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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é analisar como a educação em grupo pode contribuir para o aprendizado em saúde, com
foco na prevenção do câncer de mama. Trata-se de um estudo prospectivo de intervenção, do tipo caso controle, de
abordagem quali-quantitativa. O presente estudo será realizado com mulheres ente 44 a 55 anos que trabalham em uma
instituição de ensino superior,  que não tenham realizado preventivo de câncer de mama há mais de 2 anos.  Será
avaliado  o  grau  de  letramento  funcional  em  saúde/câncer  de  mama  das  entrevistadas,  bem  como  investigar  a
interferência do conhecimento no autocuidado e atendimento, considerando as intervenções sendo ou não eficazes para
o ato de empoderar-se. Para isso será aplicado um questionário que avaliará conhecimento em saúde e obstáculos
encontrados para adesão do programa de rastreio das lesões de câncer de mama. Depois será feita uma avaliação e
interpretação dos dados e mediante isso intervenções em educação serão elaboradas e aplicadas utilizando o método de
aprendizado em grupo. Posteriormente aplicaremos novamente o questionário, e analisaremos as significativas melhoras.
Espera-se com esse estudo sistematizar e implantar estratégias a fim de sanar eventuais barreiras que impeçam as
mulheres de terem melhores condições de saúde. Acreditamos que os dados de nosso estudo possam contribuir para o
fortalecimento dos programas de saúde vigentes, bem como facilitar o processo de Letramento Funcional em Saúde e
empoderamento das mulheres, quanto à importância da prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de
mama. 

PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado; Letramento funcional em saúde; Mamografia; Promoção da saúde; Rastreamento.

1 INTRODUÇÃO
No  Brasil,  o  câncer  de  mama  é  o  câncer  que  mais  acomete  as  mulheres,  com

incidência de 28,1% e a estimativa para o ano de 2016, para cada 100 mil mulheres, foi de 57.960
(INCA,  2016).  Embora  ao  longo  das  últimas  décadas  muitas  ações  do  governo  tenham  sido
direcionadas ao fortalecimento dos programas de controle do câncer de mama, como o Outubro
Rosa,  por  exemplo,  este  tipo  de  malignidade ainda é  muito  incidente  no  país.  Segundo  dados
do DATASUS, do Ministério da Saúde, o número de mulheres que morreram por causa do câncer de
mama aumentou 45% em 10 anos no país. A taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela
população mundial apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte por
câncer na população feminina brasileira, com 11,88 óbitos/100.000 mulheres em 2011. As regiões
Sudeste e Sul são as que apresentam as maiores taxas, com 13,67 e 13,18 óbitos/100.000 mulheres
em 2011, respectivamente.

No município de Maringá-PR, a realidade do câncer de mama não difere do restante do Brasil.
No sexo feminino, o câncer de mama lidera entre as principais causas de morte por neoplasias nos
últimos  anos,  segundo  dados  da  Secretaria  de  Saúde  de  Maringá,  sendo  responsável  pelo
coeficiente de mortalidade de 19,3/100.000 mulheres no ano de 2004, nos anos seguintes houve
declínio no referido coeficiente para 13,2/100.000 mulheres em 2005, e manteve-se sem muitas
variações até o ano de 2012 quando o coeficiente de mortalidade aumentou para 15,7/100.000
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mulheres. Outro dado alarmante se refere aos índices locais ultrapassarem o coeficiente nacional de
mortalidade de 12,3/100.000 mulheres em 2010.

Este cenário se torna mais hodierno quando se identifica que este tipo de neoplasia tem
grande potencial de cura quando diagnosticada precocemente, evidenciando a relevância das ações
de  rastreio  das  lesões  precursoras  nos  programas  de  controle  da  doença.  De  modo  geral,  a
prevenção  baseia-se  no  controle  dos  fatores  de  risco  e  no  estímulo  aos  fatores  protetores,
especificamente aqueles considerados  modificáveis. Estima-se que é possível reduzir em até 28% o
risco de a mulher desenvolver câncer de mama. O controle do câncer de mama está previsto no
Plano  de  ações  estratégicas  para  o  enfrentamento  das  Doenças  Crônicas  não  Transmissíveis
(DCNT) no Brasil. No Plano, são destacadas ações como: rastreamento, qualidade da mamografia,
diagnóstico  precoce,  tratamento  oportuno  e  de  qualidade,  comunicação  e  mobilização  social,
capacitação profissional e produção de informações epidemiológicas. (INCA, 2016).

No Brasil, o rastreio é feito de forma oportunista, intensificando a alta taxa de mortalidade em
decorrência  dos  tumores  serem  detectados  em  estágios  avançados.  Existem  dois  tipos  de
rastreamento: o oportunista e o populacional (SCAFF, 2014). O rastreamento oportunista é aquele
que acontece quando a pessoa vai ao consultório e o médico pede um exame, que pode identificar
ou não a existência de alguma doença. O rastreamento populacional é realizado por programas
governamentais e consiste em uma investigação sobre um grupo populacional (de um município ou
de um estado), com o objetivo de detectar doenças precocemente. A forma de rastreio oportunista,
depende da mulher ir em busca de ajuda, ou seja, é necessário que tenha alta literacia. 

A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS) define  literacia  em saúde  como  o  conjunto  de
“competências  cognitivas  e  sociais  e  a  capacidade  dos  indivíduos  para  ganharem  acesso  a
compreenderem e a usarem informação de forma que promovam e mantenham boa saúde. É a
capacidade para tomar decisões em saúde fundamentadas, no decurso da vida do dia a dia – em
casa, na comunidade, no local de trabalho, no mercado, na utilização do sistema de saúde e no
contexto  político;  possibilita  o  aumento  do  controlo  das  pessoas  sobre  a  sua  saúde,  a  sua
capacidade  para  procurar  informação  e  para  assumir  responsabilidades,  ou  seja,  que  sejam
empoderadas (WHO, 1998).  Na sua definição mais geral,  empoderamento é definido como "um
processo  pelo  qual  indivíduos,  comunidades  e  organizações  obtém controle  sobre  suas  vidas".
Neste sentido, empoderamento se insere no campo da Promoção da Saúde como uma estratégia de
ganho de saúde, na medida em que se reconhece que a sua ausência se constitui como um fator de
risco para o adoecimento (Rappaport apud Minkler, 1992:303). 

A proposta dos grupos de promoção da saúde é fundamentada no conceito amplo de saúde,
com vistas à construção da autonomia dos sujeitos. O trabalho com grupos, nessa modalidade,
potencializa muito a proposta desse conceito, em que se objetiva a participação cooperativa entre os
membros da comunidade, permitindo a construção de um espaço coletivo de troca que facilita a
construção da autonomia dos sujeitos e a melhoria  das condições de vida (UNASUS, 2011).  O
projeto AMIGAS (Ayudando a las Mujeres con Información, Guía, y Amor para su Salud) é uma
intervenção, desenvolvida no México, destinada a aumentar o recebimento de triagem de câncer,
aumentando o grau de empoderamento das mulheres (BYRD et al., 2012; BYRD et al., 2013). Os
resultados mostraram que o projeto realmente foi eficaz e auxiliou na maior prevenção (SMITH et al.,
2013; LAIRSON et al., 2014).

Baseado  na  ideia  de  que  mulheres  com  baixa  literacia  em  saúde  tem  dificuldades  em
gerenciar de forma adequada sua saúde e que isso interfere drasticamente na adesão das mesmas
à programas de prevenção de doenças, e que grupos de promoção da saúde tem sido utilizados
com sucesso para empoderamento feminino em saúde, pretendemos no presente projeto avaliar a
eficiência da proposta dos grupos de promoção da saúde, como o grupo AMIGAS, como ferramenta
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para aumentar a literacia das mulheres e, consequentemente, o empoderamento e assim melhorar a
adesão das mulheres nos programas de prevenção do câncer de mama. Acreditamos que os dados
gerados durante a execução de nosso estudo possam garantir discussões acerca da real literacia
proporcionada pela implementação de programas de prevenção de doenças.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo prospectivo de intervenção, do tipo caso controle, de abordagem quali-

quantitativa. As participantes da pesquisa serão mulheres com idade entre 44 a 55 anos, que não
possuam  ensino  superior  completo  e  que  trabalham  em  uma  instituição  de  ensino  superior
(Unicesumar), localizada na cidade de Maringá, Paraná, Brasil. Serão incluídas as mulheres que não
tenham realizado o exame preventivo por, pelo menos, 02 (dois) anos, e que não tenham histórico
de câncer de mama. Estes critérios assim foram selecionados, pois desta forma será possível avaliar
a não adesão aos programas de promoção à saúde. 

A  pesquisa  contará  com 07  (sete)  momentos,  divididos  didaticamente:  1-  elaboração  de
questionário  (instrumento  semiestruturado,  contendo  questões  qualitativas  e  quantitativas,  que
avaliarão dados socieconômicos, socioculturais, conhecimento em saúde e obstáculos encontrados
para adesão do programa de promoção a saúde);  2- aplicação do questionário;  3- correlação e
tabulação dos dados obtidos; 4- desenvolvimento de meios para educação em saúde; 5- intervenção
e educação em saúde; 6- aplicação de questionário; 7- correlação e tabulação dos dados obtidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da pesquisa em questão esperamos que após realizar a intervenção em saúde as

mulheres do grupo-alvo tenham expandido o conhecimento acerca do câncer de mama e assim
tenham maior pró-atividade em relação à sua saúde, mais especificamente à saúde das mamas, o
que  possibilitará  que  essas  mulheres  procurem os  serviços  de  saúde  com maior  autonomia  e
consequentemente haja ampliação da cobertura de rastreio e diagnóstico precoce do câncer de
mama. 

4 CONSIDERÇÕES FINAIS
A  identificação  dos  principais  obstáculos  que  se  interpõem  à  efetividade  das  ações  em

promoção de saúde auxilia no maior empoderamento feminino quanto ao autocuidado. Desta forma,
é imprescindível  que pesquisadores desenvolvam projetos que visem o aumento da eficácia  de
intervenções em saúde.
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