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RESUMO 
 
O câncer de mama (CM) representa um grande desafio para a saúde pública. 
Diante desse quadro, torna-se necessário, portanto, buscar estratégias para o 
seu controle. Os procedimentos mais utilizados, neste sentido são: o 
autoexame da mama, o exame clínico, a mamografia e a ultrassonografia. Este 
trabalho apresentou uma análise compreensiva da assistência integral e as 
diferentes percepções das mulheres perante o câncer de mama (CM). Os 
objetivos centrais dessa análise são: compreender as razões/motivos que 
levam as mulheres acima de 60 anos, da região norte de Juiz de Fora/MG, 
dependentes do serviço público de saúde, a não realizarem a mamografia; 
conhecer os valores, crenças e concepções envolvidas na negação destas 
mulheres em realizar este tipo de cuidado preventivo com o próprio corpo, 
observando a associação com o estigma relacionado ao câncer de mama; 
conhecer o itinerário terapêutico das mulheres na busca por cuidados 
preventivos ao câncer de mama; compreender como as mulheres experienciam 
o cuidado que ajuda a prevenir o câncer de mama. A perspectiva teórica 
adotada baseia-se em conceitos como: caracterização câncer de mama e 
formas de prevenção; representação social da doença; abordagem centrada no 
usuário; itinerário terapêutico e as redes sociais e as redes de atenção à 
saúde. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa que teve como ponto de 
partida os resultados preliminares de uma pesquisa quantitativa intitulada 
Inquérito de Saúde no Município de Juiz de Fora, MG. Os sujeitos da pesquisa 
foram mulheres acima de 60 anos, residentes na zona norte do município de 
Juiz de Fora. Foi utilizada como instrumento de coleta de dados a técnica de 
grupo focal (GF). O local escolhido para pesquisa de campo foram as UAPS da 
Zona Norte/JF. Concluímos, portanto, que as mulheres deste estudo 
demonstram certo conhecimento técnico, na medida em que conviveram com 
pessoas que tiveram o câncer. Entretanto, não conseguiram realizar os exames 
preventivos do câncer de mama. Suas trajetórias permeadas por medo, 
fatalismo e preconceitos, acerca da doença, justificam e dificultam esse 
exercício. Associada a essas questões, a realidade fragmentada de 
organização dos serviços de saúde, bem como a questão do acesso aos 
serviços, potencializaram ainda mais as dificuldades para realização da 
mamografia. E por fim os Itinerários terapêuticos propiciaram analisar as 
falácias da rede e diversas redes sociais envolvidas no caminho das mulheres 
que participaram desta investigação. 
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