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RESUMO  

 

Em mulheres jovens é incomum, porém nesse público a doença em geral atinge prognósticos 

piores. O profissional enfermeiro exerce o papel importante, desenvolvendo ações 

relacionadas ao rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. O presente trabalho tem 

como objetivo avaliar a importância do enfermeiro na detecção precoce do Câncer e quais 

ações preventivas e educativas que o enfermeiro pode realizar. Trata-se de uma pesquisa de 

literatura. As buscas foram realizadas por meio de consulta nas bases de dados: SCIELO, 

LILACS E BVS, através dos descritores: Câncer de mama; Diagnóstico precoce; Prevenção 

de doenças e Assistência de enfermagem. Período de busca 2004 a 2016, selecionados 10 

artigos. Destaca-se a necessidade do desenvolvimento de intervenções educativas efetivas 

direcionadas aos fatores de risco e detecção precoce do câncer nos serviços de saúde. Nesse 

contexto, os conhecimentos dos métodos das ações têm contribuído de forma decisória nas 

condutas terapêuticas e no controle de números de casos dessa doença. 

Descritores: Câncer de Mama. Diagnóstico precoce. Prevenção de doenças. 
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ABSTRACT  

 

In young women it is uncommon, but in this public the disease generally reaches worse 

prognoses. The nurse professional plays the important role, developing actions related to the 

screening and early detection of breast cancer. The present study aims to evaluate the 

importance of the nurse in the early detection of Cancer and what preventive and educational 

actions the nurse can perform. This is a literature search. The searches were performed 

through the databases: SCIELO, LILACS and VHL, through the descriptors: Breast cancer; 

Early diagnosis; Disease prevention and nursing care. Search period 2004 to 2016, selected 10 

articles. It is necessary to develop effective educational interventions directed at risk factors 

and early detection of cancer in health services. In this context, the knowledge of the methods 

of the actions have contributed decisively to the therapeutic conducts and the control of the 

number of cases of this disease. 

Key words: Breast Cancer. Early diagnosis. Prevention of diseases. 
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INTRODUÇÃO 

          

A neoplasia que ocorre quando existe um defeito no material genético presente no 

núcleo das células, distorção esta responsável pela promoção do desequilíbrio na proliferação 

celular que acontece em velocidade maior e a eliminação das células velhas, que deixam de 

sofrer apoptose (morte celular) (URBAN, 2011). 

A etiologia dessa enfermidade é indicada, já que há vários fatores que favorecem a 

mutação, com consequente alteração da sequência de bases nitrogenadas (citosina, guanina, 

adenina e timina), componentes específicos do DNA; infecções por variados tipos de vírus 

que inserem fragmentos de DNA estranhos nas células humanas; radiações que anulam alguns 

cromossomos e altera a formação do material genético; hábitos alimentares, estilo de vida e 

condições ambientais e a composição genética do indivíduo proveniente dos pais (ALMEIDA 

et al, 2005). 

Devido à elevada prevalência, morbidade e mortalidade, o câncer de mama é o tipo 

que possui a maior incidência na população feminina em todo o mundo, tanto em países em 

desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. No ano de 2012, houve aproximadamente 

1,67 milhões de casos novos dessa neoplasia em todo o mundo, onde 500 mil óbitos foram 

por causa de câncer de mama em mulheres no mundo (INCA, 2016). 

Em geral, as taxas de mortalidade são mais elevadas em regiões mais desenvolvidas 

socioeconomicamente. Entretanto, configura como a principal causa de morte (324) mil óbitos 

nas regiões menos favorecidas e ocupa agora a segunda posição (198 mil óbitos) nas regiões 

mais desenvolvidas ficando atrás apenas do câncer de pulmão (INCA 2011).  

O número de casos de câncer de mama no Brasil em 2016 foi de 57.960 casos novos, 

com um risco estimado aproximadamente 58 casos a cada 100 mil mulheres sem considerar 

os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer também é o primeiro mais frequente 

nas mulheres das Regiões Sul (74,30/100 mil), Sudeste (68,08/100 mil), Centro-Oeste 

(55,87/100 mil) e Nordeste (38,74/100 mil). Na região Norte, é o segundo tumor mais 

incidente (22,26/100 mil) (INCA 2016). 

A incidência do câncer de mama vem representando um importante problema na 

saúde pública é o tipo de câncer que mais mata mulheres. Em mulheres jovens, apresentam-se 

com o pior prognóstico, uma vez que, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito quando a 
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paciente é sintomática e, portanto, já evoluiu para um estágio mais avançado (FERNANDES 

et al, 2007). 

O diagnóstico avançado em mulheres jovens pode ser justificado pela falta de ações 

de rastreamento como: (ultrassonografia, ressonância magnética e biópsia como recurso 

final); dificuldade de leitura e interpretação dos resultados mamográficos devido não ser 

preconizado para essa faixa etária e alta densidade mamária. Outro fator que pode colaborar é 

a falsa percepção, por muitos profissionais de saúde, de que mulheres jovens não possuem 

risco de desenvolver câncer, desvalorizando sinais e sintomas iniciais da doença
 
(PINHEIRO 

et al, 2013). 

Conforme a Lei Brasileira nº 7.498, de 25 de julho de 1986, que regulamenta o 

exercício de enfermagem e dá outras providências, bem como o Decreto nº 94.406/87 que 

assegura as ações do enfermeiro para a prevenção e controle do câncer, destaca-se em seu 

artigo 25º, a consulta de Enfermagem sendo ainda legitimada pela Resolução CONFEN nº 

159/93 que assegura em todos os níveis de assistência à saúde, seja uma instituição pública ou 

privada (CONFEN, 2012). 

Para FERNANDES 2007 o aparecimento do câncer não pode ser evitado, mas são 

possíveis a detecção precoce da doença e o controle de sua evolução.
 
Por isso o conhecimento 

quanto à doença e ações preventivas é de grande importância para mulheres em geral, 

principalmente nas jovens por sua faixa etária não ser tão comum o aparecimento, porém ser 

diagnosticada em estágio avançado. 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a importância do enfermeiro na 

detecção precoce do Câncer de Mama em mulheres jovens na atenção básica e ações 

preventivas e educativas para a detecção precoce. Assim, questiona-se, qual a importância do 

enfermeiro na unidade básica e quais ações educativas e preventivas são realizadas pelo 

enfermeiro? .  
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METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa de literatura. As buscas foram realizadas por meio de 

consulta nas bases de dados: SCIELO, LILACS E BVS, através dos descritores: Câncer de 

mama; Diagnóstico precoce; Prevenção de doenças e Assistência de enfermagem. Período de 

busca 2004 a 2016, selecionados 9 artigos. Os critérios de inclusão foram: artigos na íntegra, 

em português e publicado nos últimos 10 anos, e os critérios de exclusão: artigos que não 

estava em português e incompleto. Foram pesquisados em site de órgãos oficiais para 

evidenciar a incidência do câncer e a sua proporção em mulheres nessa faixa etária.  Objetivo 

da pesquisa era abordar a atribuição do enfermeiro em unidade básica em relação à detecção 

precoce do câncer.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O câncer de mama tem sua evolução progressiva, se não sofrer interferência 

(CARVALHO et al, 2005). O seu processo de desenvolvimento, geralmente leva alguns anos 

para a proliferação de uma célula, dando origem a um tumor palpável. O câncer é o segundo 

tipo mais frequente e o mais comum em mulheres no mundo, correspondendo a 28% dos 

casos novos a cada ano (ARRUDA et al, 2015). 

 Assim, os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer de mama, são 

justificados a não implantação de estratégias concretas de controle dessa doença que incluem 

ações de promoção á saúde, prevenção e detecção precoce, onde a aumento na perspectiva e a 

qualidade de vida das mulheres (ZAPPONI et al, 2015).  Segundo o Instituto Nacional de 

Câncer – (INCA 2016), pelo menos um terço dos casos novos de câncer que ocorrem no 

mundo anualmente poderia ser prevenido. 

Enquanto à incidência, essa neoplasia reflete a influência de diversos fatores que vai 

do nível de escolaridade, faixa etária, expectativa de vida, sexo, nível social, recursos de 

saúde disponíveis e o nível de desenvolvimento da sociedade. Além disso, outros fatores 

podem ser relacionados como, os fatores pessoais, fatores genéticos, fatores ambientais, 

ocupação e estilo de vida no processo de adoecimento (CARVALHO et al, 2005). 

              O enfermeiro tem grande importância no processo de prevenção e detecção do 

câncer, com experiências de desenvolver estratégias de ensino direcionadas a prevenção. O 

conhecimento dos profissionais de saúde, em relação a esses fatores e sua relação com o 

câncer de mama, pode ser um fator determinante na prevenção e controle no número de casos 

dessa doença (CAVALHO et al, 2005). 

 A conscientização sobre o que é câncer de mama para a população e o estímulo as 

mudanças de comportamentos diante a essa abordagem e a importância para sua prevenção, é 

fundamental no processo educativo dos profissionais de saúde. Principalmente os 

enfermeiros, como conhecedor da epidemiologia, sinais e sintomas, riscos e agravos em 

determinada população (CARVALHO et al, 2005). 

Alguns estudos demonstram que mulheres jovens, quando comparadas á mulheres 

com idade superior a 40 anos, apresentam ao diagnóstico, maior volume tumoral, maiores 

prevalências de linfonodos axilar clinicamente positiva e de metástase, conferindo o 

diagnóstico mais avançado, explicando a pior resposta terapêutica nesse grupo (PINHEIRO et 

al, 2013). 
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Câncer de mama. 

O câncer de mama é uma doença causada pelo surgimento de tumores malignos em 

região mamária, devido ao crescimento desordenado de células. Essas células são 

provenientes de alterações em sua composição genética, sendo hereditárias ou adquiridas por 

fatores ambientais ou fisiológicos e tem como consequências a transformação e o crescimento 

maligno (BREYER et al, 2011). 

Essa neoplasia segundo PROLLA 2015 “é o tipo mais frequente de câncer em 

mulheres e a segunda causa de morte nesse grupo populacional em todo o mundo”. De acordo 

com INCA, 2016 a estimativa para o Brasil, biênio 2016-2017, aponta ocorrência de cerca de 

aproximadamente 58 mil casos de câncer de mama, ou seja, há um risco estimado de 58 casos 

a cada 100 mil mulheres.         

Na maioria das mulheres abaixo de 40 anos, são sintomáticas manifestação clinica 

mais comum: o aparecimento de nódulos na região mamária, indolores á palpação, duras e 

irregulares, também aquelas com sua forma branda, globosos e bem definidos, e linfonodos 

auxiliares a qual no seu aparecimento já a uma investigação profunda (LUZZATO et al, 

2011). 

Contudo, as classificações histopatológicas do câncer de mama são divididas em dois 

grandes grupos: carcinoma in situ e carcinoma invasivo. O diagnóstico da confirmação do 

câncer se dar através de exames complementares: Mamografia, ultrassonografia e ressonância 

magnética.  

Diante dos exames citados as situações especiais do rastreamento em mulheres, entre 

eles são: o risco em mulheres jovens < 40 anos sendo baseada nos benefícios e limitações, e 

mamas densas podendo ser útil para incrementar a detecção do câncer. 

Portanto, tratar pacientes com a faixa etária menor de 35 anos de forma mais 

agressiva, logo que são tumores com prognostico pior. O tratamento da neoplasia é composto 

por terapias: Terapia local trata o tumor no local sem afetar outra parte do corpo; Terapia 

sistêmica na administração de drogas por via oral, ou diretamente na corrente sanguínea para 

alcançar o tumor, e Terapia adjuvante e neoadjuvante impedir uma recidiva. 

Referindo que em menores de 35 anos apesar de representarem tumores mais 

agressivos e com maior risco de decorrência local, a idade não é uma contraindicação para um 

tratamento conservador (LUCCA et al, 2006). 
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Tabela 1: Distribuição dos casos de câncer de mama entre 2003/2013 por faixa etária.  

 

Fonte: RHC/CACON/Santa Casa de Maceió. Acesso dia: 19/03/2017. Disponível 

em: <http://www.santacasademaceio.com.br/?s=cancer+de+mama>.  

IDADE INCIDÊNCIA ANUAL/100.000 MULHERES 

<20 0,1 

20 – 24 1,4 

25 – 29 8,1 

30 – 34 24,8 

35 – 39 58,4 

40 – 44 116,1 

45 – 49 198,5 

 

Tabela 2: Incidência de câncer de mama apresentada por idade, por faixas etárias, por 100.000 

mulheres. Brasil, 2017. Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade/DATASUS. Disponível 

em:< http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 15/03/2017. 
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A importância do enfermeiro na detecção precoce do câncer de mamas em mulheres 

jovens na Atenção Básica. 

Diante de todos esses conhecimentos do câncer, sinais e sintomas, fatores de risco, 

exames complementares, tratamento e os aspectos psicológicos ocasionado em uma mulher. A 

importância do enfermeiro diante a ações educativas e preventivas, em uma unidade básica de 

saúde tem total participação do controle.  

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma atividade privativa do 

enfermeiro que através de um método e estratégia de trabalho científico realiza a identificação 

das situações de saúde, subsiando a prescrição e implantação das ações de Assistência de 

Enfermagem, que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

em saúde do individuo, família e comunidade (TANNURE et al, 2011). 

A SAE requer o interesse do enfermeiro em conhecer o paciente como indivíduo, 

utilizando para isto seus conhecimentos e habilidades, além de orientação e treinamento da 

equipe de enfermagem para a implantação das ações sistematizadas tendo bom 

acompanhamento de serviços prestados à população (TANNURE et al, 2011). 

O conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da resolução 358/2009, tem 

preconizado que a assistência de enfermagem deve ser sistematizada implantado o processo 

de enfermagem (PE) (COFEN, 2009). Esse processo é um método para se implantar, na 

prática. 

O PE são constituídos de 5 etapas: Investigação; Diagnóstico; Planejamento; 

Implementação e Avaliação. A assistência  implica em avaliar se as intervenções alcançaram 

as metas desejadas de melhora ou é necessário modificar o plano de cuidado (MURTA, 

2007). 

A atribuição do enfermeiro na unidade básica é relacionada à: atender as usuárias de 

maneira integral; realizar consulta de enfermagem; anamnese e exame clínico das mamas; 

solicitar exames de acordo com os protocolos estabelecidos; examinar e avaliar pacientes com 

sinais e sintomas relacionado a neoplasia; Avaliar resultados de exames solicitados e o 

encaminhamento para os serviços em diagnóstico e tratamento do câncer (BRASIL, 2013). 

Segundo Ministério da Saúde (MS) relata a atenção básica definida como sendo um 

conjunto de ações de assistências de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem 

ações de assistência como foi citado acima da promoção, prevenção, proteção à saúde, 
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diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde em diferentes características e 

gênero, como por exemplo, a saúde da mulher, no objetivo de alcançar toda população 

(BRASIL, 2013).  

A relação enfermeiro e usuário de saúde se faz presente em condições que 

possibilitam um vínculo sem necessariamente a mulher estar doente (ou não), criando uma 

relação de corresponsabilidade e permitindo o protagonismo dessa mulher perante a sua saúde 

(ZAPPONI et al, 2015). Refere-se que a detecção precoce é a base para que o processo de 

doença seja detectável no inicio de sua formação. 

A consulta de enfermagem como principal meio para essas ações, na identificação 

das necessidades de uma determinada população. É fundamental a ação do enfermeiro durante 

as consultas na atenção à saúde da mulher para a detecção de anormalidades através de 

acolhimento, no exame clínico das mamas, na educação em saúde e na solicitação de exames 

mais complexos quando necessário (ZAPPONI et al, 2015). 

Estas estratégias auxiliam na redução de morbimortalidade do câncer de mama. 

Portanto, torna-se importante dispormos de métodos propedêuticos adequados a cada 

paciente, para que a detecção seja mais precoce possível, com os tumores na fase inicial do 

seu desenvolvimento (ZAPPONI et al, 2015). 

Em jovens chama atenção por motivos de diagnóstico avançado, e medidas de 

barreias para a detecção, não tendo a maior procura no atendimento na unidade básica, o 

rastreamento a essa faixa etária, profissionais de saúde desvalorizando o risco, sinais e 

sintomas, por não ser comum essa incidência dessa neoplasia (PINHEIRO et al, 2013). 

De acordo com os métodos, iniciar com a anamnese com um meio de conhecimento 

mais amplo da mulher, contendo identificação; queixa principal (se houver); historia familiar: 

antecedentes de neoplasias (mama, útero e ovário); antecedentes gine-obstétrico: menarca, 

ciclo menstrual, atividade sexual, métodos de anticoncepção, doenças, entre outros; história 

pessoal: quais doenças apresentadas (passado ou presente) (BARACAT et al, 2006). 

Os exames devem ser sistematizados sendo importante o processo de examinar as 

mamas por completo, avaliando-se a superiormente até a clavícula, inferiormente até o limite 

da topografia das costelas, medialmente até o esterno e, lateralmente, até a linha do axilar 

(CPPAS, 2016). 
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 O exame clinico das mamas, tendo as etapas de inspeção e palpação. Na inspeção 

tem como fundamento a procura de alterações (forma, tamanho e simetria). Sejam esses sinais 

como: evidência de peau d’orange  “pele em  casca de laranja”; assimetria, proeminência 

venosa, massas visíveis; secreção mamilar; achatamento ou inversão dos mamilos. São 

características que precisam ser investigadas (BARACAT et al, 2006). 

Na inspeção estática a mulher estará sentada com os braços pendentes ao lado do 

corpo. Observando alterações no cotorno das mamas e ulcerações. Inspeção dinâmica pedir à 

mulher que levante e abaixe os braços lentamente e contraía os músculos peitorais 

(comprimindo as palmas das mãos um contra a outra diante do tórax) (CPPAS, 2016).  

Na palpação, abrangendo as mamas, linfonodos axilares, supra e infraclaviculares e 

regiões cervicais também devem ser cuidadosamente examinados. Com a paciente sentada 

deve palpar cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares. Ao se deitar em decúbito 

dorsal, mãos sob a cabeça, deve-se realizar a palpação das mamas. Realizar movimentos 

circulares com as polpas digitais do 2º, 3º e 4º dedos (CPPAS, 2016). 

Autoexame, onde deve ser orientada na consulta sobre os cuidados próprios em seu 

corpo, onde a mulher ira avaliar suas mamas durante o banho ou em frente a um espelho 

inspecionando e palpando a procura de alterações ou identificação de nódulos. Deve ser 

realizado após sete dias da menstruação, todo mês. E qualquer alteração presente procurar 

unidade de saúde (BARACAT et al, 2006). 

Segundo BARACAT, 2006, “um dos pioneiros do autoexame das mamas, mostrando 

que as mulheres estimuladas a se examinar mensalmente tinham nódulos diagnosticados com 

tamanho mais reduzido e, portanto, de melhor prognóstico”.  

O atendimento domiciliar como sendo uma ação educativa, uma estratégia de 

atenção à saúde onde tem como método aplicado ao cliente que enfatiza sua autonomia e 

esforça-se em realçar suas habilidades funcionais dentro do seu próprio ambiente 

(CARVALHO et al, 2005). 

Assim, ações de conscientização com grupos de prevenção e promoção da saúde; 

orientações na pré e pós consulta médica, visitas domiciliares e consulta de enfermagem. De 

acordo com a lei nº 7498/86 “é de competência do enfermeiro, entre outras, promover a 

educação visando à melhoria da saúde da população” (CARVALHO et al, 2005). 
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CONCLUSÃO       

O controle do câncer de mama representa, atualmente, um dos grandes desafios para 

as políticas públicas de saúde no Brasil. Isto tem implicado no desenho de estratégias 

direcionadas, que culminam na disponibilidade de métodos diagnósticos precoces, 

terapêuticos específicos e acompanhamento multidisciplinar aos pacientes. Neste contexto, os 

conhecimentos dos métodos diagnósticos têm contribuído de forma decisória nas condutas 

terapêuticas. 

Em mulheres muito jovens, quando comparadas aquelas acima de 50 anos, 

apresentam o diagnóstico mais avançado, com a pior resposta terapêutica nesse grupo. Dados 

coletados permite concluir, se fazendo necessário um olhar diferenciado no cuidado com 

pacientes jovens com câncer de mama, discutindo estratégias de prevenção direcionadas para 

essa faixa etária. 

Dados coletados permite concluir, o papel essencial do enfermeiro na prevenção e 

controle desta enfermidade, percebemos que suas condutas vão desde a realização da consulta 

de enfermagem onde realiza o julgamento clinico, tomada de decisão a partir da avaliação dos 

dados como ferramenta para a melhora da pratica assistencial; como a orientação de seus 

pacientes á solicitação de exames necessários e participação em ações educativas 

acompanhando os serviços prestados a população. 
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