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RESUMO
Considerado um problema de saúde pública, o câncer de mama atinge todas as classes
sociais e variadas regiões do país, ocupando a primeira posição na causa de morte por
câncer na população feminina brasileira. O câncer mama é um dos mais frequentes entre
mulheres. Seu controle e evolução podem-se dar através de uma prevenção baseada numa
detecção precoce, levando em consideração a importância da prevenção. Objetivou-se
descrever experiência vivida na prevenção do câncer de mama com enfoque no
autocuidado. Estudo descritivo, na modalidade de relato de experiência, resultante da
atividade prática desenvolvida através do projeto de iniciação cientifica da disciplina de
semiologia e semiotécnica as mulheres participantes do projeto brincando de roda. A ação
foi desenvolvida por acadêmicos do 5º período de enfermagem sob a orientação da docente
da disciplina. As pacientes receberam uma atenção individualizada sobre como seria
realizado o autoexame e quais os cuidados necessários para a realização do exame físico,
ressaltando que a paciente era leiga e não tinha conhecimento de como proceder perante a
realização do exame. Os atendimentos foram realizados em uma unidade móvel justamente
para facilitar o acesso das mulheres. O ônibus leva serviços de orientação às mulheres das
localidades mais distantes, pois o enfermeiro presta atendimento ao paciente em diferentes
contextos e cenários. Conclui-se que, a orientação e informações adequadas aumentam a
compreensão das mulheres para a importância do exame e permite que estas façam o
exame e das mamas de maneira rotineira, permitindo identificar quais os sinais e sintomas
do câncer de mama; conscientizar e orientar as mulheres da importância do diagnóstico
precoce.
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