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RESUMO 

Introdução: entre as mulheres, o câncer (CA) de mama e de colo de útero apresentam maior 

prevalência. Para o controle, prevenção e/ou diagnóstico destes tipos de CA, algumas ações 

no âmbito da promoção e educação em saúde são necessárias. Objetivo: relatar a experiência 

na realização de atividade de educação em saúde voltada para um grupo de mulheres sobre os 

cânceres de mama e de colo de útero. Método: relato de experiência sobre a realização 

atividade de educação em saúde, com 16 trabalhadoras de uma empresa privada responsável 

pela captação, produção, tratamento e distribuição de água tratada. Resultados: as 

participantes apresentavam faixa etária entre os 16 e 41 anos de idade. Cinco delas 

apresentavam histórico familiar de CA de mama. Nove informaram que tinham o hábito de 

realizar o autoexame das mamas. Quatro apresentavam histórico familiar de CA de colo de 

útero. A maioria já havia realizado o exame citopatológico. Previamente à atividade, 

constatou-se a importância de reforçar os fatores de risco para o CA de mama e de colo de 

útero. Conclusão: as mulheres reconheciam a importância da realização dos exames de 

rastreamento realizados pelos profissionais de saúde, mas possivelmente desconheciam a 

importância do autocuidado e maior reconhecimento corporal, apontando para a necessidade a 

realização de ações de educação em saúde na área da saúde da mulher para promover o 

empoderamento feminino, por meio da disseminação de informações referentes aos fatores de 

risco, formas de cuidado e autoconhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INTRODUÇÃO  
O câncer (CA) pode ser definido como a multiplicação desordenada de células em uma 

determinada região do organismo (INCA, 2019). Entre as mulheres, o CA de mama e de colo 

de útero apresentam maior prevalência, sendo que o Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

estima, para o ano de 2020, um total de 66.280 casos de CA de mama e 16.590 casos de CA 

de colo do útero. 

Para o controle, prevenção e/ou diagnóstico destes tipos de CA, algumas ações no 

âmbito da promoção e educação em saúde são necessárias. Em se tratando da educação em 

saúde, essa pode ser entendida como um processo balizado por um conjunto de atividades, 

que visam promover o conhecimento da população, gerando maior autonomia para seu 

autocuidado. Para que tenham efetividade, as atividades de educação em saúde precisam 

envolver os profissionais de saúde, os gestores e a população (BRASIL, 2007), em um 

movimento de compartilhamento de saberes e implementação de ações condizentes com as 

necessidades dos usuários. 

  

OBJETIVO  
Relatar a experiência na realização de atividade de educação em saúde voltada para um 

grupo de mulheres sobre os cânceres de mama e de colo de útero. 

 

MÉTODO  
Trata-se de um relato de experiência sobre a realização atividade de educação em saúde, 

organizada e conduzida por acadêmicas do curso de Enfermagem, sob a supervisão de uma 

docente. A atividade ocorreu em um município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, em 

outubro de 2018, mês em que se desenvolve as ações alusivas ao “Outubro Rosa”.  

A atividade foi planejada a partir do convite de uma empresa privada responsável pela 

captação, produção, tratamento e distribuição de água tratada para realização de uma 

atividade educativa voltada para as trabalhadoras do sexo feminino. Nesse sentido, para a 

atividade, optou-se por abordar o CA de mama e de colo de útero.  

No que se refere à operacionalização, inicialmente, ocorreu a apresentação das 

acadêmicas e da docente e, na sequência, o desenvolvimento da atividade educativa, que teve 

como objetivo informar as mulheres sobre a temática, mas também sensibilizar para a 

importância do autocuidado e realização de exames preventivos. Diante disso, elaborou-

se  apresentação teórica expositivo-dialogada sobre os dois tipos de CA, explicando sobre a 

fisiologia das doenças, bem como as formas de prevenção e os exames indicados para o 

diagnóstico.  

Além da apresentação, foram exibidas imagens e utilizada o material didático 

denominado “mama amiga”. Tanto as imagens quanto o modelo foram utilizados com a 

intenção de demonstrar as alterações verificadas no CA de colo de útero e de mama, 

respectivamente, auxiliando, assim, na sensibilização e conhecimento das participantes.  

Após, a fim de propiciar um ambiente de descontração, mas também mensurar a 

apreensão do conhecimento das participantes sobre os assuntos abordados, realizou-se uma 

dinâmica de perguntas e respostas. Para obter as respostas, foi entregue às participantes 

plaquinhas que continham as palavras “mito” ou “verdade” que deveriam ser utilizadas para 

responder as perguntas realizadas pelo grupo proponente da atividade. 

Ao final, ainda foram entregues materiais educativos-didáticos no formato de folder, 

contendo informações sobre os órgãos (mama e colo de útero), definições dos cânceres, sinais 



  

 

de alerta e alterações verificadas, e algumas possibilidades de autocuidado, prevenção e/ou 

diagnóstico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Previamente ao início da atividade, solicitou-se que as participantes respondessem um 

instrumento que tinha como objetivo traçar um perfil das participantes e fornecer subsídios 

para as orientações que precisavam ser reforçadas durante a atividade educativa, conforme 

será evidenciado a seguir. Assim, salienta-se que as participantes foram 16 funcionárias, na 

faixa etária entre os 16 e 41 anos de idade. Quatro delas já haviam realizado tratamento 

anteriormente para herpes, endometriose, hipertensão arterial (HAS), diabetes mellitus (DM) 

e depressão. Cinco apresentavam histórico familiar de câncer de mama. Das 16 participantes, 

nove informaram que tinham o hábito de realizar o autoexame das mamas (AEM). 

Ainda, verificou-se que quatro apresentavam histórico familiar de CA de colo de útero. 

Treze já haviam realizado o exame citopatológico, duas nunca realizaram e uma não assinalou 

nenhuma das opções.  

Diante dessas respostas, constatou-se, por exemplo, a importância de reforçar os fatores 

de risco para o CA de mama e de colo de útero. Nesse sentido, sabe-se que o desenvolvimento 

do CA pode estar relacionado com diversos fatores de risco, sendo o histórico familiar um 

desses determinantes, especialmente no caso do CA de mama. Entre outros fatores de risco 

deste tipo de CA, destacam-se as condições reprodutivas que envolvem a nuliparidade, 

menarca precoce, menopausa tardia, utilização de terapias hormonais, fatores genéticos, 

ocorrência da primeira gravidez após os 30 anos de idade. Outros fatores que contribuem para 

o risco de desenvolvimento do CA de mama incluem o sedentarismo, obesidade, tabagismo, 

consumo de álcool, exposição à radiação e ausência ou curtos períodos de amamentação 

(PROLLA et al., 2015). A partir da identificação precoce de mulheres com risco para o 

desenvolvimento de câncer, estratégias podem ser traçadas para o rastreamento e o 

tratamento. Visto isso, ressalta-se a importância do conhecimento prévio sobre os principais 

fatores de risco que culminam no desenvolvimento da doença. 

Diferentemente de demais cânceres, o CA de colo de útero se desenvolve, geralmente, a 

partir de transformações no colo, tendo como causa principal a infecção pelo HPV. A 

transmissão do vírus se dá principalmente pelo ato sexual, não havendo, assim, fator 

hereditário, embora o HPV possa ser transmitido de forma vertical, por meio da contaminação 

materno-fetal antes, durante e depois do parto (SOUSA et al., 2018). Nessa esteira de 

pensamento, a educação em saúde emerge como uma ferramenta para orientar as mulheres 

quanto à prevenção do agente causador e a importância da realização do exame citopatológico 

para rastreamento.  

Nos instrumentos, ainda verificou-se que apenas nove participantes tinham o hábito de 

realizar o AEM. Com relação ao exame, destaca-se que constitui uma método secundário 

simples e não-invasivo para detecção precoce do CA de mama, sendo este, utilizado também 

para o conhecimento do próprio corpo. Atualmente, o AEM não constitui o único método de 

detecção, sendo a mamografia e o exame clínico das mamas os exames mais eficazes 

(GONÇALVES et al., 2017). Contudo, reconhece-se que, a partir de ações educativas 

envolvendo o conhecimento da fisiologia e os exames de detecção precoce do CA de mama, a 

mulher consegue compreender a importância do processo saúde-doença, o que contribui para 

a realização da prática do autocuidado e autoconhecimento (GONÇALVES et al., 2017; 

LEITE et al., 2015), possíveis com o AEM. Para além desses aspectos, salienta-se que, se a 



  

 

mulher apresenta conhecimento corporal tem mais possibilidade de identificar alterações e 

buscar um profissional de saúde, caso identifique essa necessidade. Assim, é fundamental 

sensibilizar as mulheres para o autocuidado, a partir de estratégias que propiciem um maior 

conhecimento corporal. 

Em se tratando do exame citopatológico, verificou-se que a maioria já havia realizado o 

exame. Nesse caso, vale ressaltar que o exame consiste em um método de rastreamento, no 

qual são coletadas amostras de células do colo uterino, a fim de detectar células cancerosas ou 

infecções. Esse exame é indicado após início da vida sexual da mulher e deve ser realizado de 

forma periódica (SOUSA et al., 2018). A partir disso, autores sugerem a importância de 

abordar a importância desse exame como forma de combater a infecção por HPV e, 

consequentemente, a progressão para o CA de colo de útero. Desse modo, estratégias com 

enfoque na educação sexual, no planejamento familiar e no empoderamento feminino são 

imprescindíveis para a redução morbimortalidade feminina (SOUSA et al., 2018; LEITE et 

al., 2015). 

Ao término, ponderou-se que o desenvolvimento da atividade de educação em saúde 

permitiu contribuir para a disseminação de informações e conhecimentos entre as 

trabalhadoras de empresa, sensibilizando-as para o autocuidado e formas de prevenção e 

rastreamento do CA de mama e de colo de útero. Nesse sentido, acredita-se que a atividade 

cumpriu o seu papel, conforme pontuam Leite et al. (2015), que indicam que a educação em 

saúde precisa se desenvolver como recurso voltado para abordar o processo saúde-doença e na 

qual os envolvidos podem adquirir novos saberes, repercutindo em hábitos e condutas 

saudáveis de vida, além de poderem atuar como multiplicadores de informações nos seus 

grupos e contextos sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Previamente à realização da atividade educativa, constatou-se que um número 

significativo de mulheres não realizavam o AEM e que a maioria já havia realizado o exame 

citopatológico. Assim, constatou-se que as mulheres reconheciam a importância da realização 

dos exames de rastreamento realizados pelos profissionais de saúde, mas possivelmente 

desconheciam a importância do autocuidado e maior reconhecimento corporal. Ainda, 

visualizou-se que algumas apresentavam histórico familiar de CA de mama e de colo de 

útero, reforçando a necessidade destas incorporarem esses cuidados nas suas rotinas de vida. 

Diante do perfil das participantes e do reconhecimento das potencialidades das 

atividades de educação em saúde, percebe-se a necessidade de planejamento e implementação 

de políticas públicas voltadas para esse âmbito, enfatizando a promoção da saúde da mulher. 

Além disso, conclui-se que ações de educação em saúde na área da saúde da mulher são 

fundamentais para promover o empoderamento feminino, por meio da disseminação de 

informações referentes aos fatores de risco, formas de cuidado e autoconhecimento. Desse 

modo, sugere-se a realização de atividades educativas em outros espaços, para além dos 

serviços de saúde, abrangendo mulheres em seus diferentes contextos de atuação, permitindo, 

assim, um maior acesso às ações de promoção e educação em saúde. 
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