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1. Introdução 
 

A identificação inicial do câncer de mama tem como meio efetivo o exame 
clínico de mamas (ECM) e a mamografia. Apesar de detectar em estágio avançado, 
o auto-exame de mamas (AEM) é responsável pela detecção do câncer de mama 
em 80% dos casos. (SILVA; RIUL, 2011). 

O AEM é o um exame físico, indolor, sem custos financeiros e de fácil 
realização. Recomendado pelo Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer, 
além de não ter efeito colateral ainda permite a colaboração da mulher na sua 
própria saúde, fazendo com que a mesma conheça seu corpo e a identificação de 
alterações precocemente. (CUBAS; FELCHNER, 2012). 

É de suma importância enfatizar que o diagnóstico precoce está ligado a 
conscientização e acesso a informação para as mulheres, aderindo em sua rotina à 
realização do autoexame, o exame clínico e a mamografia quando indicada. (BIM et 
al., 2010). 

Sendo assim, o enfermeiro pode adotar ações que favorecem a modificação da 
magnitude da doença, desenvolvendo estratégias de avaliação, divulgação, 
efetivação das práticas preconizadas e educação. (MELO; SOUZA. 2012).  

Nessa perspectiva, o trabalho teve como objetivo identificar o conhecimento e a 
aplicabilidade do autoexame das mamas e mostrar a importância do papel do 
enfermeiro na atuação da promoção, prevenção e recuperação da saúde da mulher. 
 2. Metodologia 
 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa. 
Segundo Marconi e Lakatos, 2008, o estudo exploratório-descritivo são estudos 
exploratórios e tem a finalidade de descrever integralmente determinado fato. Para 
Marconi e Lakatos, 2004, na abordagem qualitativa existe um mínimo de estrutura 
inicial, e não aceitam regras estabelecidas, as teorias aplicáveis devem ser 
utilizadas no decorrer da pesquisa. Participaram da investigação 66 mulheres com 
idade entre 18 e 80 anos. Os dados foram coletados no mês de março de 2016, 
durante a comemoração do “Dia Internacional da Mulher”, realizada na Praça Arthur 
Pagnozzi, município de Dracena/SP, sob responsabilidade do Curso de Graduação 
em Enfermagem da Unifadra. Utilizamos para esse fim um roteiro de entrevista, 



constituído por dados demográficos e questões específicas ao objeto de estudo. 
Antes de iniciarmos os questionamentos, explicamos a finalidade do estudo 
verbalmente e através de um termo de consentimento livre e esclarecido, conforme 
preconiza a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde no que se refere 
à pesquisa com seres humanos. Os depoimentos foram tratados de conformidade 
com os princípios da Análise de Conteúdo. 
 3. Resultados Preliminares e Desenvolvimento 
 

O AEM é considerado um método de prevenção secundária, pois auxilia na 
detecção precoce do câncer de mama. Em um estudo realizado no Nordeste do 
Brasil, a falta de conhecimento com relação ao AEM teve um índice significativo, 
atingindo o percentual de 32,2%, com relação à atitude em 90% das pacientes foi 
apropriada, quando questionadas sobre a prática mais da metade (59,5%) foi 
considerada adequada, porém ainda é um percentual baixo. (BRITO, et al. 2010).  

Para Matos, Pelloso e Carvalho, 2011, a prevalência com relação ao hábito de 
realizar o AEM foi de 64,5% e entre essas 76,7% realizam ao menos uma vez por 
mês. Segundo dados obtidos, com relação ao conhecimento do autoexame de 
mamas 78,78% relataram conhecer e 21,21% não, quando questionadas se sabiam 
realizar 45,45% responderam que sim e 54,54% não, quanto ao hábito de realizar o 
AEM mensalmente 30,30% disseram sim, 40,90% não, 15,15% às vezes e 13,63% 
nunca. Apesar de o índice de conhecimento ser elevado, torna-se ineficaz quando 
comparado à prática adequada e hábito de realizar mensalmente o AEM. 

Desde a graduação, o enfermeiro assume uma função considerável dentre da 
saúde, pois, além de profissional, tem papel fundamental como educador em saúde. 
Por sermos responsáveis por tal função, devemos orientar não só as mulheres 
pertencentes a nossa unidade, mas também abranger toda a população, 
acreditando-se que ao conhecer seu corpo poderão identificar alterações mínimas. 
(SILVA; SOUZA, 2009). 

As ações desenvolvidas dentro de UBS e ESF devem visar à educação em 
saúde tanto para comunidade quanto para equipe envolvida. Os temas abordados 
devem conter a prevenção de um modo geral, com ênfase no AEM para 
proporcionar o conhecimento de seu próprio corpo entre as mulheres e o ECM 



realizado pelo profissional da saúde por ter conhecimento adequado, sempre 
visando à necessidade de encaminhar para a realização da mamografia.  
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