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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa que 

tem como principal objetivo avaliar o conhecimento das universitárias das áreas 

de exatas e humanas de uma instituição filantrópica de ensino acerca do 

câncer de mama, evidenciando os fatores de risco e a importância da detecção 

e diagnostico precoce. As neoplasias são consideradas um problema de saúde 

pública no mundo, principalmente nos países desenvolvidos, e cerca de 50% 

dos casos novos são registrados em países ainda em desenvolvimento como o 

Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde o câncer de mama é o mais 

frequente na população feminina. Acredita-se que ações voltadas para 

educação em saúde, a fim de possibilitar a essa população conhecer os fatores 

de risco, bem como o diagnóstico precoce da doença, proporcionarão a 

redução da morbimortalidade.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2015) o câncer de mama é o 

segundo tipo de câncer mais comum no mundo e o que mais vem acometendo 

as mulheres, representando 22% dos casos novos a cada ano. Neste tipo de 

câncer geralmente o prognostico é bom, mas como muitas mulheres tem um 

diagnostico tardio, o índice de mortalidade teve um aumento progressivo nos 

últimos anos. 

O câncer é um importante problema de saúde pública em diversos 

países, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, 

representando cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Embora 

as maiores taxas de incidência de câncer sejam encontradas em países 

desenvolvidos, dos dez milhões de casos novos anuais de câncer, cinco 

milhões e meio são diagnosticados nos países em desenvolvimento. (WHO, 

2002). 

O diagnóstico tardio causa no Brasil mais de dez mil mortes em 

mulheres todos os anos acometidas pelo câncer de mama, este é o principal 

determinante de intratabilidade do tumor, já que em 60% dos casos a doença é 

detectada em estágio avançado. 



“Além de apresentar implicações inerentes a qualquer adoecimento, o 

câncer de mama feminino é um dos cânceres mais temidos, por afetar não 

apenas o corpo anatômico, mas principalmente alguns aspectos psicossociais”. 

(ALMEIDA; GUERRA; FILGUEIRAS, 2012, p. 2). 

Sabemos que as mamas tem um valor muito importante na vida da 

mulher, pois além de ser uma característica feminina, tem uma grande 

importância quando pensamos na questão da sexualidade (OLIVEIRA et al., 

2009). 

“Sendo uma doença crônico-degenerativa e considerada um problema 

de saúde pública, os impactos do diagnóstico e do tratamento do câncer 

podem interferir diretamente no estilo de vida do indivíduo” (KLUTHCOVSKY; 

URBANETZ, 2012, p. 454). 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar o conhecimento de mulheres universitárias em relação ao 

câncer de mama, analisar a eficiência da educação em saúde no processo de 

instrumentalização do conhecimento sobre o conceito e diagnóstico precoce do 

câncer de mama; disseminar a informação sobre câncer de mama na 

população acadêmica para que esta seja multiplicadora na comunidade em 

geral e incentivar as mulheres a hábitos saudáveis de vida, para redução de 

fatores de risco do câncer de mama. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A prevenção do câncer de mama seria a principal forma de combate à 

doença, através da detecção precoce, sendo esta amparada em duas 

estratégias: o diagnóstico precoce e o rastreamento. (Silva e Hortale, 2011). 

Ações educativas são importantes, pois nem sempre as mulheres terão 

acesso aos serviços de saúde de forma rápida e eficaz, uma vez que nosso 

sistema de saúde ainda está voltado para a doença instalada, tratamento e 

reabilitação, ficando relegada, a segundo plano, as ações de promoção e 

prevenção a saúde.  Este apontamento se reforça em dados do INCA (2008), 

onde se revela que o diagnóstico tardio pode estar relacionado à dificuldade de 



acesso da população aos serviços públicos de saúde, baixa capacitação dos 

profissionais envolvidos na atenção oncológica, incapacidade do sistema 

público na demanda ou na baixa capacidade dos gestores municipais e 

estaduais em definir o fluxo de casos suspeitos em diferentes níveis de 

atenção. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa e alcance dos objetivos, foi 

elaborado um instrumento de coleta de dados em forma de questionário. O 

instrumento contém perguntas fechadas sobre o câncer de mama, mamografia, 

autoexame das mamas, exame clínico e outas informações importantes a 

serem conhecidas pelas mulheres. Esse instrumento será aplicado dentro do 

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium de Lins, para 300 alunas dos 

cursos que não estejam ligados à área da saúde e que tenham no mínimo 18 

anos. 

  Após um período a ser estabelecido, as participantes serão submetidas 

a uma palestra educativa com abordagem dinâmica sobre o câncer de mama. 

Posteriormente, a aplicação do questionário será realizada novamente. 

Os dados serão analisados mediante a estatística descritiva para 

verificar o conhecimento que essas universitárias possuíam sobre o câncer de 

mama na primeira etapa da pesquisa, e também, avaliar o impacto da ação 

educativa no processo de compreensão da doença bem como a importância da 

detecção precoce do câncer de mama. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema na área 

da saúde da mulher bem como a importância da educação em saúde nos 

aspectos de prevenção e intervenção precoce no câncer de mama.  

Realizou-se o cadastro junto à plataforma Brasil, e o encaminhamento 

da documentação para o comitê de ética do Unisalesiano de Araçatuba onde 

obtivemos parecer favorável, sendo autorizado o início da coleta de dados.  
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