aos cuidados 

preventivos. Ressaltando que a ação educativa com respeito mútuo cliente-profissional 

é uma importante estratégia para que a mulher compreenda a importância do exame 
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preventivo e sinta-se motivada a realizá-la, superando as eventuais dificuldades, como 

as identificadas no estudo.  

Enfim, espera-se assim desvelar novos olhares e práticas voltadas ao 

rastremento para detecção precoce da neoplasia, apontando para uma sistemática de 

ação a ser desenvolvida/implantada em todo o município e ainda que outras pesquisas 

possam ser realizadas com fins de preencher e complementar as lacunas que, por 

ventura, possa ter ficado nesta investigação. 
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ANEXO B- INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 
 
 

 

Código:_________     Data da coleta: ____/___/14 

Questionário aplicado às mulheres de 40 a 69 para o  rastreamento do câncer 
de mama em mulheres residentes em Mossoró- RN 

 
 

 

BLOCO 1: PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

Santo Antônio[__]; 2- Liberdade II[__]; 3- Abolição IV[__]; 4-Belo Horizonte[__]  

1: Há quanto tempo reside em Mossoró? 1- Menos de 1 ano[__] 2-Entre 2 a 20 

anos[__] 3-Entre 21 a 30 anos[__] 4-Entre 31 a 40 anos[__] 5-Entre 41 a 50 

anos[__] 6-Mais de 50 anos[__] 

2: Idade em Anos: [__] anos 

3: Situação Conjugal: 1-[__] Casada 2-[__] Solteira 3-[__] Viúva 4-[__] Amasiada 5-

[__] Separada 

4: Qual a cor da sua pele? 1-[__] Branca 2-[__] Preta/Negra 3-[__] Parda 4-[__] 

Amarela 5-[__] Vermelha 6-[__] Outra 

5: A senhora estudou? 1-[__] Sim 2-[__] Não 

6: Qual a última série que a senhora completou na escola? 1- Fundamental 

incompleto [__] 

2-Fundamental completo [__]3-Médio incompleto [__]4-Médio completo [__]5-

Superior incompleto [__] 

6-Superior completo [__]7-Pós graduação [__]8-Não estudou [__] 

7: A senhora trabalha fora de casa? 1-[__] Sim 2-[__] 

Não  

 

8: Esta casa que a senhora mora é própria? 1-[__] Sim 2-[__] Não 

 

BLOCO 2: INFORMAÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS E PRÁTI CAS SOBRE O 
CÂNCER DE MAMA 
 
9: Alguma pessoa da sua família já teve câncer de mama? 1-[__] Sim 2-[__] Não 

 

10: Quem? 1-[__] Mãe 2-[__] Irmã 3-[__] Avó materna 4-[__] Avó paterna 5-[__] Tia 

6-[__] Prima 7-[__] Não tem familiar com câncer de mama 8-[__] Outras 

 

11: Nos últimos 3 anos a senhora recebeu informações sobre o câncer de mama?  

1-[__] Sim 2-[__] Não 4-[__] Não lembra 
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12: Onde foi que a senhora recebeu informação? 1-[__] Unidade de Saúde da 

Família 2-[__] Jornais, revistas, TV 3-[__] Amigas, familiares, conhecidas 4-[__] 

Outros Serviços de Saúde 5-[__] Escolas, Associações, Igrejas e Outros 6-[__] Não 

lembra 7-[__] Não recebeu informação 

 

13: Em sua opinião o que pode aumentar as chances de uma mulher ter câncer de 

mama? 1-Alimentação [  ] 2-Não realizar exames [  ] 3-Arrotar no peito[ ] 4-Pancada 

no peito[  ]  5-Hereditariedade[  ] 6-Anticoncepcional [  ] 7- Uso de tabaco e etilismo 

[  ] 8-Não se cuidar[  ]  9-Obesidade[  ] 10Não sei dizer[  ] 11-Outros[  ] 

 

14: Desses fatores que a senhora citou como possíveis causadores do CA de 

mama, quais a senhora procura evitar? 1- Fazer os exames de mama 

periodicamente[ ] 2- Fazer mamografia[  ] 3- Fazer o AEM[  ] 4- Ir ao médico[  ] 5- Se 

cuidar [  ] 6- Se alimentar bem[  ] 7- Não tem como evitar[  ] 8- Não sei dizer[  ] 9- 

Outros[  ] 

 

15: A senhora acha que quem realiza o AEM precisa ter sua mama examinada por 

um profissional? 1-[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não Sabe 

 

16: A senhora acha que quem realiza o AEM precisa fazer mamografia? 1-[__] Sim 

2-[__] Não 3-[__] Não Sabe 

 

17: A senhora acha que quem tem sua mama examinada por um profissional da 

saúde na UBSF precisa fazer mamografia? 

1-[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não Sabe 

 

BLOCO 3: INFORMAÇÕES SOBRE CONHECIMENTOS E PRÁ TICAS SOBRE OS 
MÉTODOS PARA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA 
 
 
18: Nos últimos 3 anos a senhora recebeu informações sobre: 

Auto exame das mamas ou exame da mama feito pela própria mulher, em que a 

senhora examina o próprio seio? 1-[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não lembra 

 

19: Nos últimos 3 anos a senhora recebeu informações de: Como fazer o exame? 1-

[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não lembra 

Quando (período do mês) fazer o exame? 1-[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não lembra 

 O que deve procurar durante o exame? 1-[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não lembra 

 

20: Após as orientações recebidas sobre o AEM a senhora: 1-[__] Passou a realizar 

o AEM 2-[__] Continuou a fazer o AEM 3-[__] Não realiza o AEM 



78 

 

 

21: Quando a senhora realiza o AEM? 1-[__] Todo mês 2-[__] 7 a 10 dias após a 

menstruação 3-[__] Sempre no mesmo dia de cada mês 4-[__] Qualquer dia do mês 

5-[__] Quando lembra 6-[__] Outros 7-[__] Não realiza AEM 

 

22:  Nos últimos 3 anos a senhora encontrou alguma alteração na sua mama 

durante o AEM? 

1-[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não lembra 4-[__] Não realiza AEM 

 

 

23: Caso a senhora não realize o AEM, por qual motivo não realiza? 1-[__] Esquece 

de realizar 2-[__] Não acredita no exame 3-[__] Tem medo de encontrar um tumor 4-

[__] Não sabe o que deve procurar 5-[__] Não sabe fazer o exame 6-[__] Nunca 

ouviu falar do exame 7-[__] Outros 8-[__] Não realiza AEM 

 

 

24: Nos últimos 3 anos quantas vezes suas mamas foram examinadas por um 

profissional da saúde na UBSF?1- [__]1 2-[__] 2 3-[__] 3 4-[__] Nenhuma 5-[__] 

Outros 6-[__] Não lembra 

 

25: A senhora alguma vez pediu para que um profissional da saúde examinasse as 

suas mamas? 

1-[__] Sim 2-[__] 3-Não [__] 4-Não lembra 5-[__] Não realiza ECM 

 

26: Nos últimos 3 anos durante o exame das mamas realizado por profissional na 

UBSF foi encontrada alguma alteração? 1-[__] Sim 2-[__] Não 3-[__] Não lembra 

 

27: Em relação à mamografia, a senhora já realizou este exame? 1-[__] Sim 2-[__] 

Não 3-[__] Não lembra 

 

28: Quantas vezes a senhora realizou a mamografia nos últimos 3 anos? 1-Uma 

[__]2-Duas[__] 3-Três[__] 

4-Nenhuma [__] 5-Outros[__] 6-Não lembra[__] 

 

29: Por que a senhora nunca fez a mamografia? 1-[__] Nenhum médico pediu este 

exame 2-[__] Nunca senti nada nas mamas 

3-[__] Este exame já foi pedido, porém eu tinha medo de fazê-lo 4-[__] Era muito 

difícil de conseguir marcar este exame 5-[__] Porque este exame é caro 6-[__] 

Descuido 7-[__] Outros: _______________8-[__] Já realizei MMB 
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BLOCO 4: INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇO S DE SAUDE 
RELACIONADA AO CÂNCER DE MAMA 
 

30: Utiliza do SUS para consultas e exames das mamas? 1-[__] exclusivamente 2-

[__] Não 3-[__] Misto (convênio) 

 

31: Nos últimos 3 anos quantas vezes a senhora fez exame preventivo do CA de 

Colo do Útero (Papanicolau)? 1-Nenhum[__] 2-Uma[__] 3-Duas[__] 4-Três[__] 5-

Quatro[__] 6-Não lembra[__] 

32: Alguma vez a senhora foi encaminhada para: 1-[__] Novo exame com outro 

profissional 2-[__] Ultrassonografia 3-[__] Mamografia 4-[__] Punção 5-[__] Não 

lembra 6- [__] Não recebeu nenhum encaminhamento 

33: Caso tenha sido encaminhada para um novo exame a senhora: 1-[__] 

Conseguiu realiza-lo rapidamente 2-[__] Demorou a conseguir realizar o exame 3-

[__] Não conseguiu realizar o exame4-[__] Não procurou fazer o exame solicitado 

5-[__] Pagou para realizar o exame mais rapidamente6-[__] Outros 7-[__] Não 

recebi encaminhamento 

 

34: Em sua opinião, nos últimos 3 anos a preocupação dos profissionais de saúde 

em relação ao câncer de mama na UBSF: 

1-[__] Melhorou 2-[__] Piorou 3-[__] Nem melhorou, nem piorou 4-[__] Outros 
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35: Escolha uma ou mais alternativas que correspondam às melhorias observadas 

pela senhora nos últimos 3 anos: 

1-[__] Consegue marcar consultas com mais facilidade 2-[__] Consegue realizar 

consultas e exames da mama mais rapidamente 3-[__] As mamas são examinadas 

com maior frequência 4-[__] Estabeleceu maior vínculo com os profissionais da 

UBSF 5-[__] A senhora está mais tranquila em relação à saúde de suas mamas 6-

[__] Não sei dizer, porque utilizo pouco o serviço 7-[__] Outro 

BLOCO 5:CARACTERÍSTICAS DA MULHER RESISTENTE PARA O  

RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA  

36 Características da mulher resistente para o rastreamento do câncer de mama?1-

[__] Sim 2-[__] Não 
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