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RESUMO  
  

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo geral, descrever o 
caminho percorrido por mulheres a partir de um pré-diagnóstico de câncer de mama 
em uma determinada cidade do meio oeste de Santa Catarina. Para atingir o objetivo 
geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: verificar as condições físicas 
e psicológicas das pacientes que confirmaram câncer de mama; verificar quanto 
tempo levou do primeiro exame comprobatório até o início do tratamento; comparar 
os dados coletados com o que preconiza o ministério da saúde e propor melhorias 
para a secretaria de saúde do município para acelerar o processo de diagnóstico e o 
tratamento. Para o desenvolvimento dos objetivos específicos a metodologia da 
pesquisa foi de natureza qualitativa e quantitativa; através de pesquisas do tipo 
exploratória, descritiva, bibliográfica, documental e estudo de caso. As técnicas e 
instrumentos para coleta de dados foram através de entrevista estruturada com 
perguntas fechadas e direcionadas, consulta a documentos e arquivos eletrônicos. A 
análise dos dados foi através da tabulação dos dados em tabelas de acordo com 
metodologia da análise quantitativa da estatística descritiva. Através do 
desenvolvimento dos objetivos específicos, constatou-se que o trabalho de prevenção 
é eficaz para a descoberta precoce do câncer, em virtude da demanda o processo de 
diagnostico demora mais do que o ministério da saúde preconiza e não há 
disponibilidade de programas de apoio psicológico ofertado pela secretaria municipal. 
Sugere-se, portanto, a revisão dos pedidos de exames na fila de espera, a criação de 
um protocolo de atendimento dentro do programa de saúde da mulher, voltado aos 
problemas oncológicos que contemple o tratamento às implicações psicológicas.    
  

Palavras-chave: Câncer de Mama; Caminho Percorrido e Tempo de Diagnostico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ABSTRACT  

The objective of this study was to describe the path taken by women from a 
prediagnosis of breast cancer in a city in the mid-west of Santa Catarina. To achieve 
the general objective, the following specific objectives were defined: to verify the 
physical and psychological conditions of the patients who confirmed breast cancer; 
check how long it took from the first test to the start of treatment; compare the data 
collected with what is recommended by the Ministry of Health and propose 
improvements to the municipal health department to accelerate the process of 
diagnosis and treatment. For the development of the specific objectives the 
methodology of the research was qualitative and quantitative; through exploratory, 
descriptive, bibliographic, documentary and case study research. The techniques and 
instruments for data collection were through a structured interview with closed and 
directed questions, consultation of documents and electronic files. Data analysis was 
done by tabulating the data in tables according to the methodology of quantitative 
analysis of descriptive statistics. Through the development of the specific objectives, it 
was found that the prevention work is effective for the early detection of cancer, 
because of the demand the diagnostic process takes longer than the Ministry of Health 
advocates and there is no availability of psychological support programs offered by the 
municipal secretary. Therefore, it is suggested to review the requests for exams in the 
waiting list, the creation of a protocol of care within the women's health program, 
focused on the oncological problems that contemplate the treatment to the 
psychological implications.  

  

Keywords: Breast Cancer; Path traveled and Diagnostic Time..  
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1 INTRODUÇÃO  
  

Conforme dados do Caderno de Atenção Básica – Controle dos Cânceres do 

Colo do Útero e da Mama, do Ministério da Saúde os elevados de números de 

incidência e de mortalidade por câncer vem atraindo o olhar dos profissionais de saúde 

para criar métodos de prevenção e promoção à saúde do paciente, além de medidas 

paliativas quando necessárias. “O controle dos cânceres do colo do útero e da mama 

depende de uma atenção básica qualificada e organizada, integrada com os demais 

níveis de atenção. Somente dessa forma é possível combater as doenças e diminuir 

a mortalidade por elas”. (MINISTERIO DA SAÚDE, P. 01).  

   

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em 
comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os 
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do 
corpo. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células 
do corpo. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele porque a 
pele é formada de mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início em 
tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele é denominado carcinoma. Se 
começa em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é 
chamado de sarcoma. (INCA, 2017, p. 01).  

  

O câncer de mama é também chamado de carcinoma de mama, pois se trata 

de uma doença que tem seu início no tecido epitelial. É um dos vários tipos de câncer 

que se conhece até hoje, é a doença que mais ocorre entre mulheres em todo o mundo 

e o mais temido por elas, devido às várias implicações que ele traz. Entre elas, estão 

algumas alterações psicológicas que são desencadeadas a partir de um 

prédiagnóstico de câncer de mama, gerando situações de medo, angustia, distorção 

de sua imagem corporal, etc.  

  

O câncer de mama, assim como outras neoplasias malignas, resulta de uma 
proliferação incontrolável de células anormais, que surgem em função de 
alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a 
fatores ambientais ou fisiológicos. Tais alterações genéticas podem provocar 
mudanças no crescimento celular ou a morte celular programada levando ao 
surgimento do tumor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, P. 84).  

    

Compreendendo as complicações que o carcinoma de mama surgiu a 

necessidade de saber qual o caminho percorrido por mulheres a partir de um 

prédiagnóstico de câncer de mama em uma determinada cidade do meio oeste de 

Santa Catarina.  

O tema abordado justificou-se pela necessidade de criar mecanismos de  
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controle e registro, para definir e conhecer o tempo percorrido entre o diagnóstico e o 

início do tratamento do câncer de mama em mulheres de uma cidade do meio oeste 

catarinense.   

O conhecimento real do atual processo, foi de grande importância para a 

verificação dos possíveis pontos falhos, assim como a avaliação dos protocolos de 

atendimento para os casos de câncer de mama. Além de constatar se a realidade atual 

está de acordo com a normativa do ministério de saúde.   

É de comum senso que o diagnóstico precoce bem como o início do tratamento 

do câncer, pode interferir positivamente no prognóstico da paciente. Diante disse 

notou-se ser oportuno o presente estudo, pois o mesmo poderá colaborar para abreviar 

o início do tratamento e aumentar as chances de cura.   

Sendo assim este trabalho de conclusão de curso, foi viável pelo fato de, não 

gerar nenhum prejuízo aos envolvidos, e colaborar para o aperfeiçoamento dos 

processos das normas de trabalho, auxiliando a gestão da secretaria de saúde.  Este 

trabalho teve como objetivo geral descrever o caminho percorrido por mulheres a partir 

de um pré-diagnóstico de câncer de mama em uma determinada cidade do meio oeste 

de Santa Catarina. Dando continuidade ao estudo com os objetivos específicos que 

nortearam os caminhos da pesquisa onde verificamos as condições físicas e 

psicológicas das pacientes que confirmaram câncer de mama, onde foi aplicado 

questionário nas mulheres que apresentaram BI-RADS (Breast Image Reporting and 

Data System) acima de III, no ano de 2017. Sendo assim verificamos quanto tempo 

levou do primeiro exame comprobatório até o início do tratamento. Comparamos os 

dados com o que preconiza o ministério da saúde. Propusemos melhorias para a 

secretaria de saúde do município que acelerem o processo de diagnóstico e o 

tratamento.  

O presente trabalho propôs a verificação do caminho percorrido por mulheres a 

partir de um pré-diagnóstico de câncer de mama em uma cidade do meio oeste 

catarinense. Para atingir esse objetivo, a natureza da pesquisa a foi realizada de 

origem qualitativa e quantitativa.   

  

  

  

  



1�  
  

  
2 DESENVOLVIMENTO  
  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  
  

2.1.1 Anatomia Humana 
  

 Entender o corpo humano, sua forma de funcionamento, e a maneira como as doenças 

nos afetam tem sido cada vez mais uma prática comum, mesmo para pessoas sem 

conhecimento científico. Visto que, faz parte do interesse por nossa própria saúde, 

além de ter se tornado normal a tomada de decisões em conjunto com médicos sobre 

a escolha de tratamentos próprios ou de nossos familiares. A anatomia é a ciência que 

estuda a estrutura do corpo, através do procedimento de cortá-lo em diversas partes, 

ou através de sua dissecação. Além da anatomia, a Fisiologia é o estudo que tem o 

objetivo de entender como é o funcionamento do corpo. Essas ciências estão ligadas 

e formam a base de toda prática médica. A doença é caracterizada como uma 

alteração na estrutura ou no funcionamento normal do corpo (COHEN, WOOD, 2004).   

 Como toda ciência, anatomia tem sua linguagem própria. Ao conjunto de termos para 

designar e descrever o organismo ou suas partes dá-se o nome de terminologia 

anatômica. Com o extraordinário acúmulo de conhecimentos do final do século XIX, 

graças aos trabalhos de importantes “escolas anatômicas”, as mesmas estruturas do 

corpo humano recebiam denominações diferentes nestes centros de estudos e 

pesquisas (DANGELO, FATINNI, 2007, P. 04).  

 Segundo, Palastanga, Field e Soames (2000, p.47) “[...] a Anatomia é a ciência que 

estuda, macro e microscopicamente, a constituição e o desenvolvimento dos seres 

organizados”.  

  

2.1.1 Divisão do Corpo Humano  
  

O corpo humano divide-se em cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça 

corresponde à extremidade superior do corpo estando unida ao tronco por uma parte 

estreitada, o pescoço. Dos membros, dois são superiores e dois, inferiores. As partes 

do corpo humano apresentam as seguintes subdivisões:  
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• cabeça: fronte (a testa); occipital (porção posterior e inferior da cabeça); têmpora 

(porção lateral, anterior à orelha); orelha e face (na qual se reconhecem o olho, 

a bochecha, o nariz, a boca e o mento);  

• pescoço;  

• Tronco: tórax, abdome; pelve e dorso;  

• Membro superior: cingula do membro superior; axila; braço; cotovelo; antebraço 

e mão (carpo, metacarpo, palma, dorso da mão, dedos da mão);  

• Membro inferior: cíngulo do membro inferior, nádegas; quadril; coxa; joelho; 

perna (a parte posterior é chamada sura, conhecida como panturrilha) e pé (tarso, 

calcanhar, metatarso, planta, dorso do pé, dedos do pé). (DANGELO, FATINNI, 

2007, P. 05).  

  

2.1.2 Sistema Genital Feminino 
  

 De acordo com o site Anatomia do Corpo Humano (2017) os órgãos do sistema genital 

feminino (ovários, trompas de falópio, útero, vagina, vulva e mamas), são responsáveis 

pela reprodução, que ocorre durante a idade de fecundidade da vida da mulher, através 

das funções de ovulação, fecundação, nidação, desenvolvimento do embrião, parto e 

amamentação.   

 Conforme Dangelo e Fatinni (2007, p. 186): “O sistema genital feminino é o conjunto 

de órgãos encarregados da reprodução da mulher. Na verdade, o sistema genital 

masculino, o sistema feminino e o sistema tegumentar, este principalmente por incluir 

as mamas, continuem o aparelho reprodutor”.  

 Os órgãos do sistema genital feminino desempenham as funções de fornecer os 

gametas femininos, de cópula, de fecundação, de receber, alojar e manter o produto 

conceptual em desenvolvimento e da expulsão no parto. Além disso, as mamas, 

embora pertencentes ao sistema tegumentar, são anexadas a esse sistema devido à 

sua função de lactação para nutrir o lactente. (DANGELO, FATTINI, 2007, P.  

186).  

  

2.1.3 Mamas  
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 A mama que é parte integrante do sistema reprodutor feminino tem como principal 

função fornecer alimento para o bebe após o seu nascimento, através da 

amamentação. As glândulas mamárias são formadas de maneira semelhante às 

glândulas sudoríferas, pois as mesmas pertencem ao sistema tegumentar. O sistema 

tegumentar proporciona ao corpo um revestimento protetor e é constituído pela pele e 

seus anexos (pele, unhas, glândulas sudoríferas, glândulas sebáceas e as mamas), 

entre outras funções mantem a temperatura do corpo. O início do desenvolvimento das 

glândulas mamárias se dá na puberdade, atingindo seu completo desenvolvimento no 

final de uma gravidez, através do hormônio prolactina que estimula as células 

secretoras das glândulas mamárias (COHEN, WOOD, 2004).   

 “A mama feminina é constituída por um corpo glandular que repousa sobre a parede 

do tórax. Envolto pelo fáscia e recoberto por pele, se estende até a região da axila 

formando o prolongamento axilar [...]” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, P. 83).  

Conforme Dangelo e Fattini, (2007, p. 197):  

  

 As mamas são anexos da pele, pois seu parênquima é formado de glândulas cutâneas modificadas 
que se especificam na produção de leite após a gestação. A mama é uma 
proeminência bilateral da parede anterior do tórax, formada por uma porção 
glandular, por tecido adiposo.  

  

 Conforme o Ministério da Saúde (2013, p. 83) “A pele se diferencia em sua porção 

central, formando a aréola de onde emerge a papila, constituindo o complexo  

areolopapilar [...]”.   

  De acordo Dangelo e Fattini, (2007, p. 198), papila mamária é:  

  

 É uma projeção onde desembocam os 15 a 20 ductos lactíferos dos respectivos lobos da glândula 
mamaria. A papila é composta principalmente de fibras musculares lisas, 
podendo tornar-se rija. A papila da mama é abundantemente inervada. Ao 
redor da papila á uma área de maior pigmentação, a aréola mamaria, onde 
existem glândulas sudoríparas e sebáceas, estas formando pequenos 
tubérculos.   

  

  O corpo da mama é formado por dois sistemas:   

• Sistema Ductal: constituído por ductos que iniciam na papila mamária e 

apresentam ramificações;  

• Sistema Lobular: constituído de lóbulos que estão localizados nas ramificações 

ductais.  
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 A função dos lóbulos é produzir o leite e os ductos fazem o transporte até a papila mamária. Os sistemas 
são sustentados pelo tecido conjuntivo e gorduras, por onde passam os 
nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. Os vasos linfáticos têm a função de 
drenar, principalmente, a linfa para os linfonodos da cadeia axilar. A mama é 
fixada no conjunto muscular formado pelos músculos peitorais maior, menor e 
serrátil anterior (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, P. 83).  

  
  
2.1.4 Câncer  
  

Conforme Schwartsmann e Martelete (2004, p. 837): “As neoplasias constituem 

um grupo de doenças vasto e heterogêneo, caracterizado pelo crescimento anormal e 

pela tendência à disseminação para os demais tecidos do organismo”.  

  

 O crescimento anormal e desordenado das células, sem nenhum propósito especifico é conhecido 
como tumor. Os tumores podem ser benignos, quando seu crescimento está 
limitado a uma cápsula que delimita sua propagação. Quando o tumor cresce 
livremente sem a limitação da cápsula e atinge outros tecidos ou partes do 
corpo ele é classificado como tumor maligno. A esse processo de propagação 
para outros tecidos é dado o nome de metástase (COHEN, WOOD, 2004).  

  

Segundo Collins e Trent (2002, p. 534):  

  

 O câncer surge em decorrência de alterações do DNA que resulta em proliferação desenfreada de 
células. A maioria dessas alterações envolve modificações sequenciais no 
DNA (i. e, mutação). Podem surgir em consequência de erros de replicação 
aleatórios, exposição a carcinógenos (p.ex., radiação) ou processo defeituoso 
de reparo do DNA.   

  

 De acordo com Longo e Fenton (2002, p. 541) “Duas características definem um 

câncer: o crescimento celular não-regulado por sinais externos (i. e., autônomo) e a 

capacidade de invadir tecidos e enviar metástases para colonizar locais distantes  

[...]”.  

  

2.1.4.1 Tumores Benignos  
  

 Os tumores benignos oferecem menos riscos à vida do paciente, pois seu crescimento 

celular está limitado pela capsula de contenção que e delimita o seu crescimento e 

impossibilita que as mesmas atinjam outros tecidos. A capsula de contenção facilita a 

completa remoção cirúrgica do tumor. Entretanto alguns tumores benignos podem 

crescer dentro de outros órgãos, e podem prejudicar o funcionamento do órgão. 

Seguem relacionados os nomes de alguns tumores benignos (a maioria dos nomes 
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termina com oma – tumor): Papiloma, adenoma, lipoma, osteoma, mioma, angioma, 

nevus, condroma (COHEN, WOOD, 2004).    

  

  

  
  De acordo com Caleffi (2004, p. 435):  

  

 Fibroadenoma. É a lesão benigna mais comum da mama, e pode ser encontrada em qualquer idade 
depois da puberdade, principalmente na terceira década de vida. É hormônio-
dependente e pode aumentar de tamanho no período próximo à menstruação. 
Clinicamente, os nódulos são indolores, bem circunscritos, móveis e de 
consistência elástica. A punção do nódulo pode ajudar no diagnóstico 
diferencial com cisto. O tratamento é cirúrgico em mulheres acima de 25 anos 
e em fibroadenomas que tendem a crescer ou sintomáticos.  

  

2.1.4.2 Tumores Malignos  
  

 Tumores malignos, diferentemente dos tumores benignos, podem causar morte independentemente de 
onde ocorrem. A palavra câncer significa  
“caranguejo”, e este é o descritivo: um câncer emite extensões semelhantes a 
garras para o tecido vizinho. Um câncer também espalha “sementes”, que se 
estabelecem sozinhas em outras partes do corpo. Estas sementes são, 
naturalmente, células cancerígenas, e são transportadas para todas as partes 
do corpo humano pelo sangue ou pela linfa (um outro líquido circulante). 
Quando as células cancerígenas alcançam seu destino, imediatamente 
formam novos tumores (secundários), ou metástases. Os tumores malignos, 
além disso, crescem muito mais rapidamente do que os tumores benignos 
(COHEN, WOOD, 2004, P. 51).  

  

 Os tumores malignos dividem-se em duas categorias de acordo com seu tecido de 

origem:   

• Carcinoma: originado no tecido epitelial é o tipo de câncer que mais acometem as 

pessoas, normalmente atinge a pele, boca, o pulmão, as mamas, o estômago, etc. • 

Sarcoma: originado no tecido conectivo de todos os tipos e por isso são encontrados 

em todas as partes do corpo, as suas células são disseminadas pela corrente 

sanguínea e podem causar tumores secundários nos pulmões. (COHEN, WOOD, 

2004).  

  

 As neoplasias malignas são caracterizadas por uma proliferação incontrolável de células anormais, que 
na maioria das vezes se originam de uma única célula. O câncer é uma doença 
do genoma, resultante de um acúmulo de deficiências genéticas, hereditárias 
ou adquiridas mediante uma série de insultos ambientais, tais como dieta, 
poluição, estresse, substâncias químicas carcinogênicas e radiação, entre 
outras (CALEFFI, 2004, P. 437).  
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2.1.4.3 Câncer de Mama  
  

 No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer da mama também é o mais incidente 
em mulheres de todas as regiões, exceto na Região Norte, onde o câncer do 
colo do útero ocupa a primeira posição. Para o ano de 2011, foram estimados 
49.240 casos novos, que representam uma taxa de incidência de 49 casos por 
100 mil mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, P. 85).  

  

 De acordo com o Ministério da Saúde: “O carcinoma invasivo da mama constitui um 

grupo de tumores epiteliais malignos que transpassam a membrana basal da unidade 

ductotubular terminal, invade o estroma e tem potencial para produzir metástases 

(MINISTERIO SAÚDE, 2013)”.  

  Conforme Lippman (2002, p. 606):  

  

 [...] O câncer de mama humano é uma doença clonal; uma única célula transformada – o resultado final 
de uma série de mutações somáticas (adquiridas) ou da imagem germinativa 
– é capaz de expressar todo o potencial maligno. Por consequente, o câncer 
de mama pode existir por um longo período como uma doença não-invasiva 
ou uma doença invasiva, porém não-metastática.  

  

  “O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais 

da mama, que forma um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se 

desenvolvem rapidamente, outros não” (INCA, 2015).  

Conforme dados do Caderno de Atenção Básica – Controle dos Cânceres do 

Colo do Útero e da Mama, do Ministério da Saúde:   

  

 O câncer de mama, assim como outras neoplasias malignas, resulta de uma proliferação incontrolável 
de células anormais, que surgem em função de alterações genéticas, sejam 
elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais ou 
fisiológicos. Tais alterações genéticas podem provocar mudanças no 
crescimento celular ou na morte celular programa, levando ao surgimento do 
tumor”. (MINISTERIO DA SAÚDE, P. 84).  

  

 “O câncer de mama é uma doença dependente de hormônios. As mulheres sem 

ovários funcionantes que nunca receberam reposição estrogênica não desenvolvem 

câncer de mama (LIPPMAN, 2002, P. 606)”.   
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2.1.4.4 Manifestação Clínica  
  

 O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de um nódulo, geralmente indolor, duro 
e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem 
definidos. Alguns estudos apontam que os nódulos representam 90% da 
apresentação inicial dos casos assintomáticos confirmados de câncer e que 
cerca de 10% dos nódulos suspeitos tem diagnóstico de câncer confirmado 
posteriormente (MINISTERIO DA SAÚDE, 2013, P.88).  

  

Outros sinais de câncer de mama incluem:  

• Endurecimento da mama;  

• Secreção mamilar;  

• Eritema mamário;  

• Edema mamário em “casca de laranja”;  

• Retração ao abaulamento;  

• Inversão, descamação ou ulceração do mamilo;  

• Linfonodos axilares palpáveis (MINISTERIO DA SAÚDE, 2013, P.88).  

  

2.1.4.5 Diagnóstico de Câncer Precoce  
    

 “O auto-exame da mama, o exame clínico da mama por um profissional da saúde e a 

mamografia vem sendo recomendados como triagem úteis [...] (BRAWLEY E 

KRAMER, 2002, P. 533) ”.  

“Nessa estratégia é fundamental a educação da mulher e dos profissionais de 

saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer de mama, assim como 

o acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAUDE, 2013,  

P. 90) ”.  

 “[...] é especialmente importante em contextos onde predomina a apresentação do 

câncer de mama em fase avançada, pois o estadiamento em fase inicial possibilita 

terapias efetivas e menos agressivas (MINISTÉRIO DA SAUDE, 2013, P. 90) ”.  

 De acordo com Brawley e Kramer (2002, p. 528): “A prevenção e o controle do câncer 

constituem um novo campo que está desabrochando em decorrência dos processos 

na compreensão da biologia da carcinogênese [...]”.   

  

2.1.4.6 Exame Clínico das Mamas  
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 [...] O exame das mamas pelo médico deve ser realizado com boa iluminação, para 
permitir a visualização de retrações e outras alterações da pele [...] (LIPPMAN, 2002, 
P. 607).  

  

2.1.4.7 Auto-Exame das Mamas  
  

  Conforme Brawley e Kramer (2002, p. 533):  

  

 Embora nenhum estudo tenha mostrado que o auto-exame das mamas diminui a taxa de mortalidade, 
ele é recomendado como medida prudente por muitas organizações. Uma 
fração significativa de cânceres de mama é detectada pela primeira vez pela 
própria paciente, mesmo com ampla triagem com mamografia.  

  

 De acordo com Caleffi (2004, p. 437): “Sabe-se que 90% dos nódulos de mama são 

encontrados pela própria paciente”.  

Para um diagnóstico precoce de câncer de mama, os profissionais de saúde 

devem realizar atividades educativas, para ensinar e orientar as mulheres quanto à 

importância do autoexame das mamas, que deve ser realizado da seguinte maneira:  

• Realizar o auto-exame uma vez por mês (mulheres em idade fértil, 
devem fazê-lo uma semana após o início da menstruação; as demais 
mulheres no mesmo dia todos os meses);  

• Inspeção: diante de um espelho observar o bico, a superfície e o 
contorno das mamas, depois com os braços erguidos verificar se há alterações 
como veias evidentes em um só lado, o contorno e superfície das mamas, 
além de lesões na pele, etc.  

• Palpação: Deitar numa posição confortável e colocar um dos braços 
atrás da cabeça (ou durante o banho); usando cremes ou óleos para facilitar 
a apalpação, examinar as mamas uma a uma, através de movimento suave, 
apertando levemente com a ponta dos dedos; depois examinar as axilas a 
procura de nódulos e os mamilos a procura de secreções (CALEFFI, 2004, P. 
437).  

  

Segundo Lippman (2002, p. 607): “As mulheres devem ser fortemente 

incentivadas a proceder a um auto-exame mensal das mamas. O benefício mínimo 

dessa atitude é a probabilidade maior de detectar a massa de tamanho menor, quando 

ela é tratável com uma pequena cirurgia [...]”.  

  

2.1.4.8 Métodos de Imagem  
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 Os métodos de imagem são indicados para realizar o rastreamento e o diagnóstico do 

câncer de mama, detectando e tratando precocemente o câncer, melhorando a 

qualidade de vida e diminuindo a taxa de mortalidade.  

 “Os métodos de imagem são usados para confirmar ou não a suspeita de câncer a 

partir dos sinais detectados no exame clínico, dos sintomas referidos pela paciente ou 

exames de rastreamento alterados (MINISTERIO DA SAÚDE, 2013, P.  

99) ”.  

  

2.1.4.8.1 Mamografia  
  

 De acordo com Brawley e Kramer (2002, p. 533): “[...] Vários estudos clínicos bem 

planejados demonstraram que a triagem anual ou bienal com mamografia apenas ou 

com mamografia e exame clínico das mamas em mulheres com mais de 50 anos de 

idade é capaz de salvar vidas [...]”.  

Conforme Lippman (2002, p. 607): “A mamografia de triagem reduz a letalidade 

do câncer de mama ao promover sua detecção num estágio inicial. O procedimento se 

justifica anualmente em mulheres com mais de 40 anos de idade”.  Segundo Caleffi 

(2004, p. 433):   

  

 Além de um criterioso exame físico, a mamografia se impõe como o método propedêutico de maior 
valor na detecção do câncer de mama. A confiabilidade do método depende 
da qualidade da radiografia e da idade da paciente. Carcinomas muito 
pequenos, não-palpáveis, infiltrativos ou não, podem ser detectados 
facilmente por um radiologista experiente, embora, em circunstancias ideais, 
15% das mamografias não mostrem tumores malignos já existentes. As 
mamografias realizadas em mulheres com menos de 35 anos geralmente são 
de difícil interpretação, devendo ser evitadas [...].   

    

As mamografias dividem-se em duas indicações:  

• Mamografia para rastreamento: desde 2004 é recomendado pelo Ministério da Saúde 

que sejam realizadas mamografias para rastreamento em mulheres nas seguintes 

circunstancias:  

a) Exame clínico das mamas a partir de 40 anos;  

b) Mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, com intervalo de dois anos entre os 

exames;  

c) Exame clínico e mamografia anual a partir dos 35 anos (mulheres do grupo de risco).  
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• Mamografia diagnostica: é aquela realizada em mulheres com sinais ou sintomas de 

câncer (nódulo, espessamento, descarga papilar, controle radiológico de lesão 

provavelmente benigna, etc.) (INCA, 2007).  

2.1.4.8.2 Ultrassonografia  
  

  Na maioria das vezes, a ultra-sonografia é sempre complementar à  
mamografia, com exceção para as pacientes jovens (abaixo de 30 anos), 
quando representa o exame de escolha para a primeira avaliação. A 
ultrasonografia mamária não tem indicação para rastreamento do câncer de 
mama e não substitui a mamografia (INCA, 2007, P.39).                                                       

    

Conforme Cohen e Wood (2004, p. 52): “Ultrassom é o uso de ondas sonoras de 

alta frequência refletidas para diferenciar os vários tipos de tecido”.                   

A ultra-sonografia mamária é indicada nos seguintes casos:  
• Diagnóstico diferencial entre cisto x sólido: quando a mamografia 

indica lesão nodular ou nódulo palpável a ultra-sonografia é indicada para 
diferenciar a lesão sólida de lesão cística;  

• Paciente jovem com nódulo palpável ou alteração no exame 
físico: em paciente abaixo de 30 anos é realizada inicialmente a 
ultrasonografia e depois avaliada a indicação de mamografia;  

• Avaliação de nódulo palpável não detectado na mamografia:  
alguns nódulos não são detectados na mamografia, por estarem em zonas 
cegas ou quando a mama é muito densa, então a ultra-sonografia é 
realizada para realizar o estudo morfológico do nódulo;  

• Doença inflamatória: é um método muito eficaz para a 
caracterização de doenças inflamatórias;  

• Diagnóstico e acompanhamento de coleções: pós-operatório 
para detecção de líquidos;  

• Avaliação de implantes mamários;  
• Guia para intervenções: orientação de outros exames e 

processos (INCA, 2007, P. 40).  
  

a)  BI-RADS ( I ao VI)  

  

De acordo com INCA (2007, p. 35):  

  

 A utilização da classificação proposta no BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) foi 
recomendada na Reunião de Consenso, realizada em 19 de abril de 1998, 
com participação do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira 
de Mastologia e da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 
Obstetrícia.  
Nas três primeiras edições do BI-RADS (1993, 1995, 1998), a mamografia era 
classificada em seis categorias: Categoria 1 – sem achados, Categoria 2 – 
achados benignos, Categoria 3 – achados provavelmente benignos, Categoria 
4 – achados suspeitos, Categoria 5 – achados altamente suspeitos e 
Categoria 0 – achados que necessitam de avaliação adicional. Na quarta 
edição do BI-RADS, lançada em 2003, foi criada a Categoria 6, para lesões já 
com diagnóstico de câncer, e a Categoria 4 foi subdividida em A, B, C,  de 
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acordo com baixa, média e alta suspeição, respectivamente (usar a subdivisão 
é opcional).  

 É importante esclarecer que no BI-RADS não há descrição das lesões que estão nas categorias 4 e 5. 
Nessas categorias, as lesões foram agrupadas de acordo com o grau de 
suspeição das características morfológicas, descritas na literatura.  

2.1.4.8.3 Tomografia Computadorizada  
  

 Segundo Cohen e Wood (2004, p. 52): “[...] É o uso de raios x para produzir uma 

fotografia do corte longitudinal das partes do corpo [...]”.  

    

2.1.4.8.4 Ressonância Magnética  
  

 Conforme Cohen e Wood (2004, p. 52): “[...] (RM) é o uso de campos magnéticos e 

ondas de rádio para mostrar mudanças nos tecidos moles”.    

  

2.1.4.9 Métodos Invasivos  
  

 Como complemento para o diagnóstico dos exames de imagem diante de alterações é necessário 
realizar uma biópsia, esse exame pode apresentar a existência de células 
cancerígenas. Existem vários tipos de biópsias que a partir das 
particularidades apresentadas o médico irá fazer a opção pelo melhor método 
(CALEFFI, 2004).   

  

2.1.4.9.1 Biópsia Cirúrgica  
  

  De acordo com Cohen e Wood, 2004, p. 53: “[...] as amostras de tecido podem 

ser removidas cirurgicamente [...]”.  

[...] Em alguns casos, ainda é necessária a realização de uma biópsia cirúrgica, 

para remover parte ou a lesão inteira. Esse método é cada vez menos empregado para 

se fazer diagnostico [...] (CALEFFI, 2004, p. 433).  

 Conforme Longo (2002, p. 522): “O diagnóstico de câncer baseia-se mais firmemente 

na biópsia tecidual invasiva e nunca deve ser estabelecido sem antes obter-se uma 

amostra tecidual; nenhum teste diagnóstico não-invasivo é suficiente para definir um 

processo mórbido como o câncer”.  

  

2.1.4.9.2 Biópsia Agulha Fina e Percutânea com agulha grossa    
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 De acordo com Cohen e Wood, 2004, p. 53, a amostra de tecido pode ser coletada: 

“[...] através de uma agulha em uma biópsia por aspiração”.   

  

  

  
 Dois tipos de biópsia são mais utilizados hoje para diagnosticar se um nódulo é benigno ou maligno: 

Punção aspirativa com agulha fina (PAAF) e biópsia por fragmento, também 
conhecida como biópsia de “core” (coração). Esta última, por ser um 
procedimento com agulha calibrosa, requer uma pequena anestesia local. 
Esses dois métodos podem ser mais bem aproveitados com a utilização do 
ultrassom ou mamografia para localizar com precisão o melhor local para a 
retirada do material [...] (CALEFFI, 2004, p. 433).  

    

De acordo com Longo (2002, p.522): “[...] a aspiração com agulha fina ser um 

procedimento diagnóstico aceitável em contextos clínicos raros (p. ex., nódulos da 

tireoide) [...]”.  

   

2.2 METODOLOGIA  
  

2.2.1 Tipo de Pesquisa  
  

A pesquisa de caracteriza como sendo qualitativa e quantitativa, dessa forma:  

  

[...] a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, quando se 
trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo quando 
é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata de selecionar as 
metas de um programa e construir uma intervenção, mas não é adequada 
para avaliar resultados de programas e planos (ROESCH, 1999, P.155).  

  

Conforme Marconi e Lakatos (2007, p.18): 
  

Organização quantitativa dos dados. Os dados devem ser quanto possível, 
expressos, com medidas numéricas. O pesquisador deve ser paciente e não 
ter pressa, pois as descobertas significativas resultam de procedimentos 
cuidadosos e não apressados. Não deve fazer juízo de valor, mas deixar que 
os dados e a lógica levem à solução real, verdadeira.  
 

Com o objetivo de desenvolver um estudo de qualidade e proporcionar 

sugestões de aperfeiçoamento, o mesmo teve em seu desenvolvimento as pesquisas 

do tipo: exploratória, descritiva, bibliográfica, documental e estudo de caso. 

Andrade (2006, p.124) define:  
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A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho científico. São 
finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando bibliográfica, 
proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a 
delimitação de um tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as 
hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho 
que se tem em mente.  

  

 Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 20) a pesquisa descritiva “Delineia o que é – 
aborda também quatros aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de 
fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”.  

  

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 
realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados 
atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente 
pode ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e 
representa uma fonte indispensável de informações podendo até orientar as 
indagações (MARCONI, LAKATOS, 2007, P.24).  

  

  De acordo com Andrade (2006, p.125) a pesquisa documental:  

  

[...] baseia-se em documentos primários, originais. Tais documentos, 
chamados de primeira mão, ainda não foram utilizados em nenhum estudo ou 
pesquisa: dados estatísticos, documentos históricos, correspondência 
epistolar de personalidades etc.  

  

 Conforme Yin apud Roesch (1996, p. 146), o estudo de caso “é uma estratégia de 

pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto”. 

Portanto, “pode ser utilizado de modo exploratório (visando levantar questões e 

hipóteses para futuros estudos, de dados qualitativos)” (ROESCH, 1996, P.147).  

 O presente trabalho tem como universo a população feminina pré- 

diagnosticada com câncer de mama, no sistema único de saúde, no ambulatório de 

especialidades, em um município do meio oeste catarinense. Então de acordo com 

Marconi e Lakatos (2006, p. 108):  

  

A delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas ou coisas, 
fenômenos etc. serão pesquisadas, enumerando suas características 
comuns, como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a que pertencem 
comunidade onde vivem etc.  

    

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 32):  

  

São vários os procedimentos para a realização da coleta de dados, que variam 
de acordo com as circunstancias ou com o tipo de investigação. Em linhas 
gerais, as técnicas de pesquisa são:  
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1. Coleta documental.  
2. Observação.  
3. Entrevista [...]  

  

De acordo com Andrade (2006, p. 145): “Uma pesquisa mais simples pode ser 

desenvolvida apenas com aplicação de questionários; outras exigirão entrevistas, 

observação direta, formulários etc”.  

As entrevistas estruturadas seguem roteiros de perguntas definidas 

anteriormente, que não podem ser modificadas ou adaptadas. Assim como nos 

questionários, pode ser feita com perguntas abertas e fechadas (UNIVERSIDADE 

ANHEMBI, 2017).  

Conforme Fachin (2017, p. 147): “O questionário consiste em um elenco de 

questões que são submetidas a um certo número de pessoas com intuito de coletar 

informações [...] ”.  

A coleta de dados foi realizada através da consulta aos registros do sistema do 

Ambulatório de Especialidades, da Secretaria Municipal de Saúde, de uma cidade do 

meio oeste catarinense. Os dados coletados foram utilizados para identificar e 

selecionar as mulheres através da sua categoria BI-RADS (acima de III) que foram 

posteriormente avaliadas através de uma entrevista estruturada com um questionário 

contendo perguntas fechadas e direcionadas. Atingindo o objetivo específico do 

presente estudo. A pesquisa foi realizada de acordo com os princípios da ética e sua 

aplicação está condicionada e aprovada pelo Comitê de Ética da Instituição 

Universitária, protocolo 82860317700005593.  

Inicialmente a pesquisa foi baseada no número de mulheres que haviam 

realizado ultrassonografia em 2017 e tiveram seu BIRADS enquadrado na categoria 

selecionada para a pesquisa (III). Após receber as informações da secretaria municipal 

de saúde de mulheres que haviam iniciado seu processo de tratamento fora domicílio 

(TFD) em 2017, foi realizado o contato inicial com essas mulheres confirmando o 

diagnóstico, diante da confirmação foram agendadas posteriores entrevistas. Das 120 

mulheres relacionadas pelo órgão, apenas 11 mulheres confirmaram que estavam em 

tratamento para câncer de mama, entre as 11 o questionário foi aplicado em 10 

mulheres. A décima primeira mulher não pode responder o questionário por 

indisponibilidade por questões pessoais e devido ao curto prazo para realizar as 

entrevistas.   
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 “Entendemos por Amostra, qualquer subconjunto não vazio de uma população  

(SILVA el al, 1999, P.12)”.Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 30): “A amostra é uma 

parcela convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo”.   

  A análise de dados foi realizada através da tabulação dos dados em tabelas de acordo 

com metodologia da análise quantitativa da estatística descritiva e apresentada através 

de tabelas e gráficos nas categorias elencadas após aplicação do questionário.  

 Segundo Pereira (2012, p. 92): “análise de dados: trata-se da descrição dos 

procedimentos a serem adotados na tabulação e análise dos dados. Isso vale para 

análises quantitativas [...]”.  

  De acordo com Marconi e Lakatos (2007, p.34) a tabulação dos dados:   

  

É a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na 
verificação das inter-relações entre eles. É uma parte do processo técnico de 
análise estatística, que permite sintetizar os dados de observação 
conseguidos pelas diferentes categorias e representá-los graficamente. Dessa 
forma, poderão ser mais bem compreendidos e interpretados mais 
rapidamente.  

  

 Conforme Silva et al, (1999, p.14): “Estatística Descritiva – é a parte da estatística que 

tem por objetivo descrever os dados observados”.  

  

2.3 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

 Neste capitulo são analisadas as informações decorrentes do questionário através da 

tabulação de dados e utilização de gráficos, sendo que os resultados serão 

apresentados a seguir.  

  

2.3.1 Análise do gráfico da faixa etária das entrevistadas.   

  

 Com este questionamento buscou-se identificar a faixa etária das mulheres com câncer 

de mama.   
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Gráfico 1: Faixa etária  

  
Fonte: (LAMMEL,2018)  

  

O gráfico 1 apresenta a faixa etária dos entrevistados, sendo que podemos 

observar que 60% dos casos estão numa faixa etária entre 30 e 40 anos, 20% estão 

entre 50-60 anos, 10% estão na faixa etária de 20-30 e 10% estão na faixa etária de 

70-80 anos.   

 Conforme os dados do INCA (2013, p. 1): o câncer de mama é “Relativamente raro 

antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, 

especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto 

nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento”.   

De acordo com ONCOGUIA (2018, p. 1) o câncer de mama:  

  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de mama é o tipo 
mais comum entre as mulheres e também o mais letal, sendo a segunda principal 
causa de morte na América Latina. A nível mundial, entre todos os tipos de 
câncer, o de mama é o que mais mata mulheres na faixa dos 20 aos 59 anos. A 
doença também atinge homens, mas a incidência representa 1% do total.  
  

Podemos perceber com este gráfico que houve um aumento nos casos de 

mulheres com câncer de mama na faixa etária de 30 a 40 anos, que não seriam o 

público-alvo do ministério da saúde.  

Segundo Garonce (2017, p.1):  nos casos de câncer:   

  

“Em mulheres mais novas, o diagnóstico antecipado é ainda mais importante, 
porque o câncer tende a ser mais agressivo, afirmou o médico Márcio Paes. 
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O prognóstico costuma ser pior abaixo dos 30. São nódulos maiores. A mulher 
jovem tem a vantagem de tolerar melhor o tratamento, mas tem que ter o 
cuidado mais rigoroso”.  
  

2.3.2 Análise do gráfico da descoberta do nódulo  
    

Com este questionamento buscou-se identificar como foi detectado o nódulo das 

mulheres com câncer de mama.  

Gráfico 2:  Descoberta do nódulo  

  

Fonte: (LAMMEL, 2018).  

No gráfico 2 podemos observar que 60% das mulheres descobriram os nódulos 

através de autoexame das mamas e que 40% não descobriram através do autoexame. 

Podemos perceber que apesar das inúmeras atividades que as mulheres exercem a 

grande maioria ainda disponibiliza um tempo para cuidar da sua saúde.   

  

Segundo Barrteto (2013, p.1) : “O objetivo fundamental do auto-exame é fazer 
com que a mulher conheça detalhadamente as suas mamas, o que facilita a 
percepção de quaisquer alterações, tais como pequenos nódulos nas mamas e 
axilas, saída de secreções pelos mamilos, mudança de cor da pele, retrações, 
etc. O auto-exame das mamas deve ser realizado mensalmente por todas as 
mulheres a partir de 21 anos de idade, sete dias depois do início da menstruação, 
quando as mamas se apresentam mais flácidas e indolores. Após a menopausa, 
deve-se definir um dia do mês e realizar o exame sempre com intervalo de 30 
dias”.   

No gráfico 3 vamos analisar os outros motivos que levaram as mulheres a 

descobrir os nódulos nas mamas.  
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2.3.3 Analise do gráfico sobre outras formas de descoberta dos nódulos  
  

 Com este questionamento buscou-se identificar as formas de descoberta dos nódulos 
das mamas.   
  

Gráfico 3: Outros motivos de descoberta  

  
Fonte: (LAMMEL,2018)  

  

O gráfico 3 mostra as outras formas de descoberta do nódulo onde aponta que 

50% das mulheres descobriram o nódulo de diversas formas, após uma queda, ou 

descobrindo o nódulo de forma acidental. Outros 25% descobriram através das 

campanhas do outubro rosa e 25% em rotinas ginecológicas.   

Conforme artigo Demora no diagnóstico de câncer de mama de mulheres 

atendidas no Sistema Público de Saúde:  

  

Visando à redução da mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e 
sociais do câncer de mama feminino, o Ministério da Saúde do Brasil, por meio 
do Instituto Nacional do Câncer (INCA), estabeleceu, desde a década de 1990, 
políticas no intuito de estruturar uma rede assistencial para estimular a 
detecção precoce e o tratamento oportuno do câncer de mama. O atual 
protocolo nacional para a prevenção do câncer de mama recomenda o exame 
mamográfico bianual de rastreamento para mulheres com idade superior a 50 
anos, antecipando a rotina de exames às mulheres de 35 anos, se 
pertencentes ao grupo de risco (2016, P. 186).   
  

Observa-se a partir dos dados do gráfico 2 que 60 % dos diagnósticos 

aconteceram a partir do autoexame das mamas. Entretanto, diante das informações 

do gráfico 3 (que explica os 40% das outras formas de diagnostico), 50% dos casos foi 
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em consequência da conscientização de campanhas realizadas pelos órgãos de 

saúde. Ou seja 80% dos diagnósticos se dá em virtude do trabalho de prevenção 

realizado nas empresas, unidades básicas, informativos e vias de comunicação.  

Conforme dados do INCA, a respeito das campanhas:  

  

Na década de 1990, nasce o movimento conhecido como outubro Rosa, para 
estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é 
celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações sobre o 
câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar 
maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a 
redução da mortalidade (INCA, 2016 P.01).  

  

2.3.4 Analise do gráfico sobre a frequência que procura a unidade básica de saúde  
  

 Com este questionamento buscou-se identificar a frequência que as mulheres 
procuram a UBS.   

Gráfico 4: Frequência que procura a unidade básica de saúde  

  
Fonte: (LAMMEL, 2018).  

  

No gráfico 4 podemos perceber que 39% das mulheres procuram o UBS uma vez 

por mês, 38% das mulheres procuram apenas quando estão doentes e 23% uma vez 

ao ano. Sendo assim, não procuram a unidade para os fins que ela foi criada, ou seja, 

com o foco em promover prevenção, mas buscam a UBS de uma forma curativa.   
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A atenção básica é:  “ o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza 
por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 
positivamente na situação de saúde das coletividades[...]”. (PORTAL DAB, 
2017, P.1).  
  

2.3.5 Analise do gráfico sobre plano de saúde versus SUS  

  

  Com este questionamento buscou-se identificar o percentual de mulheres tem 

plano de saúde e as que utilizam somente o SUS.   

  

 

Fonte: (LAMMEL, 2018)  

  

 Houve a necessidade de se criar este gráfico 5 após relatos das entrevistadas de que 

o “tratamento pelo SUS é rápido após se ter os exames e diagnostico prontos”, o que 

levou elas na fase inicial do processo de diagnostico procurar por planos de saúde e 

até recursos financeiros próprios para poder agilizar o diagnóstico e iniciar o 

tratamento.   

  “[…] nem todos os usuários conseguem realizar exames, o que destaca uma 

fragilidade dentro do serviço caracterizada pela desigualdade no alcance de ações” 

(PONTES, 2009, P.504).  

 Observa-se no gráfico 5 que 70% das mulheres não tem plano de saúde pago e 

utilizam o SUS e em 30% elas tinham apoio financeiro ou planos de saúde pagos em 
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algum momento do processo do diagnóstico. Esses dados demonstram que essa 

informação está de acordo com a estimativa do ministério da saúde, que diz que:    

“Podem ser citados os seguintes marcos atingidos no período recente, sabendo-se que 

mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS.  

  

2.3.6 Analise do sobre o caminho percorrido após a descoberta do nódulo  

  

Quando questionadas sobre qual o caminho percorrido após a descoberta do 

nódulo, obtivemos as seguintes respostas:  

  

Paciente A: “Relatou que foi ao médico da UBS, depois retornou com os exames, foi 

encaminhada para a ginecologista, foi realizado o TFD e iniciou o tratamento em 

Joaçaba-SC sendo que este processo demorou 60 dias”;  

  

Paciente B: Relatou após realizar o autoexame das mamas e achar o nódulo ela 

procurou a UBS (unidade básica de saúde), que o médico solicitou exames e após os 

resultados foi encaminhada para o mastologista, sendo que este processo demorou 90 

dias;  

  

Paciente C: Relatou ter participado de campanha do outubro rosa onde a enfermeira 

da unidade solicitou a mamografia, teve que esperar a mamografia voltar a funcionar 

pois estava quebrada, após foi solicitado mais USG (ultrassonografia) e biópsia, após 

resultados foi encaminhada para iniciar o tratamento em Joaçaba-SC sendo que este 

processo demorou 240 dias;  

  

Paciente D: Relatou consultar com médico em uma rotina ginecológica, o médico 

solicitou exames, biópsia, após os resultados foi realizado o TFD e iniciou o tratamento 

em Joaçaba-SC sendo que este processo demorou 30 dias.  

  

Paciente E: Relatou descobrir o nódulo pelo autoexame das mamas, procurou o 

médico da empresa que ela trabalha, o médico solicitou os exames que foram todos 

pagos pela empresa após os resultados dos exames e o encaminhamento do médico 
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para o mastologista que ela realizou o processo do TFD e iniciou seu tratamento em 

Joaçaba-SC sendo que este processo demorou 30 dias.   

  
Paciente F: Relatou descobrir o nódulo pelo autoexame das mamas no banho, 

procurou o médico da UBS, foi encaminhada para a ginecologista no centro de 

especialidades, realizou exame e após os resultados foi encaminhada para iniciar o 

tratamento em Joaçaba-SC sendo que este processo demorou 90 dias.   

  

Paciente G: Relatou descobrir o nódulo após uma queda, onde a mesma pela dor e 

aumento de volume na mama procurou a UBS e na consulta o médico descobriu o 

nódulo, realizou exames e foi encaminhada para Florianópolis- SC e após para 

Joaçaba-SC sendo que este processo demorou 180 dias.   

  

Paciente H: Relatou descobrir o nódulo pelo autoexame das mamas, procurou o 

médico que solicitou exames e logo após os resultados já há encaminhou para o 

especialista, o tratamento teve início particular e após exames passou a dar 

continuidade ao tratamento pelo SUS sendo que este processo demorou 180 dias.   

  

Paciente I: Relatou descobrir o nódulo pelo autoexame das mamas, procurou o médico 

da UBS que solicitou exames e após os resultados foi encaminhada para o centro de 

especialidades com a ginecologista, realizou o processo do TFD e iniciou o tratamento 

em Joaçaba-SC sendo que este processo levou 60 dias.   

  

Paciente J: Relatou descobrir o nódulo em exames de rotina ginecológica, solicitado 

exames e após resultados encaminhada para o especialista, realizou o tratamento 

inicialmente pelo plano de saúde e após trocar de emprego acabou perdendo o plano 

e passando a realizar o tratamento pelo SUS, sendo que este processo demorou 45 

dias.  
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Diante dos dados colhidos nas entrevistas foi estruturado o gráfico de início do 

tratamento, conforme demonstração abaixo:  

  

Gráfico 6: Início do tratamento  

  
Fonte: Lammel,2018  

  

Observa-se através do gráfico que 30 % das entrevistadas iniciaram o 

tratamento 30 dias após o diagnostico, 20% delas em 60 dias, 20% em 90 dias, 20% 

a partir de 180 dias e 10% após 240 dias.   

Conforme a regulamentação da LEI Nº 12.732, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012:   
  

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao 
primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 
(sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em 
laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do 
caso registrada em prontuário único.   

  

Portanto, deduz-se que a partir dos dados coletados no gráfico número 6, 50% 

das mulheres entrevistadas tiveram o início do seu tratamento dentro do prazo definido 

pela normativa da presidência da república. Entretanto, os outros 50% tiveram seu 

início de tratamento numa média de 170 dias, o que ultrapassa 110 dias do prazo 

determinado.   
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Conforme as informações coletadas com as pacientes, que afirmaram que em 

algum momento do processo de diagnostico utilizaram planos de saúde ou recursos 

financeiros próprios, e diante dos dados do gráfico número 6, entende-se que o 

processo misto andou mais rápido. No caso especifico da paciente C que realizou todo 

seu processo pelo SUS e que teve início em 240 dias, entende-se que além de não 

cumprir com o prazo determinado pela legislação, pode causar complicações no 

quadro, dificultando a cura da paciente.  

Segundo artigo Demora no diagnóstico de câncer de mama de mulheres 

atendidas no Sistema Público de Saúde:  

  
Em situação diversa à dos países desenvolvidos, onde a mortalidade 
decresce, o aumento da incidência do câncer de mama no Brasil tem sido 
acompanhado do aumento da mortalidade, o que pode ser atribuído ao 
diagnóstico da doença em estádios avançados, devido à dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde. O diagnóstico precoce está associado a melhores 
prognósticos e chances de cura em mais de 90% dos casos. A demora no 
diagnóstico e no início do tratamento tem sido associada à menor sobrevida – 
tempo superior a três meses entre o surgimento dos sintomas e o início do 
tratamento reduz a sobrevivência total em 12% (2016, P.186).   

  

2.3.7 Analise do gráfico sobre os exames realizados  

  

 Com este questionamento buscou-se identificar os exames realizados pelas mulheres.   
  

Gráfico 7:  Exames realizados  
  

 
Fonte: (LAMMEL,2018)  

  

%% ;7

%% 33
33 %

%% 7

%%3 

E<"='( +'"!>?"&$(

M4@6AB4DF4 U0HB4::6@ T6@6AB4DF4 RI::6545JF4 KF6L:F4



��  
  

No gráfico 6 podemos observar que 33% das mulheres realizaram ultrassom, 

30% biópsia, 27% mamografia, 7% ressonância e 3% tomografia. Observa-se que os 

exames com maior número de realizações são com menores custos e são as primeiras 

indicações dos médicos das UBS. Os demais foram solicitados por médicos em 

consultórios particulares.  

“O rastreamento efetivo do câncer de mama, com técnicas toleráveis e 

relativamente baratas, pode detectar a doença durante a fase pré-clínica, tendo um 

impacto favorável na taxa de mortalidade” ( REZENDE, 2009, P. 76).  

 

2.3.8 Analise do gráfico sobre consulta com o mastologista  
  

 Com este questionamento buscou saber se houve consulta com o especialista.   

  

 
Fonte: (LAMMEL,2018)  

  

No gráfico 8 podemos perceber que 100% das mulheres já tiveram consultas com 

o especialista.   

A consulta ao mastologista é de fundamental importância para esclarecimentos 

e tomadas de decisões sobre o tratamento a ser seguido.  Visto que:   

  

A mastologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo das glândulas 
mamárias. O mastologista é o médico que cuida da saúde das mamas. 
Geralmente quem encaminha é o médico ginecologista, frente a alguma 
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alteração no exame físico ou nos exames de imagem. Ou ainda caso a 
paciente apresente risco aumentado para câncer de mama, como nos casos 
de história familiar [...] (SANTOS, 2018, P.1).  

   
2.3.9 Analise do gráfico sobre o tratamento escolhido  

  

 Com este questionamento buscou-se identificar as formas de tratamento escolhida pelo 

especialista.   

  

 
Fonte: (LAMMEL,2018)  

  

No gráfico 9 podemos perceber 62% das mulheres retiram apenas o quadrante 

da mama afetado, 25% tiveram que retirar de forma radical e 13% retiram a mama 

afetada inteira. Felizmente a maioria dos tratamentos indicados foi menos agressivo, o 

que nos leva pensar que agilidade no diagnostico proporciona um tratamento menos 

invasivo.   

  

Muitas mulheres com câncer de mama estágios iniciais podem escolher entre 
cirurgia conservadora da mama e mastectomia. A principal vantagem da 
cirurgia conservadora é que uma mulher mantém a maior parte da mama. Mas, 
na maioria dos casos, ela também precisará fazer radioterapia. As mulheres 
que fazem mastectomia para câncer em estágio inicial nem sempre têm 
indicação de radioterapia. (ONCOGUIA, 2014).  

  

2.3.10 Analise do gráfico sobre reconstrução das mamas  
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 Com este questionamento buscou-se saber se houve reconstrução das mamas.   

  

  

 
Fonte: (LAMMEL, 2018)  

  

No gráfico 10 podemos perceber que 70% dos casos não fizeram ainda a 

reconstrução e 30% já fizeram a reconstrução. Observa-se que o maior percentual de 

mulheres que não fizeram reconstrução está justificado pelo fato de não estarem ainda 

nessa fase do tratamento, mas demonstram interesse em fazer a reconstrução no 

momento adequado. Além dos casos onde houve apenas a retirada do quadrante e 

nesses casos não é necessário a reconstrução.   

  

Algumas mulheres optam por não fazer a reconstrução após a mastectomia. 
Elas simplesmente decidem que não querem fazer mais nenhuma cirurgia 
além das necessárias para tratar a doença, ou desejam simplesmente voltar 
as suas atividades normais o mais rápido possível. Algumas mulheres se 
sentem mais confortáveis com a aparência após a cirurgia. Os custos também 
podem ser um problema, especialmente para àquelas que não tem plano de 
saúde (ONCOGUIA,2016, P.1).  
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2.3.11 Analise do gráfico sobre recebimento de apoio psicológico  

  

  Com este questionamento buscou-se saber se houve apoio psicológico.  

   

 
Fonte: (LAMMEL,2018)  

  

No gráfico 11 podemos perceber que 30% das mulheres receberam apoio 

psicológico e 70% das mulheres não teve.   

“Diversas pesquisas descrevem que ansiedade e depressão estão entre os 

problemas psicológicos mais frequentes entre as pacientes com câncer [...]” (REVISTA 

BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA, 2004, P. 57).   

Quando questionadas se tiveram apoio psicológico a grande maioria afirmou 

que foi oferecido psicólogo apenas cidade onde elas fazem tratamento e que pela 

secretaria municipal não foi oferecido este apoio. Procuramos a secretaria para 

verificar a existência de grupos de apoio para pacientes com câncer, mas constatamos 

que não há tratamento psicológico específico. Porém, a partir de uma indicação médica 

a secretaria oferece toda suplementação ao paciente.   

  

O psicólogo atuante na área de psicologia oncológica visa manter o bemestar 
psicológico do paciente, identificando e compreendendo os fatores emocionais 
que intervêm na sua saúde. Outros objetivos do trabalho desse profissional 
são prevenir e reduzir os sintomas emocionais e físicos causados pelo câncer 
e seus tratamentos, levar o paciente a compreender o significado da 
experiência do adoecer, possibilitando assim re-significações desse processo. 
(REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA, 2004, P. 58).  
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2.3.12 Analise do gráfico sobre início do tratamento  

  

  Com este questionamento buscou-se identificar as mulheres que já deram início 
no seu tratamento.  

 
  

No gráfico 12 podemos perceber que 100% das mulheres já iniciaram o 

tratamento.   

  

“Desde 2013 está em vigor uma lei que garante a pacientes diagnosticados 

com câncer o tempo máximo de 60 dias para ter o tratamento da doença 

iniciado no SUS (Lei 12.732/12) ” (BOSS,2017, P.1).  

  

2.3.13 Analise do gráfico sobre preocupação após diagnostico  
  

Quando questionadas sobre qual foi sua maior preocupação após o diagnostico 

obtivemos as seguintes respostas:  

  

• Morte: 5 mulheres afirmaram que sua maior preocupação seria a morte, deixar 

seus filhos e família. Uma das 5 relatou que também tinha medo de “ficar amarela 

e careca”. Ou seja, tinha receio de perder sua feminilidade;  
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• Tratamento:  2 mulheres relataram a preocupação de ter metástases diante da 

possível demora do tratamento. Ou seja, queriam início rápido do tratamento.   

• Não se preocupou:  2 mulheres relataram não se preocupar.  

• Transtorno do tratamento: 1 mulher relatou a preocupação com as viagens.   

A partir dessas informações foi possível gerar o gráfico abaixo:  

  
Gráfico 13: Preocupação após diagnóstico  

  
Fonte: (LAMMEL,2018)  

  

Diante dos dados informados no gráfico observou-se que 50 % das 

entrevistadas, tem como preocupação o medo da morte, 20 % delas estão 

preocupadas com o início do tratamento, 20 % delas afirmam não estarem 

preocupadas e 10% estão preocupadas com os transtornos em virtude do tratamento. 

O que chama a atenção é o caso da grande maioria, ou seja, aquelas que estão 

preocupadas com a morte, diante da inexistência de um programa de atendimento 

psicológico.  

Conforme Ross (2000, p. 05):  

  

Quando retrocedemos no tempo e estudamos culturas e povos antigos, temos 
a impressão de que o homem sempre abominou a morte e, provavelmente, 
sempre a repelirá. Do ponto de vista psiquiátrico, isto é bastante 
compreensível e talvez se explique melhor pela noção básica de que, em 
nosso inconsciente, a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos. 
É inconcebível para o inconsciente, imaginar um fim real para nossa vida na 
terra e, se a vida tiver um fim, este será sempre atribuído a uma intervenção 
maligna fora do nosso alcance. Explicando melhor, em nosso inconsciente só 
podemos ser mortos; é inconcebível morrer de causa natural ou idade 
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avançada. Portanto, a morte em si está ligada a uma ação má, a um 
acontecimento medonho, a algo que em si clama por recompensa ou castigo.  

  

2.4 SUGESTÃO DE MELHORIAS  
    

 Diante da verificação do caminho percorrido por mulheres a partir de um 

prédiagnóstico de câncer de mama em uma determinada cidade do meio oeste de 

Santa Catarina, foram identificados pontos falhos que podem atrasar o processo de 

diagnostico bem como interferir negativamente no tratamento das mulheres 

selecionadas para a amostra. Portanto, notou-se a necessidade de pontuar sugestões 

de melhorias, conforme descrito abaixo:   

  

• Sugerir a revisão dos pedidos de exames que estão na fila de espera, 

classificando-os como urgente (exames de investigação para patologias, a não 

realização pode acarretar a morte), não urgente (exames de rotina) e desnecessários 

(exames solicitados pela falta de uma adequada anamnese e exame físico);  

  

• Sugerir o preenchimento correto dos dados clínicos nos prontuários eletrônicos 

e requisições de exames, com as informações pertinentes para o correto 

enquadramento dos casos em investigação;   

  

• Sugerir a criação de protocolo dentro do programa de saúde das mulheres, 

voltado a problemas oncológicos, que informe ao profissional regulador os dados 

clínicos do paciente e o motivo da investigação, dando preferência ao agendamento 

dos exames de diagnostico para câncer;  

  

• Sugerir criação de um programa de apoio psicológico a paciente com câncer, 

criando um grupo de profissionais que realize atendimentos individuais e em grupo, 

para trabalhar a aceitação após o diagnóstico, melhorar a autoestima das mulheres 

(ensinando formas de manter a sua feminilidade e o cuidado com a aparência), 

trabalhar os medos (medo da morte), trabalhar com a família para proporcionar um elo 

e sanar dúvidas e em casos mais graves trabalhar de forma paliativa com a família e 

paciente.     
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3 CONCLUSÃO  
  

O câncer de mama é a doença que mais acomete as mulheres em todo mundo, 

além de ser a doença que mais causa medo e morte. Assim como a maioria das 

doenças, além do dano físico e diante da possibilidade de ter uma doença que pode 

causar a morte, desencadeiam-se danos psicológicos. Em virtude disso, o Ministério 

da Saúde mantém programas de prevenção com o objetivo de reduzir os níveis de 

mortalidade e proporcionar tratamento precoce para os novos casos.  Para conhecer 

e posteriormente sugerir melhorias, surgiu a necessidade de realizar o presente estudo 

para avaliar a situação local, através verificação do caminho e do tempo percorrido 

pelas mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama.  

 O presente estudo teve como objetivo geral descrever o caminho percorrido por 

mulheres a partir de um pré-diagnóstico de câncer de mama em uma determinada 

cidade do meio oeste de Santa Catarina. Para desenvolver o objetivo geral foram 

elaborados quatro objetivos específicos: verificar as condições físicas e psicológicas 

das pacientes que confirmaram câncer de mama, através da aplicação de um 

questionário; verificar quanto tempo levou do primeiro exame comprobatório até o 

início do tratamento; comparar os dados com o que preconiza o ministério da saúde e 

sugerir melhorias para a secretaria de saúde do município.   

 Os objetivos foram concluídos a partir da aplicação de um questionário que foi 

direcionado apenas às mulheres que confirmaram, por contato telefônico estarem em 

tratamento para câncer de mama. Através do material colhido foi possível conhecer de 

maneira eficaz o processo percorrido pelas mulheres após a descoberta do nódulo. As 

informações colhidas foram tabuladas e analisadas através da utilização de gráficos 

que apontaram dados relevantes para a conclusão da pesquisa.  

 Foi possível observar que houve uma alteração com relação aos dados do Ministério 

da Saúde que indicava uma maior incidência de novos casos na faixa etária acima de 

40 anos. Através da análise dos dados podemos observar que atualmente 60% dos 

novos casos estão ocorrendo na faixa etária dos 30 e 40 anos. Entretanto, apesar da 

diminuição da faixa etária incidente, o trabalho de prevenção se mostra eficaz, pois 

80% das descobertas dos novos casos se deu através de alguma forma de autoexame 

ou alguma ação decorrente de campanhas de conscientização.   
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 A legislação vigente preconiza que o início do tratamento não deve ultrapassar o 

período de 60 dias após o diagnóstico confirmado. A pesquisa nos revelou que 50% das 

mulheres iniciaram o tratamento dentro do prazo previsto pela lei. Por outro lado, as 

outras 50% iniciaram o tratamento numa média de 170 dias após o diagnóstico, ou seja, 

com o prazo de 110 dias a mais que o previsto pela lei. A maior parte das entrevistadas 

afirmou ter usado recursos particulares para custear os exames e consultas medicas 

iniciais, assim agilizando o diagnóstico.  Ou seja, a pesar da pesquisa mostrar que 70% 

das mulheres dependem do SUS houve a necessidade de financiar os exames, pois 

uma vez que se tem o diagnostico pronto o processo se agiliza. Em um dos casos o 

processo que foi realizado integralmente pelo SUS levou 240 dias, isso se justifica pelo 

fato de que a demanda de exames para atender a população está em desacordo com 

a estrutura disponível na secretaria municipal.   A pesquisa revelou que 70% das 

mulheres não tiveram apoio psicológico para as auxiliarem durante o tratamento e na 

recuperação. Em detrimento 50% delas afirmam ter sentido medo de morrer. Através 

do contato com a secretaria recebemos a informação que não há um programa 

específico de apoio psicológico a pessoas com câncer.    

 Diante do exposto verificou-se qual o caminho percorrido pelas mulheres a partir de 

um pré-diagnóstico de câncer de mama, através do desenvolvimento dos objetivos 

gerais e específicos. Conclui-se assim, com base no referencial teórico e de acordo 

com as informações coletadas pela pesquisa, que apesar das mulheres da amostra 

estarem adoecendo mais novas, o trabalho de prevenção tem sido eficaz. Entretanto 

o processo de diagnóstico não atende o prazo estipulado pela legislação, existe uma 

necessidade superior do que a estrutura consegue atender e não existe um programa 

de apoio psicológico. O presente trabalho nos possibilitou a identificação de pontos 

falhos e consequentemente a sugestão de melhoria e aperfeiçoamento no processo.   
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Anexo 1 -  Questionário  
  
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE-UNIARP  
CURSO DE ENFERMAGEM  
  
Prezada, sou aluna da 9º fase do curso de Enfermagem, da Faculdade UNIARP, e 
estou realizando uma pesquisa. Este questionário é parte de uma pesquisa sobre meu 
Trabalho de Conclusão de Curso e suas respostas são muito importantes para a fase 
exploratória deste estudo para mim! Por favor, responda as questões abaixo.  Com 
este questionário pretendo verificar o tempo de início do diagnóstico de câncer até o 
início do seu tratamento. Desde já, agradeço-lhe por sua colaboração.  
  
Data do preenchimento do questionário: ___/___/___  
Idade:_______________  
  
1.Descobriu o nódulo através do autoexame de mamas?  
(  )SIM                   (  ) NÃO   
  
2.Se não, como foi a descoberta do nódulo?  
______________________________________________  
  
3.Com que frequência procura a unidade básica de saúde?  
( ) uma vez por mês  
( ) cada 6 meses  
( ) uma vez ao ano  
( ) só quando está doente  
  
4.Qual o caminho percorrido após a descoberta do nódulo?  
________________________________________________  
  
5.Quais os exames que foram realizados?  
(  )Mamografia  
(  )Ultrassom  
(  ) Tomografia  
(  ) Ressonancia magnetica  
(  ) Biopsia (punção)  
  
6.Você já consultou com um mastologista?  
(  )SIM                   (  ) NÃO  
  
  
  
  
  
7.Você já iniciou o tratamento para o câncer de mama? Se não comente o porquê e o 
tempo que está esperando.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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8.Após a consulta com o mastologista e os exames confirmatórios realizados qual foi o 
tratamento escolhido pelo médico?  
( )  retirada apenas do quadrante que se encontra o nódulo  
( ) mastectomia total  
( ) mastetomia radial  
  
9.Houve reconstrução das mamas?  
(  ) Sim (  )  Não  
  
  
10. Após o diagnostico a secretaria de saúde lhe ofereceu algum suporte psicológico?  
(  ) Sim   (  )Não  
  
11.Qual foi sua maior preocupação após o diagnóstico?  
__________________________________________________________  
  
11.Você acredita que o início do tratamento pode interferir na evolução da doença?  
(  )  Sim  (  ) Não   
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Anexo 2- Declaração   Anexo 3 -  Termo de consentimento livre e esclarecido   
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Anexo 4-  Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos   
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