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Introdução  
Os cânceres cérvico-uterino e de câncer de mama estão entre aqueles 

com maior taxa de mortalidade para as mulheres. A Organização Mundial 

de Saúde indica que o câncer cérvico-uterino constitui-se na quarta causa 

de morte entre as mulheres dos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, dentre eles o Brasil, mesmo apresentando um dos mais 

altos potenciais de prevenção e cura1.  No caso do Brasil, o câncer de 

mama representa a primeira causa de morte por neoplasias entre as 

mulheres, chegando a atingir o percentual de 16,6%2. 

O objetivo geral do trabalho foi realizar uma revisão da literatura na busca 

de identificar limites e possibilidades de intervenção da equipe de saúde da 

família (ESF), em especial o enfermeiro, na prevenção e detecção precoce 

do câncer do colo de útero e de mama. Entre os objetivos específicos 

foram analisados os aspectos fundamentais para prevenção e detecção 

precoce do câncer de colo uterino e mama, ressaltada a importância da 

consulta de enfermagem, do auto-exame das mamas e do exame 

Papanicolau na promoção da saúde da mulher e discutida a importância da 

atuação do enfermeiro da ESF.  

Objetivo(s) 

Trata-se de uma revisão narrativa. As buscas foram realizadas nas bases 

de dados eletrônicas do Centro Latino-americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (BIREME), LILACS, Pubmed/MEDLINE, 

IBECS e biblioteca virtual SciELO  (Scientific Electronic Library Online) 

entre outras, assim como, em livros e em publicações do Ministério da 

Saúde. O limite foi para documentos disponíveis gratuitamente e na íntegra 

.Os termos utilizados foram: câncer de colo do útero; câncer de mama; 

estratégia de saúde da família; exame preventivo, saúde da mulher, 

prevenção e enfermagem. 

Metodologia  
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Resultados 

Cabe aos gestores e profissionais da Atenção Básica de Saúde, desenvolver 

estratégias que visem a redução da exposição das mulheres aos fatores de 

risco para desenvolvimento destas neoplasias. Trabalho que é de suma 

importância para o controle dessas doenças. 

Este profissional como sujeito ativo na equipe de saúde fica a atribuição de 

realizar a coleta para o exame colpocitológico, ensinar a realização do auto 

exame das mamas, realizar trabalhos de educação para a saúde, divulgando 

a necessidade de realizar o exame preventivo, o auto-exame das mamas e a 

mamografia. Outro importante papel evidenciado é o de promover a 

educação em saúde, orientando sobre os fatores de risco, e realizando busca 

ativa, na perspectiva de detectar casos novos. É de suma importância uma 

mobilização no sentido de levar as mulheres mais vulneráveis a 

comparecerem aos postos de saúde. Cabe também a este profissional 

realizar a consulta de enfermagem acolhendo a mulher de forma integral, 

analisando também condicionantes para desenvolvimento do câncer de colo 

do útero e mama como os aspectos sócio-econômicos-culturais. 

As evidências encontradas na literatura demonstram aos profissionais 

enfermeiros as possibilidades de atuação na atenção à saúde da mulher 

tanto em nível individual, enquanto profissional de saúde quanto em nível de 

atuação coletiva, na equipe de saúde da família e na equipe multiprofissional. 

Deste modo, o enfermeiro da atenção básica, como membro da equipe de 

saúde, desempenha papel fundamental na prevenção destes tipos de câncer 

e deve investir no acolhimento de mulheres3,4 . O enfermeiro como membro 

da equipe de saúde deve realizar atenção integral às mulheres; realizar 

consulta de enfermagem, coleta de exame preventivo e exame clínico das 

mamas, solicitar exames complementares e prescrever medicações, 

conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

municipal, observadas as disposições legais da profissão; realizar atenção 

domiciliar, quando necessário; supervisionar e coordenar o trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde e da equipe de enfermagem; manter a 

disponibilidade de suprimentos dos insumos e materiais necessários para as 

ações do controle do câncer cérvico uterino; realizar atividades de educação 

permanente junto aos demais profissionais da equipe5. 

Além disso, é necessário aos profissionais da equipe de saúde, conhecer os 

hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das famílias assistidas e 

da comunidade; acolher as usuárias de forma humanizada; valorizar os 

diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e 

resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com ética, compromisso e 

respeito5. 

 Considerações Finais 

Através do presente estudo, podemos observar que o câncer de colo de 

útero e mama, na visão de diversos autores, ainda é considerado um 

problema de saúde pública, capaz de provocar diversos óbitos em vários 

países inclusive o Brasil. 


