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1-RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar a humanização da 

assistência pela rede publica de saúde na atenção básica nos casos de câncer 

de mama e colo de útero. Consiste em um método de estudo exploratório, 

transversal e descritivo com abordagem quantitativa, onde participarão do 

estudo enfermeiros pertencentes à rede de Atenção Básica do município de 

Lins/SP.A coleta de dados será realizada através de um questionário especifico 

com questões alternativas que visa analisar o conhecimento e aptidão dos 

profissionais enfermeiros frente aos casos oncológicos específicos tratados.  

2 - INTRODUÇÃO 

No Brasil, o câncer é a segunda maior causa de mortalidade, sendo que 

24% são ocasionadas pelo câncer de mama e colo de útero. Sendo o câncer 

de mama líder na mortalidade feminina por câncer com 11mil mortes 

registradas no país. (Oliveira et al, 2011) 

Segundo a lei 11.664 sancionada em 29 de Abril 2008, todas as 

pacientes tem direito a prevenção, diagnóstico, tratamento, controle e 

segmento pós-tratamento para cânceres de mama e de colo uterino.  O que 

não existe até o momento é o acompanhamento dessa mulher pós 

diagnosticada pela Atenção Básica, pois esta desliga-se totalmente dessa 

mulher depois que a mesma foi encaminhada para outros níveis de Atenção. 

Não existe nenhuma rede, ou programa que cubra o amparo familiar e 

individual do paciente com câncer. Depois de encaminhado para unidade de 

alta complexidade para tratamento específico, o paciente não tem mais quase 

nenhum amparo da enfermagem ou qualquer outro profissional da rede básica, 

tornando o pós-diagnóstico impossível de ser realizado pela falta de 

acompanhamento.A atuação em oncologia requer da equipe deenfermagem 

mais que conhecimentos teóricos e práticos; exigeo desenvolvimento de 

habilidades que possam nortear a suaatuação profissional. (Silva, RCV & Cruz, 

EA, 2011) 

Esse trabalho vem de encontro à necessidade de realização de pesquisa para 

esclarecer que tipo de assistência e atendimento a enfermagem vem 



desempenhando à essas mulheres no pós diagnóstico dessas qualidades de 

câncer na Atenção Básica, e se a mesma tem atendido as necessidades de 

humanização a assistência à essas pacientes, e se a continuidade da 

assistência pela enfermagem não vem sendo realizada, quais os possíveis 

fatores que causam esse afastamento da enfermagem da atenção básica da 

paciente que já foi encaminhada para outros níveis de tratamento. E ainda, 

como são orientados os profissionais dessa área que lidam diretamente com o 

paciente, e se estes tem competência, estrutura e aptidão para cumprir esse 

papel dentro dos princípios da humanização. 

3– OBJETIVOS 

Verificar como é realizado o atendimento e acompanhamento a mulheres 

com diagnóstico de câncer de mama e colo de útero pela enfermagem na 

atenção básica, e se estes estão permeados pela humanização da assistência. 

4 – METODOLOGIA 

Estudo exploratório, transversal e descritivo com abordagem 

quantitativa.Participarão do estudo Enfermeiros pertencentes a rede de 

Atenção Básica do município de Lins/SP. Composta por: 5 Enfermeiros 

Gerentes  e 6 Enfermeiros assistenciais das Unidade Básicas; 5 Enfermeiros 

das Estratégias de Saúde da Família e 5 Enfermeiros dos Programas de 

Agente Comunitário de Saúde, totalizando  21 profissionais. 

 5-DESENVOLVIMENTO 

Para coleta de dados será utilizado instrumento, elaborado pelas 

pesquisadoras de acordo com as referências bibliográficas existentes sobre a 

temática abordada, sendo um questionário composto por duas etapas: na 

primeira etapa constara a caracterização do profissional; na segunda etapa 

constaráquestões fechadas relacionadas ao conhecimento especifico do 

profissional sobre a temática abordada e sua atuação. As questões serão 

respondidas através de checklist constando respostas de sim, não e não sei 

responder, sendo um numero total de 20 questões.  

 6-RESULTADOS PRELIMINARES 



De acordo com a pesquisa realizada até o momento, podemos pressupor 

que conforme a bibliografia existente, há uma lacuna entre o diagnóstico de 

câncer de colo de útero ou de mama realizada na atenção básica e o 

encaminhamento dessa para atendimento na atenção de plano secundário e 

terciário, pois após este diagnóstico e encaminhamento serem realizados a 

mulher passa a ser tratada pelos próximos planos e a enfermagem pertencente 

a rede básica deixa de acompanhá-la não havendo um feedback da situação 

atual dessa mulher, de seu tratamento e de possíveis aparecimentos de novas 

doenças como depressão, problemas psicológicos e outros. Com a realização 

dessa pesquisa será possível entrar em contato com a realidade do 

funcionamento e o trabalho da enfermagem no serviço de atendimento primário 

relacionado a estas mulheres constatando se as mesmas continuam sendo 

acompanhadas pela enfermagem da atenção básica mesmo após seu 

encaminhamento e tratamento. 
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