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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar a associação entre conhecimento de mulheres sobre fatores de risco,
métodos de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama, através da caracterização as mulheres nas variáveis:
faixa  etária,  renda  familiar,  tempo  de  estudo,  história  obstétrica  e  ginecológica,  história  familiar;  da  verificação  do
conhecimento das mesmas sobre os fatores de risco primários e secundários do câncer de mama, relacionando-os com
os métodos de rastreamento e de detecção precoce do câncer de mama. A pesquisa se dará através de questionário
semiestruturado a ser aplicado em mulheres na faixa etária de 25-69 anos, residentes na cidade de Paranavaí - Pr.
Segundo Almeida et al. (2013) é notável a eventual relação entre o conhecimento adquirido pela mulher com as práticas
de prevenção, pois quanto maior conhecimento sobre o câncer  e  sua  gravidade,  mais  importância  é  dada aos
manejos preventivos. O conhecimento e o rastreamento do câncer de mama, poderá evitar que um quadro mais grave se
instale, identificando a doença em sua fase inicial e intervindo a tempo de o tratamento, no prognostico e na qualidade
de vida. Com isso, espera-se, que os resultados desta pesquisa possibilitem a implementação de Políticas Públicas e
formulação de estratégias e ações de saúde mais específicas para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama; Conhecimento; Fatores de risco.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama é tipo de câncer mais prevalente nas mulheres a nível mundial e também
no Brasil, correspondendo aproximadamente 28% dos casos novos a cada ano. É um tipo de câncer
raro em mulheres antes dos 35 anos, porém sua incidência cresce progressivamente, especialmente
após os 50 anos. Esse aumento de incidência ocorre tanto nos países desenvolvidos quanto nos
países em desenvolvimento (INCA, 2016).

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa de novos casos no Brasil
para câncer de mama no ano de 2016 foi de 57.960, ou seja, 5% da população feminina (INCA,
2016; IBGE, 2016).

O aumento da incidência do câncer de mama se deve a uma maior exposição dos indivíduos
aos fatores de risco, que associados a outros fatores aumentam as chances da pessoa desenvolver
esta doença. As mudanças que ocorrem no perfil da população brasileira também contribuíram para
esse  aumento.  Mudanças  relacionadas  principalmente  com  o  estilo  de  vida,  como  padrões  de
alimentação,  consumo e redução no numero médio de filhos são fatores considerados de risco
(LAUTER et al.,2014).  Dentre os principais fatores de risco para o câncer de mama encontra-se
aumento da idade,  excesso de peso,  uso de terapia de reposição hormonal  (TRH),  inatividade,
exposição  à  radiação  ionizante  antes  dos  40  anos,  gordura  dietética  alta,  tecido  mamário  com
elevada  densidade,  consumo  excessivo  de  álcool,  menarca,  menopausa  tardia,  nuliparidade,
tabagismo e história familiar (fator genético)( KOTEPUI, et al, 2015).
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O conhecimento e a compreensão acerca dos fatores de risco para o câncer de mama são
fundamentais  para  a  realização  de  métodos  preventivos  visto  que  alguns  desses  fatores  são
passíveis  de  modificação.  Embora  a  investigação sobre  o  conhecimento  das mulheres  sobre  o
câncer  de  mama tenha  sido  objeto  de  estudos  já  conduzidos  na  população  brasileira,  poucos
tiveram, como centralidade, o conhecimento sobre os fatores de risco para a doença e métodos de
rastreamento e detecção precoce associados com grau de escolaridade, nível socioeconômico e
idade. 

Segundo Almeida et al. (2013) é notável a eventual relação entre o conhecimento adquirido
pela mulher com as práticas de prevenção, pois quanto maior conhecimento sobre o câncer  e  sua
gravidade,   mais  importância  é   dada aos manejos preventivos.  Dessa forma,  para aquisição
desses conhecimentos é necessário à mulher participar de atividades educativas, pois as mulheres
que são orientadas por profissionais da área da saúde são mais conscientes sobre os cuidados das
mamas e práticas preventivas. 

Para Leal et al. (2014) através da detecção precoce e tratamento realizado  no  início  do
desenvolvimento do  câncer  de  mama,  há  um aumento  na  sobrevida  e consequentemente, a
mortalidade por essa doença. E, para isso a mulher deve estar recebendo atendimento integral com
vistas na prevenção, cabendo ao profissional enfermeiro o papel de estabelecedor de contato entre
essas mulheres e os serviços de saúde. 

Segunda dados do INCA (2016), a perspectiva para a detecção precoce é reduzir o problema
da apresentação tardia do câncer de mama visto que necessita da implementação do rastreamento
de base populacional ofertado para as mulheres entre 50 e 69 anos através da mamografia a cada
dois  anos,  podendo  assim  reduzir  em até  35% a  mortalidade  para  esta  doença,  desde  que  a
cobertura populacional para este exame seja igual ou superior a 70% da população. Outros métodos
de detecção incluem o exame clínico das mamas, autoexame das mamas e ultrassonografia das
mamas. 

Diante do exposto, destaca-se a necessidade de investigações que objetivem vislumbrar um
novo olhar as mulheres, no tocante à detecção precoce do câncer de mama, pois sabemos que se
medidas políticas públicas forem estabelecidas, consequentemente teremos mulheres descobrindo o
câncer  de  mama na fase inicial,  com possibilidades de cura  e/ou tratamento  menos agressivo.
Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a associação entre conhecimento de mulheres sobre
fatores de risco, métodos de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, que são caracterizados pela coleta de dados
em uma única vez. Tal desenho permite a identificação da relação dos diferentes grupos e variáveis
estudadas relacionados ao conhecimento sobre os fatores de risco e métodos de rastreamento do
cancer de mama. 

O estudo será realizado nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que existem em pleno
funcionamento na cidade de Paranavaí – Paraná. As Unidades apresentam a mesma estrutura e
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distribuição populacional.  As mulheres que frequentam essas unidades são oriundas do Sistema
Único de Saúde (SUS). 

O critério de inclusão será as mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos de idade, residentes
no  município  de  Paranavaí  e  que  frequentam  a  Unidade  Básica  de  Saúde.  Esta  faixa  etária
representa a população de maior risco para o desenvolvimento do câncer de mama, visto que a
incidência  maior  é  em mulheres  com idade  superior  a  50  anos  e  segundo  estudos  realizados
recentemente  vimos  que  a  incidência  desta  doença  em  mulheres  abaixo  de  50  anos  vem
aumentando de forma significativa. Segundo o estudo realizado por Martins et al. (2013) mostrou a
variação do aumento (%) das taxas de mortalidade por câncer de mama (por 100 mil) na faixa etária
até 50 anos no Brasil, sendo no ano de 1980 o equivalente a 2,25% e no ano de 2011 a 4,31%, ou
seja, houve uma variação de 92% . Com isso vimos à necessidade de iniciar cada vez mais cedo a
conscientização quanto aos fatores de risco da doença e seus métodos de rastreamento e detecção.

Serão excluídas mulheres que já tiveram e/ou estão em tratamento de câncer de mama. 
O total da população feminina específica na faixa etária de 25 a 69 residentes em Paranavaí,

segundo dados do IBGE, é de 24.118. Após cálculo amostral baseado no número total, com erro 5%
e nível  de confiança de 95%, a amostra é de 379 mulheres acrescidas de 10% para possíveis
perdas, com amostra final de 417 mulheres. 

A coleta de dados será intencional, com 32 mulheres por Unidade de Saúde. Um questionário
semi-estruturado foi projetado para explorar nossos objetivos de pesquisa. O questionário contém 4
seções,  abordando  os  principais  tópicos:  (a)  caracterização  da  população  estudada  –  fatores
socioeconômicos  e  demográficos,  incluindo  idade,  anos  de  estudo,  renda  familiar;  (b)  Dados
comportamentais;  (c)  Conhecimento  sobre  os  fatores  de  risco  para  o  câncer  de  mama;  (d)
Conhecimento/educação  e  práticas  dos  exames de  detecção  precoce  para  o  câncer  de  mama
(Anexo 1). As entrevistas serão realizadas pelo pesquisador e pessoas treinadas pelo mesmo. 

Os  dados  obtidos  serão  tabulados  em  planilhas  no  Excel.  Serão  utilizadas  variáveis
quantitativas  homogêneas  e  variáveis  de  distribuição.  O  teste  de  duas  amostras  no  nível  de
significância de 10% foi utilizado para comparar diferenças nos meios socioeconômicos e grau de
escolaridade.  O  teste  qui-quadrado  (x2)  com  nível  de  significância  de  10%  será  utilizado  para
comparar as diferenças entre os dois grupos de grau de escolaridade (até 8 anos e 9 anos e mais)
no conhecimento sobre os fatores de risco e métodos de rastreamento do câncer de mama. 

Uma análise de correspondência canônica será realizada para Explorar a força e a natureza
da associação entre as características do grau de escolaridade das mulheres e os comportamentos
de  prática  de exame de  rastreamento  e  detecção  precoce  e,  em seguida,  teste  a  significância
usando a permutação métodos.  A correlação canônica fornece uma análise estatística onde cada
assunto é medido em dois conjuntos de variáveis de modo a determinar como os dois conjuntos se
relacionam um com o outro (Lin et al., 2007).

3 RESULTADOS ESPERADOS

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



O conhecimento e o rastreamento do câncer de mama, pode evitar que um quadro mais grave
se instale,  identificando a doença em sua fase inicial  e intervindo a tempo de o tratamento,  no
prognostico e na qualidade de vida. Com isso, conhecer o grau de entendimento dessas mulheres
em relação a esses fatores de risco e os meios de rastreamento possibilita a implementação de
Políticas Públicas e formulação de estratégias e ações de saúde mais específicas. 

Os resultados desta pesquisa ainda são desconhecidos visto que a mesma está em fase de
coleta de dados. 
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