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A produção do conhecimento acerca do câncer de mama feminino 
no contexto brasileiro 

Resumo 

Introdução: O câncer consiste em uma enfermidade crônica, caracterizada pelo 
crescimento celular desordenado. A neoplasia maligna de mama é responsável por 
alta morbimortalidade da população feminina no Brasil e no mundo, e, sua incidência 
tem aumentando ao longo do tempo, concomitantemente ao aumento da 
industrialização e da urbanização. Objetivo: realizar uma revisão integrativa sobre os 
principais fatores investigados pelos pesquisadores brasileiros acerca do câncer de 
mama da população feminina, e suas respectivas perspectivas acerca do fenômeno. 
Métodos: foi utilizada a revisão integrativa da literatura e trabalhadas as seguintes 
fases: elaboração da pergunta norteadora; busca/amostragem da literatura; 
coleta/seleção de dados; análise crítica dos estudos incluídos; interpretação e 
discussão dos resultados; síntese do conhecimento. A pergunta norteadora 
estabelecida para realização do estudo foi: “Qual o conhecimento científico produzido 
sobre o câncer de mama da população feminina do Brasil?”. Foram identificados 39 
artigos, por meio dos quais foi possível contemplar a pergunta norteadora do estudo. 
Resultados: Observou-se que em âmbito político, econômico, social e cultural ainda 
existe carência de recursos que promovam e protejam a saúde da mulher brasileira. 
Embora, o conhecimento produzido por parte dos autores nacionais enfoque essa 
necessidade, é possível afirmar, por meio das perspectivas expostas pelos autores 
que, no Brasil, o câncer de mama ainda pode ser considerado com um grande 
problema de saúde pública. Considerações Finais: Pontua-se, por fim, que o método 
de revisão integrativa permitiu responder à pergunta norteadora estabelecida no 
estudo. A revisão integrativa demonstrou ser uma ferramenta precisa para o 
levantamento, seleção, análise e contextualização da produção do conhecimento dos 
autores nacionais acerca do câncer de mama feminino, no Brasil.  

Descritores: Neoplasias de mama. Saúde da mulher. Literatura de revisão. 

 

Introdução 

De acordo com a American Institute for Cancer Research (AICR), o câncer 
consiste em uma enfermidade crônica, caracterizada pelo crescimento celular 
desordenado, o qual é resultante de alterações no código genético, somados a danos 
causados ao material genético, de origem física, química ou biológica, que se 
acumulam ao longo da vida (AICR, 2007).  

A neoplasia maligna de mama é responsável por cerca de 20% da incidência 
de câncer e por 14% do total de mortes associadas às neoplasias, entre as mulheres. 
Sua incidência tem aumentando ao longo do tempo, concomitantemente, ao aumento 
da industrialização e da urbanização (AICR, 2007). De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama 
continuam elevadas, muito provavelmente, devido à questão de a doença ser 
diagnosticada em estádios muito avançados (BRASIL, 2004). 

Nos países de alta renda, a mortalidade em decorrência deste tipo de câncer, 
tem diminuído nas últimas décadas devido à detecção precoce, o que permite que as 



mulheres diagnosticadas se beneficiem dos significativos avanços terapêuticos. 
Entretanto, as estimativas globais recentes indicam que o câncer de mama passou a 
ser o tipo mais comum também nos países em desenvolvimento, onde são escassos 
ou inexistentes os recursos para o enfrentamento do problema (SILVA, 2012).  

No mundo todo, existem pesquisas sendo desenvolvidas e a divulgação 
dessas, por meio das publicações científicas, são ferramentas relevantes e 
indispensáveis para a atualização dos profissionais da área da saúde. Cuja finalidade, 
entre outras, é a de retratar o panorama do assunto investigado, fornecendo subsídios 
para melhor compreensão e abordagem do câncer de mama da população feminina.   

Dentre os tipos de revisão da literatura científica, existe a revisão integrativa. 
Trata-se de uma abordagem metodológica das mais amplas e permiti a inclusão de 
estudos experimentais, e não experimentais para uma compreensão completa do 
fenômeno analisado. Este tipo de revisão integra também os dados da literatura 
teórica e empírica, além de agrupar um vasto conjunto de propósitos, ou seja, a 
definição de conceitos, a revisão de teorias e evidências, e a análise de problemas 
metodológicos de um tópico em particular (WHITTEMORE e KNAFL, 2005). 
Considerado como o mais amplo método de revisão, a integrativa emerge como uma 
metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da 
aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática do profissional da 
área da saúde. 

Sendo a neoplasia maligna de mama responsável por considerável morbi 
mortalidade entre mulheres no Brasil e no mundo, emergiu a curiosidade de identificar 
– qual tem sido a abordagem que prepondera entre os pesquisadores da área da 
saúde acerca desse assunto. Dessa maneira, o presente estudo tem por objetivo 
realizar uma revisão integrativa sobre os principais fatores investigados pelos 
pesquisadores brasileiros acerca do câncer de mama da população feminina, e suas 
respectivas perspectivas acerca do fenômeno. 

Material e Métodos 
 

Para a obtenção do objetivo proposto neste estudo, foi selecionada como 
método de pesquisa a revisão integrativa da literatura, e foram trabalhadas, segundo 
Whittemore e Knafl (2005), as seguintes fases: elaboração da pergunta norteadora; 
busca/amostragem da literatura; coleta/seleção de dados; análise crítica dos estudos 
incluídos; interpretação e discussão dos resultados; síntese do conhecimento. 

Entende-se que o câncer de mama é um problema de saúde pública e que os 
profissionais urgem de atualização acerca do fenômeno, para subsidiar a prática 
assistencial em saúde direcionada às mulheres, seja na prevenção, no diagnóstico, 
ou no tratamento do câncer de mama. Sendo assim, a pergunta norteadora 
estabelecida para este estudo de revisão foi: Qual o conhecimento científico 
produzido sobre o câncer de mama da população feminina do Brasil? 

Os critérios de inclusão utilizados foram: a publicação deveria conter como 
temática central o câncer de mama feminino, ser produzida por pesquisadores 
brasileiros, estar publicada em língua portuguesa no período de 2008 a 2012, estar 
disponível em texto completo e indexada na LILACS (Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde). Foram excluídas as publicações de revisão da 
literatura e artigo de atualização, as que abordavam o câncer de mama masculino, e 
aquelas que além do câncer de mama feminino, concomitantemente, abordassem 
outros tipos de cânceres específicos da mulher. 



Foram utilizadas como palavras-chave para a busca das publicações – 
neoplasias de mama – consideradas como descritores no DeCS (Descritores em 
Ciências da Saúde). 

 
Para a seleção final foi realizada a leitura minuciosa das publicações, de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão estipulados para o desenvolvimento do 
estudo. Das 229.470 produções levantadas, foram selecionados 39 artigos, por meio 
dos quais seria possível contemplar a pergunta norteadora da pesquisa. 

 

Desenvolvimento 
 
Análise crítica das publicações incluídas no estudo  

Após a análise crítica dos estudos, foram incluídas as publicações que se 
seguem na Tabela 1. Os artigos selecionados e analisados possibilitaram subsídios 
responder a pergunta norteadora do estudo. 
 

Tabela 1 – Publicações segundo o título, abordagem, método, revista e ano de                                        
publicação (n= 39). Campinas, 2013. 

Título do artigo Abordagem Tipo de 
Estudo 

Revista Ano 

1. Carcinoma medular da 
mama: Correlação anátomo-
radiológico 

Avaliação das 
características radiológicas 
do câncer de mama 
medular e correlação dos 

achados histopatológicos  
 

Estudo 
descritivo 

retrospectivo 

Radiologia 
Brasileira 

2008 

2. Linfonodo sentinela após 
mamografia de aumento pela 
via transaxilar. Estudo 
prospectivo Controlado por 
meio de linfocintilografia em 
43 pacientes 

Verificação do prejuízo 
para a identificação futura 
do linfonodo sentinela, 
quando realizada a 
mamoplastia via transaxilar 
 
 

Estudo 
prospectivo 
controlado 

Radiologia 
Brasileira 

2008 

3. Padrões dietéticos e risco 
de câncer de mama: um 
estudo caso-controle no 
Nordeste do Brasil 

Investigação sobre os 
padrões da dieta e etiologia 
do câncer de mama 
 
 

Estudo de 
caso-controle 

Revista da 
Sociedade 

Brasileira de 
Alimentação 

2008 

4. Fatores associados a não 
realização da mamografia e 
do exame clínico das 
mamas: um estudo de base 
populacional em Campinas, 
São Paulo, Brasil 
 

Análise da prevalência da 
não realização do exame 
clínico das mamas e da 
mamografia  

Estudo 
transversal 

Caderno de 
Saúde Pública 

2008 

5. Aspectos clínico-
econômicos da adjuvante no 
câncer de mama HER-2 
positivo. 

Avaliação do impacto 
clínico e os custos do 
tratamento adjuvante para 
câncer de mama  
 

Estudo 
descritivo 

Revista 
Associação 
Medicina 
Brasileira 

2008 

6. Análise do atraso no 
diagnóstico e tratamento do 
câncer de mama em um 
hospital público. 

Identificação das possíveis 
fases de atraso na 
condução de pacientes 
com câncer de mama, 
desde a suspeita até o 
início do tratamento 
 

Estudo 
retrospectivo 

Revista 
Associação 
Medicina 
Brasileira 

2008 

7. Sobrevida específica de 
pacientes com câncer de 

Análise da sobrevida 
específica de cinco anos 

Estudo de 
coorte 

Revista 
Associação 

2008 



mama não metastático 
submetidas à quimioterapia 
adjuvante. 

em câncer de mama 
invasivo não metastático, 
após cirurgia curativa e 
quimioterapia adjuvante 
 

 Medicina 
Brasileira 

8. Exame clínico das mamas 
em consultas de pré-natal: 
análise da cobertura e de 
fatores associados em 
município do Rio Grande do 
Sul, Brasil 
 

Avaliação da cobertura do 
exame clínico das mamas 
durante o pré-natal  
 

Estudo 
transversal 

Caderno de 
Saúde Pública 

2008 

9. Mortalidade por câncer de 
mama em mulheres do 
município de Maringá, 
Paraná, Brasil 

Análise do comportamento 
da mortalidade por câncer 
de mama  
 
 

Estudo 
descritivo, de 

corte 
transversal 

Revista 
Gaúcha 

Enfermagem 

2009 

10. Câncer de mama: 
Reações e enfrentamento ao 
receber o diagnóstico 

Investigação das reações e 
enfrentamento ao receber o 
diagnóstico  

Estudo de 
análise de 
conteúdo 

 

Revista 
Enfermagem 

UERJ 

2009 

11. Causas do retardo na 
confirmação diagnóstica de 
lesões mamárias em 
mulheres atendidas em um 
centro de referência do 
Sistema Único de Saúde no 
Rio de Janeiro 

Avaliação dos fatores que 
levam ao retardo na 
confirmação diagnóstica de 
lesões mamárias suspeitas 
de câncer 
 
 
 

Estudo 
observacional 

de corte 
transversal 

Revista 
Brasileira de 

Ginecologia e 
Obstetrícia 

2009 

12. Evolução temporal dos 
estádios do câncer de mama 
ao diagnóstico em um 
registro de base populacional 
no Brasil central  

Análise da mudança 
temporal do estádio clínico 
do câncer de mama ao 
diagnóstico  
 
 

Estudo 
descritivo e 

retrospectivo 

Revista 
Brasileira 

Ginecologia 
Obstetrícia 

2009 

13. Carcinomas mamários de 
tipo basal: perfil clínico-
patológico e evolutivo 

Investigação da frequência 
de carcinomas mamários 
de fenótipo basal  
 

Estudo clínico Revista 
Associação 
Medicina 
Brasileira 

2009 

14. Exploração de fatores de 
risco para câncer de mama 
em mulheres de etnia 
Kaingáng, Terra Indígena 
Faxinal, Paraná, Brasil, 2008 

Análise da saúde das 
mulheres da Terra Indígena 
Faxinal, quanto aos fatores 
de risco para o câncer de 
mama 
 

Estudo 
transversal, 
descritivo-

exploratório 

Caderno de 
Saúde Pública 

2009 

15. Prevalência e fatores 
associados a não utilização 
de mamografia em mulheres 
idosas 

Avaliação da prevalência 
de não utilização de 
mamografia em idosas 
 
 

Estudo 
transversal 

Caderno de 
Saúde Pública 

2009 

16. Sobrevida de cinco anos 
e fatores prognósticos em 
coorte de pacientes com 
câncer de mama assistidas 
em Juiz de Fora, Minas 
Gerais, Brasil 

Análise da sobrevida de 
cinco anos em mulheres 
com câncer invasivo da 
mama, submetidas à 
cirurgia  
 
 

Estudo de 
coorte 

Caderno de 
Saúde Pública 

2009 

17. Sobrevida em cinco anos 
e fatores prognósticos em 
mulheres com câncer de 
mama em Santa Catarina, 
Brasil 

Descrição da sobrevida em 
câncer de mama e os 
fatores associados  
 
 
 

Estudo de 
coorte 

Caderno de 
Saúde Pública 

2009 

18. Estudo de custo- Análise do custo- Estudo Revista 2009 



efetividade do anastrozol 
adjuvante no câncer de 
mama em mulheres pós-
menopausa 

efetividade no tratamento 
adjuvante do câncer de 
mama, do anastrozol 
versus tamoxifeno  
 

randomizado Associação 
Medicina 
Brasileira 

19. Sobrevida de mulheres 
tratadas por câncer de mama 
no estado do Rio de Janeiro 

Avaliação da associação 
entre a sobrevida de 
mulheres com câncer de 
mama 
 

Estudo 
longitudinal 

retrospectivo 

Revista de 
Saúde Pública 

2009 

20. A influência dos fatores 
de risco nutricionais no 
desenvolvimento de câncer 
de mama em pacientes 
ambulatoriais do interior do 
Rio Grande do Sul, Brasil 

Comparação dos possíveis 
fatores de risco em 
mulheres com e sem 
diagnóstico de câncer de 
mama, com ênfase nos 
aspectos nutricionais 
 

Estudo de 
caso controle 

Scientia 
Medica 

2009 

21. Mulheres portadoras de 
câncer de mama: 
Conhecimento e acesso às 
medidas de detecção 
precoce 

Avaliação do conhecimento 
e do acesso às medidas de 
detecção precoce  
 
 
 

Estudo 
descritivo-

exploratório 

Revista 
Enfermagem 

UERJ 

2009 

22. Mulheres com câncer de 
mama: Ações de 
autocuidado durante a 
quimioterapia 

Avaliação das práticas de 
autocuidado das mulheres 
submetidas à quimioterapia  
 
 

Estudo 
descritivo- 

exploratório 

Revista 
Enfermagem 

UERJ 

2009 

23. Fatores de Risco para 
câncer de mama em 
mulheres assistidas em 
ambulatório de oncologia 

Verificação da incidência 
de fatores de risco 
relacionados ao câncer de 
mama  
 

Estudo 
descritivo- 

exploratório 
 

Revista 
Enfermagem 

UERJ 

2009 

24. Autocuidado: A prática 
de mulheres com câncer de 
mama submetidas a 
quimioterapia 

Investigação da adesão às 
práticas de autocuidado  
 
 
 

Estudo 
descritivo- 

exploratório 

Revista 
Enfermagem 

UERJ 

2010 

25. Prevalência de fatores de 
risco para o câncer de mama 
no município de Maringá, 
Paraná 

Identificação da 
prevalência dos fatores de 
risco para o câncer de 
mama  
 

Estudo 
analítico- 

exploratório 

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 

2010 

26. Sintomas depressivos no 
câncer de mama: Inventário 
de Depressão de Beck-Short 
Form 

Verificação da prevalência 
de sintomas depressivos e 
fatores de risco associados  
 
 

Estudo 
transversal 

Jornal 
Brasileiro de 
Psiquiatria 

2010 

27. Avaliação de uma 
estratégia para ampliar a 
adesão ao rastreamento do 
câncer de mama no 
Nordeste brasileiro 

Avaliação das ações do 
Programa "Um Beijo Pela 
Vida" 
 
 
 

Estudo 
descritivo- 

exploratório 

Revista 
Brasileira de 
Ginecologia e 

Obstetrícia 

2011 

28. Estado nutricional e 
consumo alimentar de 
mulheres com câncer de 
mama atendidas em um 
serviço de mastologia no 
interior do Rio Grande do 
Sul, Brasil 

Avaliação do estado 
nutricional e o consumo 
alimentar de pacientes com 
câncer de mama, atendidas 
em um serviço de 
mastologia 
 
 

Estudo 
transversal, 
descritivo e 

analítico 

Revista HCPA 
 

2011 

29. Evolução da mortalidade 
e dos anos potenciais e 

Descrever a evolução da 
mortalidade por câncer de 

Estudo série 
temporal 

Revista 
Epidemiologia 

2011 

http://www.hcpa.ufrgs.br/content/view/1614/1123/


produtivos de vida perdidos 
por câncer de mama em 
mulheres no Rio Grande do 
Norte, entre 1988 e 2007 

mama e estimar os anos 
potenciais e produtivos de 
vida perdidos 
 
 

 e Serviço de 
Saúde 

30. Estudo descritivo dos 
casos de câncer de mama 
em Goiânia, entre 1989 e 
2003 

Descrição dos casos de 
câncer de mama nas 
mulheres residentes em 
Goiânia  
 

Estudo 
retrospectivo, 

descritivo 

Revista do 
Colégio 

Brasileiro 
Cirurgiões 

2011 

31. Distribuição da gordura 
corporal e câncer de mama: 
um estudo de caso-controle 
no Sul do Brasil 

Verificação da associação 
entre a distribuição da 
gordura corporal e o câncer 
de mama  
 

Estudo 
delineamento 

de caso-
controle 

Revista 
Ciência & 

Saúde 
Coletiva 

2011 

32. O conhecimento sobre o 
câncer de mama e a 
mamografia das mulheres 
idosas frequentadoras de 
centros de convivência em 
São Paulo (SP, Brasil) 
 

Verificação do 
conhecimento de mulheres 
idosas sobre o câncer de 
mama e da mamografia 
 
 

Estudo 
exploratório de 

corte 
transversal 

Revista 
Ciência & 

Saúde 
Coletiva 

 

2011 

33. Rastreamento 
oportunístico do câncer de 
mama entre mulheres jovens 
no Estado do Maranhão, 
Brasil 

Verificação das práticas 
adotadas por mulheres 
jovens para prevenção do 
câncer de mama 

 

 

Estudo base 
populacional, 

descritivo 

Caderno de 
Saúde Pública 

2011 

34. Acesso à assistência 
oncológica: mapeamento dos 
fluxos origem-destino das 
internações e dos 
atendimentos ambulatoriais. 
O caso do câncer de mama 

Análise do fluxo de 
pacientes atendidas com 
câncer de mama, no 
âmbito do SUS, segundo o 
tipo de tratamento recebido 
 
 

Estudo 
ecológico 

Caderno de 
Saúde Pública 

2011 

35. Fatores associados à 
realização da prevenção 
secundária do câncer de 
mama no Município de 
Maringá, Paraná, Brasil 

Análise da prevalência e os 
fatores associados à 
realização da prevenção 
secundária do câncer de 
mama  
 

Estudo 
exploratório de 

corte 
transversal 

Caderno de 
Saúde Pública 

2011 

36. Avaliação da completude 
das variáveis 
epidemiológicas do Sistema 
de Informação sobre 
Mortalidade em mulheres 
com óbitos por câncer de 
mama na Região Sudeste – 
Brasil 
 

Avaliação da completude 
dos dados SIM no Espírito 
Santo, no período de 1998 
a 2007 
 
 
 

Estudo 
descritivo 
analítico 

Revista 
Ciência & 

Saúde 
Coletiva 

 

2012 

37. Autoavaliação de Saúde 
e Câncer de Mama em 
Mulheres de Cidade do Sul 
do Brasil 

Avaliação da frequência de 
autoavaliação de saúde 
negativa e fatores 
associados  
 

Estudo 
observacional 
caso-controle 

 

Revista 
Brasileira de 
Cancerologia 

2012 

38. Influência do tipo de 
terapia antineoplásica sobre 
marcadores antropométricos 
e dietéticos em mulheres 
portadoras de câncer de 
mama 

Avaliação da influencia do 
tipo de terapia 
antineoplasica sobre 
marcadores 
antropométricos e 
dietéticos  
 

Estudo 
descritivo-

exploratório 

Revista 
Brasileira de 
Cancerologia 

2012 

39. Estresse e resposta 
imunológica em mulheres 

Investigação da relação 
entre Imunoglobulina A e o 

Estudo de 
ensaio clínico 

Revista 
Enfermagem 

2012 



masctomizadas durante o 
tratamento com Tamoxifeno 

nível de estresse em 
mulheres mastectomizadas 
em tratamento com 
Tamoxifeno 

UERJ 

 
Interpretação e discussão dos dados 

Mediante interpretação dos resultados apresentados na Tabela 1, é possível 
afirmar que o conhecimento científico produzido acerca do câncer de mama feminino 
no Brasil, é bastante distinto. Do total das publicações, apenas seis estudos 
analisaram os tipos de diagnóstico e tratamento, sendo que em três destes, foi 
explorada a questão dos custos decorridos do câncer de mama feminino, no Brasil. 
Vale ressaltar, que em todos os cenários expostos, foi identificada a carência de 
recursos no âmbito do atendimento despedido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 

No que tange aos fatores de risco investigados, em cinco estudos foram 
trabalhadas essas questões, distribuídas entre fatores referentes à etnia, dietéticos e 
gerais. A prevalência e a incidência tanto do câncer de mama em brasileiras, quanto 
da morbimortalidade em decorrência da doença foram trabalhadas e publicadas na 
totalidade dos estudos. Fosse como objetivo geral, específico, ou ainda como 
referencial teórico, de modo a desenvolver outro objetivo. 

Interessante observar, o quanto a produção proveniente dos autores do campo 
da enfermagem deu enfoque à investigação acerca do conhecimento, da aderência às 
práticas preventivas, e do autocuidado da mulher com câncer mama, em distintos 
momentos, variando desde a prevenção, até o tratamento. As mulheres brasileiras 
também foram investigadas, ainda que em sua minoria, quanto à percepção acerca 
do câncer de mama. Em apenas uma publicação ocorreu a verificação da prevalência 
de sintomas depressivos provenientes do câncer de mama, por meio da aplicação do 
Inventário de Depressão (Beck-Short Form). 

Síntese do conhecimento 

Em síntese, de acordo com o agrupamento dos dados obtidos e mediante 
análise crítica dos mesmos, observa-se que existe um grande interesse por parte dos 
autores na abordagem que diz respeito à prevalência e incidência da doença, e dos 
dados que remetem à morbimortalidade das brasileiras. As formas de diagnóstico e 
os tipos de tratamento, e os custos advindos de ambos foram bastante explorados e 
explanados sob a perspectiva dos profissionais, exclusivamente, da medicina. 
Entretanto, todos os autores nacionais foram unanimes em enfatizar a necessidade 
de maior e melhor empenho nas medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento 
para as mulheres brasileiras. 

Considerações Finais 

Considera-se, que em âmbito político, econômico, social e cultural, ainda existe 
carência de recursos que promovam e protejam a saúde da mulher brasileira. 
Embora, o conhecimento produzido por parte dos autores nacionais enfoque essa 
necessidade, é possível afirmar, por meio das perspectivas expostas pelos autores 
que, no Brasil, o câncer de mama ainda pode ser considerado com um grande 
problema de saúde pública.  

Pontua-se, por fim, que o método de revisão integrativa permitiu responder à 
pergunta norteadora estabelecida para este estudo. 
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