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Artigo Original

PREVENt;:ÁO DO CÁNCER DE MAMA EM MULHERES COM DIABETES MELLITUS

PREVENTION OF BREAST CANCER IN WOMEN WITH DIABETES MELLITUS

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES CON DIABETES MELLITUS

Dinah Sá Rezende Neta-, Tailane Maria Araújc Fcnteneleé, Graztelle Rcberta Freitas da Silva:.l, Kamila Cristiane de Oliveira Silva",
[udite Oliveira Lima Albuquerquef

o objetivo da pesquisa fo¡ analisar as acñes preventivas de mulheres com diabetes mellítus no combate ao cáncer de mama. Trata
se de urna pesquisa descritiva-exploratórta, com abordagem quantítatíva, realizada em um Centro de Saüde localizado em Teresina
PI, com 45 mulheres diabéticas. Os resultados revelaram urna médla de ídade de 61 anos. Caracterizaram-se como de cor parda
(51,1%), aposentadas (35,6%) ou do lar (35,6%), com até 3 anos de estudc (64,4%), casadasyuniác escével (33,3%). Destacen-se a
mamograña como o método de rastreamentc menos utilizado pelas mulheres, com apenas 40%. O estudc demonstrou associacñc
significativa entre as variáveis exame clínico e mamcgrafla em funcác da escolartdade. Concluí-se que a populacáo femlnína
estudada nao realiza os exames preventivos com a regularidade preconizada pelo Minlstério da Saúde, mas priortza o exame clínico
e autcexame das mamas, em detrimento da mamograña.
Descrttores: Neoplasias da Mama; Diabetes Mellítus: Prevencác de Cáncer de Mama.

The objective of th¡s research was to examine me preventíve actícns of wcmen wíth diabetes mellitus in thc ñght against breast
caneen It ís a descrfptíve and explcratcry study; with a quantítatíve apprcach, carrted out in a Health Centre located in Teresfna
PI, wíth 45 diabetic women. The results revealed an average age of 61 years. Charactertaed in different groups, such as mulatto
[5L1%), retired (35.6%) or housewíves (35.6%), wíth up to three years of study (64..4%) marrted / stable uníon (33 3%). It
was híghlighted the mammography screeníng method as the less used by women, with only 40%. The study shcwed a sígnificant
associaticn between the variable clinical examination and mammography concerning the level cf educatícn. We so concluded that
the female populatíon studíed does not perform the tests with regular preventíve accordíng to the Minlstry of Health, but priorrtízes
clínícal examínatícn and breast self-examínation, rather than mammography.
Descrípters.Breasr Neoplasms: Diabetes Mellitus: Breast Cáncer Preventícn.

El objetivo fue analizar las acciones preventivas de mujeres con diabetes mellítus en la lucha contra el cáncer de mama. Estudio
descriptivo y exploratorio, con enfoque cuantitativo, llevado a cabo en un Centro de Salud de Teresina-Pl, Brasil, con 45 mujeres
diabéticas. Los resultados revelaron un promedio de edad de 61 años. Caracterizadas como pardas (51,1%), jubiladas (35,6%) o
amas de casa (35,6%), con un máximo de tres años de estudio (64,4%), casadas/unión estable (33 3%). Se destacó la mamografía
como método de rastreo menos utilizado por las mujeres, con sólo 40 1Yo. El estudio mostró asociación significativa entre las
variables clínicas y mamografta en relación a la escolaridad. Se concluye que la población femenina estudiada no realizaba los
exámenes preventivos con regularidad, de acuerdo con el Ministerio de Salud, pero príortzaba el examen clínico y autoexamen de
mama, en lugar de la mamograña.
Descriptores: Neoplasias de la Mama; Diabetes Mellitus: Prevención de Cáncer de Mama.
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INTRODUl;:Jí.O

o cáncer de mama é visto pela sociedade como

processo irreversivel cheio de significados. Representa

um grave e continuo problema de saúde pública, com re

percussóes arnplas que influencíam diretarnente a vida

daqueles com o diagnóstico confirmado da doenca.

Deacordo com os dados do GLOBOCAN (lnternational

Agencyfor Research on Cancer), em 2008, o cáncer de mama

foi o mais frequentemente diagnosticado, ou seja, 23%

(1,38 milhóes] e a principal causa de óbito de mulheres, em

14% (458.400) das mortes totais por cáncer no mundol'J,

O cáncer de mama é considerado dos príncípais

causadores de mortalidade, entre as neoplasias malignas,

nas mulheres brasileiras, Apresenta-se como o segundo

mais incidente, o que o sítua como alvo de grandes pre

ocupacóes para as mullieres e para os servicos de saúde

púbhca no país(2J,

As taxas de incidencia desse cáncer sao bastante

elevadas na Europa, Austrália/Nova Zelándía e América

do Norte, porérn intermediárias na América do Sul, Cari

be e norte da África; baixas na Asia e restante da África.

Os fatores que contribuem avaríacáo internacional nes

sas taxas decorrem das mudancas étnicas dos horrnónios

femininos díretamente relacionadas ahistória menstru

al, fertilidade e coritracepcáo e, principalmente, da dis

ponibilidade da deteccáo precoccl-l. Em face desses da

dos, o Brasil é considerado país com taxas de incidencia

nao tao altas dessa patología. Embora, prmcipalmente no

nordeste do país, seja elevado número de mullieres diag

nosticadas tardíamente com cáncer de mama.

Dadas divulgadas pelo Instituto Nacional do Can

cel' (INCA) demonstram que cerca. de 27mulheres no

Brasil morrem diariamente vítimas do cáncer de mama

e aproximadamente 130 noves casos sao diagnostica

dos nesse mesmo tcmpo. No ano de 2006 mais de 48 mil

mullieres desenvolverarn esta patología, seudo a regiáo

Sudeste o local de maíor incidencia, estimando-se um

total de 71 casos 110VOS por 100,000 habrtantesl''J. Sabe

-se que a maior parte dos mamógrafos estáo localizados

nessa regíáo brasileira, o que possivelmente facilita o

diagnóstico e consequente contabilizacáo dos novos ca

sos anualmente.

Corn o objetivo de reduzir a morbimortaltdade por

cáncer de mama, o Ministério da saúde recomenda a mu

lheres a partir dos 40 anos de idade, realiza<;ao anual do

exame clínico das mamas por profissional de saúde trei-
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nado, além de mamografia bienal a mulheres com idade

entre 50 e 69 anos(4).

Ernbora nao haja evidencias científicas de que o

autoexame rcduza a morbímortalídadc por cáncer de

mama, a realízacao desse tipo de exarne ainda é recomen

dada, haja vista ser oportunidade de conhecer o próprío

corpo, bem como identificar alteracóes que necessítem

de avaliacáo proñssíonal'L"!

Essas acóes preventivas devern ser voltadas tam

bém para mulheres que apresentam outros tipos de pa

tologias, como o Diabetes Mellitus (DM), já que podem

estar expostas ao risco. Por serern acornpanhadas siste

matícamente pela equipe de saúde, facíhtaria um olhar

mais holísuco a essas mulheres, com o objetivo de tratar

seus problemas reaís e prevenir problemas potenciais.

No entamo, a cronicidade da patología parece impedir

que os profissionaís de saúde vislumbrem a possibilida

de de coexistencia de out.ros agraves, corno o cáncer de

mama.

Convém ressaltar que estudos prospectivos suge

rem associacáo positiva linear entre a carga glicémica e a

ingesta de carbcidratos, com o risco de cáncer de mama

em mulheres pré-menopausadas ou com idade abaixo de

50 anos(5-6),

Urna ínvestigacáo dessa realidade em 145 mulhe

res de Porto Alegre em rastreamento mamcgráfico, en

coritrou urna alta prevalencia de fatores de risco: 39,3%

das mulheres eom IMC superior a 30 kgjm'; 46,9% com

hipertensáo arterial; 14,5% com DM tipo 2; 31,7% com

dislipidemia e 88,3% apresentaram razáo cintura/qua

dril (RCQ) ~ 0,8. Assim essa amostra apresentou perfil de

alto risco para doencas relacionadas a obesidade (76%

excesso de peso) e níveis séricos dos biornarcadores

(PAI-1 e VCAM-1) correlacionados com os indicadores

de obesidade e sobrepeso (triglicerídeos, ¡MC e RCQ), o

que remete aintima ligacáo entre peso [alteracáo muito

comum no DM 2) e cáncer de mamal".

Diante desta realidade, torna-se essencial o de

senvolvimento de estudos e pesquisas com enfoque no

cuidado apaciente do genero feminino com diabetes. A

atencáo básica, por ser a entrada dos pacientes na busca

de ajuda para os seus problemas de saúde, tem a necessí

dade de dispor de um plano assistencial que vise a assístir

e a educar o paciente, sendo o enfermeiro o importante

mediador, pois é ele, na maioria das vezes, o responsável

pelas a<;oes preventivas e educativas que fortalecerao o

conhecimento destes pacientes em rela<;:ao a sua doen<;:a.



Esse profissional poderá estimular o desenvolvimento do

autocuidado para a prevencáo de patologías, por exem

plo, o cáncer de mama.

Com base na problemática descrita, elcgcu-se

como objetivo analisar as acóes preventivas de mulheres

corn diabetes mellitus no combate ao cáncer de mama.
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protocolo de n" 270j10 e recebeu parecer favorável ern

coriformidade com a Resolucáo 196/96 da Comissáo Na

cional de Ética em Pesquisa - CONEP(8J.

RESULTADOS

Tahela 1 - Características sociodernográficas de mu

lheres com diabetes mellitus (n=45). Tercsína, PI, Brasil,

2010

Veriñcou-se que 40% do grupo de partícipantes

encontravam-se na faíxa etárra de 60 a 69 anos. Em rela

<;<10 aCOI' da pele, predominou a raca parda e branca com

51,1°¡() e 40%, respectivamente. Cerca de 64% dos entre

vistados tinharn de Oa 3 anos de estudo, Quanto ao estado

civil, a maioria vivía corn companheiro (33,3%). No que

diz respeíto aocupacáo, destacaram-se as aposentadas e

mulheres do lar, com 35,6% cada categoría (Tabela 1).

Posteriormente, as mullieres forarn questionadas

quanto a rcalízacáo de exames para a detcccáo precoce

do cáncer de mama. A respeito do autoexarne das mamas,

índagou-se quanto a sua prátíca no último mes. Também

foram questionadas se haviam feíto mamografia nos últi

mos deis anos e se tiveram a mama examinada por pro

físsíonal de saúde, enfermeíro ou médico, nos últimos 12

meses. Os resultados apontam que 57,8% entrevistadas

havíam realizado o autoexame no dccorrer do mes. Esse

mesmo percentual informa ter tido a mama examinada

no período questionado. Quanto amamografía, 40 fl!i) das

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório, por possibili

tar maior aproximacáo com as acóes voltadas a preven

<;ao do Cancel' de mama, vislumbrando o incremento das

acóes do enfermeíro na atencáo primaria.

O estudo foí realizado em um Centro de Saúde

localizado em Teresína-Piaui, no qual desenvolvem ati

vidades tres equipes saúde da familia, A populacáo sele

cionada se constítuíu de 53 mulheres com DM acornpa

nhadas na unidade supracitada, A amostra intencional foi

cornposta por 45 mulheres com idade a partir de 40 anos,

por ser a ídade limite para realízacáo de exame clínico

das mamas anual, conforme preconiza o Miuistério da

Saúde, As demais foram excluidas em face da faixa etária,

dificuldade de localizacáo após tres visitas domiciliárias

ou recusa em participar do estudo, Isso representou urna

perda de 15,09% da populacáo.

A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro

e novembro de 2010, utilizando um roteíro de entrevista

semiestruturado em que foram abordados aspectos re

lativos a idade, COI' da pele, anos de estudo, estado civil

e ocupacáo. Além disso, as mulheres foram investigadas

quanto afrequéncia de rcalízacáo do autoexame das ma

mas, do exame clínico das mamas por profissional de

saúde e da mamografia. As mulhcrcs alvo desta pesquisa

foram abordadas no dia agendado para consulta de en

fermagem, conforme ro tina da unidade. No caso de nao

cornparecímento, realizava-se visita dorniciliária.

Os dados foram organizados em planilha eletróni

ca Excel 2003. Para análise estatística, utílízou-se o pro

grama Stutistical Package [or the Social Sciences (SPSS)

para Windows, versáo 17.0. Realizou-se estatística des

critiva para determinar as frequéncias e percentagens de

ocorréncía de cada variável. Na análise inferencial, para

determinar o grau de dependencia entre as variáveis,

recorreu-se ao teste do Qui-quadrado (X2
) para um valor

de significáncia de 5% (p = 0,(5).

O estudo Ioi submetido ao Comité de Ética e Pes

quisa da Faculdade Integral Diferencial (FACID), sob

vartável

COI' da Peje

Escolarídade

(anos de estudo]

Estado Civil

Ocupacáo

N %

anos
50 ----- 59 anos 8 17,8
60 - 69 anos 18 40,0
70 anos ou maís 9 20,0

Branca 18 40,0
Negra 3 6,7
Parda 23 51.1
Arnarela 1 2,2

O a 3 anos 29 64,4

4 a 7 anos 16 35.6

Casada/Uníáo Estável 15 33,3
Divorciada/Separada 10 22,2
Solteíra 8 17,8
víúva 12 26,7

Empregada 5 11,1
Desernpregada 2 4,4
Dona de Casa 16 35,6
Pensionista 6 13,3
Aposentada 16 35,6
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mulheres afirmaram ter realizado esse exame nos últi

mos deis anos [Tabela 2).

Tabela 2- Acócs voltadas para deteccáo precoce do cán

cer de mama em mulheres com diabetes mellitus (n:::45).

Tercsina. PI, 2010

Variável n %
Autoexarne 45 100,0

Sim 19 42,2

Nao 26 57,8
Exame Clínico 45 100,0
Sím 19 42,2

Nao 26 57,8
Maruografia 45 100,0

Sim 18 40,0

Nao 27 60,0

Observo u-se urna assocíacáo das variáveis exarne

clinico das mamas e mamografia ern funcáo dos anos es

tudados (p<O,05).

A pesquisa náo mostrou rclacáo estanstícamente

significativa entre autoexame, exame clínico e mamogra

fia em funcáo da idade, já que apresentaram p>O,05.

DlSCUSSAO

Forarn entrevistadas 45 mulheres, as quais se ca

ractcrízaram como de cor parda (51, 1%J, aposentadas

(35,6%) ou do lar (35,6%), com O a 3 anos de estudo

(64,4%), casadasyuniáo estável (33,3%).

A faixa etárta ern que se encontrava grande parte

dessas mulheres, 50 a 69 anos, coincide com a faixa de

idade de maíor risco para o cáncer de mama, o que justifi

ca a indicacáo de medidas preventivas para essa popula

cáo, S<1o tres as estrategias de prevencáo sccundária para

a deteccáo precoceí?': o autoexame das mamas (AEM), o

exame clínico das mamas (ECM) e a mamografia bilate

ral (MMG), das quais a última é considerada o método de

elei¡;:<1o de rastreío ern programas populacionais pelo seu

impacto sobre a mortahdade,

O nivel de escolaridade das entrevistadas difere de

outro estudos(1-2J, já que 64,4°¡iJ possuíam até 3 anos de

estudo. Para esses autores, urn born nivel educacional per

mite reflexóes importantes e pode contribuir para melhor

compreensáo a respeíto do nivel de conhecimento e efeti

va prevencáo do cáncer de mama. Desta forma, as mulhe

res com mais anos de estudo teriam melhores oportuni

dades de diagnosticar precocen1ente o cáncer de man1a.

940 Rev Rene, Fortaleza, 2011; 12(n. esp.):93 7-42.

O estudo realmente mostrou assocíacáo estatistí

camente significativa entre exarne clínico e mamografia

em funcáo da escolaridade (p<O,05), o que sugere que

tanto as mulheres examinadas pelos profissionais como

aquelas que realízaram mamografia apresentavam me

lhor nível educacional. Elas fazem taís exames corn maior

frequéncia, Isso lhes dá mais oportunidades de identifi

car precocernente o cancel:

No que se refere a realizacáo do autoexame das

mamas, observou-se que 26(57,8°;(¡) mulheres nao o

utilizaram como método de rastreamento do cáncer de

mama. Esses dados contrariam resultados publicados

recentemente no municípío de Sao Luís no Maranháo, se

gundo os quais a maíoría das mulheres conhece e utiliza

de forma adequada o AEMcomo método de deteccáo pre

coce do cáncer de mama(IOJ. Estudo cm que se entrevis

taram 879 mulheres de 40 a 69 anos, permítíu-se iden

tificar urna prevalencia de 83,5% do hábito de realizar

o autoexame, e dessas, 80,4% o realízavam pelo menos

urna vez ao mes(l1J.

Percebe-se que há necessidade de maior divul

gacáo do método ern todos os níveis assístencíaís e ern

todas as camadas socioeconórnicas da populacáo, no sen

tido de valorizar essa prática entre as mulheres, Apesar

de ser ressaltada(12J a importáncia de se considerar e a

despeito de alguns estudos terern demonstrado que o

AEM pode detectar lesoes maís precoces e com menores

taxas de acometímcnto axilar esta prática nao dernonstra

qualquer ganho de sobrevida cm mullieres orientadas

a rcahzá-lo, pois o papel deste método como prevencáo

sccundária eficaz do cáncer de mama aínda nao foi sufi

cientemente dcmonstrado, e murtas entidades médicas e

govcrnamentaís nao o rccorncndam como alternativa de

rastrearnento da doenca.

OAEMnao pode ser substituido pelo exame clínico

das mamas por prcfissional de saúde habilitado para tal,

pois, apesar das controversias, o Ministério da Saúde in

forma que estudos mostram deteccáo de 5% de casos de

cáncer de mama em pacientes sem alteracóes malignas na

mamcgrañat-". Contudo, comprova-se que, apesar da efe

tividade do ECM ser menor que a mamograña, ele garante

urna sensibilidade entre 40 fl!i¡ e 69%, o que lhe justifica a

indicacáo como forma de prevencáo secundáriaC13J.

Nesse estudo, constatou-se a realízacáo de ECM no

último ano cm 19(42,2%) rnulheres, diferentemente de

pesquisaCHJ realizada en1 Guarapuava-PR, que, entre 885

mulheres com idades entre 18 e 86 anos, 49% já haviam



realizado ECM, porém apenas 28% dessas o fizeram uma

vez por ano.

É importante ressaltar que o ECM faz parte tanto

da consulta ginecológica quanto do exame físico da mu

lher, e que deve ser realizado por profissional de saúde

no momento do atendimento, motivado este por qual

quer outra razáo. No entanto, essa iniciativa depende

substancialmente da capacidade técnica do profissional

e de sua disponibilidade e interesse cm realizar o exame,

Entre as medidas preventivas, a mamografia foi

aquela menos praticada pelas mulheres, já que 28(62,2%)

delas relataram nao ter feito o exame nos últimos dois

anos. Estudos mostram resultados ainda mais preocu

pantes, já que apenas 24% das mulheres informaram já

ter se submetido a esse procedímentot-f'.

A mamografia é o exame de eleicáo para o rastrea

mento do cáncer de mama, por apresentar impacto signifi

cativo na reducáo da morbímortalidader'J, Deve-se alertar

a populacáo acerca da importancia desse exame como mé

todo de prevencáo secundária para essa patologia. Apesar

de muitas medidas já estarem sendo realizadas no Brasil

com vistas a disponibilizacao dessa tecnologia diagnósti

ca em todo o território brasileiro, é de conhecimento geral

que os mamógrafos das regi5es Norte e Nordeste sao insu

ficientes para atender a demanda.

O estudo ora apresentado nao mostrou relacáo

dessas medidas de rastreamento ern funcáo da idade

(p>O,OSJ. Encontra-se, pois, ern consonancia com pes

quisa desenvolvida em Pelotas-RS, em que nenhuma das

categorias etárias analisadas mostrou associacáo com as

variáveis autoexame, exame clínico ou mamografialllJ.

Esse fato é preocupante, urna vez que a prevalencia do

cáncer de mama é diretamente proporcional a idade, com

maior concentracáo de casos de 40 a 69 anos, o que exigl

ria maíor íntensificacáo das acóes de prevencáo secundá

ria nas mulheres de faixa etária mais elevada.

Coincidentemente, há urna maíor incidencia de

DM a partir dos 40 anos, fato este que pode diminuir a

prática das acñes voltadas para o cáncer de mama, urna

vez que as atencóes se concentram quase que exclusiva

mente para o controle ghcémico necessárío ao manejo

da doenca, apesar de a dislipidernia e a obesidade serem

fatores de risco para as duas patologiasl5-7,15). Estudo

recente sobre a cicatrizacáo de mastectornia em mulhe

res diabéticas revelo u que ocorréncia de deiscéncia da

ferida operatoria Ioi igual entre aquelas que tinharn e as

que náo tinham diabetes, porérn a presenca de exsuda

to, odor e sinais flogísticos foi maíor entre as mulheres
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diabétícasí-O. Assím, os maiores problemas na cicatriza

cáo ocorreram entre as diabéticas. Esses dados destacam

para a assocíacáo entre as duas doencas e aponta, mais

mua vez, para a importancia de se prevenírem ambas,

dentro da perspectiva da atencáo primaria.

Assím, destaca-se neste estudo a preocupacáo em

considerar o paciente diabético como um progenitor de

outras doencas e ern aproveitar o momento do seu acorn

panhamento para repassar-lhe outras questóes de saúde

como o cáncer de mama.

No entanto, políticas públicas voltadas a preven

cáo do Cancel' de mama reportam-se ao modelo de prio

ridades adorado pelo SUS, ou seja, dentro dos programas

assistenciais, corno o HIPERDIA [llipertensáo e Diabe

tesJ, nao se estabelecem uma continuídade e mua aten

cáo completa a todos as formas de prevencao e cuidado

ao paciente assistido. pois se observa urna tenue relacáo

as questñes de oncologia nas acces dos programas de do

eneas cróníco-degeneratívasíl O.

Na tentativa de proporcionar a melhoria na qualida

de de vida das pessoas com diabetes mellitus e a preven

~ao do cáncer de mama, é necessario elaborar um plano

assistencíal que vise a assistir e a educar o paciente, sendo

o enfermeiro um importante mediador, pois este, na maio

ria das vezes, é o responsável pelas acoes educativas que

íráo fortalecer o conhedmento desse paciente em relacáo

a doenca, favorecendo o estímulo para o desenvclvimento

do autocuidado, nao semente no que concerne ao diabetes.

CONCLUSAO

Verificou-se que a populacáo feminina estudada

náo realiza de forma regular os exarnes preventivos das

mamas. De modo geral, estas mulheres realizam princi

palmente exame clínico e autoexarne como forma de pre

vencáo do cáncer de mama, ficando a mamografia como

o exame menos realizado.

Observou-se também urna assocíacáo entre exame

clínico e mamografia ern funcáo da escolartdade, urna vez

que aquelas mullieres com mais anos de estudo foram as

que tiveram suas mamas examinadas pelo profíssíonal

e/ou submeteram-se a mamografia.

É mister ressaltar e cornpreender que multas in

vestígacóes cornprovam a associacáo entre as taxas gli

cémicas alteradas, encontradas no paciente com DM, e o

cáncer de mama, até mesmo com marcadores específicos.

Aproveitando que as mulheres realízam acornpa

nhamento rotineiro para o DM por meio de reuni5es e
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consultas frequentes, os enfermeiros envolvidos com

o cuidar devem mantel' urna contmuidade da atuacáo

e dívulgacño de orientacóes pertinentes aos cuidados

para prevcncáo do cáncer; pois os usuários que utilizam

os servícos de saúde oferecidos pelas Unidades Básicas

devem ter maíor acesso as informacóes que abordern a

prevencáu/deteccác do cáncer de mama,

Todavía, é importante mencionar que é responsa

bilidade de todos (do poder público e da sociedade), pelo

comprornisso com a divulgacáo das formas preventivas

do cáncer de mama, buscando o controle dessa patolo

gía. Alérn dísso, acredita-se tambérn que mereca ser visto

corn seriedade e atencao por parte de todos os envolví

dos [familia, paciente, profissionais de saúde).

Espera-se que a pesquisa contribua para alertar

prcfissicnais de saúde, gestores e, também, a populacáo,

principalmente as mulheres, quanto a esse problema, que

tem sido urna das principais causas de mortes femimnas,

para, com isso estimular-se o desenvolvímento de políticas

públicas que atuem tanto na prevencáo, como na deteccáo

precoce da doenca, o que evitaría a morbimortalidade de

mulheres em varias faixas etárias, promoveria maíor qua

lidade de vida das brasileiras e em especial as piauienses.
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