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RESUMO 
 

O presente artigo fala sobre o câncer de mama na gestação, mesmo sendo uma condição rara, os 
índices aumentaram, pois mulheres estão postergando a gravidez e um de seus fatores de risco esta 
relacionadas à vida reprodutiva. O enfermeiro na atenção básica de saúde tem o papel ativo na 
detecção precoce e na prevenção de neoplasias como o câncer de mama, pois uma de suas 
competências é realizar exame clínico das mamas, podendo identificar possíveis neoplasias nesse 
período, assim tendo um melhor prognóstico de tratamento. Diante do exposto, o objetivo do trabalho 
é para que o enfermeiro possa ter seu atendimento qualificado, um olhar holístico do processo saúde- 
doença, identificando possíveis neoplasias, saber diferencia-las de fisiologias normais da gestação, 
identificar seus fatores de risco, levando em conta sua prevenção e detecção precoce em uma atenção 
primaria durante o atendimento de pré-natal. A metodologia usada foi a de Levantamento Bibliográfico. 
Foi possível notar que essa é uma neoplasia grave que precisa ser diagnosticada o mais cedo possível 
para que tenha êxito em seu tratamento, assim sendo importante para os profissionais de enfermagem 
que são a porta de entrada de gestantes no período do pré-natal e puerperal. 

 
Palavras chave: gravidez, neoplasias da mama, enfermagem, saúde da mulher. 
Linha de Pesquisa: Saúde da Mulher 

 
ABSTRACT 

 
The actual article talks about breast cancer in pregnancy, although it is a rare condition, the rates are 
increased, as women are postponing pregnancy and one of its risk factors is related to reproductive life. 
The nurse in charge of basic health care has an active responsibility in early detection and prevention 
of neoplasm, such as breast cancer, because one of the nurse´s competences is clinical examination 
of the breasts, where it can be identified neoplasms in the during this period, thus having so a better 
treatment prognosis can be found. Therefore, the goal of this work is thefor nurses to have their care 
qualified, a holistic look at the health-disease process, identifying possible neoplasms, knowing how to 
differentiate them from normal pregnancy physiologies, identifying their risk factors, taking into account 
their prevention. and early detection in primary care during prenatal care. The methodology was a 
Bibliographic Survey. It was noticed that this is a serious neoplasm that needs to be diagnosed as early 
as possible for its treatment to be successful, and also being important for nursing professionals as they 
are the entrance way for pregnant women in the prenatal period and puerperal. 
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O diagnóstico de câncer de mama é um dos mais temidos pelas mulheres, 

devido a sua alta taxa de incidência, ocasionando medos e tabus. O câncer na 

gestação impacta todos a sua volta tanto psicologicamente como emocionalmente, já 

que é um momento de se pensar em vida, torna-se um momento de mistura de 

sentimentos (FERNANDES et al., 2011; BEZERRA et al., 2019). 

O câncer de mama na gestação ou Câncer gestacional é qualquer neoplasia 

diagnosticada nas fases gestacional e puerperal, estendendo-se até um ano de pós- 

parto, a associação de câncer na gravidez ainda é uma condição pequena, mas como 

o câncer de mama é uma neoplasia que acomete faixas etárias baixas, sua 

probabilidade está aumentando, devido uma tendência atual de se adiar a 

maternidade (MONTEIRO et al., 2013). 

O tratamento para a gestante com câncer de mama, tem as mesmas chances 

de uma mulher não gravida da mesma idade, se diagnosticado precocemente, já que 

consiste em controlar o local da doença e prevenir metástases. Tendo pouca diferença 

na sobrevida, evidenciado o quanto o diagnóstico precoce é importante para um 

melhor prognóstico (SHUNEMANN, 2007). 

Na saúde pública em vista da lei 8080/90 do SUS vem sendo utilizadas 

estratégias de prevenção promovidas por suas instituições, sendo elas primárias, 

secundarias e terciárias, com o objetivo de detecção precoce, melhor prognóstico da 

doença e minimizar os riscos a população (THULER, 2003; BRASIL, 1990). 

Para Lima et al., (2009) compreende-se que ações voltadas à prevenção do 

câncer de colo uterino com a realização do exame preventivo (Papanicolau), e do 

câncer de mama com o exame clínico e a orientação sobre o autoexame das mamas 

devem ser assumidas pelos serviços de saúde em qualquer fase reprodutiva ou não 

da mulher. 

Os serviços de atenção básica de saúde são a porta de entrada de gestantes 

para o acompanhamento de pré-natal. É importante destacar que neoplasias podem 

ser diagnosticadas em qualquer momento de vida; ao realizar a consulta da gestante 

o profissional de enfermagem deve estar apto a reconhecer e diagnosticar qualquer 

anormalidade, e estar disponibilizando informações, sendo uma circunstância onde os 
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sinais e sintomas desta neoplasia possam ser confundidos com a fisiologia da 

gestação. Ressaltando que a equipe deve estar preparada para enfrentar a doença 

junto à gestante e família, sendo esta fundamental para a decisão do tratamento, 

levando em conta os aspectos éticos, religiosos, psicológicos e legais (LIMA et al., 

2009). 

Segundo o INCA (2018) “Para o Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de 

câncer de mama, para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 

56,33 casos a cada 100 mil mulheres”. 

Para Kettelhut e Modena (2008) de todas as neoplasias encontradas durante a 

gestação o câncer de mama tem uma taxa de 25%, portanto sendo ele o de maior 

incidência durante o período gravídico e puerperal. 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho é como o enfermeiro possa ter 

atendimento qualificado, para que possa reconhecer e identificar rapidamente essas 

neoplasias que estão cada vez mais comuns, como o câncer de mama na gravidez. 

O trabalho foi desenvolvido através de Levantamento Bibliográfico e a 

fundamentação teórica foi construída com conteúdos publicados pelo Ministério da 

Saúde e bases de dados eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SciELO); 

PubMed; Red de Revistas Científicas de America Latina y el Caribe, Espanha e 

Portugal (Redalyc) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), filtrando publicações do ano 

de 2003 a 2019 no idioma português, espanhol e inglês. Foram selecionadas 20 

produções, 17 no idioma português, 2 no idioma inglês e 1 no espanhol. O 

desenvolvimento da pesquisa teve início no mês de junho de 2019 e finalizou no mês 

de setembro de 2019. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

De acordo com Mohallem et al., (2007) e INCA (2014) sendo uma fonte de 

diversas simbologias, os seios são órgãos da amamentação, da feminilidade, fonte de 

desejo, a mama mais do que qualquer outra parte do corpo também adoece e uma 

das doenças que mais atingem essa glândula é o câncer de mama sendo o mais 

temido pela mulher, pelo fato do impacto psicológico, por ser a principal causa de 
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morte em mulheres no Brasil e também por envolver uma percepção negativa da 

própria imagem e a sexualidade mais do que qualquer outro tipo de câncer. 

Já o diagnóstico de câncer durante a gestação é um acontecimento que pode 

ser extremamente traumático, e a equipe deve estar preparada para enfrentar 

qualquer situação, já que a preocupação é em dobro, sendo, o curso da gravidez e o 

impacto da doença, em situações sobre a vida da mãe e do feto (LIMA et al., 2009). 

Para Capelozza (2014) entende-se que para mulheres que já sofriam com o 

diagnóstico de câncer, a gravidez lhes possibilitou sentimentos de estarem saudáveis, 

já que para elas gerar uma vida está associada à saúde e juventude atenuando 

sentimentos negativos trazidos pelo câncer, ao contrário de mulheres que 

descobriram o tumor durante a gravidez, onde foi possível observar dificuldades 

emocionais como incertezas entre esperança de vida e o medo intenso que 

acompanha o diagnóstico de câncer na gestação. Evidenciando assim que a equipe 

deve se preparar para diferentes reações sobre o diagnóstico. 

O câncer de mama é multifatorial, onde fatores comportamentais, endócrinos e 

genéticos incluem para aumento desse risco como a idade, vida reprodutiva, menarca 

precoce e o climatério tardio, histórico familiar, consumo de álcool, excesso de peso, 

sedentarismo e exposição irradiante e uso de contraceptivos orais, são uns dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama em mulheres 

(ARRUDA et al., 2015). 

Imagem 1: Principais fatores de risco do câncer de mama 

Fonte: Pinheiro (2019) 
 

Para Ring e Ellis (2005) a idade média de gestantes com câncer foi de 33 anos, 

provando assim que a idade pode influenciar no diagnóstico de câncer na gestação, 

tendo uma incidência no ciclo gravídico e puerperal de 1:1000 e 1:3000 gestações, 
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representando 3% dos casos, e o mais importante a ser ressaltado é o diagnóstico 

precoce factível pode ser uma dificuldade, já que a faixa etária inferior a 40 anos é 

inviável para o rastreamento mamográfico. 

Existe um atraso no diagnóstico do câncer durante a gestação, devido a vários 

fatores como a raridade da situação já que é um momento de se pensar em vida e 

não em doença, os sinais e sintomas da neoplasia podem ser confundidos com a da 

gestação, podendo haver um comprometimento do exame físico devido às alterações 

fisiológicas e anatômicas. No geral existe pouca experiência dos profissionais em um 

momento como esse, já que a literatura sobre o assunto é escassa (SCHUNEMANN 

et al., 2007). 

Para o Instituto Oncoguia (2017) as mamas são compostas por lobos glândulas 

produtoras de leite, ducto responsável pelo transporte do leite, e estroma sendo o 

tecido adiposo e conjuntivo, e a maioria das neoplasias mamária acometem as células 

que revestem os lobos e os ductos. 

Imagem 2: A anatomia do seio durante a lactação 

 

Fonte: Bushtarenko (2019) 
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Imagem 3: Carcinoma lobular 
 

Fonte: Defilippo (2019) 
 

Um dos aspectos que complica o prognóstico é o atraso do diagnóstico, pois, 

deve-se levar em conta, as alterações fisiológicas provocadas pela gravidez na 

glândula mamária, que são relativas a sua consistência e densidade, onde os sinais e 

sintomas da doença podem ser mascarados, dificultando assim a interpretação de 

exames de rastreamento, atrasando o diagnóstico e com isso diminuir a sobrevida 

dessa gestante. Ressaltando que a gravidez não piora a evolução do câncer e sim o 

diagnóstico tardio (FERNANDES et al., 2011). 

É um momento com tendências do aumento de sua incidência já que um dos 

fatores para o câncer de mama são as características reprodutivas, e mudanças de 

hábitos de vida como alimentação precária, em vista disso é imprescindível a 

priorização durante o cuidado de pré-natal, a realização do exame preventivo e do 

exame clínico e autoexame das mamas (LIMA et al., 2009). 

Sobre o tratamento para as gestantes, ele deve ser cuidadosamente planejado, 

considerando todos os riscos envolvidos entre gestante e feto, a mastectomia e a 

cirurgia conservadora podem ser realizadas com segurança durante a gestação, a 

quimioterapia pode ser feita apenas no terceiro trimestre, e a radioterapia apenas no 

pós parto por causar danos em qualquer fase de gestação (KETTELHUT; MODENA, 

2008). 
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Segundo Mohallem et al., (2007); Regis e Simões (2005) 80% dos nódulos 

mamários são descobertos pela própria mulher ao palpar incidentalmente as mamas, 

quando a mulher realiza a palpação nas mamas e nota alguma alteração o sentimento 

de medo se torna presente, tomando a consciência sobre dois aspectos, pode não ser 

nada grave ou o câncer, normalmente ela sempre pensa o pior. O enfermeiro inserido 

nesse contexto pode estar realizando orientações corretas sobre o que pode ser 

encontrado no autoexame das mamas, como procurar o profissional de saúde e com 

a orientação correta essa paciente não se sinta aflita sobre o tratamento. 

De acordo com Fernandes et al., (2011) o preparo do enfermeiro é fundamental 

para a realização do exame físico das mamas durante a atenção de pré-natal e 

puerperal de qualidade e humanizada, onde é necessário construir um olhar holístico 

sobre o processo saúde/doença compreensão da pessoa em sua totalidade, 

considerar o ambiente social, econômico, cultural e físico, estabelecendo bases de 

relacionamento dos sujeitos envolvidos, chegando ao resultado de possibilidade de 

ser uma das medidas relevantes para a detecção precoce. 

Para Lima et al., (2009) uma das ações preventivas é o exame clínico das 

mamas, que deve ser compreendido como parte do atendimento integral a saúde da 

mulher, sendo recomendado em qualquer idade e em todas as consultas clínicas, com 

o objetivo de resumir sua avaliação do processo gestacional, para que não haja 

desconhecimento científico sobre a importância de exames preventivos, bem como a 

informação sobre o assunto para as gestantes que associam as alterações mamárias 

ao preparo da mama para a lactação, essas são atitudes que podem evitar graves 

consequências. 

Salientando o importante papel que o enfermeiro exerce em uma atenção 

básica, detectando precocemente esse agravo por meio de estratégias na prevenção, 

rastreamento e detecção precoce, informando a população de mulheres com fatores 

de risco, a importância do autoexame das mamas, do exame preventivo e do exame 

clínico das mamas anualmente, da mamografia aos 40 anos ou quando necessário 

(ARRUDA et al., 2015; BEZERRA et al., 2019). 

O enfermeiro é inserido no cuidado da atenção totalmente integral a essas 

mulheres, em todos os níveis de atenção, sendo de extrema importância para a saúde 

pública, onde se tem a motivação para a detecção precoce do câncer de mama, com 
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estratégias para a intensificação de ações de prevenção e detecção precoce de 

neoplasias. Principalmente no período gravídico e puerperal, devendo ser elas as 

ações de educação em saúde, estimulando a participação de usuárias do serviço de 

saúde, incentivando o autocuidado na realização do exame clínico das mamas. Já que 

a enfermagem tem o papel influenciador nas ações junto à população, tendo o cuidado 

com focos na humanização, prevenção de agravos e a promoção de saúde. Por isso 

se deve ter um preparo desse profissional ao realizar exame físico, em especial nas 

mamas, durante o pré-natal e após o parto. Podendo ser uma medida relevante que 

possa contribuir para a detecção precoce e reduzindo assim sua morbidade e 

mortalidade (FERNANDES et al., 2011; SCLOWITZ et al., 2004). 

 
 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Foi possível notar com esse estudo a importância do enfermeiro, inserido no 

cuidado integral a mulher, em todos os níveis de atenção, sendo desde a atenção 

primária até a especializada. Quando se descobre uma neoplasia impactante num 

momento de fragilidade a portadora passa por momentos conflitantes gerando assim 

a necessidade profissional de enfermagem para que o mesmo saiba trabalhar com 

medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher e família. 

Sendo um problema, a demora do diagnóstico do câncer de mama na gestação, 

devido a fatores de interferência, como a própria fisiologia da lactação da mama, nota- 

se a necessidade de se ter mais estudos relacionados a essa neoplasia e outras que 

possam ser encontradas durante a gestação. Para um melhor prognóstico do 

tratamento, ressaltando assim a importância do preparo do profissional de 

enfermagem, já que ele esta inserido na porta de entrada a essa paciente, durante o 

pré-natal e puerpério e exerce papel fundamental, na assistência às mulheres e no 

desenvolvimento de ações de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. 
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