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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a neoplasia mais freqüente na mulher
brasileira. Em nosso país, esse câncer é o que mais causa mortes entre as
mulheres. Com isso, seu controle representa um dos maiores desafios para saúde
pública. OBJETIVOS: identificar conhecimentos e significados de usuárias
cadastradas nas USF Sede I e II sobre câncer de mama. PERCURSO
METODOLÓGICO: Trata-se de um estudo do tipo exploratório descritivo, segundo
pressupostos de uma metodologia qualitativa. O contexto no qual está inserido o
objeto desta investigação são duas USF. A população da pesquisa foi constituída de
usuárias cadastradas nas referidas UBS e a amostra foi composta por 30 dessas
usuárias. O instrumento utilizado para coleta foi um roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados foram coletados no mês de setembro de 2007 e analisados
de acordo com o método de Análise de conteúdo recomendado por Bardin (2004),
especificamente pela técnica de análise temática. RESULTADOS: Os resultados
demonstram que das 30 usuárias, 19 (63%) receberam informações sobre o câncer
de mama, porém, não as colocam em prática, visto que apenas 11 (37%) realizam
algum tipo de exame periodicamente e o exame mais realizado segundo suas
verbalizações foi o AEM (46%). A análise permitiu-nos identificar também que as
usuárias conhecem o câncer de mama como uma doença causada por alterações
celulares; por fatores internos e externos; como uma doença que ataca mulheres
acima de 35 anos; uma doença que traz finitude e sentença de morte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: a conscientização da população sobre o câncer de
mama e o estímulo às mudanças de comportamento são ações fundamentais para a
prevenção dessa patologia, para isso, é necessário que ocorra a mobilização de
toda a área de saúde e o envolvimento dos profissionais e mulheres sensibilizados e
informados sobre essa doença para obter bons resultados no futuro e para que as
mulheres assistidas incorporem hábitos de detecção precoce.
PALAVRAS-CHAVE: ESF. Câncer de Mama. Usuárias.
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