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Resumo expandido 

 

O presente trabalho tem como intuito a conscientização sobre a importância da 

prevenção e diagnóstico precoce do Câncer de mama, realizando um estudo de caso da 

campanha de 2016 do Ministério da Saúde durante o Outubro Rosa em Vitória da 

Conquista. Atualmente é notória a participação da publicidade na promoção e 

divulgação de um produto ou serviço, aliás, no que diz respeito à saúde pública, 

principalmente a conscientização de mulheres sobre o Câncer de Mama, não sofre 

grande convergência midiática. Com o objetivo de analisar se a propagação da 

informação no que diz respeito ao esclarecimento sobre o Câncer de Mama realizada 

pelo Ministério da Saúde faz com que as mulheres procurem os serviços de saúde. O 

estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com um estudo de caso com grupo 

quantitativo-descritivo, de caráter qualiquantitativo. Foi realizada uma coleta de dados 

com 120 mulheres, com idade compreendida entre 20 a 80 anos. Para esta coleta de 

dados, aplicou um questionário Sociodemográfico com quesitos sobre conhecimento de 

campanhas sobre Câncer de mama e a mensagem passada. Realizou-se entrevistas com 

mulheres mastectomizadas e especialistas da área para terem uma visão a cerca da 

receptividade das mulheres no que diz respeito à patologia. É notório que apesar das 

mulheres possuírem acesso aos meios de comunicação, tem um descaso por menor que 

seja com a sua saúde. É compreensível ainda que a falta de informação na população 

referente ao Câncer de mama está sendo sanado pelas campanhas de conscientização, o 

que recomenda estudos mais específicos na comunicação de massa sobre a prevenção 

do Câncer de mama, aonde estes conhecimentos se tornam imprescindíveis 
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