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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS)
e o Instituto Nacional do Câncer (INCA), disponibilizam dados epidemiológicos
acerca do câncer com os quais podem ser observados o aumento desses distúrbios,
destacando o câncer de mama como o mais incidente e o que mais prevalece entre
as mulheres, bem como tendo maior índice de cura se diagnosticado precocemente,
sendo o de maior mortalidade por causa da negligencia feminina em relação ao
sentimento provocado pela exposição do seu corpo diante de um profissional da
saúde. OBJETIVOS: Verificar a existência e a participação dos enfermeiros em
programas de treinamento para a promoção da saúde, prevenção e diagnóstico do
câncer de mama. METODOLOGIA: Este estudo foi de natureza quantitativa,
realizado em maio de 2010 na cidade de Juazeiro do Norte – CE, através da
aplicação de um questionário semi-estruturado a dez enfermeiros das UBSs que
coordenavam os serviços de prevenção, controle, detecção e assistência no
programa de saúde da família. Os dados da pesquisa foram interpretados,
analisados e comparados com as literaturas que abordam o tema, sendo informados
em percentuais, oferecendo melhor compreensão dos resultados obtidos.
RESULTADO E DISCUSSÃO: Ao analisar os dados constatou-se que 60% dos
enfermeiros não participaram de nenhum treinamento especializado, os outros 40%
relataram ter participado, mas o assunto foi abordado de forma superficial. De
acordo com Parada et al., (2008), a atenção básica envolve ações de caráter
individual e coletivo voltadas para a promoção da saúde e prevenção do câncer,
bem como ao diagnostico precoce e apoio a terapêutica de tumores, aos cuidados
paliativos e as ações clinicas para o seguimento de doentes tratados.
CONCLUSÃO: conclui-se que apenas uma pequena parcela de enfermeiros
participaram de treinamento especializado para o controle do câncer de mama,
sendo este tratado de forma superficial.
DESCRITORES: Capacitação, promoção, Câncer de mama

Jéssica Pinheiro Carnaúba, acadêmica de enfermagem da Faculdade Católica Rainha do Sertão. Email:
jessicarnauba91@hotmail.com

Jéssica Pinheiro Carnaúba, acadêmica de enfermagem da Faculdade Católica Rainha do Sertão. Email:
jessicarnauba91@hotmail.com

