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1.Resumo  

O Câncer por ser um tema de alta relevância, comíndices elevados da doença 

vem acompanhando o envelhecimento populacional, e no cenário de saúde público 

que tem como princípio a prevenção, promoção e detecção precoce do câncer,é um 

desafio para os profissionais da Estratégia Saúde da Família, que a Enfermagem 

tem maior vinculo com a comunidade com objetivos de educação em saúde.Através 

da pesquisa vamos abordar de acordo com a visão do paciente o que os levaram ao 

diagnostico tardio e a relação do papel da enfermagem  no desenvolvimento de 

ações de promoção e prevenção a saúde.  

2.Introdução  

 Câncer é a segunda causa de mortalidade, mesmo nos países 

desenvolvidos, que cresce os índices acompanhando o envelhecimento populacional 

(EQUIPE ONCOGUIA, 2015; SILVA, 2011 apud MS, 2010). 

E no decorrer dos anos após várias pesquisas e descobertas no combate a 

esse doença, foram realizadosmudançasno cenário da saúde, que antes o enfoque 

era hospitalar e curativa, e após o desenvolvimento dasdiretrizes Do Sistema Único 

de Saúde e o cenário  da atenção na básica foram substituídos então pela    

prevenção, promoção,   detecção precoce do câncer e a recuperação (MOTTA 

&BATISTA, 2015). 

Na expansão e qualificação da Atenção Básica é criado a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) que representa o primeiro contato com o paciente criando 

maior vinculo entre famílias e profissionais da saúde. E através dessa estratégia 

relacionado ao Câncer é trabalhado programas que detecta precocemente a doença, 

que ainda no Brasil o diagnostico é tardio que pode ser influenciado por aspectos 

culturais, social, higiênicos, hábitos cotidianos da família e o conhecimento do 

individuo (MAGALHÃES,2011). 

O papel da enfermagem é atuar na educação em saúde junto com as agentes 

comunitárias, realizar programas e campanhas, encaminhar usuários para serviços 

de média e alta complexidade. E por reconhecer que o diagnostico precoce pode 

salvar vidas e aumentar a qualidade de vida do paciente deve-se buscar os motivos 

que levam ainda o paciente de ESF a buscar o diagnostico precoce e a relaçãoda 

enfermagem  na prevenção e promoção (COSTA &CARBONE; 2009). 

3.Objetivo 



Compreender os motivos, de acordo com a visão do paciente atendido em 

Estratégia de Saúde da Família, que o levou à um diagnóstico tardio de câncer e 

relacioná-los ao papel desenvolvido pela enfermagem na prevenção e promoção à 

saúde.  

4.Metodologia  

Estudo relacional, descritivo e exploratório com abordagem qualitativa, 

empregando análise de Conteúdo. 

5. Desenvolvimento 

O presente estudo será contextualizado no Município de Lins que conta, 

atualmente, com 5(cinco) Unidades de Saúde da Família (USFs), estas selecionadas 

como local para levantamento de dados sobre os participantes da pesquisa.Como 

participantes do estudo, serão selecionados indivíduos que possuam cadastro em 

uma das cinco ESFs do município citado, maiores de 18 anos, de ambos os gêneros 

e diferentes classes sociais e que apresentarem diagnóstico tardio de câncer. 

Em razão dos estudos relacionados na pesquisa, juntamente com a opinião 

de vários profissionais que atuam na área de oncologia, será contemplado nesta 

pesquisa como diagnóstico tardio aquele que foi estabelecido 30 (trinta) dias após os 

primeiros sintomas apresentados pelo paciente. A definição do número de 

participantes seguirá o critério de saturação de dados em pesquisa qualitativa 

(FONTANELLA, 2008).A coleta de dados procederá com o levantamento dos 

pacientes com diagnóstico tardio de câncer e de seus endereços nas ESFs citadas. 

Em seguida, os participantes selecionados serão visitados pelos pesquisadores 

eserão informados sobre a pesquisa através da Carta de Informação ao Participante 

e terá toda a liberdade de decidir se vai fazer parte da mesma ou não. Assim que o 

participante concordar em participar, o mesmo receberá o Termo de Consentimento 

Livre que será assinado por ele. As informações serão coletadas através de 

entrevista semiestruturada gravada.A entrevista constará em três fases, sendo a 

primeira a caracterização do participante, a segunda com as características 

sócio/econômicas e por fim, as questões semiestruturadas relacionadas a temática. 

6.Resultados Preliminares 

A análise do material obtido das entrevistas transcritas na íntegra realizadas 

será baseada em princípios da proposta de interpretação qualitativa de dados, 

denominada Análise de Conteúdo (MINAYO, 2007). 



Na análise, será realizada síntese de todo material obtido, no intuito de atingir o 

objetivo geral proposto.  

Dentre os aspectos éticos, primeiramente foi solicitado autorização da 

Secretaria Municipal de Lins e da Gerência operacional da ABBC Lins, atualmente 

responsáveis pelas Estratégias de Saúde da Família do município. Posteriormente, o 

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética do Centro Universitário Católico 

Salesiano Auxiliun - Araçatuba , que já expediu o parecer de aprovação da pesquisa, 

a fim de se cumprir as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde que regulamenta as normas para a realização de pesquisas que envolvem 

seres humanos.Cabe ressaltar que será garantido o caráter confidencial e voluntário 

da participação, bem como o compromisso de divulgação dos resultados do 

trabalho. 
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