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Introdução: A transição da estrutura etária que ocorre no Brasil está associada às mudanças 

no estilo de vida da população, o que acarreta alteração no perfil de morbimortalidade, 

diminuindo o numero de casos de doenças infectocontagiosa levando ao aumento na 

ocorrência de doenças crônico degenerativas. Diante desse cenário de envelhecimento 

populacional, o câncer é considerado um desafio perante as doenças crônicas não 

transmissíveis no Brasil [1]. O câncer é caracterizado pelo crescimento desordenado de 

células anormais, que podem se disseminar para diversos tecidos, formando um tumor. O tipo 

de câncer mais incidente em mulheres no país é o câncer de mama, exceto pelo câncer de pele 

não melanoma [2]. Com isso, o câncer de mama torna-se um grande problema de saúde 

pública, sendo estimado para 2019 cerca de 59.700 casos novos, o que representa 29,5% dos 

cânceres em mulheres. O câncer de mama é de origem multifatorial, e tem como fatores de 

risco da doença: o envelhecimento, histórico familiar, estilo de vida, fatores relacionados à 

vida reprodutiva da mulher, entre outros. A realização de práticas de vida saudável como 

alimentação balanceada e a realização de atividade física, diminuem o risco de adquirir a 

doença, além disso, a amamentação também é considerada um fator protetor [3]. Os sinais e 

sintomas observados na fase inicial da doença são o aparecimento de nódulos, a pele de mama 

avermelhada, ou com aparência de casca de laranja, alteração no bico do peito, saída 

espontânea de líquido anormal pelos mamilos e pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço 

[4]. Faz-se necessária, a realização de estratégias, como a Campanha do Outubro Rosa, 

explanando os três pilares do controle da doença, como a prevenção primária; a detecção 

precoce, por meio do autoexame; e a realização da mamografia, elevando a probabilidade de 

cura do câncer de mama [5]. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicas de 

enfermagem em uma ação de sensibilização na prevenção do câncer de mama, Outubro Rosa, 

voltado para idosos, em uma Unidade Municipal de Saúde em Belém, no estado do Pará. 

Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do 

tipo Relato de experiência, realizado por acadêmicos de enfermagem, membros da Liga 

Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Idoso (LAESI), no dia 23 de outubro de 2019 em 

uma Unidade Municipal de Saúde, localizada na cidade de Belém-PA. Foi desenvolvida uma 

atividade de educação em saúde referente ao outubro rosa com idosos de ambos os sexos, na 

qual foram repassadas informações sobre o câncer de mama, a prevenção, os fatores de risco e 

tratamento. Foram realizadas práticas de ensino do autoexame de mama e no fim foi feito uma 

dinâmica para testar o conhecimento sobre o assunto. Foram confeccionados cartazes sobre o 

que é o câncer de mama e sua respectiva prevenção na qual foram utilizadas imagens 

ilustrativas para facilitar o entendimento, na parte dos fatores de riscos foram utilizados placas 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

ilustrativas para alertar aquela população mediante as atitudes que os deixam mais propensos 

a adquirirem a doença, como o tabagismo, sedentarismo etc. Para o ensino do autoexame os 

acadêmicos demostraram uns nos outros a técnica correta do procedimento, e depois o público 

repetiu, foi salientado relevância de conhecerem o seu corpo para saberem identificar o que é 

normal e o que foge do padrão, reforçando também a importância da realização da 

mamografia. Durante a realização da dinâmica as placas utilizadas continham as palavras 

“verdadeiro” de um lado e “falso” do outro na qual o idoso iria escutar uma afirmativa 

referente ao assunto explicado e teria que dizer se a frase era verdadeira ou falsa. Resultados: 

Através da realização da ação educativa foi possível perceber o quão importante e necessária 

essa pratica é para a promoção e manutenção da saúde da população. Durante a ação os idosos 

foram bem participativos tirando dúvidas e relatando sobre casos de câncer em suas famílias, 

realizando uma troca de conhecimentos enriquecedora e pôde-se perceber que eles saíram 

com seus questionamentos sanados e com o conhecimento mais ampliado sobre o tema. 

Identificou-se também um grande numero de idosas que não realizam o autoexame e a 

mamografia, fator contribuinte para a enorme incidência desse tipo de câncer no Brasil. 

Conclusão: Infere-se que as praticas de educação em saúde realizada através de palestras, 

dinâmicas, são um agente de extrema importância na sensibilização da população quanto a 

cuidar da sua própria saúde. Apesar das campanhas do outubro rosa acontecerem todos os 

anos, ainda se percebe a fragilidade do conhecimento das pessoas, neste caso idosos, referente 

a doença, sendo necessário potencializar essas atividades não só no mês de outubro, mas sim 

no ano todo. 

 

Descritores: Educação em saúde, Saúde do idoso, Enfermagem. 
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