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1. RESUMO 
O câncer na gestação é a neoplasia identificada no período gestacional e até 

um ano após o parto. A incidência de câncer em mulheres jovens e gestações em 

mulheres com a idade mais avançada faz aumentar a incidência de câncer na 

gravidez. O enfermeiro tem um papel de importância na detecção precoce deste 

câncer, pois é capaz de realizar o atendimento integral para as mulheres. Foi 

realizado um estudo, por meio da pesquisa bibliográfica, com o objetivo de 

descrever os fatores relevantes sobre o controle do câncer na gestação e a inserção 

do enfermeiro neste processo. Os resultados foram discutidos utilizando categorias 

que abordam diagnóstico, prognóstico e tratamento para o câncer na gestação, 

conhecimento das gestantes acerca da detecção precoce do câncer e a inserção do 

enfermeiro no controle do câncer na gravidez. 

 

2. INTRODUÇÃO  
O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de 

células que invadem os tecidos e órgãos (INCA, 2011). 

O diagnóstico de câncer na gestação não é comum, assim como a literatura 

sobre o tema. A melhor forma de combater esta doença é detectá-la precocemente, 

quanto mais avançada, menor são as chances de cura (LIMA et al., 2009).  O 

enfermeiro, tem papel ativo na detecção precoce dos cânceres de mama e colo 

uterino e a gravidez representa uma excelente oportunidade para prevenção, já que 

as gestantes comparecem com maior frequência à unidade de saúde. 

O câncer gestacional traz preocupações para a família, para a gestante, e 

para a equipe de saúde, pelo impacto da doença e incerteza sobre a vida da mãe e 

do feto, gerando medo, ansiedade e insegurança. Na atenção oncológica, a equipe 

deve atuar em todo o processo, desde a prevenção até o cuidado paliativo.  

Neste contexto, questiona-se quais são os fatores relevantes sobre o controle 

do câncer na gestação e a importância do enfermeiro para a mulher com câncer 

durante a sua gravidez. 

 

3. OBJETIVO 
Descrever os fatores relevantes sobre o controle do câncer na gestação e a 

inserção do enfermeiro neste processo. 

 



4. METODOLOGIA  
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritivo. Para a 

realização da pesquisa consultou-se o portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). As palavras-chave investigadas foram: Câncer na gestação, câncer de 

mama na gestação, câncer colo do útero na gestação, prognóstico, enfermagem. 

Considerou-se para o estudo 08 artigos, disponíveis na íntegra, publicados na língua 

portuguesa, no período entre 2002 e 2018. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  
Define-se como câncer na gestação a neoplasia identificada durante a 

gravidez e até um ano após o parto, todo diagnóstico que detecta neoplasias ou 

qualquer doença gera sofrimento aos pacientes, no caso do câncer na gestação a 

preocupação com o curso da gravidez se mistura ao impacto que a doença causa 

relacionado a incerteza sobre a vida da mãe e do feto (FERNANDES et al., 2011) 

A incidência de câncer em mulheres jovens e gestações em mulheres com a 

idade mais avançada faz aumentar a incidência de câncer na gestação. A incidência 

do câncer na gestação é 1 gestação em 1000 (FERNANDES et al., 2011 e COSTA 

et al., 2006), sendo imprescindível aproveitar a ida das gestantes até uma unidade 

de saúde para iniciar o pré-natal e realizar os exames preventivos. Na atualidade, 

não há clareza absoluta sobre a etiologia do câncer, sendo a detecção precoce a 

melhor forma de combatê-lo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  
Os fatores relevantes sobre o controle do câncer na gestação e a inserção do 

enfermeiro neste processo são descritos utilizando 04 categorias temáticas, sendo:  

6.1 Diagnóstico e prognóstico do câncer na gestação: Mesmo havendo controversas 

sobre condutas, realização ou não de intervenções cirúrgicas, interrupção da 

gestação, uso de quimioterapia ou radioterapia, proibição de uma posterior gestação 

como forma de controle do câncer de colo uterino, atualmente há mais opções de 

tratamento, e prognósticos favoráveis  (GROSSMANN et al., 2002). 

6.2 Tratamento para o câncer na gestação: o tratamento de câncer nas gestantes 

deve seguir o protocolo utilizado para as não gestantes com algumas ressalvas, por 

apresentarem riscos para o feto a quimioterapia só pode ser realizada após o 1° 



trimestre e a radioterapia somente poderá ser realizada no período pós-parto (INCA, 

2018; REZENDE e ZUGAIB, 2004.) 

6.3 Conhecimento das gestantes acerca da detecção precoce do câncer: há a 

necessidade de gerar mais conhecimento para as mulheres sobre a importância de 

realizar os exames preventivos, de como realizá-los, e com qual frequência 

(FERNANDES et al., 2002). 

6.4 O enfermeiro e a sua inserção no controle do câncer na gestação: O enfermeiro 

tem grande importância no que diz respeito a detecção precoce dos canceres de 

mama e colo uterino, pois na atenção primaria ele realiza o atendimento integral às 

mulheres, sendo uma de suas atribuições a coleta de exame citopatológico do colo 

de útero e o exame clínico das mamas, conforme protocolo ou outras normativas 

técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da 

profissão (LIMA et al., 2009). 
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