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Introdução: O câncer de mama é uma neoplasia maligna que se estabelece com o 

crescimento desordenado de células anormais que invadem e se multiplicam no tecido 

mamário. De fato, é uma das neoplasias mais temidas pelas mulheres, uma vez que a sua 

ocorrência produz grande impacto psicológico, funcional, social e tem grande influência nas 

questões relacionadas à autoimagem e à percepção da sexualidade (1,2). É considerado de 

grande importância na assistência à saúde da mulher, não apenas pela complexidade requerida 

do sistema de saúde para o diagnóstico clínico e tratamento, mas também pela elevada 

prevalência, morbidade e mortalidade nas mulheres, tanto em países em desenvolvimento 

quanto em países desenvolvidos (3). Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA) a 

estimativa do câncer de mama no Brasil para o ano de 2016 foi de 57960 casos incidentes por 

100 mil habitantes, na distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes no 

país, o câncer de mama ocupou a primeira posição com 28,1% dos casos (3). Para o ano de 

2018, a estimativa do INCA foi de 59700 casos incidentes de câncer de mama por 100 mil 

habitantes e na distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes no país, o 

câncer de mama continuou ocupando a primeira posição com 29,5% do casos incidentes neste 

ano, sendo que, em relação à região Norte, foi o segundo de maior incidência com 24,8% dos 

casos novos, e em relação ao estado do Pará, foi o segundo mais incidente de 2018 com 

17,63% dos casos novos (4). O câncer de mama vem sendo uma das maiores causas de morte 

por câncer nas mulheres em todo o mundo, segundo o INCA do total de óbitos por câncer 

ocorridos em 2018, os casos de óbito por câncer de mama ficaram na primeira posição, 

correspondendo a 16,1% do total de óbitos por câncer (4). Com estes dados epidemiológicos, 

pode-se observar a necessidade de dar atenção especial ao câncer de mama, neste contexto, 

propõem-se estratégias de educação em saúde, para auxiliar na informação e rastreabilidade 

desta neoplasia. A educação em saúde é uma proposta político pedagógica que busca 

promover melhoria da atenção à saúde, prevenindo doenças, e estimulando a participação da 

equipe multidisciplinar de saúde e da população por meio de conversas, encontros, debates e 

palestras educativas (5). É importante ressaltar que a detecção precoce do câncer de mama, 

deve ser uma meta de todos os profissionais de saúde que trabalham em contato com os 

usuários dos sistemas de saúde, e não apenas daqueles, que atuam em programas específicos 

de prevenção. Por isso, é de fundamental importância realizar atividades de educação em 

saúde que possam intervir nos processos de promoção e recuperação da saúde. Objetivos: O 

trabalho objetivou executar ações de educação em saúde em uma unidade básica de saúde, 

para dar informações sobre o câncer de mama, formas de prevenção e sensibilizar os usuários 

sobre a importância de fazer o diagnóstico precoce com enfoque no auto exame. Descrição da 

Experiência: A educação em saúde sobre o câncer de mama foi realizada no dia 30 de 

Outubro de 2019, na Unidade Básica de Saúde do bairro do Jurunas, no município de Belém 

do Pará, durante o expediente da tarde. Nessa ação foi distribuído folder educativo sobre o 

câncer de mama, em alusão ao outubro rosa, contendo informações como: fatores de risco, 
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modo de prevenção, objetivo do auto exame e como fazê-lo, sinais de alerta, principais 

sintomas e alguns dados epidemiológicos sobre o câncer. A ação contou com um total de 

trinta pessoas, todas do sexo feminino, que aguardavam atendimento médico na unidade de 

saúde. Foi realizada uma abordagem inicial para verificar o conhecimento acerca do assunto, 

procedeu-se com a distribuição do folder, breve descrição da doença e em seguida foi 

trabalhado sob forma de conversa e orientação todas as informações contidas no folder 

educativo. Resultados: Todas as usuárias abordadas na ação foram bem participativas e 

atenciosas, demonstraram ter um conhecimento limitado sobre o câncer de mama, porém 

estiveram bem empenhadas em conhecer mais sobre o assunto. Foi possível sanar as dúvidas 

das participantes, principalmente quanto ao diagnóstico e o que deve ser feito para realização 

dos exames de mamografia e como realizar corretamente o autoexame. Durante essa 

abordagem, notou-se a importância e a necessidade da realização de ações para educação em 

saúde, como esta, pois a população presente na unidade básica, ainda é muito carente de 

informações básicas. Conclusão: Diante do cenário atual, onde o câncer de mama afeta cerca 

de 60 mil mulheres a cada ano, ações educativas de prevenção sobre este tipo de câncer são 

cada vez mais necessárias, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde, para que as 

usuárias tenham mais informações sobre prevenção. Sabe-se que o autoexame das mamas não 

substitui de forma alguma o exame clínico, mas ele permite o conhecimento do próprio corpo 

e desta forma melhora a possibilidade de detecção de alterações morfológicas se presente nas 

mamas, funciona como instrumento de detecção precoce o que viabiliza muito um sucesso no 

tratamento. As ações educativas podem impactar diretamente na veiculação de informações, 

diagnóstico precoce, efetividade dos tratamentos e consequentemente melhoria na qualidade 

de vida. 
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