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Introdução: O câncer de mama ainda não tem uma causa única definida, estudos mostram 

que diversos fatores podem estar relacionados com o seu surgimento, tais como: fatores 

genéticos, estilo de vida como o tabagismo, etilismo, ganho de peso acentuado e o 

sedentarismo. O fator familiar é um dos que mais chama a atenção, principalmente quando 

parentes próximos já foram acometidos com a doença. O risco aumenta consideravelmente 

após os 50 anos, contudo raramente aparece antes dos 35 anos, e em homens o percentual 

chega a menos de 1% do total de casos (1,2). O principal sintoma é o aparecimento de um 

nódulo, que geralmente é indolor, fixo e endurecido na área da mama e/ou axilas; a pele pode 

apresentar algumas alterações quanto a cor, como a hiperemia, edema cutâneo com aspecto de 

casca de laranja, retrações; alterações no mamilo, como a saída de liquido incolor ou 

avermelhado (devido a presença de glóbulos vermelhos) (1,2). Por se tratar de uma doença 

com um sintoma clássico como o surgimento de um nódulo, onde a mulher pode facilmente 

percebê-lo durante o banho ou em qualquer outro momento dentre sua rotina. Percebemos 

cada vez mais a importância de alertar e conscientizar a população para a prática do 

autoexame e para o conhecimento dos seu corpo, pois quanto antes esse nódulo for percebido, 

mais chances existe de um diagnóstico precoce, com tratamentos menos invasivos e maiores 

taxas de cura (1,2). A partir do início da década de 90, outubro vem sendo celebrado como o 

mês da prevenção do câncer de mama, com inúmeras ações pelo mundo, em que 

compartilham informações e promovem a conscientização sobre umas das doenças que mais 

mata na atualidade. No Brasil, o Ministério da Saúde proporciona o acesso à exames 

diagnósticos, debates, palestras e apresentações para a comunidade, visando combater as altas 

taxas de mortalidade e principalmente o diagnóstico precoce, pois o câncer de mama é o 

segundo tipo que mais acomete as brasileiras, com um risco estimado em 2018 de 56 casos a 

cada 100 mil mulheres (1), neste contexto temos a prática do autoexame, como algo que pode 

salvar vidas e o melhor é que não precisa de um local apropriado e não carece de recursos (4). 

Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem durante o estágio 

supervisionado, através da sensibilização do autoexame em alusão ao outubro rosa sobre a 

conscientização do câncer de mama como forma de identificar precocemente alguma 

alteração existente. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência, a partir de atividades desenvolvidas em estágio supervisionado com 

alunos do 5° semestre da Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ) na disciplina saúde 

coletiva, realizada no mês de outubro na Unidade Básica de Saúde do bairro da Sacramenta 

em Belém-PA. O preceptor de estágio solicitou que os alunos fossem divididos em dois 

grupos:o primeiro ficou responsável por falar sobre o câncer de mama e o segundo, pelo 

câncer de útero, a proposta é que fosse desenvolvido uma atividade que envolvesse os 

usuários daquela unidade de saúde, durante a espera por atendimentos como consultas e 

exames. Foi desenvolvido pelo primeiro grupo um cartaz com informações sobre o tema e 

uma mama amiga, com materiais que já tinham em sua residência como, bojo de sutiã, 

enchimento com fibra sintética, cola quente, canetinhas, feltro, bola de gude e milho para 
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pipoca. O bojo de sutiã foi utilizado para representar a parte externa da mama, o enchimento 

foi usado para dar volume e forma de seios femininos ao material, o feltro serviu para fechar o 

bojo em sua parte posterior e também para fazer a aureola e o mamilo, a canetinha na cor 

vermelha serviu para fazer desenhos nessa “mama” que lembrassem veias e alterações na 

aureola, dando um aspecto doente para a mama, a bola de gude e milho para pipoca foram 

colocados entre o bojo e a fibra sintética, representando os nódulos, com diversos tamanhos, 

os desenhos junto com a bola de gude e milho para pipoca foram colados em apenas um lado 

do bojo, para então mostrar a diferença entre um seio sadio e outro afetado pela doença. A 

ação da equipe foi dividida em três momentos, o primeiro momento foi mostrando o cartaz, 

que continha informações gerais como: dados estatísticos, surgimento da doença, sinais e 

sintomas, formas de prevenção e detecção precoce a partir do autoexame, no segundo 

momento um dos alunos vestiu o avental e mostrou o passo-a-passo do autoexame pedindo 

que aos participantes da ação repetissem. No terceiro momento a mama amiga foi passada por 

todas as pessoas presentes na sala de espera, questionando sempre se a pessoa que estava 

segurando o material,se ela percebia algo incomum, alguma diferença entre os seios e se 

notava a presença de nódulos.Aproveitando sempre o momento para mostrar a maneira 

correta da palpação, sempre encorajando-a e aproveitando o seu conhecimento prévio para se 

chegar ao resultado esperado, que era a maneira correta de realizar o autoexame. Resultados: 

Com a realização da atividade, foi possível observar o grande interesse pela temática, tanto 

pelas mulheres, mas também pelos homens que demonstraram espanto ao saber que esse tipo 

de câncer por mais raro que seja possa acometer também o sexo masculino. Em relação ao 

grupo feminino, demonstravam um conhecimento prévio sobre o autoexame, no entanto, 

poucas tinham o costume na prática de o realizarem, quando questionadas diziam que não 

sabiam “fazer direito” ou que se sentiam intimidadas por tocarem em seu corpo. Notou-se 

grande espanto quando no momento de tocarem a mama amiga, percebiam um nódulo ali 

escondido, de forma que um caroço com chances de progredir para um câncer pode ser real na 

vida de qualquer pessoa e que principalmente pode ser detectado pelo autoexame, mas que 

para isso as mulheres precisavam conhecer o seu próprio corpo, saber o que é e o que não é 

normal, para assim perceber quando algo não estiver de acordo com a normalidade e quem 

sabe, detectar um câncer em sua fase inicial e aumentar sua chance de cura. Conclusão: 

Durante a ação educativa,nota-se que o objetivo do grupo proposto foi alcançado, desta forma 

fica evidenciado a grande relevância das práticas acadêmicas através de Educação em Saúde a 

fim de promover sensibilização da população assistida e a detecção precoce de possíveis 

alterações anátomo-fisiológica. 

 

Descritores: Educação em saúde, Autoexame, Câncer de mama. 
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