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INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz à tona a temática de como um diagnóstico de câncer
provoca sentimentos de preocupações e inquietações nas pessoas, que muitas
vezes não veem perspectivas de melhoras, mas somente uma ameaça à vida, uma
sensação de terminalidade, atingindo também a família (SIQUEIRA et al, 2007).
O câncer de próstata representa o segundo mais incidente em homens
(BACELAR et al, 2016). A baixa adesão ao exame preventivo do câncer de próstata,
se dá pela crença cultural machista e preconceituosa de que o homem tem sua
virilidade diminuída ao se submeter aos exames de diagnóstico (GOMES et al,
2008).
A família é importante no processo da doença, colaborando nas atividades
cotidianas, ajudando a enfrentar o medo e outros sentimentos, fazendo o doente se
sentir valorizado e amado (BARROS et al., 2008). O enfermeiro é um elemento de
extrema importância, tendo como papel principal apoiar e orientar o portador e os
familiares no processo de tratamento e no decorrer da doença (THEOBALDO et al.,
2011).

OBJETIVO
Verificar na literatura científica o papel da família no diagnóstico e tratamento
do paciente com câncer de próstata.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado através do método de revisão Integrativa, método de
pesquisa utilizado desde 1980, no âmbito da Prática Baseada em Evidências, que
envolve a sistematização e publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica
em saúde para que possam ser úteis na assistência à saúde (MENDES; SILVEIRA;
GALVÃO,2008).

DESENVOLVIMENTO

Justifica-se o presente trabalho, pois, diante dos artigos publicados,
verificamos que o apoio familiar para pacientes com câncer, se torna de fundamental
importância, principalmente pelo impacto emocional causado pelo diagnóstico e
tratamento. Como pergunta norteadora do trabalho, temos a questão: “Qual o papel
da família no diagnóstico de câncer ao doente e de que forma a enfermagem, auxilia
no processo de tratamento?”. O acesso do material para realização da pesquisa, foi
feito por meio da base de dados Scientific Eletronic Library Online - SCIELO,
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e do
Banco de Dados em Enfermagem - BDENF, com os descritores: Família (F); câncer
(C); Enfermagem (E).

RESULTADOS PRELIMINARES

Após a busca através dos descritores, foram encontrados 568 artigos na Base
de Dados SCIELO, sendo 461 correspondentes aos descritores: Família + Câncer e
107 artigos com os descritores Família + Câncer + Enfermagem. Na base de dados
LILACS foram encontrados 1708 artigos, sendo 1227 artigos com os descritores:
Família + Câncer e 481 artigos com os descritores Família + Câncer + Enfermagem.
Na base de dados BDENF foram encontrados 958 artigos, sendo 594 com os
descritores: Família + Câncer e 364 artigos com os descritores Família + Câncer +
Enfermagem. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos na língua
portuguesa, com publicações entre os anos de 2007 à 2017, que não se repetiam e
critérios de exclusão os artigos que não atendiam diretamente ao tema do presente
estudo, finalizando 18 artigos.
Uma vez selecionados, os mesmos foram fichados, lidos a escrever da
discussão da pesquisa.
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