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Aalta prevalência do câncer de mama torna importante a atuação do enfermeiro no controle desta patologia nas
Unidades de Saúde da Família, conforme recomendações do Ministério da Saúde. Objetivou-se, com este estudo

identificar e descrever a participação de enfermeiros no controle do câncer de mama, estudando-se 30 enfermeiros da
Região Metropolitana de São Paulo, que responderam um formulário sobre caracterização demográfica e nível de
capacitação para realizar o controle do câncer de mama. Evidenciou-se que os enfermeiros estudados têm
conhecimentos e ações assistemáticas e heterogêneas quanto ao controle deste agravo. 

Descritores: Câncer de mama, Capacitação de enfermeiros, Programa de Saúde da Família

In consequence the high prevalence of breast cancer it’s important to evaluate the nursing performance in the control
of this condition, at Family Health Program Units in São Paulo, according to Health Department recommendations.

This work aims to identify and describe the nursing participation in breast cancer control programs by studying 30
nurses, which answered to a formulary about demographic characterization and capacitation level to carry out breast
cancer control. The results showed that nursing professionals have different knowledge and competences that may
affect the nursing community services associated to breast cancer control program.

Descriptors: Breast cancer, Nursing performance, Family Health Program

La alta prevalencia del cáncer de pecho hace más importante la actuación del enfermero en el control de esta
enfermedad en las unidades de salud de la Familia, según las recomendaciones del Ministerio de la Salud. El

objetivo de este trabajo fué identificar y dercribir la participación de los enfermeros en el control del cáncer de pecho,
estudiando 30 enfermeros del área metropolitana de São Paulo que respondieron un formulário con informaciones
sobre caracterización demográfica y capacidad de los Enfermeros para realizar el control del cáncer de pecho. Fue
evidenciado que  los  profecionales  de Enfermería tienen conocimientos y acciones heterogeneas cuanto al control de
esta enfermedad.

Descriptores: Programa de Salud de la Familia, Cáncer de pecho, Capacitación de los enfermeros
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INTRODUÇÃO

Ocâncer de mama ocupa a primeira posição nas
estimativas de incidência de câncer na população

feminina brasileira, principalmente nas regiões Sudeste e
Nordeste. Em relação à mortalidade está na primeira
posição de morte entre as mulheres em todas as regiões,
ocupando a segunda colocação apenas na Região
Norte1,2,3. É temido sobretudo pela doença residual
crônica como: efeitos psicológicos sobre a percepção da
sexualidade e imagem corporal, a necessidade  de
reconstituição estética da mama e o medo de recidivas,
principalmente quando o tratamento cirúrgico preserva
a mama, sem mencionar a possibilidade de linfedema. É
fundamental, portanto, uma política assistencial de
controle que inclua o diagnóstico precoce do câncer de
mama com o menor tamanho possível do tumor e em
estágio inicial, nos programas de saúde dirigidos à
mulher, como prioridade de saúde pública no Brasil,
que, além de diminuir custos no
sistema de saúde, aumenta as
possibilidades de cura, reduz con-
sideravelmente a prevalência da
cronicidade da doença residual, o
que se traduz em qualidade de vida
para as mulheres4,5. Esta meta já foi
definida há mais de 25 anos na
Assembléia Mundial de Saúde e na
Conferência Internacional sobre Atenção Primária5 .

A Sociedade Brasileira de Cancerologia recomenda
que, complementando o auto-exame das mamas, toda
mulher na idade entre 20 a 40 anos deve ter as mamas
examinadas por especialista há cada 2 anos6,7. Mulheres
de até 40 anos são responsáveis por menos de 10% dos
diagnósticos, já mulheres jovens com câncer de mama
têm prognóstico pior, devido à prevalência de certas
características histopatológicas, com taxa de recidiva
local duas vezes maior que as idosas quando tratadas
com conservação da mama e têm um atraso no
diagnóstico. A sensibilidade da mamografia em mamas
densas jovens é de somente 68% abaixo dos 40 anos e
de 91% acima dos 50 anos. A maioria dos casos está no
estadio II da doença8,9. Acima de 40 anos recomenda-se
exame anual das mamas por especialista, pois, u-
sualmente, o câncer de mama é uma doença de
mulheres pós-menopausadas8,9.

O câncer de mama é o tumor mais comum entre as
mulheres, e que, nos últimos 50 anos, tem aumentado
cerca de 1 % ao ano, com 60 a 70 % dos casos
detectados em estadio avançado, que poderiam ser

diagnosticados mais precocemente, com protocolo de
prevenção secundária, que inclui: o exame clínico das
mamas por especialista, a mamografia com indicação
e periodicidade avaliadas e o auto-exame das mamas,
embora este último procedimento apresente con-
trovérsias6. Estudos de  meta-análise apontam para a
eficácia do auto-exame como parte da tríade para
rastreamento do câncer de mama partindo da
utilização de métodos mais simples para os de maior
complexidade10,11. Outros trabalhos apontam na mes-
ma direção12,13. Investigação de 20 trabalhos sobre
auto-exame de mamas, sugere que talvez não seja
possível generalizar achados de populações espe-
cíficas de mulheres nos estudos, para populações
femininas genéricas e, mais importante, os estudos
sobre auto-exame de mamas, especialmente aqueles
feitos por enfermeiros, não apresentam acurácia para
concluir vantagens em termos de sobrevida ou

redução de mortalidade por meio
da detecção precoce, pelo auto-
exame de mamas. Isto porque ge-
ralmente são estudos orientados
para o comportamento feminino e
para os fatores associados ao auto-
exame de mamas; sob o ponto de
vista epidemiológico, não são capa-
zes de mostrar claramente asso-

ciações entre “valor” e “eficácia” do auto-exame de
mamas, nem mostram “impacto” deste procedimento
sobre a história natural da doença, sendo estudos
pouco valorizados sob o ponto de vista estatístico,
bem como na avaliação da prevalência e mortalidade
por câncer de mama14.

O protocolo de prevenção secundária cujo en-
foque é a redução da prevalência da doença, faz parte
das estratégias de reestruturação da atenção básica,
visto que, no Brasil, a maior parte da população
feminina não tem acesso à propedêutica mamária,
retardando o diagnóstico precoce do câncer de mama
com o tumor ainda pequeno3,7,15. Neste contexto, o
enfermeiro deve participar tanto da formação como
da informação dos profissionais de saúde, através de
programas de atualização e de educação permanente
do pessoal nos serviços, como também desenvolver
ações de planejamento, assessoria, operacionalização,
avaliação, controle e supervisão de programas vol-
tados á prevenção do câncer, junto à população7,15. 

Os enfermeiros devem reconhecer que a prevenção
do câncer é parte crucial da sua responsabilidade com o

“A MAIOR PARTE DA
POPULAÇÃO FEMININA NÃO

TEM ACESSO À PROPEDÊUTICA
MAMÁRIA, RETARDANDO O
DIAGNÓSTICO PRECOCE DO

CÂNCER DE MAMA”.
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cliente6. Sob o ponto de vista do Programa de Saúde da
Família (PSF), a participação do enfermeiro na definição
de responsabilidades no controle deste agravo pode
encontrar dificuldades na prática generalista, uma vez
que a morbidade evidenciada no câncer de mama
demanda ações de conhecimento específico. Embora o
PSF não preconize um modelo centrado em programas,
a consulta de enfermagem pode ter alcance como
intervenção básica do enfermeiro no direcionamento de
ações de controle no câncer de mama12,13.

Partindo desta atuação sugerida para o en-
fermeiro é evidente que o conhecimento e a ha-
bilidade acerca do protocolo do controle do câncer
de mama  devem estar pautados no princípio da re-
solutividade da atenção básica e na articulação
entre ações de prevenção, cura, paliação e, prin-
cipalmente vínculo, com ações de promoção, pro-
teção e de auto-cuidado5,16.

Enfermeiros familiarizados e capacitados com o pro-
tocolo de detecção precoce do
câncer de mama, significam di-
retrizes comuns alcançadas e opor-
tunidades melhoradas de acesso a
serviços conforme necessidades re-
gionais e perfis epidemiológicos
locais.

Medir a participação dos enfer-
meiros no controle do câncer de
mama em Unidades Básicas de
Saúde (UBS) vinculadas ao Programa Saúde da Família, é
uma forma de avaliar preliminarmente a participação
destes nas ações dirigidas para o ensino do auto-exame
da mama, para a orientação sobre mamografia, para a
execução do exame clínico da mama e para a orientação
sobre fatores de risco, uma vez que podem servir de
subsídios para adaptações em cada região, de acordo
com a capacidade operativa e técnica dos recursos
humanos nas equipes.

OBJETIVOS
O trabalho em questão teve  os seguintes objetivos:

–Caracterizar o perfil do enfermeiro que freqüentava
Especialização em Saúde da Família em 2002/2003 a-
tuantes em Unidades de Saúde da Família (USF);
–Identificar procedimentos desenvolvidos junto às
clientes, pelo enfermeiro, quanto à inspeção, pal-
pação e expressão, no exame clínico das mamas e
ensino do auto-exame;
–Levantar as orientações fornecidas às clientes, pelo

enfermeiro, sobre o auto-exame das mamas, ma-
mografia e fatores de risco para câncer de mama.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Estudo exploratório do tipo inquérito, que des-

creve ações para o controle do câncer de mama
realizadas por enfermeiros, em UBSs com PSF.

Os dados foram coletados na Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo, durante a
realização do, Curso de Especialização em Saúde da
Família, entre a população aleatória de 30 enfermeiros
inseridos em diversas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) de diferentes áreas geográficas do município de
São Paulo, que estavam presentes em sala de aula nos
dias da aplicação do instrumento de coleta de dados,
após esclarecimentos prévios em oportunidades
anteriores, agendamento dos melhores dias a partir da
disponibilidade apontada pela população, além de
Termo de Consentimento Livre e Informado e Termo

de Autorização para Pesquisa as-
sinados, conforme recomendação
do Comitê de Ética em Pesquisa da
Santa Casa de São Paulo  Resolução
CNS 196/96 do Ministério da Saúde.
O critério de inclusão no estudo foi
o desejo voluntário de participar da
pesquisa.

Os enfermeiros preenche-
ram um formulário intitulado “Ins-

trumento para medir a participação dos enfermeiros
no controle do câncer de mama” (Anexo I), pre-
viamente testado em UBSs que não fizeram parte do
estudo. O referido Instrumento foi elaborado
conforme orientações da Américan Câncer Society
7,12,15,17,18,19,20,21 em duas partes:
Parte I - Características sociodemográfica dos
enfermeiros: sexo, idade, localização geográfica da
Unidade Básica de Saúde onde trabalha, tempo de
formado, pós-graduação (especializações), capacita-
ção para o exame clínico das mamas e capacitação para
o ensino do auto-exame das mamas, e
Parte II - Formulário: conhecimento sobre as ações
que favorecem a detecção do câncer de mama
recomendadas pelo Ministério da Saúde, como:
orientações sobre o auto-exame das mamas, sobre a
mamografia, ações nos procedimentos sobre o exa-
me clínico das mamas e orientação sobre fatores de
risco.

O período de coleta de dados foi de agosto a

“É FUNDAMENTAL UMA
POLÍTICA ASSISTENCIAL DE
CONTROLE QUE INCLUA O

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO
CÂNCER DE MAMA COM O

MENOR TAMANHO POSSÍVEL DO
TUMOR E EM ESTÁGIO INICIAL”.

Monitoramento em Saúde
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Dos entrevistados 80% eram do sexo feminino,
com idade entre 25 e 29 anos (46,6%), a maioria
(66,6%) trabalhava em Unidades situadas na Região
Metropolitana da Grande São Paulo, com tempo de
formação inferior há 10 anos (76,6%) e metade
deles já tinham cursado algum curso de espe-
cialização. A maioria dos enfermeiros (56,7%) re-
cebeu capacitação para realização do exame clínico
das mamas durante o curso de graduação, o mesmo

ocorrendo (56,7%) quanto ao ensino do auto-exame
das mamas.
Sobre as ações que favorecem a detecção do tumor
mamário/câncer de mama recomendadas pelo Mi-
nistério da Saúde7,15: auto-exame das mamas, exame

outubro de 2002. Durante a coleta de dados o
pesquisador aguardou o preenchimento do formu-
lário pelos enfermeiros, esclarecendo dificuldades, e
houve o compromisso do pesquisador em informar
os resultados obtidos na pesquisa, na própria unidade
de trabalho.

As respostas dos pesquisados foram descritas em
números absolutos e percentuais após codificação no
Excel tecendo-se algumas relações entre o conhe-
cimento e as ações do enfermeiro sobre o exame
clínico das mamas, o ensino do auto-exame, a reco-
mendação para realização de mamografia e as
orientações sobre fatores de risco.

Características N %

Sexo
Feminino 24 80,0
Masculino 06 20,0

Idade (anos)
25 - 29 14           46,6
30 - 34 10 33,4
35 ou + 06  20,0

Localização geográfica da UBS 
Zona Norte 07 23,3
Zona Leste 07 23,3
Zona Oeste 06 20,0
Outras* 10 33,4

Tempo de formação
1 – 10 23 76,6
11  e  + 07 23,3

Pós-graduação ( especializações)
Sim 15 50,0
Não 15 50,0

Capacitação para o exame clínico das mamas
Graduação 17 56,7
Serviço 04 13,3
Não recebeu 03 10,0
Outras** 06 20,0

Capacitação dos enfermeiros para o ensino 
do auto-exame das mamas

Graduação 17 56,7
Serviço 07 23,3
Não recebeu 02 6,7
Outras * 04 13,3

TABELA 1. Distribuição dos enfermeiros de acordo com
as características sociodemográficas. São Paulo, 2002

RESULTADOS 

*    Outras incluem municípios fora da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
** Outros incluem: pós-graduação, graduação e pós-graduação, graduação e serviço,
pós-graduação e serviço.

Variáveis N  %     

Conhecimento
Sim 17 56,7
Não 13 43,3

Tipo de conhecimento
Auto-exame e mamografia 06 20,0
Auto-exame, mamografia e 
exame clínico 03 10,0
Não descrito 04 13,3
Outros 04 13,3 

TABELA 2. Conhecimento sobre as ações que fa-
vorecem a detecção do tumor mamário / câncer de
mama recomendadas pelo Ministério da Saúde.
São Paulo, 2002

TABELA 3. Orientações sobre o auto-exame no
controle do câncer de mama. São Paulo, 2002

Variáveis N           %     

Faz orientação
Sim 20           66,6
Não 10           33,4

Tipo de orientação
-Freqüência; benefícios;             
data oportuna; o quê procurar;
posições corporais: frente ao espelho
(em pé e deitada); seqüência correta      12           40,0
-Freqüência; benefícios;                         
data oportuna; o quê procurar;
posições corporais: frente ao 
espelho (em pé e deitada) 06           20,0
-O quê procurar; data oportuna              02             6,6
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Variáveis N          %     

Exame Clínico
Sim 17        56,6
Não 13        43,3

Inspeção*
Paciente deitada, braços sob a cabeça 16          -
Paciente em pé/ sentada,braços ao 

lado do corpo 10          -
Paciente em pé/sentada, braços sobre 

a cabeça 10          -
Paciente em pé/sentada, mãos na cintura 10          - 
Paciente em pé, corpo inclinado para frente 06          -

Palpação*
Periferia das mamas                          17          -
Mamilo                                                        16          -
Aréola                                                          16          -
Cavidade axilar                                            15          -
Cauda mamária                                         14          -
Linha axilar posterior                               14          -
Prega inframamária                                 14          -
Região infraclavicular                                 12          -
Linha média esternal                  12          -
Região supraclavicular                                11          -

Expressão dos mamilos
Sim 16        53,3
Não 14        46,6

Freqüência do exame clínico
Sim, pelo menos a cada 2 anos antes 
dos 40 anos 0           -
Sim, pelo menos uma vez ao ano após 
50 anos 4          13,3
Não 26        86,6    

TABELA 5. Procedimentos no exame clínico das ma-
mas no controle do câncer de mama. São Paulo, 2002

Variáveis N             %     

Orientações
Sim 13            43,3
Não 17            56,7

Tipo de orientações*
Acima de 50 anos                               09              -
Conforme recomendação médica     04              -
Acima de 35 anos com fatores de                        
risco ou suspeita 02              -
Acima de 50 anos com fatores de                           
risco ou suspeita 02              -
Pelo menos cada 2 anos                    02              -
Acima de 35 anos                               01              -
Só se houver suspeita                         01              -

TABELA 4. Orientações sobre a mamografia no
controle do câncer de mama. São Paulo, 2002

* Totaliza um número maior que 13 (assertivas dos enfermeiros) porque alguns de-

les mencionaram mais de uma resposta; considerou-se todas.

* Totaliza um número maior que 17 (assertivas dos enfermeiros) porque alguns deles

mencionaram mais de uma resposta, das quais todas foram consideradas.

Monitoramento em Saúde

clínico e a mamografia, 56,7%, ou seja, apro-
ximadamente metade dos enfermeiros, relatou ter
conhecimento das orienteções preconizadas ofi-
cialmente mas, destes, apenas 10% as descreveu
corretamente. Em “outros” apareceram ações co-
mo: agendamento de consulta médica se ne-
cessário, levantamento da história familiar e fazer
encaminhamento para o mastologista.

Quanto às orientações sobre auto-exame das
mamas, 66,6% dos enfermeiros mencionaram de-
senvolver esta atividade e, destes, 40% a fazem de
modo mais completo, reforçando a freqüência que
deve ser realizado, os benefícios, a data oportuna, o
que procurar, as posições corporais adequadas,
além da seqüência correta.

A maioria dos enfermeiros
(56,7%) não faz orientação sobre
mamografia. Essas orientações fo-
ram feitas por 43,3% dos en-
fermeiros, especialmente para as
mulheres acima de 50 anos ou,
genericamente, conforme reco-
mendação médica.

As mulheres acima de 35
anos com suspeita de tumor
mamário ou fatores de risco
presentes também devem ser encaminhadas, conforme
o Ministério da Saúde7,15, mas apenas dois, entre os 13

enfermeiros que orientam sobre
mamografia, mencionaram fazer
esta indicação.

Quanto ao exame clínico,
56,6% dos enfermeiros o rea-
lizam e concentram a avaliação
na inspeção, com a paciente dei-
tada em decúbito dorsal, e bra-
ços sob a cabeça. Durante a
palpação, examinam mais fre-

qüentemente a periferia das mamas, o mamilo, a
aréola e a cavidade axilar.

“MEDIR A PARTICIPAÇÃO DOS
ENFERMEIROS NO CONTROLE DO

CÂNCER DE MAMA EM UBS É
UMA FORMA DE AVALIAR A
PARTICIPAÇÃO DESTES NAS
AÇÕES DIRIGIDAS PARA O

ENSINO DO AUTO-EXAME...”
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DISCUSSÃO
O presente trabalho mostrou o importante papel dos

cursos de graduação no favorecimento de processos de
implementação de práticas generalistas de saúde no
controle da morbi-mortalidade prevalente no país. A-
pesar disto, uma afirmação parece pertinente, a saber: a
vertiginosa ampliação de faculdades de enfermagem
com um ensino voltado a doenças (que é histórico) nem
sempre traduz-se naquelas de interesse epidemiológico e
coletivo (que quando monitoradas podem receber
intervenções de impacto reduzindo a morbi-mortalidade
na população). Por não ser objeto principal desta
investigação, pensamos que outros estudos podem

levantar na graduação em enfermagem o ensino teórico-
prático do câncer de mama e seus desdobramentos
(prevenção, diagnóstico, terapêutica, reabilitação e
outros), que inclua tanto o docente como o discente. O
serviço apareceu como a segunda fonte de capacitação
para implementação de ações necessárias à resolu-
tividade da demanda por assistência  da população
feminina.

Evidenciou-se também que os enfermeiros estudados
têm conhecimentos e ações assistemáticas e hetero-
gêneas quanto ao controle do câncer de mama, o que
compromete a otimização de recursos humanos para o
controle da doença, quando se considera a capacitação
das equipes sob o ponto de vista regional.
Embora 56,7% dos enfermeiros tenham registrado
conhecer as ações que favorecem a detecção do tumor
mamário recomendadas pelo Ministério da Saúde,
apenas 10% demonstrou conhecê-las adequadamente,
mesmo tratando-se de assunto relacionado a Políticas
Públicas de Saúde.

As ações mencionadas com maior freqüência para o
controle do câncer de mama foram o ensino do auto-
exame de mamas (66,6%) e o exame clínico (56,7%),
seguidas das orientações sobre mamografia (43,3%) e
orientação sobre fatores de risco (36,6%). Observa-se
que os enfermeiros ainda centralizam-se no ensino
controvertido do auto-exame de mamas,  quando é a ma-
mografia que pode detectar casos de câncer de mama
não diagnosticados pelo exame clínico. Estudos relatam
que há 20 anos de sobrevida em 95,1% dos casos de
tumores malignos detectados mamograficamente e 78%
para aqueles com lesão palpável por exame clínico8,22. A
detecção e o tratamento do câncer de mama, antes que
se torne palpável, é a melhor forma de controle desta
doença nos dias atuais. Quanto aos fatores de risco,
outro aspecto menos explorado pelos enfermeiros foi a
garantia de informações relevantes como parte inte-
grante da Vigilância da Saúde, porque a magnitude do
câncer entre uma população está relacionada prin-
cipalmente com estes fatores da qual a mulher se expõe.
É fundamental, portanto, a capacitação dos técnicos
envolvidos na vigilância do câncer e dos seus fatores
de risco.

CONCLUSÃO
Como principais resultados este estudo destacou: - o
perfil dos entrevistados caracterizou-se por serem prin-
cipalmente do sexo feminino, com idade entre 25 e 30

Variáveis N       %   
Fatores de risco: Sim 11     36,6

Não 19     63,4
Tipo de orientações*

História familiar 11       -
Câncer prévio de mama 10       -
Idade 08       -
Dieta rica em gorduras 07       -
Nuliparidade 07       -
Biópsia prévia de mama 06       -
Doença mamária benigna 05       -
Primeira gestação em idade acima dos 30 anos 05       -
Ingesta regular de álcool 05       -
Menarca precoce 05       -
Menopausa tardia (a partir dos 50 anos) 04       -
Exposição à radiação ionizante antes dos 35 anos 04       -

* Totaliza um número maior que 11 (assertivas dos enfermeiros) porque alguns deles

mencionaram mais de uma resposta, foram todas consideradas.

Quanto à expressão, 53,3% dos enfermeiros o
fazem. Chama atenção que apenas 13,3% dos en-
fermeiros orientam a freqüência necessária para o
rastreamento do câncer de mama por meio do exame
clínico e apenas no grupo etário acima dos 50 anos.
Ou seja, 86,6% dos enfermeiros sequer mencionam a
importância do exame clínico periódico das mamas
por profissional treinado nos grupos etários de menos
de 40 anos e mais de 50 anos.

A maioria dos enfermeiros (63,3%) não orienta
sobre fatores de risco para câncer de mama. Entre os
36,6% dos que  desenvolvem essas  orientações, as
mais citadas são: história familiar, câncer prévio de
mama e idade. Dieta rica em gorduras, nuliparidade e
biópsia prévia de mama também foram mencionados
com considerável freqüência.

TABELA 6. Orientações sobre fatores de risco
no controle do câncer de mama. São Paulo, 2002
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anos, a maioria trabalhando em Unidades situadas na
Região Metropolitana da Grande São Paulo, com tempo
de formação inferior a 10 anos e metade deles já tendo
cursado algum curso de especialização;
- Dos enfermeiros pesquisados 56,7% recebeu capa-
citação para realização do exame clínico das mamas
durante o curso de graduação, o mesmo ocorrendo
(56,7%) quanto ao ensino do auto-exame das mamas;
- 56,7% dos enfermeiros registraram conhecer as ações
que favorecem a detecção do tumor mamário reco-
mendadas pelo Ministério da Saúde, mas apenas 10%
demonstrou conhecê-las corretamente;
- as ações mencionadas com maior freqüência para o
controle do câncer de mama foram o ensino do auto-
exame de mamas (66,6%) e o exame clínico (56,7%),
seguidas das orientações sobre mamografia (43,3%) e
orientação sobre fatores de risco (36,6%);
- 66,6% dos enfermeiros mencionaram desenvolver o
ensino do auto-exame de mamas, embora apenas  40%
demonstrou realizá-lo de modo completo;
- 56,7% dos enfermeiros não fazem orientação sobre
mamografia; dos 43,3% que o fazem, a informação é
voltada predominantemente às mulheres com mais de
50 anos, ou, genericamente, conforme orientação
médica;
- 56,7% dos enfermeiros realizam o exame clínico das
mamas;
- a inspeção das mamas é feita principalmente com a
cliente deitada, em decúbito dorsal e braços sob a
cabeça;
- a palpação das mamas é feita mais freqüentemente na
periferia das mamas, no mamilo, na aréola e na cavidade
axilar;
- a expressão é feita por 53,3% dos enfermeiros;
- 86,6% dos enfermeiros não mencionam a importância
do exame clínico periódico das mamas por profissional
treinado nos grupos etários de menos de 40 anos e mais
de 50 anos;
- 13,3 % dos enfermeiros orientam a freqüência
necessária para o rastreamento do câncer de mama por
meio do exame clínico apenas no grupo etário acima
dos 50 anos;
- 63,3% dos enfermeiros não orientam sobre fatores de
risco para câncer de mama;
- 36,6% dos enfermeiros que desenvolvem orientações
sobre fatores de risco para câncer de mama, citam mais
freqüentemente: história familiar, câncer prévio de
mama e idade. 

Os resultados apresentados direcionam-nos as

seguintes recomendações: ampliação do estudo, in-
vestigação sobre o ensino teórico-prático do câncer de
mama na graduação, bem como uma melhor capa-
citação em serviço sobre tal agravo, aos enfermeiros que
atuam em Unidades Saúde da Família com PSF.
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ANEXO I - INSTRUMENTO PARA MEDIR A PARTICIPAÇÃO DOS ENFERMEIROS NO CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA

Parte - I -  CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS
1) Sexo:   (  )F   (  )M                              2) Idade: ____________
3) Localização geográfica da Unidade Básica de Saúde onde você trabalha no município de São Paulo:
(  )Zona Norte (  )Zona Sul (  )Zona Leste (  ) Zona Oeste(  ) outro município, Qual___ 
4) Tempo de formado (a): ______________________________________
5) Pós-graduação (especializações):  (  ) não (  ) sim    Indique qual (quais): 
6) Recebeu capacitação para o exame clínico das mamas: 
(  ) não recebeu   (  ) na graduação (  ) em serviço (  ) na pós-graduação
07) Recebeu capacitação para o ensino do auto-exame das mamas:
(  ) não recebeu   (  ) na graduação (  ) em serviço (  ) na pós-graduação

Parte - II -  FORMULÁRIO
1) Conhece as ações que favorecem a detecção do tumor mamário / câncer de mama recomendadas pelo Ministério da Saúde?
(  ) não (  ) sim          Quais são?  _________________________________________
2) Orientações sobre o auto-exame no controle do câncer de mama:
(  ) não faço orientações sobre o auto-exame das mamas
(  ) faço orientações sobre o auto-exame das mamas
No caso da resposta anterior ser afirmativa, assinale as orientações fornecidas por você, junto às mulheres, quanto ao auto-exame
das mamas:
2.1 ( )  ensina com qual freqüência se deve fazer o auto-exame
2.2 ( )  relata benefícios do auto-exame 
2.3 ( )  orienta data oportuna do mês para fazer o auto-exame
2.4 ( )  ensina o quê procurar durante o auto-exame
2.5 ( ) orienta quanto as posições corporais corretas para o auto-exame: em frente ao espelho (em pé) e deitada
2.6 ( )relata a seqüência correta do auto-exame
3 ) Orientações sobre a mamografia  no controle do câncer de mama :
(  ) não faço orientação sobre mamografia 
(  ) faço orientação sobre mamografia
No caso da resposta anterior ser afirmativa, assinale as orientações fornecidas por você, junto às mulheres,sobre a mamografia no
controle do câncer de mama:
3.1 ( ) conforme recomendação médica
3.2 ( ) acima de 35 anos  
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3.3 ( ) acima de 35 anos com fatores de risco ou suspeita
3.4 ( ) acima de 50 anos           
3.5 ( ) acima de 50 anos com fatores de risco ou suspeita
3.6 ( )  pelo menos cada 2 anos
3.7 ( )  só se houver suspeita
4) Assinale os procedimentos desenvolvidos no exame clínico das mamas :
(  ) não realizo exame clínico das mamas
(  ) realizo o exame clínico das mamas
No caso da resposta anterior ser afirmativa, assinale os procedimentos desenvolvidos por você, junto às mulheres, quanto ao exame
clínico das mamas:
4.1   INSPEÇÃO
4.1.1 (  ) inspeciona as mamas da paciente com ela em pé/ sentada e com os  braços pendentes ao lado do corpo
4.1.2 (  ) inspeciona as  mamas da  paciente  com ela  em pé/ sentada e  com os braços  

sobre a cabeça 
4.1.3 (  ) inspeciona as mamas da paciente com ela em pé/ sentada  e com as  mãos na   

cintura
4.1.4 (  ) inspeciona as mamas da paciente com ela  em  pé  e  com  o  corpo  inclinado 

para a frente
4.1.5 (  )inspeciona as mamas da paciente com ela deitada com os braços sob a cabeça
4.2   PALPAÇÃO
4.2.1  (  ) posiciona a paciente em decúbito dorsal com o braço sob a cabeça
4.2.2  (  ) palpa região supraclavicular
4.2.3  (  ) palpa região infraclavicular
4.2.4  (  ) palpa a partir da linha média esternal
4.2.5  (  ) palpa a prega inframamária
4.2.6  (  ) palpa a linha axilar posterior
4.2.7  (  ) palpa dentro da axila
4.2.8  (  ) palpa a cauda mamária
4.2.9  (  ) palpa toda a periferia das mamas
4.2.10(  ) palpa mamilo
4.2.11(  ) palpa aréola
4.3    EXPRESSÃO
4.3.1  nao faz        (  )      (  ) faz a expressão dos mamilos
4.4 FREQUÊNCIA DO EXAME CLÍNICO
4.4.1 nao orienta( ) orienta exame clínico pelo menos uma vez ao ano (  )
5) Informações sobre os fatores de risco para câncer de mama:
(  ) não informo sobre fatores de risco para câncer de mama
(  ) informo sobre os fatores de risco para câncer de mama
No caso da resposta anterior ser afirmativa, assinale os fatores de risco para câncer de mama que você informa:
5.1   ( ) menarca precoce
5.2   ( ) menopausa tardia ( além dos 50 anos )
5.3   ( ) primeira gestação em idade acima dos 30 anos
5.4   ( ) nuliparidade
5.5   ( ) doença mamária benigna
5.6   ( ) exposição prévia à radiação ionizante antes dos 35 anos
5.7   ( ) câncer prévio de mama
5.8   ( ) dieta rica em gorduras
5.9   ( ) biópsia prévia de mama
5.10 ( ) idade
5.11 ( ) ingesta regular de álcool (risco moderado)
5.12 ( ) história familiar de câncer de mama (na mãe, tias ou irmãs, se foi bilateral e se desenvolveu antes da menopausa)
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