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 Atualmente o câncer de mama é considerado a neoplasia maligna mais frequentemente 

diagnosticada em mulheres no mundo, sua incidência tem sido crescente representando a 

maior causa de morte na população feminina e o aumento dessas taxas está relacionada às 

dificuldades preventivas, com o diagnóstico tardio as possibilidades de cura diminuem. A 

prática preventiva destaca-se a importância da educação da mulher e dos profissionais de 

saúde para o conhecimento dos sinais e sintomas do câncer de mama e do rastreamento para 

um diagnóstico precoce. Essetrabalho busca avaliar o conhecimento da população feminina 

do município de Cruz das Almas no Recôncavo Baiano, sobre o câncer de mama e as práticas 

preventivas, associando a taxa do conhecimento do indivíduo sobre o câncer de mama, sua 

acessibilidade aos exames de rastreamento, verificar as ações sobre a saúde da mulher nas 

unidades de saúde da família, levando a população como devolutiva palestra sobre o câncer de 

mama. O estudoé transversal com abordagem quantitativa, cuja investigação ocorrerá entre 

fevereiro e abril de 2019 com usuárias cadastradas nas equipes da Estratégia Saúde da Família 

de 4 Unidades Básicas de Saúde da Família, sendo duas da zona urbana e duas da zona rural 

da cidade de Cruz das Almas-Ba. A amostra será composta por 80 mulheres na faixa etária 

compreendida entre 40 a 69 anos. Os dados serão coletados por meio de questionário que irá 

conter perguntas objetivas estruturado em blocos de perguntas como: perfil sócio 

demográfico; informações sobre conhecimentos acerca do câncer de mama; informações 

sobre conhecimentos e práticas quanto aos métodos para detecção precoce; informações sobre 

a utilização dos serviços de saúde relacionada ao câncer de mama.Como resultadosespera-se 

levar a população do municípioo esclarecimento sobre a neoplasia maligna mamária e 

transparecer os métodos de prevenção, objetivando o diagnóstico precocee o aumento da taxa 

de sobrevida da população. 
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