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RESUMO 
 
 

Ao contrário do câncer no adulto, em que as células geralmente originam-se de tecido epitelial 
e que está ligado a fatores ambientais, os tumores malignos na infância são, na sua maioria, de 
origem embrionária e apresentam uma fase de   rápida proliferação. Quando não iniciado o 
tratamento quimioterápico nesta fase,  o  tumor  aumenta  de  tamanho,  reduzindo  sua 
velocidade de crescimento, diminuindo, assim, a resposta aos quimioterápicos. O câncer 
infantil representa, no Brasil, a segunda causa de mortalidade entre crianças e adolescentes de 
um a dezenove anos. Seu impacto no ranking das doenças torna-se significativamente 
importante para a saúde pública, já que a primeira causa está relacionada aos acidentes e à 
violência. Muitas crianças ainda são encaminhadas aos centros de alta complexidade para 
tratamento oncológico com a doença em estágio avançado. A demora no encaminhamento 
para diagnóstico pode ser da família, ou da dificuldade do acesso ao Setor Saúde, ou ainda 
das características da doença e do desconhecimento da equipe de saúde quanto à temática de 
câncer infantil. Diante desta problemática, objetivamos analisar o desempenho das equipes de 
saúde na identificação da criança e adolescente, sintomáticos de câncer, na atenção primária, 
por meio da metodologia pesquisa-ação, que contempla o ensino-aprendizagem, seminários, 
descrevendo a atuação do grupo e discutindo as atividades desenvolvidas após os 
treinamentos. Este estudo envolveu trinta e sete profissionais de saúde que prestam atenção a 
crianças e adolescentes na USF “Felipe Camarão II”, na Casa de Apoio à Criança com 
Câncer e no Hospital de Pediatria/UFRN, durante o período de março a dezembro de 2010. 
Os dados foram analisados simultaneamente à avaliação das ações, seguindo o 
direcionamento da análise das ideias freireanas, tendo como referencial teórico a atenção 
primária à saúde. O diagnóstico situacional da realidade atual, quanto ao conhecimento da 
equipe de saúde direcionado para uma identificação precoce de sinais e sintomas levantada 
por meio da problematização, apresentou temas geradores como: a resistência para a 
mudança; a conscientização para a necessidade de apreensão de saberes; o conhecimento 
prévio por meio da mídia; a fragmentação da rede de assistência, interferindo no 
funcionamento do sistema de referência e contrarreferência; o estigma da morte, dentre 
outros. Esses temas geradores viabilizaram a escolha do conteúdo para a elaboração de quatro 
seminários, como implementação de ação coletiva para discussão problematizadora. O 
processo ensino-aprendizagem permitiu aos participantes do estudo a conscientização do 
problema e o agir por meio do conhecimento adquirido, interferindo na diminuição do 
intervalo de tempo entre a identificação de sinais e sintomas de câncer e o início do 
tratamento especializado. Como dificuldades, deparamo-nos com o diagnóstico de câncer 
associado a terminalidade e o dificultoso acesso a exames laboratoriais e de imagem, 
necessários para o diagnóstico de neoplasias. Assim, constatamos que, quando a equipe é 
envolvida conscientemente no processo de educação desde a identificação da situação-
problema, podem ocorrer mudanças significativas no fazer cotidiano por meio da 
conscientização do ser. Entretanto, percebemos também que aquisição de conhecimento e 
interesse da equipe não são suficientes, já que, para haver eficácia do atendimento, é 
necessária uma organização da rede de atenção oncológica atuante no estado no Rio Grande 
do Norte. 
 
Palavras-chave: atenção primária em saúde; saúde da criança e do adolescente; educação em 
saúde. 
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ABSTRACT 
 

 
Unlike adult cancer, where cells usually originate from epithelial tissue and is linked to 
environmental factors, malignant tumors in childhood are mostly of embryonic origin and 
have a phase of rapid proliferation. When not started chemotherapy at this stage, the tumor 
increases in size, reducing their growth rate, thus reducing the response to chemotherapy. 
Childhood cancer is in Brazil, the second cause of mortality among children and adolescents 
from one to nineteen. His impact on the ranking of diseases becomes significantly important 
to public health since the first issue is related to accidents and violence. Many children are 
still sent to the centers of high complexity for cancer treatment with advanced stage disease. 
The delay in referral to diagnosis can be family, or the difficulty of access to the health sector, 
or the characteristics of the disease and lack of health staff regarding theme of childhood 
cancer. Before this problem, we aimed to assess the performance of health teams in the 
identification of child and adolescent symptoms of cancer in primary care, through the action 
research methodology, which includes the teaching-learning, seminars, describing the actions 
of the group and discussing the activities after the training. This study involved thirty-seven 
health professionals who provide care for children and adolescents in the USF “Felipe Shrimp 
II, the Support Center for Children with Cancer and the pediatric hospital UFRN during the 
period from March to December 2010. The data were analyzed simultaneously to evaluate 
actions, following the direction of the analysis of ideas Freires, having as theoretical reference 
the primary health care. The diagnosis of current reality, as knowledge of the health team 
targeted for early identification of signs and symptoms raised through questioning, presented 
as generative themes: resistance to change, awareness of the need for apprehension of 
knowledge; prior knowledge through the media, fragmentation of the healthcare network, 
interfering with the operation of the reference and counter, the stigma of death, among others. 
The selected themes enabled the choice of content for the preparation of four seminars, such 
as implementation of collective action for discussion problematical. The teaching-learning 
process has allowed the study participants awareness of the problem and work through the 
knowledge acquired by interfering in decreasing the time interval between the identification 
of signs and symptoms of cancer and early specialist treatment. Their difficulties we are faced 
with a diagnosis of terminal cancer and associated with delayed access to laboratory tests and 
imaging necessary for the diagnosis of neoplasms. Thus, we find that when the team is 
consciously involved in the education process from identification of the problem situation, 
there may be significant changes in daily activities through awareness of being. However, we 
also realize that acquisition of knowledge and interest of the team are not enough, since to be 
efficiency of our service, we need an organization of cancer care network operating in the 
state of Rio Grande do Norte. 

 

Keywords: primary health care, child health and adolescent; health education. 
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Ensinar exige compreender que a educação é uma 
forma de intervenção no mundo. 

 
 (FREIRE, 1996, p. 98) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Ainda hoje o câncer é uma doença estigmatizada e traz impacto emocional, social 

e econômico para a família. Essa realidade exige dos estudiosos da área de saúde e 

profissionais uma maior atenção no sentido de buscarem uma forma de prevenir, promover e 

tratar com precocidade essa doença 

É uma patologia caracterizada pela desordem do ciclo celular, causada por 

mutações do DNA da célula, podendo ser desencadeada por fatores virais, químicos, físicos e 

hereditários (MOHALLEM; RODRIGUES, 2007) e que, ainda hoje, é muito temida pela 

população em geral. 

A World Health Organizations (WHO) e a International Union Against Cancer 

(UICC)
1  

alertam para o crescimento continuado do número de mortes por câncer no mundo. 

Estima-se em doze a dezessete milhões de mortes em 2030, podendo chegar a vinte e seis 

milhões de casos de câncer no mundo (WHO, 2009; UICC, 2009). Atualmente, segundo a 

UICC, a expectativa de vida de cinco anos é maior em países desenvolvidos (50-60%), 

quando comparada àqueles em desenvolvimento (30-40%).  

A divulgação mundial de conhecimentos e resultados de pesquisas que mostrem a 

importância da temática prevenção e diagnóstico precoce reduziria, todavia, o aparecimento 

de novos casos e a cura de um terço dos casos de cânceres (UICC, 2009). 

Tal afirmação reforça a inferência de Mohallem e Rodrigues (2007) quanto à 

necessidade de uma política de saúde contra o câncer no Brasil, país em desenvolvimento, 

onde esta patologia é a 3ª causa de morte, objetivando melhorar a educação da comunidade, 

avaliar redes de informações científicas e incrementar a formação do profissional de saúde 

para a prevenção e diagnóstico precoce de neoplasias. 

 Permeando as estratégias de combate ao câncer infanto-juvenil, a UICC 

divulgou o Manifesto de Dakar, em julho de 2009, inserido no Programa “My Child 

Matters”2, tendo como  chamada  o  combate  ao  câncer  infantil - “Fighting  childhood  

                                                      
1 A UICC foi fundada em 1933 e reúne mais de 300 organizações-membro, especializado e engajado na luta 
contra o câncer, em mais de 100 países através do mundo, com sede em Genebra, Suíça, sem fins lucrativos, se 
classifica como sendo apolítica e não sectária. Fonte: www.uicc.org 
2 O Programa “My Child Matters” (UICC, 2009), desde 2005, como programa de ação ao combate do câncer 
Infantil, tem parceria com 33 hospitais e ONGs de 21 países nos seguintes Continentes: Ásia 
(Bangladesh, Indonésia,  Paquistão,  Filipinas e Vietnã);  América  Latina (Bolívia,  Colômbia,  Honduras,  
Paraguai,  Peru  e Venezuela); Europa Oriental (Romênia e Ucrânia); Oriente Médio e África (Burkina Fasso, 
Costa do Marfim, Egito, Quênia, Mali, Marrocos, Senegal e Tanzânia). 
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câncer” -,  em  que representantes de 21 países reuniram-se em Dakar, capital do Senegal 

na costa da África Ocidental. 

 Foram discutidos avanços e ações na luta contra o câncer (diagnóstico precoce, 

tratamento e cuidados) nos países de baixa e média renda. Alguns dos objetivos do Programa 

são: melhorar a formação profissional e garantir o diagnóstico precoce. O professor Raul 

Ribeiro, brasileiro, representante do St Jude Children‟s Research Hospital, Menphis/EUA, 

centro avançado de pesquisa  e  tratamento  do  câncer  infanto-juvenil,  Coordenador  do 

Programa, afirma que o câncer infantil pode ser tratado em todos os países, desenvolvidos ou 

em desenvolvimento (UICC, 2009). 

Silva (2007) descreve que os tumores malignos na infância são, na sua maioria, 

de origem embrionária e apresentam rápida proliferação, diferentemente do câncer no adulto, 

em que as células geralmente originam-se de tecido epitelial e que está ligado a fatores 

ambientais. Essa divisão celular ativa em intervalos curtos de duplicação (mitose) faz com 

que as células neoplásicas da infância sejam mais sensíveis aos antineoplásicos, pois estes 

atuam mais especificamente nas células que estão segundo a cinética tumoral, em divisão 

ativa. No entanto, quando não iniciado o tratamento quimioterápico nessa fase de rápida 

proliferação celular, o tumor aumenta de tamanho, diminuindo sua velocidade de crescimento 

e, portanto, diminuindo a resposta aos quimioterápicos (BONASSA, 2005).  

O diagnóstico precoce no câncer infanto-juvenil possibilita o início rápido do 

tratamento em centros especializados, aumentando, assim, o índice de cura que atualmente o 

INCA informa chegar a 70% (BRASIL, 2008b). 

Este Instituto indica aumento significativo nos casos de câncer, com estimativa 

para 2010 de 489.270 novos casos (BRASIL, 2009c). Destes, 2,5% (9.386) diagnosticados  

em crianças e adolescentes até 18 anos, com incidência maior no sexo masculino.  

Outra publicação do INCA afirma que o câncer infantil representa, no Brasil, a 2ª 

causa de mortalidade entre crianças e adolescentes de um a dezenove anos. Este dado torna-

se significativamente importante, já que a primeira causa não está relacionada a doença mas a 

acidentes e violência (BRASIL, 2008b).  Daí a necessidade de continuidade dos 

investimentos no desenvolvimento de ações para o controle de câncer nos diferentes níveis de 

atenção à saúde. 

Em publicação do INCA em 2006, o Rio Grande do Norte foi apontado como o 

Estado com o maior percentual de novos casos de linfomas infantis (26%), ficando abaixo 

para os casos de leucemia (32,46%) - este considerado o câncer de maior incidência também 

entre as crianças brasileiras (BRASIL, 2006a). 
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Como o primeiro contato, diante de um problema dessa ordem, exige 

acessibilidade a serviços que priorizam a atenção à saúde, tem-se a necessidade de 

compreender a inter-relação entre identificação precoce do câncer infanto-juvenil e início 

tardio do tratamento em centros especializados. Nesse contexto, têm-se estudos que afirmam 

a importância de estratégias para a identificação de câncer infanto-juvenil em tempo hábil e 

que inferem que as crianças são diagnosticadas e encaminhadas aos serviços especializados 

tardiamente. 

O diagnóstico precoce compreende medidas para identificação de sinais e 

sintomas clínicos em fase inicial da doença, podendo influenciar positivamente no 

prognóstico de câncer na criança e adolescente, bem como possibilitar tratamento menos 

agressivo, como maiores possibilidades de cura (RODRIGUES; CAMARGO, 2003; 

BRASIL, 2009a). 

Neste sentido, as queixas das crianças e adolescentes feitas pelos cuidadores, 

quando transmitidas por professores e pela equipe de  saúde,  podem levar a que se tomem 

mais rapidamente  providências precisas para afastar ou não a hipótese de neoplasia, 

podendo estes virem a ser tratados adequadamente, seja qual for a patologia diagnosticada. 

A atenção primária é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). É a 

partir dela que ocorre o primeiro contato do usuário com os serviços de saúde, uma vez que o 

SUS possui capacidade satisfatória de resolubilidade, respondendo adequadamente às 

necessidades e demandas de saúde das populações (BRASIL, 2007a), o que o credencia a 

exercer papel positivo nas ações de identificação precoce do câncer infanto-juvenil. 

Muitas crianças ainda são encaminhadas aos centros de alta complexidade, para 

tratamento oncológico, com a doença em estágio avançado (Malta; Schall; Modena, 2009). A 

demora em ser encaminhado para diagnóstico pode ser da família, da dificuldade de acesso 

ao Setor de Saúde, das características da doença e do desconhecimento da equipe de saúde 

quanto à temática “câncer infantil”. O INCA afirma que, quando a rede de serviços se 

encontra organizada, esta não prejudica o acesso às tecnologias diagnósticas, disponibilizando 

uma atenção primária à saúde estruturada e eficaz, como porta de entrada para o usuário 

(INCA, 2008b). 

Voltando-se para tal questão, este estudo questiona as estratégias necessárias para 

favorecer a atuação dos profissionais de saúde integrantes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) na identificação de crianças e adolescentes com suspeitas de câncer. Como poderia ser 

a atuação cotidiana da equipe de profissionais de saúde na atenção básica de saúde, no que se 

refere à identificação precoce de câncer infanto-juvenil? 
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O desenvolvimento deste estudo deveu-se a uma motivação ditada por uma 

experiência pessoal da própria autora do estudo enquanto portadora de câncer já tratada há 16 

anos e considerada curada pela oncologia clínica. Ao concluir o Curso de Graduação em 

Enfermagem, deu-se o seu ingresso no Programa de Residência em Enfermagem Pediátrica 

no Instituto Materno-Infantil de Pernambuco (IMIP), em 1998, e, durante rodízio na 

oncologia pediátrica, sua identificação com esta área. Nesse período, foi quando procurou 

contribuir na prática, implementando uma assistência diferenciada pela própria vivência como 

portadora de câncer e posteriormente enfermeira e baseada na empatia e na humanização. 

Além do mais, como enfermeira de hospital de referência para tratamento de crianças e 

adolescentes com câncer, pôde ela perceber que o desenvolvimento de várias ações de 

enfermagem pode vir a contribuir tanto para se cuidar da criança com câncer no hospital 

quanto no diagnóstico precoce do câncer infantil em nível de atenção básica de saúde. 

Compreendemos que o enfermeiro com conhecimento sobre epidemiologia do 

câncer, sinais e sintomas pode promover a identificação precoce do câncer infanto-juvenil 

paralelamente às suas orientações e encaminhamento aos serviços especializados. 

Neste sentido, durante a sua prática, a referida autora vivenciou o gerenciamento e 

a assistência direta às crianças e aos adolescentes com suas famílias, chegando a elaborar 

estratégias com a finalidade de tornar menos traumático o tratamento. Uma delas era 

desempenhar outras atividades, administrativas ou de assistência, enquanto os usuários 

internados dormiam, aguardando para realizar procedimentos como curativos, ao 

despertarem, respeitando assim o sono destes.  

Outra tática ainda era a de aprazar medicações por via oral, desde que possível e 

em acordo com os pediatras, só depois das refeições, seguindo horário do setor de nutrição da 

instituição. Exemplificando, para melhor entendimento, têm-se os medicamentos nistatina e 

sulfatrimetropim que o usuário com sistema imunológico imunodepredimo deve fazer uso 

constantemente, como profilaxia para fungos infecção pulmonar causada pelo 

microorganismo  Pneumocystis carini, respectivamente (MARGOLIN, STEUBER, 

POPLACK, 2006). D e f e n d e m o s , que não se deve adotar um regime rigoroso para 

seguir a prescrição médica, pois ingerir medicamentos de sabor marcante, com náuseas 

(induzidas por quimioterápicos emetizantes) e em jejum aumenta a sensação de desconforto 

gastrointestinal, prejudicando a ingesta de alimentos pelas crianças e adolescentes. Por 

assumir tal postura, motivada pelas próprias sensações na época que recebia infusões de 

quimioterápicos, a autora foi algumas vezes apontada pelos profissionais da equipe 
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multidisciplinar como a enfermeira que “mimava os pacientes”, levando a que estes não 

cumprissem as normas estabelecidas pela instituição. 

O fato é que, com inovação, o enfermeiro pode vir a aplicar estratégias para 

atender à comunidade na qual está inserido, tomando como desafio o processo de ensino-

aprendizagem, mas sempre buscando estimular, chegando,  muitas vezes, a liderar o grupo. 

Wrigth et al (2005), inclusive, se referem ao desenvolvimento da liderança como sendo um 

novo paradigma para a Enfermagem, que envolve conceitos como poder, interesse, 

conhecimento e liderança para a elaboração de políticas e tomada de decisões. 

Essas políticas devem implementar programas de atenção oncológica, 

favorecendo a detecção precoce dos cânceres estimados. Mas, para isto, é necessário um 

sistema de referência e contrarreferência, com interdisciplinaridade, desde o atendimento de 

atenção primária, em que a suspeita de câncer é levantada, perpassando pela média 

complexidade, com a viabilização de exames diagnósticos, até a alta complexidade com 

acessibilidade ao tratamento especializado 

Outrossim, a equipe de saúde que atua na atenção primária, quando é estimulada 

a participar também nas decisões de políticas de saúde quanto às falhas de acesso aos 

serviços desse Setor, promove o fortalecimento dos movimentos sociais em defesa do SUS, 

conforme normatiza a política de atenção oncológica. 

A Portaria nº 2439/GM, de 8 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005a), institui a 

Política  Nacional  de  Atenção  Oncológica  (PNAO),  na  qual  estão incluídos:  promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, a serem implantados 

em todas as unidades federadas. 

A Portaria citada resgata como itens a serem devidamente considerados a 

importância epidemiológica do câncer no Brasil, custos elevados na alta complexidade, 

acesso da população à atenção oncológica e articulação das diversas ações nos três níveis de 

gestão do SUS. A Portaria ainda orienta constituir redes estaduais ou regionais de atenção 

oncológica, ampliar cobertura de atendimento (universalidade, equidade, integralidade e 

controle social), não se esquecendo de estimular a realização de pesquisas e seus resultados. 

Deste modo, a equipe de saúde qualificada para a atenção básica pode ser 

determinante nesse processo, uma vez que se trata da porta de entrada do binômio 

acompanhante/criança ou adolescente, com a possibilidade de identificar antecipadamente o 

risco de neoplasia maligna e consequentemente o encaminhamento ao serviço especializado 

de tratamento. 
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Sendo assim a atuação da equipe de saúde na atenção básica, diante de suspeita de 

câncer pediátrico, constitui o objeto da pesquisa. Neste sentido, o presente estudo espera a 

uniformidade das ações de controle do câncer na ESF, por meio do processo ensino- 

aprendizagem para a prevenção e detecção precoce do câncer infanto-juvenil. 

Dessa maneira, esperamos contribuir para a construção do conhecimento acerca 

da identificação precoce desse tipo de câncer, através de encontros onde a capacitação 

simplificada considere saberes da equipe de saúde e das famílias atendidas pelas equip es de 

ESF e nas UBS. 

Diante da pertinência da identificação da criança e do adolescente sintomáticos 

de câncer, com vistas ao diagnóstico precoce, consideramos importantes o desenvolvimento 

do estudo para uma redução considerável de sequelas, com chances de maior sobrevida e 

menor risco de recidiva,  a  possibilidade  de  transferência  equinânime  de  recursos  

financeiros  para  alta complexidade e a atenção primária à saúde. 

Faz-se importante também, a nosso ver, estimular a discussão sobre a implantação 

de ementa acerca da identificação precoce de câncer pediátrico, de forma interdisciplinar em 

cursos de Graduação, como Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Psicologia, 

dentre outros cursos da área de Saúde. 

Neste sentido, entendemos que a identificação precoce de sinais e sintomas de 

câncer na infância e na adolescência, pelos profissionais da atenção primária à saúde, melhora 

a assistência integral, fortalecendo a Política Nacional de Atenção Oncológica vigente. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, 
na prática social de que tomamos parte.  

 
(FREIRE, 2007, p. 81) 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar o desempenho, na atenção primária, das equipes, na identificação da 

criança e do adolescente sintomáticos de câncer. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Descrever o desempenho das equipes antes  da  realização  de  treinamentos  para 

identificação precoce de câncer; 

 Descrever a atuação dos profissionais de saúde na presença de sinais e sintomas de 

suspeitas de neoplasias; 

 Discutir com o grupo de estudo as atividades desenvolvidas após os seminários. 
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REVISÃO  DE LITERATURA 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Para mim o utópico não é o irrealizável; a utopia não 

é o idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar
 e anunciar, o ato de denunciar a estrutura 

desumanizante  e de  anunciar a estrutura humanizante. 
Por esta razão a utopia é também um compromisso 

histórico. 
 

 (FREIRE, 2001, p. 32). 

 



24 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 

Neste capítulo, serão abordadas as considerações sobre câncer na infância e na 

adolescência, de acordo com a visão de autores e organizações públicas e privadas de 

combate ao câncer, seguindo-se uma breve apresentação do conceito e da função da atenção 

básica, sendo os primeiros itens de atenção e assistência a serem enfocados o estigma da 

doença e a morte como realidade possível, bem como as políticas oncológicas de atenção 

e os principais tipos de cânceres que acometem crianças e adolescentes. 
 

 

 

3.1 A IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE CÂNCER NA INFÂNCIA E NA 

ADOLESCÊNCIA, NA ESTRATÉGIA “SAÚDE DA FAMÍLIA” 

 

 

O câncer infanto-juvenil, considerado um problema de saúde pública, não é de 

fácil diagnóstico para a equipe de saúde, pois os sintomas se confundem com os de outras 

doenças prevalentes na infância. Os profissionais que não são especialistas em oncologia 

identificam poucas vezes casos de câncer, afastando, assim, muitas vezes a neoplasia como 

hipótese diagnóstica (MALTA; SCHALL; MODENA, 2009) 

Estudo europeu (Ferrís Tortajada; Ortega García; Lópes-Ibor Aliño, 2004) 

identifica como fatores que dificultam o diagnóstico precoce a deficiente formação 

profissional em saúde pública pediátrica e pouco ou nenhum investimento (público ou 

privado) em pesquisas. Quando a doença neoplásica é diagnosticada, na maioria das vezes, 

está em fase avançada, perdendo-se, desse modo, a oportunidade de controlar o processo 

maligno. Por esta razão, é unanimidade entre os diversos  estudiosos  a  prevenção,  que  é  

mais  efetiva  em  termos sanitários, econômicos e socioculturais. 

Por isto, faz-se necessário oferecer à equipe de saúde educação permanente de 

forma interdisciplinar, procurando estimular também a participação da comunidade. 

Concordando com Nóbrega et al.(2008), quando o usuário ou mesmo o profissional de saúde 

são passivos no processo de educação em saúde, isto ocasiona um dos fatores determinantes 

para o insucesso do controle social e da gestão participativa. Esse ato de ensinar-aprender não 

deve ser simplesmente repassar informação, mas a construção do conhecimento, onde 
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usuários e profissionais de saúde participem como sujeitos ativos, a partir da 

conscientização de uma situação-problema (FREIRE, 2005). 

Conhecimento sobre os sinais e sintomas mais comuns de câncer infanto-juvenil 

deve ser transmitido em qualquer ambiente ou situação, como sala de vacina, palestras, 

consultas, rodas de conversas, visitas domiciliares e escolas, junto aos professores. 

Neste sentido, o Instituto “Ronald Mcdonald” (2009), como organização social 

americana, instituiu um programa no Brasil, a partir do qual se propunha a selecionar proje -

tos de “capacitação” de equipes de saúde da família para a promoção de diagnóstico precoce 

de câncer em crianças e adolescentes. A condição de participação é que estabeleçam 

parceria, através de seleção, com seus respectivos projetos: instituições como hospitais, 

sociedades ou associações científicas, universidades privadas ou públicas, instituições sem 

fins lucrativos e até secretarias municipais e estaduais. 

Passos et al. (2009) ressaltam que os usuários e a equipe de enfermagem devem 

ser aliados no trabalho de prevenção, uma vez que é comum a ambos o temor da 

possibilidade do diagnóstico de câncer. Corroborando, Menezes, Camargo e Oliveira (2009) 

acrescentam que, na oncologia, a atuação da enfermagem está presente na totalidade das 

ações desenvolvidas no processo terapêutico, o que termina por conduzir o enfermeiro para 

estudos direcionados ao controle e manejo de sinais e sintomas, dentre outros. 

Partindo dessa constatação, cumpre registrar que, todavia, poucos cursos de 

Graduação na área da Saúde contemplam ementas que incluam o diagnóstico precoce de 

câncer na infância e adolescência revelando, assim,assim,  a pouca atenção a este item 

como objeto do estudo acadêmico. 

O Ministério da Saúde (MS), junto ao INCA, propôs desde 1988 a implantação 

de Programa de Integração Docente Assistencial na Área do Câncer (PIDAAC), que inclui o 

ensino de cancerologia, nos cursos  de  Graduação  de  Enfermagem  e  Medicina  (BRASIL, 

2008a).  No entanto, é desconhecido o profissional médico ou enfermeiro com 

formação técnica satisfatória, adquirida na Graduação, para reconhecer os sinais e sintomas 

mais comuns do câncer pediátrico. 

Publicação do MS (BRASIL, 2008b) traz a informação da existência de vinte e 

dois programas de residência médica em oncologia pediátrica reconhecidos pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Já o programa de residência de Enfermagem em oncologia 

pediátrica atualmente só está disponível em Recife, no Instituto de Medicina Integral 

“Professor Fernando Figueira” (IMIP), com previsão para reabertura no Estado de São Paulo 
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em 2010 (CONARENF, on line), mas, mesmo assim, com o treinamento em serviço  

voltado principalmente para a assistência na alta complexidade. 

Como iniciativa do INCA/MS, criou-se em 2008 o Fórum Permanente sobre 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente com Câncer, com o objetivo de, durante o ano 

de 2009, trabalhar a temática “diagnóstico precoce”, com ações voltadas para UBS e ESF 

(BRASIL, 2008b). 

 Vale ressaltar que a ESF, criada em 1994, a princípio como um programa 

(PSF), vem sendo de grande importância para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), revelando-se um  modelo  de  excelência  para a  atenção  básica. É um programa 

formado por profissionais médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, além de técnicos em higiene dental e d os agentes comunitários de saúde - 

com 28.100 equipes da ESF e 218.300 ACS, distribuídos em todo o território nacional, 

inclusive os pequenos municípios (BRASIL, 2008c). Estes últimos, ressaltamos, ressaltamos, 

inseridos no Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS), muitas vezes são os 

primeiros membros da equipe de ESF a constatar junto à família a presença de sinais e 

sintomas relevantes e realizar o encaminhamento à UBS (PEDROSA, 2005). 

Quanto ao PACS, este foi institucionalizado como política oficial do Governo 

Federal, por meio do Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNACS), 

vinculado à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA - na década de 90. Em 2006, a Lei 

11.350, através da Emenda Constitucional Nº. 51, define que o Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) - admitido enquanto tal somente através de processo seletivo público, tendo 

como um dos requisitos residir na área da comunidade em que atuar -,  passa a fazer parte 

do quadro de profissionais do SUS desde a data da publicação do edital do referido processo 

seletivo  (BRASIL, 2006b). 

A equipe ESF tem, entre outras, a função de identificar precocemente a 

necessidade de tratamento de doenças e referenciar para centros especializados através das 

ações de equipes multidisciplinares, com abordagem transdisciplinar, adequando-se às 

estratégias para diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3.2 ESTIGMA DA MORTE E ASPECTOS CULTURAIS 

 

 

A vivência com portadores de câncer e a escuta dos relatos de quem realiza 

tratamento quimioterápico e radioterápico passam uma certeza: a possibilidade do 

diagnóstico de câncer é assustador. O diagnóstico escrito no papel é interpretado como 

terminalidade, movendo sentimentos como insegurança, medo, angústia. 

Para a grande maioria dos brasileiros, o câncer é percebido como sentença de 

morte e, por isso, a própria palavra não é mencionada. O médico brasileiro Mário Kroeff, 

nascido em1891, escreveu o artigo “O Câncer é curável?” no ano de 1947, que foi 

publicado na íntegra em 2004 pela Revista Brasileira de Cancerologia (2004). Após meio 

século, suas colocações continuam atuais e suas previsões se confirmam, quando afirmava, 

naquela época, que a cura do câncer está condicionada ao tratamento precoce e à 

intervenção oportuna (KROEF, 2004). 

Em oposição ao estigma da morte, estudos mostram a realidade de pacientes 

sobreviventes com mais de uma década, já tratados e inseridos nas atividades comuns do 

cotidiano. É relatado por Kuczynski e Assumpção JR, (1999) a qualidade de vida de 

indivíduos que passaram pela experiência dolorosa de um tratamento oncológico e são 

classificados como curados. 

A ideia da morte relacionada a uma pessoa com diagnóstico de câncer é 

provocada por desconhecimento, informações incorretas, histórias que mostram 

desinformação em relação à doença, o que pode levar, tanto a uma negação dos sintomas, por 

se temer o diagnóstico, quanto a um adiamento da procura de serviços de saúde. 

Dang-Tan e Franco (2007), voltando-se para a questão d o  conhecimento dos 

pais e cuidadores sobre o câncer, afirmam que as crianças menores têm sido diagnosticadas 

mais rapidamente, pois os adolescentes costumam subestimar alguns sintomas. Já 

Cavicchioli; Menossi e Lima (2007) afirmam que os adolescentes, em geral, externam apenas 

queixas relativas a dor óssea e falta de ar. 

Quanto às atividades das mães, Dang-Tan et al. (2008) afirmam que aquelas com 

melhor nível de escolaridade e que não trabalham fora de casa, passando 

consequentemente mais tempo com os filhos, conseguiram detectar em tempo hábil os 

primeiros sinais e sintomas de câncer. Por sua vez, Cavicchioli; Menossi e Lima (2007) 

a f i r m a m  que alguns dos pais/cuidadores, não necessariamnete com nível superior de 

escolaridade, procuraram o atendimento nos serviços de saúde. 
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Os estudos canadenses de Dang-Tan; Franco (2007) e Dang-Tan et al. (2008) 

mostram como conclusão a importância da intervenção precoce por especialista ou de o 

primeiro contato ser com o médico da família, que venha a fazer um diagnóstico precoce, já 

que o sistema de saúde no Canadá garante equidade e integralidade. Porém, ainda assim, o 

câncer infantil continua a ser a principal causa de morte relacionada à doença em crianças nos 

países desenvolvidos, incluindo o Canadá, com 1.285 novos casos/ano. Este resultado pode 

ser devido ao sistema de saúde de qualidade, proporcionando o diagnóstico dos casos de 

câncer. (A afirmação está contraditória, com relação ao que está afirmado antes) 

O diagnóstico tardio em nossa realidade pode ser causado pela deficiência na 

acessibilidade aos serviços de saúde e a exames complementares, como tomografia, 

cintilografia, ressonância e exames laboratoriais (marcadores tumorais, hemograma, 

imunologia e outros), somando-se a isso o ainda insuficiente preparo profissional na 

formação em saúde, fragilizando, por consequência, os princípios e diretrizes do SUS 

(CAVICCHIOLI, MENOSSI, LIMA, 2007; MALTA, SCHALL, MODENA, 2009; SOUZA, 

ERDMANN, 2003). 

 

 

3.3 ASPECTOS POLÍTICOS DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA 

 

 

Uma vez ocorrido o diagnóstico de câncer, as crianças e adolescentes são 

encaminhados a Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) 

ou Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), onde recebem 

tratamento especializado, após Autorização de Procedimento de Alto Custo (APAC) pelo 

gestor responsável municipal ou estadual (BRASIL, 2005b). 

No entanto, o tratamento oncológico não se dá exclusivamente em nível 

hospitalar, mas domiciliar também, necessitando de uma integração entre  

CACONs/UNACONs  e Unidade Básica  de Saúde, em que  os profissionais da  ESF, 

frente às resoluções do SUS, propõem trabalho em equipe, com vista à promoção da saúde 

e prevenção de agravos, buscando garantir, inclusive, tratamento e reabilitação. 

Os CACONs e UNACONs são regidos pela Portaria SAS/MS nº 741 

(BRASIL, 2005b), de 19 de dezembro de 2005, onde o ANEXO I normatiza credenciamento 

e desligamento  desses órgãos,  caso  as instituições de  saúde não  cumpram as diretrizes 

exigidas, incluindo fiscalização sistemática dos gestores. 
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Os CACONS/UNACONS têm ainda como função a promoção de educação 

permanente para profissionais de saúde envolvidos, incluindo nesta a formação e 

especialização de recursos humanos para a rede de atenção oncológica, independentemente 

dos programas elaborados e executados pelas organizações do “Terceiro Setor” (BRASIL, 

2005b). 

Ainda conforme a Portaria 741/2005 (2005b), o Centro de Referência de Alta 

Complexidade em Oncologia deve oferecer vagas de residência médica e de enfermagem, já 

que, diferentemente do CACOM, deve ser credenciado como hospital de ensino e inserido na 

rede de assistência, com participação ativa em campanhas de diagnóstico precoce junto à 

atenção básica. 

A Portaria nº 2.439 (BRASIL, 2005a) orienta realizar na rede de serviços básicos 

de saúde, contemplando as equipes de Saúde da Família, ações de caráter individual e 

coletivo voltadas para a promoção da saúde e prevenção do câncer, bem como o diagnóstico 

precoce. 

Discutindo a atenção à criança e adolescente, a política oncológica nesta área está 

permeada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), normatizando a participação 

social através de Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 

garantindo, assim, amparo à infância e adolescentes em situação de carências (SOUZA; 

ERDMANN, 2003). 

A rede de suporte de atenção à criança e adolescente com suspeita e diagnóstico 

definitivo de neoplasia tem apoio das organizações da sociedade civil de direito privado, que, 

sem fins lucrativos, auxiliam o Estado quanto à assistência social para a criança em 

tratamento oncológico. Tais organizações são caracterizadas como  instituições  do  “Terceiro  

Setor”.  

  Capdeville Werneck (2002) define o “Primeiro Setor” como instituições 

representantes do Governo (municipal, estadual e federal) e o “Segundo Setor” como as com 

fins lucrativos. 

Para o “Terceiro Setor”, têm-se as casas de apoio, em que as crianças e 

adolescentes juntamente com seus acompanhantes, não residentes no local do tratamento 

especializado, são albergadas. Nesses, locais, dá-se a acessibilidade ao tratamento 

especializado, através de acomodações, alimentação, transporte, medicação, viabilizando 

assim o tratamento fora do domicílio. 

Malta, Schall e Modena (2009) ressaltam que essas instituições, além da oferta de 

acomodação e assistência à criança com suspeita de câncer, viabilizam a liberação de vaga nas 
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instituições de internação e promovem a melhora de condições psicológicas e sociais, já que 

oferecem um ambiente mais tranquilo e familiar diferentemente do hospital. 

 

 

3.4 CÂNCERES COMUNS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

 

A classificação internacional do câncer na infância (INCA, 2009) organiza as 

neoplasias, conforme tipo histológico, localização do tumor, etnia, sexo e idade, em doze 

grupos, determinando o protocolo a ser seguido para o tratamento: leucemias; linfomas; 

tumores de sistema nervoso central e miscelânia de neoplasias intracranianas e intra -

espinais; neuroblastomas e tumores de células nervosas periféricas; retinoblastoma; tumores 

renais; tumores  hepáticos;  tumores  ósseos  malignos;  sarcomas  de  partes  moles  e  extra  

ósseos; tumores de células germinativas, trofoblásticas e neoplasia de gônadas e outras 

neoplasias malignas epiteliais e melanoma maligno e outras neoplasias malignas não 

especificadas. 

Assim, cada classificação apresenta sinais e sintomas do tipo de câncer e a 

localização da doença e, como importância para o estudo, tem-se a ação do profissional de 

saúde frente à identificação precoce, sendo necessário descrever as neoplasias mais comuns 

da infância e adolescência como leucemias, linfomas, tumores de sistema nervoso central, 

neuroblastomas, retinoblastomas e tumor de wilms (tumor renal). 

As leucemias, mais frequentes entre as crianças, Rodrigues (2007, p. 336) 

conceitua que “são neoplasias malignas do tecido hematopoiético, em que a célula-

tronco anormal passa a produzir células sanguíneas não funcionais”. A autora ainda destaca 

como possíveis causas dessa doença a exposição a radiação, principalmente intra-útero, 

produtos químicos, vírus e anormalidades genéticas. 

Daí a importância de orientações quanto aos cuidados no pré-natal; ao 

armazenamento de substâncias químicas em lugar seguro, longe do alcance de menores; à 

manutenção do cartão vacinal atualizado; e quanto à atenção a doenças prevalentes da 

infância e a crianças de grupos de risco, como as com síndromes genéticas. Rodrigues (2007) 

aponta ainda para a importância de uma maior vigilância em irmãos de pacientes com 

leucemia linfoide aguda (LLA), principalmente se gêmeos idênticos. 
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O início do tratamento para leucemias, logo após o mielograma, dá-se mais 

rapidamente, pois o oncologista não necessita esperar pelo procedimento cirúrgico (biopsia),  

nem pelo resultado do anátomo patológico ou recuperação cirúrgica do menor. 

O diagnóstico das leucemias (diferentemente dos tumores sólidos) é através do 

procedimento realizado pelo médico - o mielograma -, que consiste na aspiração de uma 

amostra de sangue da medula óssea e na preparação da lâmina para leitura, através de 

microscópio, de células; dependendo da quantidade de material aspirado, este pode ser 

encaminhado para exame de imunofenotipagem (DANGIO et al., 2005). 

A LLA, câncer de maior incidência na infância em menores de 15 anos 

(RODRIGUES, 2007 e PEDROSA, 2005), apresenta como célula afetada o linfócito, 

podendo ter como manifestação clínica a dor óssea, causada pela infiltração de leucócitos. 

 Para Rodrigues (2007), a leucemia mieloide aguda (LMA) é caracterizada pela 

infiltração (grande quantidade) de blastos. Como os blastos são células imaturas, mesmo 

estando em quantidade excessiva, não são funcionais, além de prejudicarem a produção 

normal das células precursoras mieloide e linfoide, que originam plaquetas, basófilos, 

eosinófilos, monócitos, neutrófilos e eritrócitos. As leucemias têm como sinais e sintomas 

mais frequentes febre, fadiga, perda de peso, sangramentos, infecções de repetições, cefaleia, 

adenomegalias, hipertrofia gengival, hepatoesplenomegalia, equimoses, hematomas e 

petéquias (MARGOLIN; STEUBER; POPLACK, 2006, p. 558). 

Os linfomas são classificados em dois tipos: Linfoma não Hodgkin (LNH) e 

Doença de Hodgkin (DH).  São mais comuns em crianças maiores de cinco anos e  

adultos jovens (RODRIGUES, 2007), estando associados à exposição ao vírus Epstein Barre 

e a radiação. Lemos Jr (2004) associa a relação do linfoma com filhos de tabagistas. 

Como manifestação clínica principal, a DH, por exemplo, apresenta aumento 

indolor de linfonodos, podendo ser o linfonodo supradiafragmático (RODRIGUES, 2007). 

Assim sendo, a massa pode ocupar a área do mediastino, levando a dificuldade para 

respirar, por diminuição do espaço na caixa torácica, uma vez que ocorre a competição 

com um órgão nobre como coração. A maioria dos casos, no entanto, se apresenta nas 

cadeias ganglionares do pescoço. Com a progressão da doença e a demora em se diagnosticar, 

pode haver envolvimento de outros órgãos. A DH também revela como sintomas anorexia, 

astenia, perda de apetite, perda de peso, febre,, prurido e dor associada à ingesta de álcool 

(PIZZO; POPLACK, 2006). 
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Neste sentido, a equipe de saúde na atenção básica, através do processo ensino- 

aprendizagem, conhecedora desses sinais e sintomas, atua ativamente, possibilitando a 

identificação de câncer. 

O LNH, por sua vez, acomete crianças maiores e adolescentes, alertando-se para 

não se ignorarem queixas de adolescentes. Apresenta como sintoma mais frequente, também, 

o aumento isolado e indolor dos gânglios linfáticos do pescoço, podendo acometer tecidos 

linfoides fora dos gânglios linfáticos e gânglios abdominais, trazendo dor abdominal, dor nas 

costas, além  de  febre,  sudorese  noturna,  perda  de  peso,  comprometimento  de  gânglio 

pulmonar com sintomas de tosse, dispneia e dor torácica (RODRIGUES, 2007). 

Os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC), segundo autores como Dangio et 

al. (1995),  são a segunda causa de câncer mais comum na infância e apresenta sintomas 

diversos, como irritabilidade, astenia, cefaleia (principalmente ao acordar), vômitos matinais, 

distúrbios de comportamento, fala e marcha. O diagnóstico é realizado através de exames de 

imagem como tomografia e ressonância, pois nem sempre é possível realizar procedimento 

cirúrgico para diagnóstico, pela localização do tumor. 

O neuroblastoma é um tumor do Sistema Nervoso Simpático (SNS) e sua 

incidência ocorre em crianças menores de cinco anos (PEDROSA, 2005). Publicação do 

INCA, em parceria com o MS (BRASIL, 2008b), cita que, mesmo com os avanços e 

pesquisas em oncologia pediátrica, esse tumor não apresenta bom prognóstico, pois, quando 

diagnosticado, na maioria das vezes a doença já está avançada. Por se tratar de um tumor do 

SNS, pode se apresentar em locais ao longo da cadeia parassimpática, mas, segundo Pedrosa 

(2005), o mais comum para o implante da massa tumoral é o abdominal, podendo a 

criança se queixar de dores ósseas, uma vez que a doença pode invadir a medula óssea. 

Pedrosa (2005), em sua prática na assistência clínica, afirma conhecer criança 

portadora de neuroblastoma já tratada no seu primeiro ano de vida e aproximadamente há 

sete anos livre de doença residual. A autora ressalta a dificuldade para a fam ília ter 

acesso ao exame laboratorial de dosagem de ácido vanil mandélico (AVM) nas unidades de 

saúde. E s s e  e x a m e  é importante marcador tumoral, que praticamente esclarece o 

diagnóstico quando o menor não tem condições clínicas para submeter-se a procedimento 

cirúrgico com o objetivo de biópsia, podendo, inclusive, com tal justificativa (anexar 

resultado de exame à Autorização de Procedimento de Alto Custo - APAC), o especialista 

solicitar autorização para iniciar quimioterapia. 

Dentre os tumores de bom prognóstico quando diagnosticados precocemente, 

cita-se o retinoblastoma, tumor intraocular, comum em crianças menores de 3 anos de idade, 
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podendo acometer unilateral ou bilateralmente, este último associado a fator hereditário. 

Apresenta como sintoma o surgimento de mancha esbranquiçada no olho (PEDROSA, 2005). 

A criança deve ser encaminhada ao oftalmologista, por se tratar de um câncer de alta taxa de 

cura e com condições de se preservar a visão e a estética, evitando a enucleação de órbita. 

N a discussão sobre os tumores mais frequentes na infância, o tumor de 

Wilms (tumor renal), com maior incidência em crianças de três a quatro anos, também é outro 

tipo de ocorrência. Comumente é percebido, pelo cuidador,  durante o banho, como massa 

abdominal de crescimento lento e indolor. Faz-se necessário exame clínico e 

acompanhamento realizados pelo profissional de saúde que está na atenção básica à criança.  

Uma prática pouco valorizada é a verificação de pressão arterial de maneira 

correta nas consultas pediátricas, enfatizando-se que crianças com massa em rim pode 

apresentar hipertensão, além de hamatúria e disúria (PEDROSA, 2005; DANGIO et al. 1995). 

Mesmo que os sinais e sintomas estejam relacionados ao tipo de câncer e 

localização da massa, como foi discutido, percebe-se que o câncer da infância e adolescência 

pode estar associado a outros sinais e sintomas de advertência, tais como massa palpável 

abdominal, febre prolongada de origem desconhecida, palidez, perda de peso e de apetite, dor 

óssea, fadiga, cefaleia (podendo ser com vômitos), linfonodos aumentados, hematomas, 

sangramentos, mudança de comportamento, alteração no equilíbrio e reflexo branco nos 

olhos. 

Dessa forma, percebe-se que a atenção básica é o procedimento adequado para 

identificação desses sinais e sintomas, apenas necessitando de os cuidadores exercitarem uma 

escuta qualificada e de os médicos realizarem um exame clínico com qualidade. 

 

 

3.5 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

A questão sobre a consolidação da atenção primária à saúde com princípios 

universais originou-se nas discussões durante a primeira Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, no ano de 1978, em Alma-Ata, capital do Kasaquistão, 

antiga União Soviética.  

A Declaração de Alma-Ata, consensual entre os participantes, foi de que a 

promoção e a proteção da saúde dos povos são essenciais para o contínuo desenvolvimento 

econômico e social e consequentemente para a melhoria da qualidade de vida (MENDES, 
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2002; MENDES, 2004) Starfield (2002) alega, quanto à implantação do Programa de Saúde 

da Família (PSF),  que só existirá atenção primária à saúde de qualidade quando o 

cumprimento de alguns princípios forem garantidos, como: o primeiro contato, a 

longitudinalidade, a integralidade e a coordenação. 

O primeiro contato deve proporcionar o acesso ao serviço de saúde sempre que 

necessário, ou seja, diante de cada novo agravo. O usuário tem como porta de entrada a 

unidade de atenção primária, que deve apresentar  uma   melhor   acessibilidade,   através   de 

atendimento, com resolutividade, pelo profissional de saúde (STARFIELD, 2002). 

A longitudinalidade se faz presente quando a equipe de saúde presta 

cuidados de forma consistente, mantendo  uma  relação  humanizada  entre  equipe  de  

saúde,  usuário  e família. Neste sentido, de um lado, a comunidade reconhece a unidade 

de saúde com seu papel de implementação de ações de promoção e de prevenção de agravos 

e, de outro, o profissional de saúde reconhece sua responsabilidade diante desse vínculo 

(MENDES, 2002; STARFIELD, 2002). Ou seja, a equipe de saúde tem a oportunidade de 

acompanhar o ciclo de vida dos indivíduos, de suas famílias e da comunidade. 

Para Mendes (2002), a integralidade requer da equipe de saúde que as 

necessidades mais comuns da população adscrita sejam atendidas e, quando não for possível 

na própria unidade, que se deem os devidos encaminhamentos.  Como condição fundamental, 

tem-se a atuação interdisciplinar das equipes de saúde, pois as situações e suas 

complexidades, que se apresentam nas unidades básicas de saúde, exigem a intervenção 

coordenada de profissionais e suas diversas áreas de conhecimento. 

Mendes (2002) defende que a coordenação está na capacidade de se manter a 

continuidade da atenção pela equipe de saúde. Para isso, ressalta a importância de se 

reavaliarem constantemente as dificuldades que surgirem e possíveis soluções para a 

organização dos sistemas de serviços de saúde. 

Para Passos et al. (2009), a avaliação permanente, por parte da coordenação, tem 

a informação como elemento estruturante, com o conhecimento de mecanismos de 

referência e contrarreferências, possibilitando assim a elaboração de estratégias para 

melhorar a rede de assistência e reavaliar. 

Mendes (2002) cita que os sistemas de serviços de saúde são, no entanto, 

classificados como fragmentados, em que as ações de atenção à saúde são isoladas ou 

integradas através de uma rede formalizada e responsabilizada pela atenção integral à saúde. 

Sendo o modelo hegemônico vigente o fragmentado e hierarquizado, a concepção 

de que a atenção primária é menos complexa está equivocadamente subjacente.  A 



35 
 

dificuldade em encontrar artigos direcionados para o diagnóstico precoce de câncer infanto- 

juvenil a partir da atenção primária pode ser explicada pelo número maior de estudos que 

trazem contribuições de tecnologia dura(dura?) ou experiências em nível hospitalar. 

 Corroborando com essa afirmação, Mutti, Paula e Souto (2010) encontraram 

apenas um trabalho que abordou o diagnóstico precoce de câncer nessa ótica, ao realizarem 

levantamento de produção científica nacional com a temática “câncer infanto-juvenil”. 

Malta, Schall e Modena (2009) identificam como falha na estrutura do SUS a 

dificuldade apontada pelo especialista em oncologia pediátrica de se solicitarem exames pelo 

sistema de saúde vigente, referindo-se à fragilidade de regulação pelos gestores. 

A Portaria nº 741 (BRASIL, 2005b) institui que os hospitais credenciados para 

uma assistência de alta complexidade em oncologia devem participar de forma articulada e 

integrada com o sistema público de saúde local e regional, como também se disponibilizar 

como pólo de desenvolvimento profissional em parceria com o gestor, tendo como base a 

política de educação permanente para o SUS. 

Na cidade de Natal, o Hospital de Pediatria da UFRN, mesmo não sendo 

credenciado como UNACON, participou da elaboração do Plano Municipal de Atenção 

Integral à Saúde da Criança e ao Adolescente - Plano Municipal de Cuidado à Criança e ao 

Adolescente com Câncer (ANEXO A), junto à SMS e à Casa de Apoio à Criança com Câncer 

(NATAL, 2009). O Plano, que contemplava  a  integralidade  da  assistência  por  meio  de  

projetos  de  educação permanente junto à atenção primária à saúde, no sentido de 

incrementar estratégias de identificação de crianças e adolescentes com suspeita de câncer, 

não foi implementado após a saída da então Secretária Municipal de Saúde (NATAL, 2010). 

Quando o dignóstico em criança ou adolescente não se dá no início da patologia, 

provavelmente, após evolução da doença sem tratamento, esta já estará  em  estágio avançado 

da neoplasia quando identificada. Nesse tempo, mesmo correndo-se o risco de 

impossibilidade de cura, deve ser referenciada para tratamento especializado. 

A pesquisadora aqui faz inferência quanto à possibilidade de as instituições 

credenciadas para assistência em oncologia, mesmo não participando ativamente da atenção 

primária à saúde, receberem o usuário com o resultado e o diagnóstico concluídos. A 

instituição credenciada como centro ou unidade de referência receberá, então, a autorização 

para iniciar o tratamento – APAC -, na fase já avançada, não importando o percurso desse 

usuário, muitas vezes há meses tentando o acesso a exames diagnósticos. 

 Corroborando com a indução da pesquisadora, Souza, Erdmann (2003); 

Cavicchioli, Menossi, Lima (2007); Malta, Schall e Modena (2009) afirmam que, na atenção 
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primária, tem-se, como impedimento que influencia negativamente na identificação precoce 

de agravos, a dificuldade de realização de exames laboratoriais, sendo que muitos destes, 

depois de concluídos, não chegam nem a ser avaliados pelo médico. 

Nesse contexto, Solla e Chioro (2008, p. 634) entendem que, em algumas regiões, 

“a oferta de assistência à saúde especializada ainda se encontra fortemente vinculada aos 

serviços privados (filantrópicos ou lucrativos), principalmente de natureza hospitalar”, com a 

justificativa de uma maior resolubilidade para o usuário que consegue ter acesso a esse tipo 

de assistência.   Porém, os autores, procedendo a u m a  análise das distorções nos casos 

onde há deficiência nos mecanismos de, regulação, c o n c l u í r a m  que o que se dá na 

realidade é uma seleção da demanda por enfermidades, sendo consideradas aquelas cujos 

valores na tabela do SUS são mais lucrativos. 

Mendes (2002) afirma que é necessário otimizar o sistema de apoio diagnóstico 

com a centralização do local onde são realizados os exames, de modo a evitar que o usuário 

se desloque, inclusive na coleta d o material, que deve se dar próximo à sua residência. E, 

para concluir o processo, d e v e - s e  a d o t a r  um sistema logístico eficaz de transporte 

das amostras. Assim, o cuidador recebe em tempo hábil os resultados de exames, em que 

valores anormais podem ser referenciados para o especialista, favorecendo assim o uso 

correto da rede. 

Pari passu, a prevenção em saúde pública, segundo Rouquayrol e Almeida Filho, 

(2003), objetiva interromper ou anular a evolução de doenças transmissíveis ou não, atra 

vés de ações. Algumas dessas ações podem ser o diagnóstico precoce de agravos; a 

conscientização da população; a formação de profissionais de saúde; o acesso tanto a esses 

profissionais quanto ao diagnóstico e ao tratamento; dentre outras. 

A prevenção pode ser realizada antes de se iniciar a doença - fase pré-patogênese, 

denominada “prevenção primária”. Quando não é possível evitar o início da doença - fase de 

patogênese -, é imprescindível investigar-se para  diagnosticar e  iniciar  o tratamento,  

evitando-se, assim, sequelas (ROUQUAYROL; GOLDBAUM, 2003). 

O diagnóstico precoce de doenças é uma ação de rastreamento em saúde 

(BRASIL, 2007a) e deve ser motivo de atenção por parte  da população, dos profissionais de 

saúde e dos gestores. Ações que promovem o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, 

convém ressaltarmos, causam impacto positivo considerável na diminuição de índices de 

morbimortalidade,   na melhoria da qualidade de vida e na redução de custos na média e alta 

complexidade. 
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Uma ação necessária para a reorganização da atenção primária, atualmente, é a 

sistematização de publicações científicas com evidências sobre a importância do diagnóstico 

precoce do câncer na infância e na adolescência como prevenção secundária. Com essa 

sistematização, a medicina, baseada em evidências, evita a demora em se iniciar o 

tratamento, pois o objetivo é se chegar ao diagnóstico específico, até mesmo na ausência de 

sinais e sintomas claros (BRASIL, 2007a; SCHMIDT e DUCAN, 2003) 

Sendo assim, a priorização de estratégias de diagnóstico precoce de câncer é 

inquestionável. Paralelamente, tem-se também a prevenção primária que, associada  ao  

objeto  de  estudo  proposto,  permeará  o  referencial teórico deste estudo,  que visa a 

colaborar com a Política de Atenção Oncológica de forma multidisciplinar, com foco neste 

item. 
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A primeira condição para que um ser possa assumir um ato 
comprometido está em ser capaz de agir e refletir. 

 
 (FREIRE, 1979, p. 16) 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, serão discutidos os passos metodológicos realizados referentes aos 

seguintes itens: caracterização do tipo do estudo, descrição do local e da população, 

descrição das etapas desenvolvidas na pesquisa-ação, análise dos dados e considerações ético-

legais da pesquisa. 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-

ação. Como lembra o termo AÇÃO, é um estudo que objetiva produzir mudanças através da 

compreensão do fenômeno estudado. Segundo Thiollent (2007), esse tipo de estudo está 

associado a várias estratégias de ação coletiva com o objetivo de alcançar a resolução de 

problemas. 

A pesquisa-ação tem como princípio gerador a identificação de uma situação 

problemática que inquieta, com vistas à elaboração de uma possível solução. 

Simultaneamente à implementação das ações, dá-se a avaliação destas e a mudança da prática 

ou mesmo das ações quando elas se mostram ineficazes. 

Assim a metodologia proposta - pesquisa-ação  - não abandona o rigor 

metodológico exigido na pesquisa científica,  apresentando validade e confiabilidade 

como resultado de discussões e reflexão crítica dos participantes (RICHARDSON, 2004). 

Tripp (2005) classifica o conhecimento obtido por meio da prática cotidiana como 

sendo individualista, enquanto através da pesquisa-ação esse conhecimento passa a ser 

compartilhado com outros na mesma instituição ou profissão, podendo, a partir daí, ser 

divulgado não somente por meio de publicações direcionadas para poucos sujeitos, 

proporcionando-lhes assim a possibilidade de mudanças da prática cotidiana. 

Neste sentido, este tipo de pesquisa trouxe a ideia de ação transformadora quanto 

a estratégias para otimizar a identificação precoce do câncer infanto-juvenil, envolvendo os 

sujeitos no planejamento e na elaboração. 
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4.1.1 Pesquisa-ação 

 

 

A pesquisa-ação, para Thiollent (2008), se constitui em uma pesquisa social, uma 

vez que é direcionada para a resolução de problemas, tendo por objetivo a transformação de 

uma determinada realidade. Sendo assim, há a concomitância e a complementaridade da 

pesquisa e da ação. 

Esse tipo de metodologia propõe a emancipação dos sujeitos e a mudança da 

realidade vivenciada, uma vez que os sujeitos mudam mais facilmente quando impelidos por 

decisões grupais. Os envolvidos na pesquisa devem ser considerados como sujeitos da 

ação, dando- lhes vez e voz em todas as etapas (FRANCO, 2005). 

Essa modalidade de pesquisa, contudo, acredita-se que “expressa uma verdadeira 

transformação da maneira de conceber e de fazer pesquisa em ciências humanas” (BARBIER, 

2007, p.17). Tem sua aplicabilidade atualmente na área educacional. 

Segundo Tripp (2005, p. 445), “a pesquisa-ação educacional é principalmente 

uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles 

possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de 

seus alunos”. No entanto, o autor faz referência a diferentes modos pelos quais as pessoas 

podem participar de um projeto de pesquisa-ação, em que o pesquisador consegue que o 

grupo concorde em participar de seu projeto com a cooperação e como parceiro, sendo 

regularmente consultado, mesmo o projeto pertencendo ao pesquisador. 

Quanto ao processo ensino-aprendizagem, o conhecimento obtido na prática 

cotidiana tende a permanecer com o fazer individual, enquanto o saber adquirido na pesquisa-

ação objetiva que esse conhecimento seja compartilhado com outros sujeitos na equipe 

multiprofissional, tendendo a ser difundido por meio da rede de ensino e através de 

estratégias como práticas qualificadas. 

McNiff (2002) afirma  que  a  pesquisa-ação  implica  tomar  consciência  dos 

princípios que nos conduzem em nosso trabalho, para termos clareza tanto do que estamos 

fazendo quanto do porquê o estamos fazendo. 

Para minimizar, porém, a relação de poder do pesquisador, Thiollent (2007) 

elenca a necessidade de horizontalidade entre os sujeitos participantes da pesquisa-ação e cita 

como técnica a dialogicidade defendida por Paulo Freire. 

Para Dionne (2007), a pesquisa-ação possibilita mudanças na relação entre 

pesquisadores e atores, pois, enquanto o pesquisador coleta dados resultantes das ações, os 
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participantes da pesquisa contribuem para a elaboração de conhecimentos.O pesquisador aqui 

não representa o especialista, mas, como Dionne (2007, p. 124)  afirma,  ele “se  insere  na  

dinâmica  de  uma  ação  de  mudança  e  se compromete com as finalidades da ação e com os 

valores fundamentais do ator.” 

 

 

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO 

 

 

O estudo foi realizado no distrito oeste, particularmente no bairro de Felipe 

Camarão, Natal/RN. Esse bairro foi eleito a partir do resultado encontrado, por meio de 

levantamento documental nas duas casas de apoio à criança com câncer da cidade de Natal, o 

qual mostrou que, nos últimos cinco anos, a maioria das crianças cadastradas com 

diagnósticos de neoplasia é moradora de lá. 

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Natal, 2008), 

Felipe Camarão está situado na zona administrativa oeste da cidade de Natal, com três 

unidades de saúde, a saber: saber: a Unidade Mista de Felipe Camarão, a Unidade de Saúde 

da Família Felipe Camarão II e a Unidade de Saúde da Família III, da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS). Assim, pensando na viabilização, pela abrangência do espaço físico, o estudo 

se dará com a equipe de profissionais de saúde da USF Felipe Camarão II. 

Como o princípio da intencionalidade é adequado na pesquisa-ação (Thiollent, 

2007), essa unidade de saúde apresenta condições mais favoráveis aos objetivos do estudo, 

uma vez que representa uma população que vivencia a realidade com casos de câncer em 

crianças e adolescentes. 

A metodologia desse tipo de pesquisa foi facilitada pela realização de seminários, 

em que foram construídos conhecimentos específicos da temática. Definidas as ações, 

discutiram-se as formas para alcançá-las. 

O seminário como método de aprendizagem incluiu pesquisa, discussão e debate. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), todo o grupo participa das discussões. Para essa 

finalidade, também é disponibilizado material informativo para o seminário seguinte. 

A população inicial de trinta e cinco profissionais de saúde era composta por duas 

psicólogas, dois médicos, três enfermeiras, três odontólogas, seis técnicos de enfermagem e 

dezenove agentes comunitários de saúde que prestam atenção às crianças e aos adolescentes 

da USF Felipe Camarão II. Somando-se a essa população, como facilitadoras, têm-se 
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uma odontóloga e uma médica, que foram convidadas para participar dos seminários, 

colaborando com a prática diária em assistência odontológica e médica à criança e ao 

adolescente portadores de câncer, perfazendo ao todo 37 participantes.   

A inclusão desses profissionais trouxe uma maior possibilidade de integração e 

articulação das ações e saberes, como proposta de trabalho em equipe, minimizando a 

hegemonia das especializações, presente em práticas fragmentadas nas ciências da saúde. 

Os critérios utilizados para inclusão na amostra foram: ser enfermeiro, 

técnico/auxiliar de enfermagem, médico, odontólogo, ACS e psicólogo atuantes em 

atividades de atenção a crianças e adolescentes na USF Felipe Camarão II.. Todos aceitaram 

participar do estudo através de assinatura do TCLE (Termo de Esclarecimento Livre e 

Esclarecido). Os critérios de exclusão da amostra foram os seguintes:seguintes: não 

comparecimento às reuniões agendadas, falta de interesse em participar da pesquisa e recusa 

da assinatura do TCLE. 

Para iniciar o estudo da pesquisa-ação, foi feita a aplicação de um questionário. 

Assim foram assinados trinta e cinco TCLEs e respondidos voluntariamente trinta 

questionários de diagnóstico situacional, dos quais participaram médicos, odontólogos, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde e 

psicólogos, estando ainda presentes, embora não contabilizados para este estudo, estudo, 

estudantes de Graduação de Enfermagem, já que a unidade é cenário de prática para os 

cursos da área de Saúde da UFRN.  Os resultados obtidos subsidiaram as etapas seguintes da 

pesquisa-ação. 

 

 

4.3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

 

Os passos seguidos para atender aos requisitos de cientificidade no 

desenvolvimento da pesquisa-ação e aos objetivos propostos para este estudo serão descritos 

a seguir. Esses passos contemplam as fases de diagnóstico da situação em estudo; a 

elaboração dos seminários que apreciam as ações; a avaliação das ações a partir da análise 

dos dados, sendo a última etapa uma reflexão sobre estes, por meio da divulgação ampla do 

relatório da pesquisa, incluindo o grupo participante. 
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4.3.1 Dos passos pré-pesquisa: encontros para esclarecer o estudo 

 

 

Foi entregue o banner com o resultado da pré-pesquisa, com o título “Procedência 

e principais diagnósticos do câncer infanto-juvenil no município de Natal/RN” e autoria das 

alunas de Graduação de Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UFRN, sob a 

coordenação da autora deste estudo e da orientadora dos respectivos alunos (ANEXO B).  

Como etapa seguinte, houve a solicitação de autorização, junto à direção da 

unidade, para esclarecer e viabilizar a pesquisa-ação, em que os participantes são também os 

sujeitos da pesquisa. 

Após os esclarecimentos, foram acordados entre as instituições - universidade e 

unidade de saúde - que as atividades teriam início após aprovação do projeto no Comitê 

de Ética e após os meses de janeiro e fevereiro, pois a maioria dos profissionais encontra-se 

de férias nesse período. 

Foi sugerido pela diretora da unidade e pela equipe de saúde que as atividades 

fossem realizadas nas quintas feiras à tarde. Dessa forma, foram utilizadas sete quintas-feiras, 

sendo os dois primeiros encontros para elaboração dos seminários (meses de março e maio), 

seguindo-se de quatro seminários, uma vez por mês (maio, junho, julho e agosto), finalizando 

com um último encontro para avaliação dos seminários, o que totaliza seis meses. 

A unidade escolhida tem como dia da semana fixo para reunião entre a equipe 

multiprofissional a quinta feira, às quatorze horas, no espaço físico simples de poucos 

recursos. Nesse dia, à tarde, a unidade não abre para o cliente externo, ficando como horário 

de trabalho administrativo. Tal turno facilitou a implementação da pesquisa-ação, já que os 

encontros foram realizados nesse espaço. 

Durante os meses de fevereiro e março, visitamos a unidade para nos apresentar 

aos profissionais de saúde, esclarecer e disponibilizar respostas para as possíveis dúvidas 

surgidas. Enfim, para a construção do vínculo. 

 

 

4.3.2 Primeiro encontro: elaborando os seminários 

 

 

Na última semana de março, no dia vinte e cinco, ocorreu o primeiro encontro 

antes do início dos seminários. Na oportunidade, foi feita uma explanação sobre o estudo e 
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sua metodologia (pesquisa-ação), seguida de uma discussão sobre a expectativa do grupo, 

além de uma exposição do planejamento de trabalho, de um esclarecimento das dúvidas e da 

entrega do TCLE. O grupo participante expressou, na oportunidade, o desejo de obter 

certificado na conclusão da pesquisa. 

Em reunião com o grupo de pesquisa do Departamento de Enfermagem da UFRN, 

foi avaliada a possibilidade de se oferecer o curso “Identificação de crianças e adolescentes 

com suspeita de câncer na estratégia saúde da família”, o qual seria inserido no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), da UFRN, analisado e aprovado 

pela Pró- Reitoria de Extensão da UFRN, com vistas a possibilitar a confecção de certificados 

(ANEXO C) para os participantes dos seminários. 

Ainda nesse encontro foi realizada uma entrevista gravada para se saber a atual 

situação de conhecimento sobre  câncer  infanto-juvenil  e  subsidiar  a  elaboração  dos 

seminários, com os seguintes questionamentos: 

1.  O que o grupo espera do estudo proposto com a temática câncer infanto-

juvenil? 

2.  Quando mencionamos câncer infanto-juvenil, qual a ideia que surge? 

3.  Diante da suspeita de uma criança ou adolescente com câncer na unidade, 

quais são os encaminhamentos dados pelos profissionais de saúde? 

Foi discutida a necessidade de outro encontro antes de se iniciarem os 

seminários, para mais esclarecimentos e apresentação da proposta com as datas sugeridas 

pelo grupo. 

Como demanda do grupo, foi convidada, para participar dos seminários como 

ministrante, a odontóloga que tem na prática diária a assistência odontológica a crianças e 

adolescentes em tratamento oncológico. A equipe sugeriu também um espaço para o 

profissional de Psicologia, mostrando assim o interesse pela interdisciplinaridade na equipe 

de saúde. 

A escolha de seminários como método facilitador é baseada na construção do 

saber, em que o conhecimento passa a fazer parte do cotidiano, ou seja, o aprendiz apreende e 

se transforma na sociedade, diante da mudança de suas ações. A informação mecanicamente 

transmitida e cobrada através de avaliação metodológica é, na sua grande maioria, esquecida, 

deixada de lado, sem finalidade social (NÓBREGA et al., 2008). 

A troca entre ensinar e aprender, quando valorizada, transforma esse processo, 

tornando-o prazeroso e estimulando a curiosidade para novos conhecimentos. Sabendo que 
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não é fácil a iniciação neste tipo de processo, procura-se a utilização de práticas pedagógicas 

adaptadas a situações distintas vividas pelos participantes do estudo. 

Freire (2005) aponta como facilitador o conhecimento da situação existente, 

refletindo o conjunto de aspirações do grupo, para que se possa organizar o conteúdo 

programático da educação ou da ação. 

Durante o mês de abril, embora não tenha havido encontros presenciais, foi 

elaborada uma programação junto à diretora da unidade, que a divulgava entre o grupo, 

através de contatos por telefone e meio eletrônico. 

 

 

4.3.3 Segundo encontro: apresentando a proposta dos seminários 

 

 

Em vinte de maio foi concluída a aplicação de questionários, durante o 2º 

encontro (pré-seminário), já que, no encontro anterior, a participação dos agentes 

comunitários de saúde tinha sido menor (reunião). N e s s e  e n c o n t r o , e n c o n t r o ,   

foram assinados os TCLEs e respondidos trinta e cinco questionários pelos médicos, 

odontólogos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de 

saúde e psicólogos. 

Dando seguimento ao encontro, foi sugerido um calendário para andamento da 

pesquisa, a qual incluiria quatro seminários nas seguintes datas previamente aprovadas pelos 

participantes: 

▪ Seminário I  - 27  de  maio  - Situação do  Câncer no  Brasil,  Política  Nacional de 

Atenção Oncológica (PNAO) e atenção primária à saúde, tendo como facilitadora do processo 

ensino-aprendizagem a enfermeira Maria Coeli Azevedo (autora) 

▪ Seminário II - 10 de junho - Impacto do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil e 

principais sinais e sintomas (Convidada: a Oncopediatra Vanessa Pache) 

▪ Seminário III – 1º  de julho - Assistência odontológica à criança e adolescente com câncer 

(Convidada: a odontóloga Simone de Melo Norat Campos) 

▪ Seminário IV - Data a combinar com a direção da Unidade Básica Felipe Camarão - 

Avaliação final dos seminários, aplicação de questionário, escuta qualificada para críticas, 

sugestões. 
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Ao final desse 2º encontro foram entregues dois textos para leitura que 

subsidiaram o seminário I. O texto com o título “Câncer infantil: o itinerário diagnóstico” 

(Cavvicchioli, Menossi, Lima, 2007) e a Portaria nº 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005, 

em que é instituída a Política Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL, 2005a). 

 

 

4.3.4 Seminário I 

 

 

Em vinte e sete de maio, para iniciar as atividades, foi proposta e executada uma 

dinâmica problematizadora para ilustrar de forma lúdica as diretrizes da PNAO. 

Após a atividade lúdica, foi iniciada uma leitura participativa da Portaria nº 

2.439/2005, seguida de exposição dialogada através de multimídia e abordagem de pontos 

como histórico das políticas de controle do câncer, a oncologia como assistência de alta 

complexidade, definição de credenciamentos de serviços especializados para tratamento 

oncológico com base na Portaria nº 741/2005, ação da quimioterapia diante da divisão celular 

relacionada ao diagnóstico precoce de câncer infanto-juvenil e estimativa atualizada para o 

an o de 2010 de novos casos de câncer. 

Os seminários ocorreram conforme roteiro do planejamento, sendo solicitado ao 

grupo, ao final de cada seminário, a avaliação final, com a devida explicação da possibilidade 

de uma readaptação, sempre que sugerida. 

 

 

4.3.5 Seminário II 

 

 

Iniciados os jogos da Copa do Mundo, o que provocou mudança em todo o 

planejamento, o seminário seguinte foi realizado no dia dezessete de junho, com a 

presença da pediatra com especialização em oncologia pediátrica,  que participou como 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem. 

Estavam presentes trinta e um participantes, incluindo uma estudante de nível 

médio, que veio estimulada por sua genitora, agente comunitária de saúde da unidade. Ainda 

estiveram presentes dois estudantes de Graduação do curso de Medicina da UFRN, 

convocados pela preceptoria, médica da unidade. 
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4.3.6 Seminário III 

 

 

No encontro de julho, no dia oito, a pedido dos participantes, a oncopediatra 

retornou e fez uma ilustração com estudos de casos para estimular o grupo a utilizar o 

raciocínio clínico diante de simulações de sinais e sintomas. 

No segundo momento desse seminário, a odontóloga convidada, através de aula 

expositiva dialogada, expôs a prática cotidiana diante da criança e do adolescente com 

câncer para manter a saúde bucal durante o tratamento oncológico. 

 

 

4.3.7 Seminário IV 

 

 

O último seminário ocorreu no dia cinco de agosto, foi gravado e acompanhado 

por um observador, aluno de iniciação  científica.  Esse seminário foi iniciado com uma 

revisão sobre os conteúdos abordados nos seminários anteriores. Como conteúdos, foram 

tratado temas como “sinais vitais na infância e na adolescência”, “noções básicas de 

farmacologia”, “absorção e eliminação de quimioterápicos”, “procedimentos específicos que 

auxiliam no diagnóstico, como o exame de mielograma, exames laboratoriais (hemograma, 

marcadores tumorais)”, dentre outros. 

O seminário reforçou a importância da investigação do câncer infantil, ainda que 

haja dificuldades quanto ao acesso aos exames diagnósticos. 

 

 

4.3.8 Avaliação dos seminários/pesquisa-ação 

 

 

Em doze de agosto, o grupo reuniu-se para uma avaliação dos seminários 

realizados, mesmo diante da avaliação contínua realizada desde o primeiro encontro no mês 

de março de 2010. 

Freire (2005) afirma que a educação deve levar o sujeito a refletir sobre seu meio, 

levando-o a tomar consciência de sua realidade e mudá-la. Tendo a mudança como apoio 

para a pesquisa-ação, Thiollent (2007) legitima que as  informações  geradas  são  discutidas, 
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analisadas e interpretadas e aqui o grupo focal possibilitou a realização da discussão de modo 

coletivo sobre o processo de aprendizagem e uma conscientização no processo de 

investigação 

O grupo focal, formado por onze participantes que representaram as categorias 

dos profissionais de saúde (ACS, enfermeiro, médico, odontólogo, psicóloga, técnico de 

enfermagem), respondeu aos seguintes questionamentos, com riqueza de conteúdo: 

1.  Como você avalia  os  encontros/seminários  para  os  profissionais  de  saúde  

dessa Unidade de Saúde da Família? 

2.  Em sua opinião quais  estratégias  devem  ser  realizadas  para  que  a  

criança  e  o adolescente iniciem em tempo ideal o tratamento oncológico? 

3.  Quais as perspectivas de ações do grupo daqui para a frente? 

Para Dionne (2007), a análise é simultânea aos resultados da pesquisa e da ação, 

envolvendo os pesquisadores e participantes do estudo. No entanto, não se encerra a 

avaliação dos resultados nessa fase, pois se trata de um processo não estático e em contínua 

construção. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Na pesquisa qualitativa, a análise de dados não deve ter como finalidade a 

quantificação de opiniões e não necessita compreender todas as falas do grupo, pois, para 

Gomes (2010, p. 79-80 apud Gaskell, 2002; Gomes et al., 2005), “devemos considerar que 

sempre haverá diversidade de opiniões e crenças dentro de um mesmo segmento e a análise 

qualitativa deve dar conta dessa diferenciação interna aos grupos” 

Porém, na pesquisa-ação, Dionne (2007) considera como a última fase a análise e 

a avaliação dos resultados alcançados, levadas a efeito simultaneamente, com possibilidade 

de reativação do processo, além de considerar o resultado da ação como o resultado do estudo 

proposto. 

Tal afirmação pode considerar a pesquisa-ação como mudança de paradigma para 

a pesquisa qualitativa, mantendo o rigor metodológico, que, segundo Macke (2006), inova 

com as ações de pesquisar e agir. 

O conteúdo do relatório de pesquisa-ação deve ser discutido em conjunto com os 

atores significativos que participaram do estudo e, de acordo com o evento estudado, a 
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situação-problema deve ser descrita com base na observação e intervenção (THIOLLENT, 

2007). 

O estudo proposto aqui, em que a identificação precoce de câncer foi discutida, 

teve como instrumentos de avaliação do estudo aplicações de entrevistas em grupo, 

sociodrama, questionários, observação participante durante os seminários e grupo focal. 

Foram analisados os resultados de representantes de um grupo social (a equipe de 

saúde da família) através do levantamento de temas geradores, conforme princípios das 

concepções freireanas na educação, tendo como referencial  teórico a  atenção  primária  à 

saúde, seguindo a técnica de pesquisa-ação. 

Gomes (2010) aponta para a possibilidade de adequações das informações, 

quando as informações coletadas não são suficientes para produzir dados que respondam aos 

questionamentos do estudo. 

Seguindo as orientações de  Gomes  (2010),  ao se  realizar  a  avaliação  do  

material coletado durante o estudo, constatou-se adequada a utilização dos ideais de Paulo 

Freire (2005) quanto à dialogicidade diante da educação problematizadora, por meio da 

significação conscientizadora da investigação dos temas geradores. 

Os dados obtidos durante os seminários e nas reuniões foram discutidos, 

reavaliados e reajustados. Em se tratando de pesquisa-ação, a análise dos dados ocorreu em 

conformidade com cada ação empenhada e cada momento, já que contribuiu para o 

aprofundamento do conhecimento, possibilitando a implementação de ações facilitadoras na 

identificação precoce do câncer infanto-juvenil. 

 

 

4.4.1 Análise Temática segundo Paulo Freire 

 

 

Dos dados dos questionários, entrevista em grupo, seminários e grupo focal, após 

a digitação das respostas para melhor visualização, foram destacadas as respostas que 

fundamentavam a interpretação dos dados. Após a identificação de temas geradores, buscou-

se analisar os significados das respostas, finalizando-se com o tratamento e a interpretação 

dos dados obtidos. 

Os trechos transcritos dos questionários foram identificados com o código das 

letras A - agentes comunitários  de  saúde -,  E - enfermeiros,  M -  médicos,  O - 

odontólogos, P - psicólogos, TE - técnicos e auxiliares de Enfermagem, sequenciando- os por 
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números (A1, ..., E1, ..., M1, ..., O1, ..., P1, ..., TE1, ..., ), preservando-se assim a identidade 

dos participantes e obedecendo às normativas éticas da Resolução nº 196/96 - CNS. 

As discussões em grupo tiveram suas sugestões e colocações gradativamente 

atendidas e as ações provenientes das percepções obtidas através da observação participante 

devidamente implementadas. 

A partir daí, ocorreu o levantamento do universo temático, q u e  

p o s s i b i l i t o u  elencar os temas geradores, seguindo-se a organização dos dados coletados, 

a codificação das falas registradas, a síntese  dessas  falas,  instituírem  a  ação  educativa,  

finalizando-se  com  a avaliação dos resultados obtidos (FREIRE, 2005).(Confuso) 

Para Freire (2005), se o sujeito não tem um pensar crítico, que o autor chama de 

“pensar verdadeiro”, não se dá o diálogo: “Sem ele não há comunicação e sem esta não há 

verdadeira educação”. 

A dialogicidade não se inicia apenas em situações pedagógicas, mas sim quando 

em grupo se questiona sobre o que será o diálogo.  Daí surge como ação provocar a 

inquietação do grupo, diante  dão risco de  crianças  e  adolescentes  chegarem  tardiamente  

aos serviços especializados. Nesse momento, seguindo Freire (2005), dá-se a possibilidade 

para uma discussão do conteúdo programático, afastando assim a educação bancária. 

Os resultados dos encontros e seminários durante o estudo foram analisados 

segundo a concepção freireana em que não se impõe ou se deposita saber: 

 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 
educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser 
depositado nos educandos –, mas a devolução organizada, sistematizada e 
acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma 
desestruturada (FREIRE, 2005). 

 

 

Neste sentido, a análise dos dados coletados seguiu as etapas do ideário freireano, 

explicadas a seguir: 

a) Levantamento do universo temático do grupo trabalhado. 

Destacaram-se, nesse primeiro momento, os núcleos centrais das contradições, que 

para Freire (2005) se encontram compondo situações-limites, envolvendo temas e apontando 

ações.   As expressões particulares, palavras geradoras mais ligadas ao cotidiano do grupo, 

revelando os saberes, o reconhecimento das dificuldades, os desejos para a prática e os 

receios. 
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Freire (2003) afirma que palavras geradoras são aquelas que, após sua 

codificação, são decodificadas pelo sujeito, possibilitando a análise crítica e a criação de 

temas geradores. 

Os temas geradores representam situações reconhecidas pelos indivíduos da 

pesquisa, sendo, portanto conscientizadoras, pois passam a perceber outra realidade: 

“promovendo a percepção da percepção anterior e o conhecimento do conhecimento anterior, 

a decodificação, desta forma, promove o surgimento de nova percepção e o desenvolvimento 

de novo conhecimento” (FREIRE, 2005). 

Neste contexto, organizaram-se as falas dos profissionais de saúde participantes 

da pesquisa e distribuíram-se qualitativamente as respostas aos questionamentos 

apresentados durante a entrevista em grupo, seminários, dramatização e grupo focal, 

dispondo-os em quadros, quando necessário, para uma melhor visualização dos temas 

geradores. 

b) Diálogos decodificados – investigação temática 

A partir das falas distribuídas nos quadros construídos na fase anterior, 

selecionaram-se os temas geradores de acordo com a associação aos objetivos propostos pela 

pesquisa, distribuindo-os conforme as falas ou reações mais significativas.  Assim, foram 

escolhidas os temas geradores para as discussões com os autores. 

c) Estudo sistemático dos achados 

Na concepção  conscientizadora  de  Freire  (2005,  p.133),  os temas  geradores  

“que foram captados dentro de uma totalidade jamais serão tratados esquematicamente”, 

compreendendo que se perde a clareza do percurso metodológico diante da fragmentação da 

especialização. 

Neste sentido, justifica-se a utilização na pesquisa-ação da análise dos resultados 

direcionada pela concepção freireana, que considera o senso comum e os saberes científicos. 

Dionne (2007, p. 124) afirma que “o pesquisador em pesquisa-ação não desempenha um 

papel de especialista, mas se insere na dinâmica de uma ação de mudança e se compromete 

com as finalidades da ação [...]”. 

A análise dos resultados é propriamente a avaliação do conteúdo programático 

elaborado e a mudança vivenciada pelo grupo diante da educação problematizadora. Para 

Freire (2005), o processo de aprendizagem não se esgota com o consumo dos dados 

encontrados, mas sim no ato de produzir ideias e transformá-las em ação. 
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Nesse percurso, a pesquisa-ação pode prosseguir, inclusive deve-se considerar a 

possibilidade de continuação, com a participação dos mesmos ou de outros pesquisadores e 

grupos. 

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DE PESQUISA 

 

 

Por se constituir de pesquisa que envolve seres humanos, partimos do princípio de 

que o referido estudo ofereceu poucos riscos à integridade física, moral, social e econômica 

dos sujeitos participantes, uma vez que foram asseguradas a confidencialidade e a privacidade 

das informações, a proteção da imagem, a não estigmatização dos sujeitos e a não utilização 

das informações contra as pessoas envolvidas (FONTINELE JUNIOR, 2003). 

Os resultados desta pesquisa, sob o Protocolo nº 152/09 – UFRN, serão utilizados 

para fins científicos e para subsidiar um avanço do diagnóstico de câncer infanto-juvenil em 

tempo hábil, ficando disponibilizados para a comunidade como dissertação de Mestrado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Enfermagem. Devem ser 

também amplamente divulgados em eventos acadêmicos, a fim de subsidiar o 

planejamento de novas ações e pesquisas sobre câncer infanto-juvenil. 

Todo o processo de pesquisa obedeceu aos preceitos éticos assegurados pelo 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme a Resolução 196/1996 do 

Conselho Nacional de Saúde., onde foi expressada, por todos os participantes do estudo, a 

disponibilidade para participar da pesquisa, e onde foram apresentadas todas as garantias 

asseguradas, tais como: anonimato; sigilo das informações; objetivos; justificativa e 

metodologia da pesquisa; direito a desistir em qualquer tempo, caso assim o deseje; e a 

garantia de esclarecimentos, antes e dura nte o curso da pesquisa através do contato com os 

responsáveis por esta (FONTINELE JUNIOR, 2003). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Movendo-me enquanto nele fundado preciso ter e renovar saberes 
específicos em cujo campo minha curiosidade se inquieta e minha 

prática se baseia.  
 

(FREIRE, 2000, p. 82) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

A seguir serão abordados os resultados obtidos no transcorrer da pesquisa, 

descrevendo-se cronologicamente os passos que antecederam o estudo, passando por cada 

etapa introduzida na prática da equipe de saúde até se chegar à avaliação final das ações 

efetivadas e incorporadas na Unidade Básica de Felipe Camarão II. 

 

 

5.1 CONHECENDO O CENÁRIO E SUAS PERSPECTIVAS 

 

 

A solicitação de autorização para a realização do estudo ocorreu a partir de 

contato prévio para a apresentação do resultado referente à situação de casos de câncer 

infanto-juvenil no bairro de Felipe Camarão, no mês de outubro de 2009. A então diretora da 

unidade autorizou de imediato sua realização. Nesse momento, foi realizada a apresentação de 

forma sintética do projeto de pesquisa-ação sobre identificação precoce de câncer infanto- 

juvenil, havendo concordância do grupo presente na reunião, representado pela equipe de 

saúde. Para viabilização da pesquisa, a diretora requereu um retorno para a unidade e não 

apenas que esta fosse utilizada como local para coleta de dados. 

Diante da solicitação da direção da unidade, esta foi informada de que o 

desenvolvimento do estudo se constitui de realização de seminários, facilitando o ensino-

aprendizagem, realizado por meio de metodologia de pesquisa-ação, com a proposta de 

produzir mudanças através da compreensão do fenômeno estudado, no caso, identificação de 

sinais e sintomas mais comuns no câncer na infância e na adolescência por sujeitos 

envolvidos. 

Conforme foi exposto na metodologia, nesse primeiro encontro, ocorrido em 

vinte e cinco de março, iniciou-se o diálogo sobre os seminários a serem elaborados. Foi 

explicado que os passos da pesquisa-ação constituem uma metodologia diferenciada e que, 

neste estudo a utilização dos saberes de todos os profissionais de saúde se dará para tentar 

modificar a ação/conduta, ou seja, foi iniciado o diálogo para discutir os saberes  quanto  ao  

fenômeno “identificação  precoce  de  câncer  infanto-juvenil”,  conforme Freire: 
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[...], o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo no 
outro é conseqüência óbvia. Seria uma contradição se, [...]o diálogo não provocasse 
este clima de  confiança entre seus  sujeitos.  Por  isto  inexiste esta confiança  na 
antidialogicidade da concepção “bancária” da educação (FREIRE, 2005). 

 
 

Contrariamente à educação bancária, foi ilustrado que o método de ensino-

aprendizagem através dos seminários é fazer com que o conhecimento possa transformar as 

ações da UBS Felipe Camarão II e com isso melhorar a resposta ao usuário, com a 

proposta de contribuir positivamente para a unidade. 

Diferentemente do objeto de trabalho médico, que é diagnósticar, a temática a ser 

desenvolvida tem por objetivo identificar, o mais rápido possível, crianças e adolescentes 

com câncer. Neste sentido, as outras categorias que formam a equipe de profissionais de 

saúde contribuem para identificar esses sinais e sintomas, para que essa criança ou 

adolescente tenha um encaminhamento em tempo hábil. 

Diante disto, é convocado o grupo para discutir o porquê da importância de 

essa criança ou adolescente chegar rápido ao serviço especializado e qual o impacto que isso 

vai trazer à população infanto-juvenil e, por fim, por que a unidade de Felipe Camarão foi 

selecionada como local deste estudo. 

Ante tal abordagem, foi explicado que o resultado obtido de um levantamento 

documental realizado por bolsistas e voluntários de Iniciação Científica do Curso de 

Graduação de Enfermagem da UFRN, nos dias 23 de julho e 25 de agosto de 2009, nas duas 

casas de apoio às crianças com câncer, do município de Natal, indicou que, na Zona Oeste, o 

bairro de Felipe Camarão apresentou oito casos (33%), sendo o maior número o de crianças 

e adolescentes com câncer, em comparação com os bairros das Zonas Norte, Leste e Sul. 

Como critério para o levantamento, foram consideradas apenas as crianças e adolescentes 

moradoras no município de Natal, pela dificuldade dos pesquisadores em coletar dados no 

interior do Estado naquele momento. 

Foi ainda proposta durante esse encontro que, após a elaboração do subsídio das 

temáticas desenvolvidas durante os seminários, se procedesse à do material didático pelos 

participantes, estimulada pelo fato de a UBS contar com um grupo de teatro atuante. 

Para Freire (2005), o debate entre educadores e a comunidade leva o intelectual a 

conhecer a realidade popular e o povo a conhecer e criticar o pensamento acadêmico, 

originando uma discussão de temas. Nessa direção, o autor considera a dramatização como 

codificação de uma situação-problema e recurso didático para discussão de conteúdo. 
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Quanto a outro recurso pedagógico, o grupo foi esclarecido sobre o seminário e 

seu conceito, além da utilização de dinâmicas de integração que sejam de fácil entendimento 

para todos.   Freire afirma que a ação, quando se desenvolve a partir do diálogo 

p r o c e s s a d o  no grupo, por ocasião da organização dos seminários, tem mais possibilidade 

de acerto. 

Nesse mesmo encontro, também deu-se início  a uma exposição  e discussão  

para a elaboração conjunta dos seminários, com a proposta de se vir a  compreender a 

política nacional de atenção oncológica e o modelo de atenção primária à saúde, pois não se 

tratava apenas de discutir o modelo de atenção hospitalocêntrico de média e alta 

complexidade, como comumente vem ocorrendo. 

Após essa etapa de discussão e de aceitação pelo grupo, avaliou-se a necessidade 

de se realizar, nesse  mesmo  encontro, uma dramatização, l ançando-se  mão  de  uma  

boneca. 

Foi encenado o dia a dia da unidade básica e a ação dos profissionais envolvidos 

na pesquisa, que foi analisada e discutida pelo grupo através da problematização da 

vivência destes.  Para Freire (2003),  as situações-problemas  funcionam como  desafios 

para  o  grupo,  exigindo reflexão, resposta e ação. 

A ponderação de que na pesquisa-ação a produção e a utilização do 

conhecimento são simultâneas levou à sugestão de elaboração de um material didático pelo 

grupo - peça teatral ou panfleto -, acreditando-se na construção do saber como meio de 

empoderamento. 

Dando seguimento à elaboração dos seminários, para o segundo encontro, ficou 

acordada a abordagem dos principais sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil, com 

exposição dialogada por profissional oncologista pediátrico. 

Ainda nesse primeiro encontro, subsidiando  a  elaboração  dos  seminários,  foi 

distribuído um questionário para se avaliar a situação presente, seguindo-se a ideia de Freire 

(2005) de que, a partir da condição existencial, ocorre a reflexão sobre os anseios da 

população do estudo, possibilitando assim a organização do conteúdo programático dos 

referidos seminários. 

Somando-se ao questionário o nível de confiança estabelecida entre os sujeitos 

através da dialogicidade, a pronúncia(???) da temática colaborou para uma discussão, ou, 

como se refere Paulo Freire, para um pensar crítico (FREIRE, 2005). 

Nessa reunião, foi iniciada a observação participante, com registros fotográficos, 

além do diário de anotação, bem como a técnica de entrevista em grupo, que foi gravada. 
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Durante a reunião, foram expostas opiniões e incluídas expectativas, como 

contribuições para o avanço  do  estudo.  Tais ações resultaram em análise  das percepções 

dos sujeitos participantes, o que originou temas geradores, através do processo de 

codificação e decodificação, induzindo, assim,  tanto a uma conscientização acerca dos 

problemas cotidianos quanto a uma compreensão do mundo e a um conhecimento da 

realidade social (FREIRE, 2005). 

 

 

5.1.1 Expectativas do grupo quanto ao estudo proposto 

 

 

Nesse primeiro encontro, os agentes comunitários de saúde estavam em reunião 

com a categoria, em outro local. Dezesseis participantes, voluntariamente, responderam ao 

questionário com perguntas abertas e fechadas, cujo objetivo era ter um diagnóstico 

situacional dos participantes quanto ao conhecimento de sinais e sintomas de câncer infanto- 

juvenil e a percepção da importância do diagnóstico precoce do câncer. 

Os participantes foram estimulados a discutir o tema, que implicava em 

sensibilização para o processo de mudanças e reflexão, as quais ocorreram por meio da 

aplicação de questionário, o que possibilitou conhecer o nível atual do conhecimento e da 

habilidade deles na área onde se realizou o estudo. Durante o desenvolvimento da entrevista, 

um grupo de odontólogas que atuam na unidade solicitou a participação de um profissional 

odontólogo, especialista, para explanar sobre a assistência odontológica à criança com câncer, 

como também atividade prática junto à equipe de saúde, para identificar sinais e sintomas 

do câncer. 

Diante da exposição explicativa da pesquisadora, um profissional médico 

manifestou a necessidade do reconhecimento da participação dos sujeitos através de 

certificado de curso,  muitas vezes exigido em bancas para concursos. Convém registrar que a 

unidade é cenário de prática, na Graduação e na Pós-Graduação da Universidade, bem como 

de seminários e aulas expositivas, os quais não fornecem, porém certificados. 

Por meio da participação do grupo na discussão, foi possível perceber os 

processos de trabalho distintos da equipe multidisciplinar, tais como: técnicos de 

enfermagem, odontólogos e enfermeiros. As falas dos profissionais embasaram a elaboração 

dos temas no Quadro 1, conforme a seguir: 
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TEMAS 
GERADORES 

ASPECTOS  APRESENTADOS   QUANTO A:  EXPECTATIVA   DO   ESTUDO,  
IDEIA   SOBRE   CÂNCER   E ENCAMINHAMENTOS DIANTE DA SUSPEITA

Resistência para a 
mudança 

“no papel tudo é fácil.” (TE1) 

“para chegar a conclusão e tratamento, é bem demorada.” (TE2) 

Conscientização 
para a 

necessidade de 
apreensão de 

saberes 

“Eu acho que é demorado, mas então eu acho que a gente consegue clarear a mente da
gente e ampliar de um forma que a gente possa ajudar.” (TE2) 

“Eu acho que a gente vai dar o norteamento... orientar os tratamentos.” (O1) 

“Vamos ter um olhar diferente.” (O2) 

“... o que falta eu saber...então a gente sente falta disso. A gente precisa.” (E1) 

Conhecimento 
prévio por meio da 

mídia 
“aquele olho de gato que a gente já vê muito na televisão.” (TE2) 

Referência e 
contrarreferência 

“para chegar à conclusão e ao tratamento, é bem demorada” (TE1) 

“existem os dois lados, a questão da prevenção pra gente conhecer e tentar evitar e 
ver quanto mais cedo...a gente é a porta de entrada e a porta de saída ... Agora acho que 
o que falta eu saber, esse feedback, entre a gente, sei lá, entre o hospital.” (E1) 

Estigma da morte 

“... para mim quando a pessoa tiver  aquilo‟ é como dar um ultimato de morte, 
entendeu? “Diagnosticar é uma coisa e ter solução é outra.” (TE1) 
“Eu acho que há muita negação para a palavra câncer... elas falam  aquela doença‟, 
tem um estigma, as pessoas têm vergonha, não dizem que é câncer.” (E1) 

Rede de 
assistência 

“A criança piorou, a criança melhorou, foi suspenso o exame e ela não reagiu. Procurou-
se os meios de justiça para ela realizar o exame.” (E2) 

“você encaminha e o médico pede um exame para vê o diagnóstico, e aquele exame, a 
rede pública dá um, dois, três, quatro, cinco, seis meses [...]e vem cobrar da gente e não 
tem solução, que a gente não tem poder de nada.” (TE2) 

Outros caminhos 
fragmentados 

“O diagnóstico, pra quem tem plano de saúde já é demorado, imagine para quem 
depende do SUS.” (O2)

 
Quadro 1 - Temas geradores, relacionados à expectativa deste estudo, a ideia sobre câncer infanto-
juvenil e encaminhamentos dados diante da suspeita de câncer, a partir das falas da equipe, Natal, 2010. 

 

 

A possível acomodação a uma realidade, percebida na fala “no papel tudo é fácil” 

(TE1), é vista como desafiadora e coerente com a posição democrática da proposta do estudo, 

que é a discussão em torno da situação-problema. A pedagogia libertadora descrita por Freire 

defende “uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça de 

forma fria, mecânica e mentirosamente neutra” (FREIRE, 2000). 

Mesmo diante do discurso de TE1, foi percebida a conscientização dos sujeitos da 

pesquisa para a importância da assistência integral à criança e ao adolescente “Eu acho que é 

demorado, mas... então eu acho que a gente consegue clarear a mente da gente e ampliar de 

uma forma que a gente possa ajudar” (TE2) 

Neste sentido, TE2 mostra compreender a relevância para a saúde pública, a 

identificação precoce de sinais e sintomas de câncer e afirma ser válida a qualificação dos 

profissionais. 
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Quanto à detecção precoce de câncer, Castro (2008) afirma ter havido, na última 

década, um aumento significativo do número de matérias publicadas na mídia sobre o tema.  

Este resultado está em sintonia com as ações de comunicação do INCA, entre outras 

empreendidas por instituições de pesquisa e identificadas na fala “aquele olho de gato que 

a gente já vê muito na televisão”. (TE2) 

Nesse contexto de tema gerador, os discursos evidenciam a dificuldade de se 

garantir atendimento para o tratamento especializado e de apoio diagnóstico, seja qual for o 

nível de assistência. A estrutura atualmente disponível mostrada pelos discursos é 

insuficiente para assegurar o sistema de referência e contrarreferência, impossibilitando assim 

a integralidade da assistência. 

Para Ceccim e Carvalho (2005), a prova de que a instituição hospitalar é 

considerada como local de doença e cura - paradigma biologicista reforçado pelo Relatório 

Flexner, em que a educação dos profissionais de saúde é baseada na doença - é expressa na 

utilização excessiva de tecnologias que apoiam o diagnóstico e a terapia, sem uma 

priorização à atenção primária. 

A oncologia envereda por esse modelo, aceitando a substituição da integração 

ensino- atenção-gestão-participação popular por cenários de uma prática em que as 

disciplinas com conteúdo médico e cirúrgico são tratadas como primordiais. 

Monteiro e Ferriani (2000) afirmam que os profissionais de Enfermagem 

percebem a realidade a partir de sua formação e experiência de vida, necessitando assim 

apreenderem um conhecimento mais amplo na educação para a saúde, o que exige um 

repensar da prática 

As dificuldades evidenciadas para o controle de doenças crônico-degenerativas, 

no caso, o câncer, passam pela apropriação dos processos clássicos de atuação da saúde 

coletiva, com interdisciplinaridade nas categorias de profissões de saúde é conceituada pelos 

autores como(Confuso) 

 

...a clínica não carrega o sentido de ações individuais, e a prevenção e educação o 
sentido  de  ações  coletivas,  onde  o  acolhimento  tenha  o  sentido  de  porta  de 
entrada...A clínica agrega práticas terapêuticas que envolvem proteção, educação, 
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com base nos aspectos corporais, 
sentimentais, vivenciais, grupais e institucionais...A porta de entrada do sistema de 
saúde é aquela em que um usuário se apresenta e o acolhimento deve estar em todas 
elas, não para apresentar-lhe uma pirâmide assistencial, mas para proporcionar-lhe 
inclusividade na rede de cuidados do sistema de saúde (CECCIM; CARVALHO, 
2005). 
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Corroborando tal afirmação, a Portaria 741/2005  estabelece  que  as  Unidades 

e os  Centros  de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia devem, sob regulação 

dos respectivos gestores, manter articulação e integração com a rede de saúde local e 

regional, disponibilizando consultas e exames de média complexidade para o diagnóstico 

diferencial do câncer (BRASIL, 2005b). Ou seja, as expressões “a gente é a porta de entrada 

e a porta de saída”; “... Agora acho que o que falta eu saber, esse feedback, entre a gente, sei 

lá, entre o hospital” (E1) identificam a dificuldade do profissional de saúde em encaminhar o 

usuário para realização de exames laboratoriais e de imagem. Diante dessa realidade, a 

SESAP pode não atingir a estimativa de números de casos novos devido provavelmente à 

inacessibilidade ao diagnóstico. 

Para Ceccim; Carvalho (2005), o processo ensino-aprendizagem deve envolver a 

discussão das ações da gestão e da atenção de saúde, assim como a vivência nas instâncias 

de controle social, a compreensão do processo de trabalho no setor privado, enfim a rede de 

serviços de saúde, favorecendo assim que a integralidade se estabeleça na atenção primária 

à saúde. 

Após avaliar esse encontro, passou-se à elaboração do Seminário I, em que 

foram considerados os cenários de aprendizagem e a metodologia de ensino baseada na 

problematização das situações vivenciadas. Na observação da integração dos conteúdos 

selecionados, percebeu-se a conscientização no grupo quanto à prática cotidiana, diante da 

suspeita de câncer na infância e na adolescência.  Daí iniciou-se o processo de elaboração 

dos seminários. 

 

 

5.1.2 Conhecimento prévio dos saberes do grupo 

 

 

Ao final da entrevista em grupo, foram recolhidos os questionários respondidos, 

para complementar a avaliação situacional do grupo, bem como para auxiliar na elaboração 

dos seminários, sendo analisados aqui. 

Para Freire (1996), as impressões do grupo são saberes socialmente construídos 

na prática comunitária e legitimam a relação com o processo ensino-aprendizagem dos 

conteúdos. Acrescenta o autor ainda que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”. 

Os quadros apresentados a seguir demonstram uma experiência que não pode ser 

desperdiçada, enfatizando-se que aqui esses quadros não serão classificados como um pensar 
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certo ou errado, pois ensinar-aprender  exige   risco,   aceitação   do   novo   e   rejeição   de   

qualquer   forma   de discriminação. 

 

IDADE SEXO FUNÇÃO 
PARTICIPOU DE 
TREINAMENTOS 

30 – 37 0 Feminino 2 Ag. Comunitário Saúde 1 Sim 1
38 – 45 0 Masculino 0 Auxiliar de Enfermagem 0 Não 1

46 – 53 
0
6 

Não 
Informad

o

0
1 

Enfermeiro 
0
4 

  

54 – 61 0                Médico 0  
Não 

Informad
1
1 

  Odontólogo 0
4

  

    Psicólogo 0  
TOTAL 3 TOTAL 3 TOTAL 3 TOTAL 3

 
Quadro 2 -  Caracterização dos  profissionais  de  saúde,  segundo  idade,  sexo,  função  e  participação  nos 

treinamentos, Natal, 2010. 
 
 

A maior parte dos entrevistados (dezenove) não articipou   de   treinamentos 

direcionados para a identificação de sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil, durante a sua 

vida profissional. 

A idade dos participantes  evidencia   uma   população   adulta,   já   próxima   da 

aposentadoria, inclusive com um participante já ultrapassando os sessenta anos. Esse dado 

pode demonstrar que os profissionais de saúde não viram em suas trajetória de nível superior 

ou técnico conteúdos referentes a sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil, por se tratar de 

uma temática recente trazida para discussões nas Universidades. 

Corroborando com a afirmação anterior de que a discussão quanto ao diagnóstico 

precoce é recente, Castro (2009) afirma que temas como “prevenção do câncer” ganharam 

destaque na mídi a nos últimos dez anos. Já Mutti, Paula e Souto (2010), em estudo de 

revisão para localizar produções científicas nacionais que abordem assistência à saúde da 

criança com câncer, encontraram, em um período de vinte e cinco anos, apenas um artigo 

com aprofundamento em diagnóstico precoce, divulgado no ano de dois mil e três com o 

título “Diagnóstico precoce do câncer  infantil:  responsabilidade  de  todos”,  publicado  na  

Revista  da  Associação  Médica Brasileira, dos autores Rodrigues e Camargo. 

Com relação ao quadro apresentado acima, pode-se perceber que o grupo, tal 

como está formado, possibilita um direcionamento do conteúdo dos seminários para a 

demanda feminina, somando-se a isto o fato de o maior número de participantes ser de 

agentes comunitários de  saúde e  a categoria a de  enfermagem,  formada  primordialmente  
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por mulheres, o que favorece uma abordagem das famílias adscritas com empatia através da 

escuta qualificada. 

O quadro a seguir identifica o conhecimento do grupo, o interesse em apreender 

sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil e os encaminhamentos realizados, diante dos casos 

que chegaram à UBSF Felipe Camarão II. 

 

 

CONHECE 
ALGUM SINAL 

E SINTOMA 

TÊM 
INTERESSE 

EM 
APREENDER 

EXPERIÊNCIA DE 
IDENTIFICAR SINAIS E 

SINTOMAS DE CÂNCER NA 
INFÂNCIA/ ADOLESCÊNCIA 

O ENCAMINHAMENTO 
REALIZADO NOS 

CASOS DE 
IDENTIFICAÇÃO 

Sim Não Sim Não Sim Não 05 02 02 01 
21 09 09 - 09 21     

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
30 09 30 10 

 
Quadro 3 - Respostas do grupo relacionado ao conhecimento prévio dos profissionais de saúde quanto a 

sinais e sintomas de câncer, Natal 2010. 
 
 
Os vinte e um participantes afirmam conhecer sinais e sintomas do câncer infantil, 

dentre os quais os mais citados são: febre persistente, manchas e dores em membros 

inferiores, sinal de olho de gato, queda de cabelo, feridas que não cicatrizam, assimetria e 

sangramento corrente, perda de peso, aumento ganglionar, tumefações e lesões de pele, 

leucocitose, dor abdominal e massas (DANGIO et al, 2005; PIZZO; POPLACK, 2006). 

Do total dos participantes, nove profissionais afirmaram não conhecer nenhum 

sinal ou sintoma, mas que tinham interesse em aprender sobre a temática. 

As poucas oportunidades em que identificaram  sinais e  sintomas sugestivos 

de câncer, esses profissionais encaminharam os pacientes para os serviços especializados, 

quais sejam: Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer, HospitaI Infantil “Varela 

Santiago” e Hospital de Pediatria (UFRN), revelando conhecimentos  da  rede  de  atenção  

oncológica,  ao  citarem  os  dois hospitais cadastrados para atenção oncológica, disponíveis 

no município de Natal. 

Também foi citado o Hospital de Pediatria (UFRN), que, embora não credenciado 

para o tratamento, é reconhecido como instituição de referência pelos profissionais de saúde 

entrevistados, já que esse hospital é cenário de prática dos alunos de Enfermagem da UFRN e 

tem funcionado no ambulatório de triagem para doenças hematológicas e neoplasias na 

infância e adolescência em dois dias fixos na semana. 
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Nos questionários, foram apresentados os seguintes tipos de sinais e 

sintomas de câncer, pelos vinte e um participantes que responderam ter esse tipo de 

conhecimento, a saber: 
 

 

FUNÇÃO 
 

CONHECIMENTO 

Enfermeiro 

Febre persistente, manchas MMII, dor óssea
Gânglios infartados, leucocitose
Manchas na pele, mancha no olho
Nódulos, dor, manchas na pele

ACS 

Dores nos ossos e corpo
Dores abdominais
Peso, abdome distendido; cabelo fino
Queda de cabelo, caroços no pescoço, anemia
Anemia 
Febre alta 
Febre, dores abdominais, dores nos ossos/ tenho interesse em aprender mais sobre sinais 
e sintomas 

Téc./Aux. 
Enfermagem 

Palidez, queda de cabelos, dores nas pernas
Queda de cabelo, perda de peso
Mancha no corpo, olho, febre
Mancha branca nos olhos

Médico Aumento de gânglios, tumorações, lesões de pele

Odontóloga 

Olho de gato, queda de cabelo, manchas no corpo
Ferida que não cicatriza há mais de 15 dias, assimetria, sangramento 
Gânglios infartados, perda rápida de peso, tumores que não conseguimos identificá-los, 
anemia, dor sem explicação 

Psicóloga Manchas roxas pelo corpo, febre constante, dores nas pernas 
 

Quadro 4 - Respostas do grupo quanto ao conhecimento de sinais e sintomas que podem sugerir câncer nas 
crianças e adolescentes. Natal, 2010. 

 
 

O quadro quatro expõe, de forma objetiva, a situação de conhecimentos dos 

profissionais sobre sinais e sintomas que caracterizam a doença. Muitos conhecem alguns 

sinais e sintomas, precisando, entretanto, saber sistematizar essa identificação, bem como 

conhecer os procedimentos após a suspeita da doença, de maneira que possibilite o 

diagnóstico precoce da doença e assim sejam conduzidos ao tratamento e cura. 

Frente à indagação quanto à necessidade de os participantes conhecerem sinais e 

sintomas, dos trinta participantes, apenas três não responderam, sendo colocado por dois 

respondentes que a necessidade de identificar precocemente é para que a criança ou 

adolescente inicie o tratamento, sem se referir à ideia  de  cura.  A maioria dos profissionais  

de  saúde relacionou a importância da identificação precoce de câncer infanto-juvenil à 

possibilidade de cura, o que se contrapõe às falas de alguns participantes que mostraram 

pessimismo diante do prognóstico do câncer, durante a entrevista com o grupo. 
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Essa contradição entre as falas da entrevista em grupo e as respostas escritas do 

questionário mostrou que a entrevista no grupo levantou a problematização da situação, que, 

para  Freire  (2005),  quando  o  sujeito  dialoga,  ele se  conscientiza  do  problema  e  em  

algum momento  elabora  ou  não  estratégias  para  mudanças,  através  da  situação  geradora  

do problema.  Porém, quando os sujeitos são  convocados a  responder  a  questionário,  sem  

a interferência  de  outros  para  estimular  a  dialogicidade,  as  respostas  são  centradas  no 

tecnicismo, talvez pelo anseio de concluir rapidamente o preenchimento do instrumento de 

pesquisa. 

Nessa relação, pode estar ocorrendo a ausência do estímulo para a elaboração de 

uma concepção, o que demonstra a inexistência  de  espaços  para  diálogos,  dificultando a 

integração dos saberes e as ideias que são formuladas pela participação dos profissionais de 

saúde. 

Com posse de diagnóstico situacional da expectativa da equipe, iniciou-se o 

seminário para a identificação situacional de conhecimento dos participantes quanto à política 

de atenção oncológica. 

 

 

5.2 OS SEMINÁRIOS 

 

 

A análise das informações é permanente durante os seminários com os sujeitos, 

pois, como característica de pesquisa-ação, os conhecimentos construídos devem ser 

discutidos e analisados pelos participantes como aprendizado para nortear a ação de 

identificar, precocemente, o câncer infanto-juvenil (FREIRE, 2005; THIOLLENT, 2007), 

 

 

5.2.1 Seminário I - 27/05/2010 

 

 

No Seminário tratou-se de realizar a identificação situacional, com a utilização do 

sociodrama, que busca compreender os processos grupais e intervir na situação-problema, por 

meio da ação/comunicação das pessoas (NERY; COSTA; CONCEIÇÃO, 2006). A 

dramatização possibilita constatar o problema do grupo e elaborar a intervenção, para que a 

coletividade amplie seu conhecimento e contribua para a discussão. 
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Após conquistar a confiança do grupo, iniciou-se a dinâmica problematizadora, 

passando-se em seguida a discutir a situação do câncer no Brasil e a Política Nacional de 

Atenção Oncológica. Também foi utilizada como técnica pedagógica a leitura da Portaria nº 

2439/2005, adotando-se como métodos a exposição dialogada, a escuta das sugestões e a 

avaliação do seminário. 

Estavam presentes treze participantes e foram convidados voluntários para a 

atividade, porém apenas uma agente comunitária de saúde se disponibilizou a 

dramatizar, usando a boneca de brinquedo, a que, ludicamente, foi dado o nome de “Maria 

Eduarda”, nas situações relatadas e gravadas em vídeo. 

A atividade lúdica, segundo Nery, Costa e Conceição (2006), permite a 

construção do vínculo com o grupo concomitantemente ao processo de aprendizagem, o que a 

torna uma experiência de prática inovadora. Para os autores, 

 

O pesquisador-terapeuta proporciona ao grupo, por meio de sua demanda ou do seu 
consentimento, um encontro  para abordar os temas ou os conflitos que lhe são 
peculiares. Nesta experiência, procura viabilizar  a expressão das pessoas e suas 
tentativas de resolução dos conflitos. Os procedimentos sociodramáticos enfatizam a 
vivência  do  drama,  ou  seja,  a dramatização  de cenas  pelos  participantes ou  as 
interações de papéis sociais relativas ao sofrimento em questão. (NERY; COSTA E 
CONCEIÇÃO, 2006, p. 306). 

 

 

As situações foram criativamente desenvolvidas para subsidiar posteriormente as 

discussões da Portaria 741/2005, com maior participação de uma voluntária, agente 

comunitária de saúde, que tomou a iniciativa de dramatização e conseguiu envolver a 

participação de outros profissionais presentes: médico, na situação um, psicóloga, na 

situação dois, agente comunitários de saúde, nas situações três, quatro e cinco. Tal 

dramatização é descrita a seguir: 
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-  Eu já andei tanto nessas unidades básicas, o povo só falta matar a gente, tudo mentiroso! Agora eu vou    
para uma maior de alta complexidade para ver se dar certo, bebê (dirigindo se a sua filha), para ver se cura. 
 - Aqui é a secretaria? (mãe com bebê) 
 - A secretaria de quê? (na recepção da instituição) 
 - O que faz exame de cabeça de bebê, assim como o meu. 
 - Aqui não faz exame de cabeça, aqui a gente pode marcar. E tem alguns critérios para poder marcar  
 - Difícil, né? Qual o critério? 
 - Cadê o papel que mandaram marcar o exame? 
 - E tem papel? 
 - Tem que ter! Além do papel, você tem que ter o cartão do SUS, xérox da identidade da criança, do  
registro do nascimento 
 - E o bebê tem identidade é “mulé”. 
- Registro de nascimento ela não tem? 
 - Ah! acho que o pai dele fez e eu nem trouxe. 
- Não tem como acessar o sistema para marcar. E só é liberado o exame se você trouxer tudo isso. 
 - Pois a bichinha tá com seis meses com dor de cabeça. 
 - Mas se você trouxer isso você vai entrar numa fila que é razoavelmente grande, que vai ter prioridades nessa 
fila, e dependendo do caso de sua filha ela pode entrar no começo ou no final da fila. 
 - Então ela vai morrer é? 
- Infelizmente esse é o sistema que a gente trabalha. Eu recebo ordens! 

 

Quadro 5 - Sociodrama 1 – Acompanhante com criança apresentando cefaleia há seis meses, tentando 
marcar tomografia computadorizada urgente na Secretaria Municipal de Saúde, Natal, 2010. 

 
 

A personagem como genitora, tentando acesso ao exame de tomografia, traz a 

percepção de que, para obter resolubilidade na saúde, o caminho é o nível de atenção de alta 

complexidade quando expressa: “Agora eu vou para uma maior de alta complexidade para ver 

se dar certo, bebê (dirigindo-se a sua filha), para ver se cura!”. 

Para Solla e Chioro (2008), a média complexidade, representada aqui na 

dramatização, pelo acesso a exame de tomografia, é compreendida como sendo um dos 

principais entraves do SUS. Neste sentido, a atenção ambulatorial, ampliada, passou a 

identificar a necessidade de realização de procedimentos especializados. Para os autores, os 

efeitos do estrangulamento de oferta da atenção ambulatorial (média complexidade) no país 

forçaram uma ampliação da demanda para a alta complexidade, trazendo assim prejuízo para 

a população e repercussão nos custos do sistema. 

Thiollent (2007) ressalta que consultar informações já existentes, como técnica 

documental, permite resgatar e analisar o conteúdo de arquivos. Foram utilizadas, para 

auxiliar na análise deste estudo, as atas de audiências promovidas pela Promotoria de Justiça 

e de Defesa da Saúde de Natal, que se encontram em arquivos de instituição hospitalar e na 

casa de apoio da cidade. 

No município de Natal/RN, a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, no mês 

de outubro de 2010, convocou os prestadores de serviço em oncologia, os gestores municipal 

e estadual e a Casa de Apoio à Criança com Câncer para uma audiência pública (Anexo C), 
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tendo em vista discutir o fornecimento de exames e medicamentos para crianças com câncer, 

pelo SUS.  

A Promotoria afirma que a dificuldade de acesso aos exames necessários ao 

diagnóstico de câncer resulta na existência de uma demanda reprimida, e reforça que tal fato 

pode levar a uma subnotificação de casos novos de câncer infanto-juvenil, porque o usuário 

não tem acesso ao diagnóstico. 

Dessa forma, a intervenção da Promotoria do Estado junto às instituições de 

prestação de serviços de saúde revela que profissionais de saúde, sob inquietação da situação-

problema, estabeleceram o papel de atores do controle social, já que a audiência pública foi 

resultado de uma demanda levada pelos profissionais de assistência social de uma das casas 

de apoio à criança com câncer  da  cidade,  diante  da  dificuldade  de se  marcarem  exames  

de  imagem  e laboratoriais 

 

- Eu vou em todo canto. Ai meu Deus!!! Mulé, é aqui que dá remédio para dor no osso do menino, é? 
- O que está acontecendo? 
- É a dor na perna. 
- O que a senhora está precisando me fale. Tenha calma que eu preciso entender o que está acontecendo. 
- Peraí, Dudinha (balançando a boneca e chorando). A bichinha, tô vendo a hora ela morrer! Sabe o que é. Já fui 
lá no negócio da tomografia e a mulher: “ pegue isso, pegue aquilo, pegue aquilo outro. Vá lá no segundo que é 
na porta à direita, à esquerda”, a gente sobe um monte de coisa (se referindo à escada). Eu não tenho um real. 
- Conseguiu resolver nada? 
- Não. 
- E agora? 
- A bichinha! tô com medo dela morrer. Aí diz assim: Vá lá na unidade! Quando a gente chega na porta de 
entrada “Ei, o doutor que dá o remédio para dor na perna do osso da menina? “ Aí ele diz: “ Quem é seu doutor, 
quem é o seu agente de saúde? Vou procurar: fulano tu visse, não vi não, fulano tu visse fulano? Acho 
que ela nem vem hoje. Aí eu vou pra outro canto e chego lá e digo: aqui eu consigo falar com a diretora?” 

 

Quadro 6 -  Sociodrama  2  –  Acompanhante  de  criança  com  o  diagnóstico  de  osteossarcoma,  fora  
de possibilidades terapêuticas, à procura de opiáceos na unidade básica de saúde. Natal, 2010. 

 

A pesquisadora trouxe a situação-problema  com  o  objetivo  de  avaliar  se  os 

profissionais de saúde envolvidos tinham a concepção de que medicamentos controlados pela 

norma da vigilância farmacêutica, de difícil aquisição (mesmo possuindo recurso financeiro  

para a compra) deveriam ser fornecidos pela instituição em que a criança ou adolescente está 

cadastrado para o tratamento. 

A Portaria 741/2005, em seu anexo I, define a estrutura física e funcional mínima 

para serviços de alta complexidade que fazem parte da rede de atenção oncológica e 

determina a assistência integral para usuários fora de possibilidade terapêutica, por meio de 

ações de: assistência ambulatorial, incluindo o fornecimento  de  opiáceos; internações por 
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intercorrências,  incluindo   procedimentos   de  controle   da dor; internações   de  longa 

permanência e assistência domiciliar. 

Quanto à assistência domiciliar para cuidados paliativos, a Portaria esclarece 

ainda que: 

 

os cuidados paliativos dos respectivos doentes devem ser prestados na própria 
estrutura hospitalar ou poderão ser desenvolvidos, de forma integrada, com outros 
estabelecimentos da rede de atenção à saúde, desde que: a) a rede seja formalizada 
pelo respectivo Gestor do SUS na área de abrangência da Unidade ou Centro de Alta 
Complexidade  em  Oncologia;  b)  cada  estabelecimento  integrante  da  rede  de 
cuidados paliativos tenha o seu papel definido, bem como os mecanismos de 
relacionamento entre eles; c) a referência entre os serviços seja feita em conjunto e 
sob regulação do respectivo Gestor do SUS; d) os doentes sejam encaminhados com 
seus respectivos planos de cuidados; e) as Unidades e CACON ofereçam suporte à 
distância  e  assumam  a  responsabilidade  pelo  atendimento  de  doentes  contra- 
referidos para cuidados oncológicos paliativos (cirúrgicos, radioterápicos e 
quimioterápicos) inclusive de urgência; e f) as Unidades e CACON ofereçam em 
conjunto com o respectivo Gestor do SUS treinamento específico para os 
profissionais da rede (BRASIL, 2005b). 

 

 

Nesse contexto, confirma-se a ausência de comunicação entre as unidades básicas 

de saúde e serviços especializados, quanto ao plano de cuidados dos usuários da área 

coberta pela ESF. Para Fratini, Saupe e Massaroli (2008), a referência e contrarreferência 

são percebidas como estratégia para a integralidade da atenção à saúde. As autoras 

acrescentam ainda que o sistema  de  referência e  contrarreferência  se  encontra em  fase 

de  pouco desenvolvimento, visto que têm-se poucas publicações em que são divulgadas 

experiências exitosas ou não. 

 

- Ela tem um tumor, fez quimioterapia, agora ela precisa abrir para tirar o tumor, senão ele 
vai crescer de novo. 
 - Você trouxe o encaminhamento lá do seu posto de saúde? 
 - O médico não deu não. 
 - E como eu vou saber, minha filha! 
 - Eu vim lá do HOSPED, ela fez quimioterapia lá. 
 - E por que lá não libera o encaminhamento? Não vou poder saber que diagnóstico que tem 
essa criança. 
 - Não tá vendo que está amputada a barriga da menina, tinha tumor aqui dentro também. 
 - Ah! minha filha, vá procurar a pediatra para fazer os exames e depois você me procura. 
 - Ah minha nossa senhora! essa menina vai morrer no meio do caminho por causa do senhor, viu! 
- Não venha me culpar por nada não, não tenho nada com isso! 
 - Eu vou lhe botar lá no negócio dos médicos (Conselho de Medicina). Eu vou arranjar um advogado. 
- Não é assim não 
- Vou lá para a TV ... 

 

Quadro 7 - Sociodrama 3 – Acompanhante de criança em esquema de quimioterapia já concluída, aguarda a 
marcação de cirurgia. Natal, 2010. 

 



69 
 

Diante da dramatização, observa-se que a criança realiza quimioterapia na 

instituição credenciada para tratamento oncológico, podendo ser um UNACON ou 

CACON. Porém, diante da necessidade de retirada de massa, objetivando melhorar o 

prognóstico da doença, a acompanhante, no caso a mãe, não tem acesso a hospital da rede 

referenciado para cirurgia pediátrica, iniciando-se o percurso de “bater de porta em porta”. 

Consultando o Anexo I da Portaria 741/2005, constata-se que, sendo a instituição 

hospitalar credenciada como UNACON ou CACON, esta deve dispor de estrutura física e 

funcional mínima e recursos humanos para serviços hospitalares, com o serviço de cirurgia 

oncológica e, caso seja contemplada com serviço de oncologia pediátrica, deve contar com o 

funcionamento de cirurgia pediátrica. 

Costa et al. (2009) corroboram com tal quando afirmam que a atenção primária à 

saúde compartilha características com os outros níveis dos sistemas de saúde, como: 

responsabilidade pelo acesso, atenção à prevenção, tratamento até reabilitação e tra balho 

em equipe. Como vemos, a atenção primária à saúde constitui uma estratégia que integra na 

totalidade os itens dos serviços de saúde, a fim de poder fazer frente às necessidades da 

população no que se refere ao câncer infanto-juvenil.  

Na contramão desse tipo de expectativa, em ata de audiência (Anexo D), em 

outubro de 2010, consta que uma instituição especializada no tratamento de câncer da 

cidade e credenciada para atender oncologia infantil não realiza cirurgia oncológica pediátrica 

por não contar com cirurgião pediátrico em seu quadro até o dia da referida audiência. 

Atenta à situação, a Promotoria, novamente em novembro de 2010 (Anexo E), 

convoca prestadores de serviço da rede de atenção oncológica, incluindo nesse momento a 

UFRN, representada pelos hospitais de ensino, para discutir possíveis deficiências quanto ao 

atendimento dos usuários portadores de patologias oncológicas. Nessa audiência, 

representantes da SESAP reconhecem e ressaltam a necessidade de se rever o plano estadual 

de oncologia. 

Freire (2000; 2001) lembra que o homem deve denunciar e anunciar, sendo o ato 

de denunciar a exposição de uma inquietação diante de uma estrutura desumanizante. A 

possibilidade de anunciar uma solução acena  pa ra  uma  humanização  des sa  

estrutura. Diante da exposição dos fatos, Freire ressalta que a crítica, quando assumida, 

implica em: 
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“reconhecer que ela (a crítica) nos convenceu, parcial ou totalmente, de que 
estávamos incorrendo em equívoco ou erro que merecia ser corrigido ou superado. 
[...] Não é possível, por outro lado, exercermos o direito de criticar, em termos 
construtivos, pretendendo ter no criticar um testemunho educativo, sem encarnar 
uma posição rigorosamente ética.” 

 

Assim, espera-se, como anúncio de melhora da rede de atenção, que os gestores da 

saúde respondam com estratégias coerentes com a expectativa da população em vir a 

dispor de um serviço de assistência oncológica integral. 

 

- Já essa hora da noite eu morando aqui na favela. Essa menina vomitando! coitada da inocente, chega tá verde. 
Vou ter que voltar lá porque foi lá que ela tomou essa quimioterapia miserável. E olha a febre altíssima, não 
tenho nem um dipirona... Vou lá de novo. 
- Boa noite 
- Boa noite 
- O senhor é o doutor? - Olhe! Minha filha fez quimioterapia de manhã com Ara-c. Ela tá com febre 
muito alta e tá vomitando, aí eu vim para ver o que o senhor pode fazer, porque o outro doutor disse que não era 
com ele não e eu acho que ele já saiu. Aí o senhor podia fazer alguma coisa? 
-Isso é normal, aguarde que vai passar, são reações do medicamento que ela tomou 
-É o quê, meu senhor!! 
-Isso é normal, são reações que dá. 
- Não é no senhor! Eu já tô com a cabeça estourando já! Essa menina doente desse jeito e a pessoa fica com um 
descaso desse. Vou chamar a TV ... 
-Vou chamar amiga de ... do conselho comunitário. Ele (do conselho comunitário) disse que viesse aqui, que foi 
aqui que ela fez a químio. O senhor não pode nem botar um soro? 
-Você já passou pela enfermeira? 
-Disseram que eu viesse direto, já vi enfermeira-chefe, a mulher da psicologia lá, já passei no diretor e ele disse 
que procurasse o médico de plantão. Não é o senhor? 
-Sou o médico de plantão mas você tem que passar primeiro pela enfermagem 
 

Quadro 8 - Sociodrama 4 – Acompanhante com criança procura unidade de saúde, após sua filha 
receber quimioterapia, passa a apresentar vários episódios de vômitos e febre alta. Natal, 2010. 

 

 

A proposta da situação exposta acima serviu como estímulo para uma 

conscientização do grupo quanto ao caminho que o usuário deve percorrer, algumas vezes 

não recebendo qualquer orientação do serviço reconhecido pelos gestores como 

UNACON/CACON, o que termina por levá-lo à porta de entrada, onde nem sempre encontra 

a ajuda necessária. 

Por esta razão, ocorrem na prática cotidiana conflitos entre usuários e equipe 

de saúde como exposto na dramatização, causados muito provavelmente por

 fatores como desorganização da rede, desconhecimento dos profissionais e 

desacreditação do sistema por parte dos usuários, dentre outros. 

A Portaria 741/2005(BRASIL, 2005b) estabelece também que instituições 

credenciadas para prestarem assistência oncológica devem contar “com setor de  pronto- 

atendimento que funcione nas 24 horas, para os casos de urgência oncológica dos doentes 
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matriculados no hospital”. Percebemos que nenhum profissional do grupo presente nesse 

primeiro seminário tinha conhecimento dessa determinação. 

Para Freire (2007, p. 30), os educadores e educandos descobriram que: 

 

 

“ a Educação Popular é sobretudo o processo permanente de refletir a militância; 
refletir, portanto, a sua capacidade de mobilizar em direção a objetivos próprios. [...] 
Lidando  com o  processo  de conhecer, a prática educativa é tão  interessada em 
possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto em sua conscientização.” 

 

 

Como vemos, o ensino de conteúdos tem o seu lugar nesse modelo educacional. 

Nem sempre a utilização de aula expositiva dialogada é ineficaz, principalmente quando é 

complementar à atividade lúdica, pois esta facilita o processo  pedagógico,  atingindo  melhor 

o  nível  de  percepção  dos  conteúdos, pelo grupo. Esperamos que, diante de situações 

semelhantes à exposta no sociodrama, o grupo venha a orientar corretamente o usuário quanto 

ao itinerário a seguir na rede de atenção oncológica na cidade. 

 

- Ai, meu Deus! Essa menina já tem sofrido demais. Já fui para um doutor, ele nem ligou. Ah! não tem papel, 
você trouxe?. Fui no outro e disse: passou lá na parte da enfermagem? Agora a menina tem um negócio na 
vagina e precisa do β HCG. Quando chegar lá diz: tá grávida? -Uma criança dessa com uma doença terrível 
dessa, mas como a gente é pobre! Se não atender direito agora eu grito! 
Na Secretaria Municipal de Saúde: 
- Moça, é porque Maria Eduarda faz quimioterapia e já fui num monte de doutor, uns chatos, abusados. 
O outro disse que tinha que fazer um β HCG. Eu não voto mais em ninguém nessa molesta! 
- Mas você vai ter que ir para outra unidade para poder fazer esse exame. Lá no outro lado da cidade 
- Me dê a passagem! 
-Ah você tem que arranjar. Imagine se eu for pagar para todos os pacientes que chega aqui sem poder pagar. 
-Tá bom, ignorante, eu tô só pedindo. 

 

Quadro 9 - Sociodrama 5 – A acompanhante de “Maria Eduarda” tenta realizar o exame laboratorial de 
beta HCG, pois está em investigação diagnóstica de um provável tumor de células germinativas. Natal, 2010. 

 
 

Repete-se no sociodrama a exposição de uma situação comumente vivenciada no 

cotidiano das unidades básicas, que é a dificuldade de acesso a exames diagnósticos, os quais 

fizeram parte de todos os momentos do estudo. 

A propósito disto, convém ressaltar que a  Portaria  741  (BRASIL,  2005b)  

esclarece  que  as  instituições (UNACON E CACON) devem dispor também de laboratório 

de patologia clínica e que realize exames   de:   bioquímica;   hematologia;   citologia   de   

líquidos e   líquor; parasitologia; bacteriologia com antibiograma; gasometria arterial; 
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imunologia; dosagem de hormônio e outros marcadores tumorais, incluindo a fração beta da 

gonadotrofina coriônica, e alfa -feto- proteína, dentre outros. 

Freire (2001) afirma que a criação de situações existenciais cotidianas ajuda o 

grupo com o qual se trabalha a iniciar um processo de conscientização. Corroborando com 

Freire, Thiollent (2007) descreve que a pesquisa-ação deve  propiciar a  qualidade do  

conhecimento, a  promoção  de ações efetivas e o fortalecimento dos participantes do 

estudo. 

Neste sentido, percebemos que a equipe de saúde da UBSF Felipe Camarão II, 

pela experiência vivenciada, foi desafiada para desenvolver uma consciência crítica no fazer 

diário. Pressupomos que, após a tomada de conhecimento dos itens da Portaria Ministerial de 

forma problematizadora e lúdica, o grupo pode dispor de elementos para desencadear um 

processo de conscientização, uma vez que a leitura e análise de portarias e leis costumam ser 

cansativas e desinteressantes. 

Entretanto, os profissionais apresentaram um pouco de resistência para começar a 

dinâmica problematizadora de sociodrama, embora, tão logo esse início se deu, tenhamos 

observado que todos tentavam colaborar  de  alguma  forma  com  a  encenação,  dando  

sugestões e se mantendo atentos. Durante a encenação, os profissionais mostraram 

conhecimentos acerca das dificuldades enfrentadas pelos familiares de portadores de câncer 

em busca do tratamento. Além disso, relataram a falta de humanização nos atendimentos, a 

falta de informação e de integralidade dos serviços de saúde. 

No segundo momento nesse seminário, após a dramatização, em que os 

participantes ficaram estimulados e em processo de conscientização para a temática, foi 

utilizada a técnica de exposição dialogada, abordando a política nacional de atenção 

oncológica e as exigências para credenciamentos de instituições especializadas para o 

tratamento de câncer, respectivamente nas Portarias ministeriais publicadas no ano de 2005 

(BRASIL, 2005a; BRASIL, 2005b). 

Durante a  explicação,  alguns  profissionais  mostravam-se  dispersos  e os  que 

estavam atentos relacionaram as vivências no cotidiano às situações demonstradas no 

sociodrama. 

Quando foi ilustrado que as instituições especializadas para o tratamento 

oncológico deviam estar organizadas para receber os usuários sempre que ocorresse uma 

intercorrência, (problematizada na situação quatro), como náuseas devido ao tratamento, 

os profissionais relataram a falta de conhecimento tanto deles quanto dos usuários sobre tal 

item e, inclusive, sobre quais as instituições credenciadas para esse tipo de tratamento. 
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Durante a reunião, a profissional de saúde, enfermeira, assumiu a palavra e 

relatou que reconhece a importância do trabalho que está sendo desenvolvido e ainda sugeriu 

que este não seja aplicado apenas à USF de Felipe Camarão, mas se estenda para todas as 

USFs de Natal. 

A integralidade dos serviços mostra-se falha, principalmente quando os 

profissionais explicam que não têm acesso às crianças portadoras de câncer das suas áreas de 

atuação, só passando a saber o que está se passando com a criança quando o cuidador 

informa. 

No p r o s s e g u i m e n t o  sistemático desse primeiro seminário, o grupo foi 

convidado a expor sua opinião sobre a dramatização e a escuta da exposição dialogada. 

Subsidiando a discussão, foi questionado se algum participante lera o artigo científico 

entregue no encontro anterior - “Câncer infantil: o intinerário diagnóstico”,  das autoras 

Cavvicchioli, Menossi, e Lima (2007). Dos participantes, só o profissional enfermeiro havia 

lido. 

Esse profissional (E1) deu início a um diálogo sobre o texto, relacionando-o com 

a temática discutida no encontro e enfatizando as dificuldades do usuário na busca por 

atendimento clínico, conforme segue: 

 

... Teriam que pagar (os pais) algum exame de alta complexidade, ou seja, tudo que 
foi dito hoje tem nesse texto. E aí eles relatam várias histórias, são pais e mães 
falando, acho que seis mães e dois pais mais ou menos assim, [...] dos princípios do 
SUS que não acontecem, da questão da acessibilidade, da equidade, e desse 
despreparo dos profissionais que estão na base que não são especialistas. Ou seja, o 
que foi dito hoje aqui tem no texto, muito legal e eu acho que acontece na atenção 
básica e nos hospitais. (E1) 

 
 

E1 referiu-se a uma experiência própria, quando procurou um tratamento contra 

o câncer para um familiar. Queixou-se ela da má assistência recebida e da falta de 

enfermeiros na instituição para administrar a quimioterapia, uma vez que esta é uma função 

de responsabilidade desse profissional, segundo Resolução do COFEN nº 210/1998. 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1998). 

 Foi ainda exposto não haver um número suficiente de enfermeiros para a referida 

função, o que termina por “muitas vezes a medicação não é administrada corretamente 

levando assim a um prejuízo no tratamento” (E1). 

Por fim, o seminário foi elogiado pelo grupo, que destacou a sua relevância, 

notadamente quanto à forma como foi feita a abordagem do conteúdo. 
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5.2.2 Seminário II – 17/06/2010 

 

 

No segundo seminário, foram abordados os sinais e sintomas mais comuns pelo 

profissional médico especialista em oncologia pediátrica. Com a programação prévia dos 

seminários, este em particular obteve uma participação representativa do grupo, somando-se 

aos profissionais de saúde o comparecimento de estudantes de Medicina que estavam em 

estágio nesse período. Nesse dia chovia na cidade, porém o número de participantes foi o mais 

significativo, sendo o encontro registrado por câmara de vídeo. 

Mesmo sendo um estudo voltado para a atenção primária à saúde, observa-se que 

a medicina ainda hoje é centrada na doença, sendo esta considerada como um processo 

natural, e pauta-se algumas vezes pelos modelos cartesiano e flexneriano (PAGLIOSA; DA 

ROS, 2008). 

Freire (2000, p. 83) afirma como educador que necessita “ir lendo‟ cada vez 

melhor a leitura do mundo”. O autor apontou como metáfora que o educador-educando nas 

relações pedagógicas com os grupos populares deve considerar seus saberes, ressaltando que 

 

Se, de um lado, não posso me adaptar ou me “converter” ao saber ingênuo dos 
grupos populares, de outro, não posso, se realmente progressita, impôr-lhes 
arrogantemente o meu saber como o verdadeiro.  O diálogo em que se vais 
desafiando o grupo popular a pensar sua história social como a experiência 
igualmente social de seus membros vai revelando a necessidade de superar 
certos saberes que, desnudados, vão mostrando sua  “imcompetência”  para  explicar  
os fatos. (FREIRE; 2000, p. 83). 

 

 

Thiollent (2007, p. 65) afirma que organizar um seminário diante do tipo de 

estudo proposto, a pesquisa-ação, não é apenas reunir o grupo, mas motivar este a participar 

das discussões, promovendo o processo de ensino-aprendizagem. Afirma ainda este 

autor que, “sem ela (aprendizagem), os belos discursos sobre teoria e prática permanecem 

inoperantes.” 

Nesse contexto, a oncopediatra iniciou sua exposição dialogada, exemplificando 

com imagens e aproveitando para interagir com o grupo, por meio de questionamentos. Essa 

profissional também procedeu a uma avaliação do aprendizado do grupo, trazendo como 

conteúdo os fatores de risco para o câncer infanto-juvenil. Na oportunidade, foram detalhados 

os principais sinais e sintomas dessa modalidade de câncer. Nesse encontro, foram feitos 



75 
 

vários questionamentos, pelos estudantes de Medicina, técnicosde   Enfermagem   e   agentes 

comunitários de Saúde. 

A oncopediatra, no contato com o grupo, procurou estabelecer um vínculo com 

este, oferecendo apoio para o diagnóstico e se comprometendo em manter corretamente o 

sistema de referência e contrarreferência: 

 

A gente tem o ambulatório de triagem da Universidade que toda quinta de manhã 
tô lá. Pode ser encaminhado para o HOSPED, podem ficar com meu celular! Com 
certeza o que nós queremos é dar o feedback, dar o retorno para a unidade, para 
saber o que houve, o que fechou, se confirmou. (M1) 

 
 

Como ocorreu em todos os encontros, foi iniciada a avaliação, pelo grupo, do 

Seminário II, em torno dos seguintes temas geradores: 

 
 

 
TEMAS 

GERADORES 
 

ASPECTOS APRESENTANDO A PERSPECTIVA DO GRUPO QUANTO À 
IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DO CÂNCER INFANTO-JUVENIL 

Período de tempo  
para o estudo “Eu acho que foi muito rápido, muita informação. Foi muito conteúdo!”. (A1) 

Contribuição do 
processo ensino- 
aprendizagem 

“mas a imagem facilita muito”. (A2) 
“As informações foi tão bem passada que ficou o conhecimento e com a 
continuidade”. 

(TE1) 
Relação com a 
prática diária 

“Essa semana chegou uma mãe de uma criançinha e pela suas orientações e pouco que 
ela conversou com a gente, acho que ela detectou apalpando não foi A4?”. (A3) 

 
Quadro 10 -. Temas geradores a partir da avaliação dos participantes quanto ao Seminário II. Natal, 2010. 

 

 

Em resposta, A4  descreveu  a  situação  com  detalhes  e  novamente  observa-se  a 

descrição do fato ocorrido e a relação com a dramatização do primeiro seminário, ocorrido 

no mês de maio: 
 

O caso dela é o seguinte: ela tem uma família bem problemática. É uma pessoa de 
baixa renda, não tem emprego fixo, tem um filho envolvido com droga! E eu sempre 
passava na casa dela para ver a questão da vacina e o crescimento da criança. Devido 
a esses problemas  que  ela  tinha,  foi deixando  isso  de  lado.  Então ela  disse  
que descobriu “isso” na criança assim: a criança passou a tarde todinha brincando 
normalmente e de noite, quando ela foi dar o banho, notou que essa criança estava 
com essa região elevada. E começou apresentar febre. Ela levou para o [...], lá 
mandaram fazer uns exames e encaminharam para o [...] Vem a imagem justamente 
daquela representação que teve. Chegou uma mulher e disse: - Ah! isso não é 
caso pra aqui não, isso é caso pra você resolver lá no seu posto. - Não vou voltar 
para o posto na área, tá sem médico e eu vim pra cá porque disseram que eu tinha 
que falar com fulano aqui (A4). 
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Durante a avaliação do Seminário II (Fig. 1), foram feitas sugestões para o 

próximo encontro. A oncopediatra convidada informou o percurso para encaminhar crianças e 

adolescentes ante a suspeita de câncer,  deixando  disponíveis,  para  contato, os locais e os 

horários de atendimento.  Nesse momento, a própria palestrante apresentou a necessidade de 

retornar, para  contribuir  com  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  o  que  foi  aceito  e  já 

agendado para o dia oito de julho de 2010. 

 
 

 

 
 

Figura 1 – Seminário II e espaço de convivência da UBSF Felipe Camarão destinada aos encontros. 
Natal, 2010. 

 

 

 

5.2.3 Seminário III – 08/07/2010 

 

 
 

A oncologista pediatra trouxe ainda para a discussão dialogada a temática de 

referência e contrarreferência, iniciando um diálogo em que questionava que conduta o 

grupo seguiria diante de uma suspeita de câncer. 

 O conteúdo desse seminário - “Diagnóstico precoce do câncer na criança e no 

adolescente” (BRASIL, 2009a) - foi baseado em publicação do INCA junto ao Instituto 

“Ronald McDonald”. Foram disponibilizados para a USF Felipe Camarão dois 

exemplares dessa publicação para consulta da equipe de saúde (ANEXO F). 

A oncopediatra inicialmente ilustrou vários casos clínicos (ANEXOS G) e 

convidou o grupo para expor qual o percurso a seguir com vistas a identificar os sinais e 
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sintomas sugestivos de câncer. Só depois é que exemplificou a conduta mais acertada, 

seguindo a referência selecionada (Fig. 2). 

 

 

 

Figura 2 - Ilustração de Fluxograma de sinais de alerta para leucemia. Fonte: BRASIL 
(2009a, p. 51). Natal, 2010. 

 

 
Cada situação discutida, como método de aprendizagem, foi exemplificada com 

fluxogramas, delineando os sinais e sintomas com os exames e conduta sugeridos, seguindo o 

modelo ilustrado na Figura 2. 

O grupo expressou na ocasião a dificuldade para a marcação dos exames que 

auxiliam  no  diagnóstico,  mostrados  no  seminário,  desde  um  raio  x  e  hemograma, 

chegando aos exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia e ressonância 

magnética. 

A pediatra, percebendo o entrave para se chegar a concluir o diagnóstico, passou 

a orientar os profissionais no sentido de estes, ante a dificuldade em aprazar exames 

diagnósticos, encaminharem os usuários para o serviço especializado, pois reconhece a 

dificuldade dos profissionais neste particular. Procedendo assim, a instituição hospitalar tem 

condições para viabilizar o andamento da investigação, bem como a realização dos exames, 

como ultrassonografia, tomografias, dentre outros, que poderia se dar na atenção primária. 

Após discussão ampla da situação-problema, a qual não tinha possibilidades 

concretas de se solucionada, já  que  dependia de ações dos gestores da  saúde,  o  grupo  

passou  a discutir o encaminhamento de criança ou adolescente com suspeita de câncer 

acompanhado de ficha de referência. A respeito disto, M1 levantou os seguintes 

questionamentos: “Vou simplesmente preencher uma ficha de referência e deixar a mãe 
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rodar o mundo?” “Se você fosse médico do caso, gostaria de saber do desfecho?”. E, não 

satisfeito ainda, quis saber se as fichas de referência estavam retornando à unidade de saúde, 

a que M2 respondeu: a “Raríssimas vezes”. 

Ao final da exposição, a oncopediatra trouxe a possibilidade da morte para os 

portadores de câncer e toda a dialética do fim da vida. Como agir quando a medicina não mais 

oferece possibilidade de cura, pois a criança ou adolescente em tratamento pode estar em sua 

residência, necessitando de proteção, acolhimento e cuidado da equipe de saúde da família. 

De acordo com as diretrizes do MS (BRASIL, 2009a), o cuidado integral à 

criança e ao adolescente com câncer deve transcorrer-se durante todo o processo da doença, 

mesmo sem a possibilidade de cura, independentemente do local onde esteja o usuário. 

Após a conclusão da exposição da oncopediatra, deu-se iniciou à exposição do 

odontólogo, momento em que os profissionais da mesma categoria participaram 

ativamente pela troca de saberes, no sentido de oferecer assistência qualificada ao usuário em 

tratamento oncológico e radioterápico, incluindo a identificação de sinais e sintomas de 

neoplasias de cavidade oral. 

Durante a avaliação do seminário, após ter havido o diálogo sobre a cura e 

também a possibilidade de morte, a pesquisadora direcionou o questionamento para TE1, que 

vem se mostrando pessimista diante do diagnóstico de câncer, desde o primeiro encontro, o 

que pode dificultar uma conscientização para a identificação precoce do câncer infanto-

juvenil. 

_ E a senhora mudou sua visão de que câncer é sinônimo de morte? 
 

A participante continuou firme em sua colocação: “Sinceramente, se um dia o 

médico disser ‘você está com câncer’, pra mim é mesmo que dar um ultimato de 

morte!”(TE1). 
 

Contraditoriamente, logo após a  tal  afirmação,  TE1  defendeu  como  

importantes  as ações desenvolvidas na  unidade  de  saúde  para uma  identificação  precoce  

do câncer infanto-juvenil: “Agora! O trabalho que vocês fazem aqui, eu acredito... um 

trabalho muito proveitoso, porque clareando a nossa mente... pra toda a equipe de saúde, 

os agentes de saúde que vivem na rua...” (TE1) 

Continuando a avaliação do Seminário III, viu-se que os temas gerados desde os 

primeiros encontros  foram  apreendidos  pelo  grupo  por  meio  da  conscientização  dos 

participantes: 
 



79 
 

A sementinha tá plantada em Felipe Camarão. Acho que isso deveria se transformar 
em um projeto aqui em Natal. Nós da Saúde da Família precisamos muito [...] Tá 
faltando  a  questão  da  integralidade.  Agente  pode  até  detectar!  E  aí? Pra  onde 
encaminhar? Isso também é uma luta política, luta da atenção básica. Tem a questão 
do raio x, a tomografia ... é uma coisa!!Pelo amor de Deus! Hoje não passei uma 
sonda porque tava faltando luva estéril. Faz três semanas que não faço preventivo 
porque não tem escovinha. Imagina essa coisa da oncologia, uma coisa que agente 
tem que ser rápida. (E1) 

 
 

É compreendida ainda pelos participantes a proposta da pesquisa como inacabada, 

tendo a necessidade de que seja expandida para outras unidades e divulgada amplamente: 

“Eu acho que seu trabalho,  fulana  (pesquisadora),  depois...  você tem  o dever  de 

apresentar à Secretaria Municipal de Saúde. Aqui começa a história. Que isso possa se 

proliferar em Natal.” 

Pretendendo a conscientização como percurso para promover o andamento do 

estudo, Thiollent (2007) classifica esse percurso como pesquisa de campo, que tem por 

objetivo promover mudanças de práticas, além de proporcionar interação entre os sujeitos da 

pesquisa. 

Neste estudo, a pesquisadora tenta mudar o agir do sujeito TE1, quanto à 

concepção cartesiana de que câncer é sinônimo de morte, com depoimento próprio de 

sobrevivente da doença: “Estou curada há mais de 15 anos. Sou portadora de Hodgkin 

(linfoma), estádio IV [...] Muita batalha com tudo isso que ela falou (dirigindo-se ao conteúdo 

explanado por M1): mediastino, perda de peso, febre, prurido noturno [...] e estou aqui!” 

Mas o sujeito TE1, com firmeza retornou: “Com quantos anos a pessoa pode ser 

considerada curada?”, mostrando em sua fala que, mesmo após quinze anos de tratamento 

para câncer, não está afastada, para o portador de câncer, a possibilidade da doença retornar. 

A ideia da sentença de morte, assim, não foi totalmente afastada de TE1. 

Nesse seminário, houve a dificuldade com o funcionamento de equipamentos para 

áudiovisual e não foi possível a exposição da gravação “Câncer infantil”, disponível em 

áudio, por meio da Rádio Inca (BRASIL, 2010). A proposta do INCA é de divulgar nas 

rádios comunitárias e comerciais programas elaborados por profissionais de saúde. 

Diante da expectativa do grupo, pactuamos que, para o próximo seminário, seria 

providenciada a propagação do áudio. 

Aproveitando a curiosidade do grupo, foi estimulada a realização de uma peça 

teatral encenada pelos agentes comunitários de saúde local com a temática abordada. Ficou 

acertada, para o próximo encontro, uma revisão dos seminários. 
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5.2.4 Seminário IV – 05/08/2010 

 

 

O seminário iniciou-se com a justificativa de que seria feita uma revisão sobre o 

conteúdo que já fora abordado. Os profissionais, embora atentos, não tiveram oportunidade de 

muita participação, diante da técnica de aula expositiva dialogada. 

Na revisão, a pesquisadora deste estudo resolveu então utilizar-se de exposição 

dialogada com ilustrações, para viabilizar uma maior participação, já que o próprio grupo 

tinha avaliado como positiva a explanação através de figuras. 

A discussão continuou, assim, em torno da importância do acolhimento das 

famílias da área adscrita, jamais  ignorando  as  queixas  da  criança,  do  adolescente  e  do  

cuidador, lembrando que pode não se tratar de neoplasia, mas sempre se considera o que os 

pais falam. 

Foram abordadas nesse encontro noções básicas de pediatria, como sinais vitais, 

peso, perímetro cefálico, já que alterações encontradas podem sugerir sinais e sintomas 

importantes. 

O grupo reforçou, como dificuldade, a investigação do câncer infantil por 

meio do acesso aos exames diagnósticos, o que muitas vezes acaba agravando a situação da 

criança. 

Em diálogo gerado pelos profissionais, foi pontuado que a criança, quando 

comparada ao adulto, tem mais facilitado o acesso aos serviços, uma vez que já se têm 

instrumentos de representação (estatuto da criança, serviço social, dentre outros), o que de 

certa forma melhora o acesso ao tratamento e aos exames. 

Com a apresentação de procedimentos dolorosos e ante as imagens das agulhas  

(Fig.  3) utilizadas no  exame complementar  para  diagnóstico - o mielograma -, os 

participantes fizeram expressões faciais de dor, pela aparente agressividade do procedimento. 

 

. 
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Figura 3 – Agulhas utilizadas para realização de mielograma, pela aspiração de 
medula óssea. Natal, 2010 

 

 

O mielograma é realizado por meio de uma punção óssea para aspirar material 

biológico diretamente da medula óssea. Diante da expressão facial dos participantes, foi dada 

a explicação com detalhes do procedimento, esclarecendo que geralmente a criança ou 

adolescente é submetida(o) ao exame diagnóstico sob anestesia. A partir daí, os participantes 

realizaram questionamentos tais como: “Mas, no adulto, usa algum anestésico local?”; “Mas 

esse exame da medula é feito com muita frequência na mesma pessoa?”. 

Diante das arguições, a pesquisadora esclareceu detalhadamente o procedimento 

para realizar o mielograma.  Entende-se que o  desconhecimento  é  responsável  por  posturas 

negativas dos profissionais de saúde diante das famílias. É tanto que, após uma apresentação 

e discussão dessa natureza, os participantes passam a ter condições de esclarecer a 

coletividade, de maneira apropriada  e responsável, sobre o procedimento debatido. 

O grupo socializou as impressões quanto à reação dolorosa da criança e do 

adolescente que se submetem a esse e outros tipos de procedimentos. Foram feitos muitos 

questionamentos acerca do exame (como era feito, se tem anestesia). Neste momento, uma 

das participantes relatou que já tinha feito esse exame e não “gostou, pois doeu”. 

A abordagem técnica do conteúdo dispersou alguns profissionais. Outros já 

pareciam cansados. Dois profissionais, o médico e a ACS, que fazem as visitas domiciliares 

fizeram questionamentos  sobre  medicamentos  que  são  administrados em  casa  para  

crianças com câncer, pois eles não sabiam se estavam corretos. O que foi explicado é  

que é comum e faz parte do protocolo de tratamento oncológico a administração de 

medicação por via oral em casa.  
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Nessa ocasião, f i c o u  percebido  que, entre a  pesquisadora  e os participantes  

da  pesquisa, estabeleceu-se uma  confiança   mútua, e a prova disto foram os muitos 

questionamentos que surgiram  motivados provavelmente pela  ausência   de   barreiras. “Eu 

gostaria de saber se tem algum remédio que eles tomam em casa, porque tem um 

menino na minha área que ele toma todos os dias, mas eu não sei se é certo.”, perguntou A1. 

Respondendo, a pesquisadora explicou que “as doses de antineoplásicos são 

calculadas sobre a superfície corpórea e pelo peso da criança é provável que a mesma receba 

doses fracionadas e a medicação antineoplásica já deve vir partida, na dose correta, da 

instituição que a forneceu” (pesquisadora). 

Quando informado que, para o diagnóstico de histiocitose, é necessário que seja 

feito um raio x de todo o corpo da criança,  os profissionais relataram a dificuldade, para os 

usuários e profissionais de saúde, de viabilizar exames de imagem e laboratoriais ( Dangio, 

1995). 

Apesar do cansaço, os profissionais ainda indagaram acerca da vivência da 

pesquisadora, especificamente quanto à possibilidade de o portador de câncer vir a ter filhos, 

devido à quimioterapia e à radioterapia. Foi explicado que realmente existe a probabilidade 

de ocorrer lesão em ovários e testículos, e por isso não ser possível gerar filhos, na maioria 

das vezes. 

Em continuidade à exposição de imagens de crianças com câncer, preservando-

se, obviamente suas identidades, chamaram a atenção dos participantes algumas imagens.  

Nessa ocasião, foi relatado ao grupo, pela  pesquisadora,  que  muitas  dessas crianças,  

apesar  de  terem  chegado  ao  serviço  de referência já em estágio avançado, estavam fora 

de tratamento há alguns anos e atualmente participam de atividades próprias da fase de 

crescimento e desenvolvimento. 

Sobre o diagnóstico precoce, um participante fez a observação de que as mães 

reclamam de que, quando muitas delas procuram o serviço de saúde  tão logo percebem 

sinais ou sintomas suspeitos, o profissional faz “vista grossa”, não investigando da forma 

correta o que a criança tem. É o que se vê nas fotos, que mostram crianças com tipos de 

câncer “fáceis” de serem tratados e curados, mas que, devido à demora para obter o 

tratamento correto, a doença acaba deixando sequelas ou até levando a criança a óbito. 

No final do encontro, os profissionais participantes se mostraram interessados 

em obter todo o material apresentado, sugerindo que tudo viesse a ser divulgado, 

principalmente a gravação da rádio INCA, na rádio local, para um conhecimento do tema. 
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Percebe-se o processo de conscientização do grupo quando este procura a 

construção do conhecimento. 

 

 

5.3 AVALIANDO OS SEMINÁRIOS - 12/08/2010 

 

 

Após a realização dos seminários  em  maio,  junho e  julho,  com a conclusão  na  

primeira semana de agosto, procedeu-se à avaliação desses eventos. Nesse encontro, o grupo 

era focal, com onze participantes representando categorias específicas, a saber: uma 

psicóloga, um médico, duas odontólogas, três ACS, duas enfermeiras e dois técnicos de 

enfermagem. 

As falas dos profissionais embasaram a elaboração dos temas, diante dos 

questionamentos: “Como vocês avaliam os encontros para a unidade?”; “Quais as estratégias 

devem ser utilizadas para que a criança ou adolescente inicie o tratamento oncológico mais 

rápido” e “Qual a perspectiva de vocês diante da identificação precoce de câncer, daqui pra 

frente, depois desses seminários?”: 
 

 

TEMAS 
GERADORES 

ASPECTOS APRESENTADOS  QUANTO  À  PERSPECTIVA  DO  GRUPO  
NA  IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE CÂNCER INFANTO-JUVENIL 

Aproximação da 
instituição de 

alta 
complexidade 

“Foi importante pra nós debater até a articulação entre o especialista”; “A gente 
atende, acompanha os pacientes e sentimos certa distância entre o especialista e nós 
aqui. Então, esses encontros serviram pra isso.” (M2) 

“Eles (os usuários) não estão sozinhos, a gente não tá sozinho, é só procurar o 
local correto. É pouco, é deficiente, mas tem, graças a Deus tem.” (A5) 

Reconhecendo 
as limitações do 
conhecimento 

prévio 

“Antes nós ficávamos temerosos, não sabíamos se pegava, como pegava, se a criança 
já nascia com aquilo. Eu sabia pouca coisa.” (A5) 

“Eu não tinha muito conhecimento” (O2) 

“Antes nós ficávamos perdidos,sem saber o que fazer[...] (TE2) 

Conscientizando 
das ações, após 
os seminários 

“Eu acho que a gente teve uma ideia com tudo que foi mostrado, de como diagnosticar,
de avaliar o paciente como um todo e não só pelas especialidades, e tudo que achar 
diferente não negligenciar, não achar que tudo vai ser normal.” (O1) 

“quando uma criança estiver sentindo alguma coisa, não vamos achar que é 
“qualquer coisa” e iremos providenciar o “socorro”. Isso vai nos levar a um 
diagnóstico mais rápido.”; “[...] e agora nós temos um novo olhar.” (TE2) 

 

Quadro 11 - Temas geradores relacionados à avaliação dos encontros para a unidade 
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Os profissionais da UBS afirmam que, após os encontros por meio dos 

seminários, estabeleceu-se a aproximação deles com os profissionais do Hospital de Pediatria, 

onde funciona o ambulatório de triagem para doenças onco-hematológicas. Essa relação de 

comunicação com o especialista  possibilitou  para  os  profissionais  uma  prática  com 

segurança, quanto ao conhecimento adquirido e aos encaminhamentos de casos suspeitos. 

Para Lefreve & Lefreve (2004), essa comunicação estabelecida entre a UBSF 

Felipe Camarão II e Universidade (Hospital de Pediatria) ainda não é a comunicação social 

em saúde, pois, desse diálogo, não participou o aparelho de Estado ligado à saúde (Secretarias 

de Saúde). Os autores afirmam que tal mudança é necessária: 

 

 
Uma significativa ampliação, via pesquisas empíricas de corte qualitativo do 
conhecimento sobre os diversos aspectos do sentido atribuído pelos diferentes tipos 
de pessoas comuns aos diversificados aspectos da saúde e da doença, enquanto 
eventos que tem seu lugar nos espaços e nos tempos próprios das suas cotidianidades 
de jovem, criança, idoso, mulher, trabalhador, etc. (LEFREVE & LEFREVE, 2004, 
p. 58). 

 
Mendes (2002) aponta para a tendência de uma melhoria significativa, com a 

diminuição de óbitos infantis, aumento da cobertura de exames de pré-natal, cobertura 

vacinal, dentre outras, mesmo afirmando que a atenção primária à saúde ainda tem muito o 

que melhorar qualitativamente. Tais aspectos de melhoria também são apontados pelos 

participantes no Quadro 12: 

 
 

TEMAS 
GERADORES 

ASPECTOS  APRESENTADOS   QUANTO À   EXPECTATIVA   DO   ESTUDO,   
IDEIA   SOBRE   CÂNCER   E ENCAMINHAMENTOS DIANTE DA SUSPEITA 

Papel do ACS 

“Através do resgate, principalmente do agente de saúde, porque é a pessoa que vive mais
diretamente ao lado das famílias, vendo as causas, as situações e trazendo pra unidade, 
porque através dele é que faz o resgate e encaminha para o médico.” (TE1) 

“É muito importante, principalmente pra gente que está na linha de frente, e não deixar
tudo para o médico.” (TE2) 

A unidade básica 
como porta de 

entrada 

“Trazendo para a unidade, sendo bem acolhido” (M2) 

“Para aquelas mães que não sabem o que o filho tem, não sabem se é ou não é, [...]  e aqui 
na unidade tem uma sala que se chama sala de situação.” (A5) 

Trabalho em 
equipe 

“Eu acho que o agente comunitário, o técnico de enfermagem, a enfermeira têm que ter
olhos de águia, pra enxergar tudo nos mínimos detalhes, conversar com o colega, porque,
se você não sabe, o outro pode saber o que está ocorrendo”(TE2) 

 

“[...] a importância da equipe não é só do médico, do agente comunitário,[...]” (M2) 
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“[...] eu acho que a gente deve se aproximar mais das mães, porque quem está mais 
próximo da criança é a mãe, ela que sabe o que está se passando, ela que sabe o que 
a criança..... criança está apresentando. Eu acho que a gente deve aproveitar durante as 
visitas.” (A6) 

 

Quadro 12 - Temas geradores relacionados às estratégias que devem ser  realizadas para que a criança ou 
adolescente inicie o tratamento oncológico mais rápido: 

 

 

Os participantes, diante da avaliação final dos seminários, 

demonstraram reconhecer a lógica da atenção primária à saúde, com riqueza de 

detalhamentos quanto a princípios e diretrizes da ESF. 

 

 
TEMAS 

GERADORES 
 

ASPECTOS   APRESENTADOS   QUANTO À   EXPECTATIVA   DO   ESTUDO,   
IDEIA   SOBRE   CÂNCER   E ENCAMINHAMENTOS DIANTE DA SUSPEITA 

Ser 
facilitador no 

repasse do 
saber 

construído 

“Levar  o  conhecimento  pra  frente,  aplicar  o  que  foi  passado,  e  ter  um  olhar  mais 
ampliado.” (A7) 

Reconhecer 
sinais e sintomas 

“O olhinho com reflexo do gato, a gente já vai olhar isso com mais atenção[...] Criança 
com dor nos ossos.”(M2) 

Resultados 
esperados 

“É evitar  que  mais  crianças sejam acometidas  e se possível detectar o  mais precoce 
possível,  com  a  busca,  fazer  com  que  não  demore  o  atendimento,  que  a  gente  se 
sensibilize.” (M2) 

“Procurar ter um olhar mais atento, o agente, o enfermeiro, o médico.” (A6) 
“Agente  acolher  melhor,  porque  se  for  diagnosticado  o  câncer  e  quando  for  fazer 
tratamento, temos que saber dar um suporte emocional também, ser mais acolhedor.” (M2) 

Ideia de morte 
associada ao 

diagnóstico de 
câncer 

“Eu trabalhei durante muito tempo no Hospital Walfredo Gurgel e nunca vi ninguém se 
curar de um câncer.” (A8) 
Eu achei o curso muito importante, mas acho que faltou um pouco falar sobre a morte. 
Porque eu não sei lidar com isso.” (P1) 

 
Quadro 13 - Temas geradores relacionados às perspectivas do grupo, após os seminários. 

 
 
 

As percepções dos profissionais de saúde demonstraram o compromisso e a 

responsabilidade do grupo diante do aprendizado adquirido. 

Daí surgiu novamente a proposta para a montagem de uma peça de teatro, 

contemplando os saberes apreendidos, com o objetivo de avaliar, tendo o sociodrama do 

primeiro seminário como motivação para a realização de uma dramatização elaborada 

pelo grupo. 

Nesse momento percebeu-se que seria necessária uma abordagem melhorada, 

incluindo o auxílio de outros profissionais, como psicólogos, para o tema gerador 
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“morte”, uma vez que alguns sujeitos do estudo ainda têm dúvidas quanto ao investimento 

deste estudo, conforme revelam em suas falas: “Porque sempre morre, nunca vi ninguém ficar 

bom”. (S.: TE1) 

É imperativo que a abordagem sobre a temática morte seja incluída nos 

programas de educação permanente, como também que esse tema permaneça no projeto 

pedagógico dos cursos de saúde, seja nas universidades, seja nos cursos técnicos, pois 

percebemos que, mesmo tendo discutido a realidade da finitude humana, os profissionais, 

ainda assim, revelaram sentimentos de sofrimento, quando ocorre a morte no seu cotidiano 

prático. 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO, SEUS RESULTADOS PARA 

REATIVAÇÃO DAS AÇÕES – 09/12/2010 

 

 

Para Dionne (2007), a avaliação dos resultados obtidos na pesquisa-ação é a 

última fase do plano de intervenção. Essa etapa deve estar centrada na análise e na avaliação 

final das ações implementadas, as quais, se for necessário e possível, devem ser reativadas, 

após decisão conjunta do grupo participante. Thiollent (2007) concorda com isto, ressaltando 

que os participantes podem fornecer informações  que  não  estavam  previstas,  

possibilitando assim enriquecer ainda mais as descrições. Quanto à avaliação das ações, o 

autor afirma ainda que: 

 

“As implicações da ação aos níveis individuais e coletivos devem ser explicitadas e 
avaliadas   em   termos   realistas,   evitando   criar   falsas   expectativas   entre   os 
participantes no que diz respeito aos problemas da sociedade global.” 
(THIOLLENT, 2007, p. 77) 

 

 

Além da ação de avaliação contínua do projeto, foi realizada entrevista individual 

com a pediatra que participou dos seminários, para analisar os resultados a pós quatro 

meses do término dos seminários. 

A referida profissional, que mantém horário fixo no Hospital de Pediatria da 

UFRN, divulgou para a equipe de saúde da UBSF Felipe Camarão, durante os encontros, o 

fluxograma para encaminhamento de crianças e adolescentes, no caso de suspeitas de câncer. 
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TEMAS 
GERADORES 

 
RESPOSTAS: PARTICIPAR COMO FACILITADORA FOI... 

Processo ensino- 
aprendizagem 

estabelecido 
Foi um processo realmente de orientação, um processo de ensino 

Empoderamento 
do estudo, pelos 

participantes 

Nós tivemos oportunidade de explicar qual a importância de se diagnosticar e de se 
encaminhar precocemente esses pacientes.[...] . O resultado desse trabalho que nós 
fizemos ele tá sendo colhido  

Resultado do 
estudo 

[...]os frutos estão sendo colhidos aqui no ambulatório de triagem de oncologia pediátrica. 
Porque hoje de todo município do Natal, a unidade de saúde que mais nos referencia casos 
suspeitos de câncer infantil, são os pacientes provenientes da unidade de Felipe Camarão. 

Implementando 
rede de referência 

O interessante é que esses encaminhamentos tão chegando não só pelo médico, como 
pelos enfermeiros também  

Percepção quanto 
ao envolvimento 

do grupo no 
estudo 

Então isso mostra que, quando toda a equipe de saúde é envolvida no processo de 
ensino, a gente tem um índice de resposta muito maior. A gente percebeu que toda a 
equipe ficou envolvida. 

Após a decodificação das impressões da pediatra, diante de três questionamentos, 

foram analisados os temas geradores a seguir nos seguintes Quadros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 14 - Temas geradores relacionados a partir da fala da oncopediatra, em resposta ao 

questionamento: Como foi participar da pesquisa, como facilitadora? 
 

 

Para Dionne (2007), a pesquisa-ação possibilita convivências inéditas, 

modificando a relação entre pesquisadores e participantes do estudo, em que a: 

 

[...] elaboração e a partilha dos conhecimentos ocorrem em relações de 
convivência que incitam, ao mesmo tempo, o pesquisador a coletar os 
conhecimentos derivados da ação  e o  ator a contribuir diretamente para a 
produção  de conhecimento. A divisão social do trabalho profissional entre o 
pesquisador e o participante-ator tende a desvanecer-se, tornando-se um 
coletivo engajado em uma mesma intervenção. (THIOLLENTE, 2007, p. 34) 

 

 

Essa relação de engajamento é constatada diante da percepção do profissional 

quanto ao processo de ensino-aprendizagem. Observamos que o conteúdo de sinais e 

sintomas de câncer infanto-juvenil está sendo colocado em prática pelos profissionais de 

saúde que participaram do estudo, quando encaminham usuários para o serviço especializado 

e o divulgam, nos espaços da unidade (Fig. 4), corroborando com Freire (2000), para quem o 
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TEMAS 
GERADORES 

 

RESPOSTAS QUANTO AOS ENCAMINHAMENTOS POR MEIO DO SISTEM A 
DE REFERÊNCIA 

Pactuação pelo 
grupo do estudo 

E, como foi uma solicitação da própria equipe que foi treinada, a gente tá fazendo 
questão de responder as fichas de contrarreferência, 

Instituição 
hospitalar 

articulada com a 
UBSF 

 

[...] responder as fichas de contrarreferência para que eles possam ter um 
seguimento paralelo ao acompanhamento médico que é feito aqui no hospital 
universitário e aí eles podem se sentir entusiasmados até pra poder encaminhar futuros 
casos suspeitos 

Conscientização do 
grupo para 

participação no 
processo 

A partir do momento em que a equipe participa do acompanhamento do diagnóstico ou 
até da exclusão do caso, a equipe com certeza tem um interesse maior em dar 
continuidade a esse processo todo que foi implantado. 

objeto (sinais e sintomas de câncer) se torna conhecimento somente quando é 

apreendida a sua função e para quê e para quem irá servir. 

 

 

Figura 4 – Fluxogramas fixados nos espaços da UBS, elaborados pela equipe de saúde. Natal, 2010. 
 
 

A pesquisa-ação possibilitou o envolvimento dos participantes por meio dos 

constantes encaminhamentos realizados pela UBSF, diante da suspeita de câncer, de 

forma que a pediatra  considera um impacto esse resultado. A médica percebe-se ativa no 

processo, referindo-se algumas vezes ao estudo como autora também, demonstrando, por 

meio do empoderamento, a co-responsabilidade frente ao diagnóstico de câncer infanto-

juvenil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quadro 15 - Temas geradores relacionados a partir da fala da oncopediatra em resposta ao questionamento: A 

equipe de saúde da UBSF Felipe Camarão II está encaminhando por meio do sistema de referência? 
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Ainda como resultado positivo do estudo, tem o encaminhamento por meio de 

ficha de referência e contrarreferência, o que foi acordado entre os participantes, sem 

interferência impositiva do pesquisador. 

Fratini; Saupe e Massaroli (2008) fazem crítica ao sistema de referência e contrar- 

referência organizado por fluxos ascendentes e descendentes, em que os usuários percorrem 

os níveis de complexidade em rede de referência e contrarreferência.  

Concordando com os referidos autores, Mendes (2002) afirma que esse modelo 

de rede não é contínuo e fundamenta-se em um conceito de complexidade equivocado, 

quando classifica a atenção primária à saúde como menos complexa, o que leva aqueles 

mesmos autores a defenderem uma mudança de modelo, apontando para a adoção de um tipo 

que seja organizado a partir da lógica do que seria mais importante para cada usuário, com, 

inclusive, uma tecnologia adequada para a demanda. 

Todavia Fratini; Saupe e Massaroli (2008), ao  mesmo  tempo que fazem essa 

defesa pela mudança de modelo,  reconhecem que  o  modelo  vigente  é fundamental para 

o fortalecimento do sistema de encaminhamento, porque as experiências evidenciadas no país 

ainda são isoladas e fragilizadas. 

Mendes (2002) ressalta, por sua vez, sobre este aspecto, que os sistemas 

fragmentados de serviços de saúde são os que (des)organizam tudo, por meio de pontos de 

atenção à saúde isolados e incomunicáveis entre si, acarretando assim uma atenção primária à 

saúde que não tem como prestar uma assistência contínua, o que termina por prejudicar a 

coletividade. 

A pactuação entre os profissionais da UBSF de Felipe Camarão e a instituição 

hospital da UFRN, porém, vem proporcionando, de maneira inovadora, uma relação 

pedagógica entre os níveis de assistência, com vistas a implementar e manter os 

encaminhamentos por meio  do mesmo modelo de referência e contrarreferência. 

 

 

TEMAS 
GERADORES 

RESPOSTAS QUANTO À DIFICULDADE PARA A IDENTIFICAÇÃO 
PRECOCE DE SINAIS E SINTOMAS DE 

CÂNCER INFANTO-JUVENIL, APÓS A CONCLUSÃO DOS SEMINÁRIOS 

O grupo 
qualificado 

para identificar 
precocemente o 

câncer 

Eles ficaram capacitados pra fazer a suspeita clínica do câncer infantil. [...]a  gente 
ainda sente muita dificuldade, não seria tanto na questão dos profissionais. 
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Dificuldade 
identificada 

Seria na  questão  de  exames  complementares  que  a gente  tem  dificuldade  ainda  
de conseguir. 

A pesquisa-ação 
modificando a 

prática do grupo 

Agora a questão do paciente chegar cedo porque o profissional conhece, reconhece 
os sinais e sintomas eu acredito que nesse aspecto o objetivo maior nosso foi alcançado. 

 
Quadro 16 - Temas geradores relacionados a partir da fala da oncopediatra em resposta ao questionamento: 

Você identifica alguma lacuna, ainda na identificação precoce de sinais e sintomas de câncer infanto -juvenil de 
forma mais eficaz? 

 
 

Aqui, foi ilustrado que, embora os participantes, por meio de um conhecimento 

conscientizador, venham modificando sua prática, ainda assim permanece  a  dificuldade  de 

se diagnosticar precocemente o câncer de maneira eficaz. 

Portanto o pressuposto de que o processo de ensino-aprendizagem mudaria a 

realidade problematizada não é suficiente. Segundo Freire (1979), acreditar que a educação 

seja a alavanca para a mudança é uma concepção ingênua da pedagogia, embora o autor 

combata também o pessimismo sociológico. 

Freire (1979) ainda afirma que o homem consciente se compromete com a própria 

realidade. Diante da concepção freireana, infere-se, portanto, que os profissionais de saúde 

participantes deste estudo, após a construção coletiva do conhecimento, passam a questionar 

as políticas de atenção oncológica e esclarecem a comunidade quanto aos direitos de 

acessibilidade conforme a Portaria 741 (BRASIL, 2005b),  ou  seja,  passam  a  utilizar  a 

consciência crítica. 

A respeito desse tipo de consciência, Freire (1979, p. 40-41) elenca dez 

características que lhe são próprias, a saber: 

 

1.  Anseio  de  profundidade  na  análise  de  problemas  [...];  2.  Reconhece  que  a 
realidade é mutável; 3. Substitui situações ou explicações mágicas por princípios 
autênticos de causalidade; 4. Procura verificar ou testar descobertas. Está sempre 
disposta às revisões; 5. Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se de 
preconceitos. Não somente na captação, mas também na análise e na resposta; 6. 
Repelem-se posições quietistas. É imensamente inquieta. [...]; 7. Repele-se toda 
transferência de responsabilidade e de autoridade [...]; 8. É indagadora, investiga, 
força, choca; 9. Ama o diálogo, nutre-se dele e 10. Face ao novo, não repele o velho 
por ser velho, nem aceita o novo por ser novo, mas aceita-os na medida em que são 
válidos. 

 

Neste sentido, por meio da concepção freireana, percebemos que a consciência 

crítica se estabeleceu no grupo e os profissionais, não estando mais alienados, passaram a ter 

um importante papel no controle social, compreendido como estratégia fortalecedora do SUS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Na medida em que aceitamos que a economia ou a tecnologia ou a 
ciência, pouco importa, exerce sobre nós um poder irrecorrível não 

temos outro caminho senão renunciar à nossa capacidade de 
pensar, de conjecturar, de comparar, de escolher, de decidir, de  

projetar, de  sonhar.  
 

 (FREIRE, 200O, p. 55) 
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6 CONSIDERAÇÕE FINAIS 
 

 
 

Investir na identificação precoce de sinais e sintomas de câncer em nível de 

atenção primária é uma das ações pouco empenhada nas UBSFs, embora seja de extrema 

relevância para a população em geral e mais particularmente a população infantil, ainda mais 

quando essa investida traz resultados satisfatórios quase que imediatos.  

A utilização da metodologia de pesquisa-ação i d e n t i f i c o u  necessidades 

e/ou problemas a serem atendidos e resolvidos durante o processo de pesquisa. À medida 

que as discussões com a equipe iam avançando, focalizavam-se, a cada momento, os 

problemas a  serem  resolvidos. Resultados imediatos de satisfação e de insatisfação 

passaram a ser apresentados, apontando para a complexidade que  é  desenvolver uma 

atividade dessa natureza pela equipe da UBSF, pois sabemos que, dentre os vários fatores 

que concorrem para a identificação precoce de câncer nesse nível, foi pinçada pelos 

participantes da pesquisa- ação a falta de preparo como diagnóstico situacional. 

A autora  compreendeu  que,  por  meio  desse tipo de pesquisa  o  estudo  foi  

além  dos objetivos traçados, superando a expectativa e conseguindo atingir o objetivo do 

seminário sobre a importância da identificação de sinais e sintomas. Ficou percebido, desta 

forma, o alcance de uma mudança da prática diária da equipe, que implicou, inclusive, em 

ações que não foram programadas neste estudo, como a dramatização e a utilização de rede 

integrada de referência entre a atenção primária à saúde e outros níveis de complexidade da 

assistência. 

Concomitante à realização de uma ação simplificada, como a elaboração e 

confecção de cartazes pela equipe da UBSF, foram fixadas em locais de fácil visualização 

para os profissionais da unidade informações quanto ao encaminhamento de suspeita de 

casos de câncer ao ambulatório de triagem para doenças onco-hematológicas da UFRN. 

Neste sentido, acreditamos que o percurso do estudo foi inovador, inclusive para 

a autora, já  que  esta  programou,  junto  aos  participantes,  os  encontros  a  partir  do 

diagnóstico situacional e por isso (teve as solicitações do grupo o curso de extensão – trecho 

confuso), que se iniciou desde a elaboração dos seminários, gerando produto de pesquisa 

para o próprio grupo, muitas vezes obtendo sugestões dos profissionais para enriquecer o 

processo  ensino-aprendizagem. Nessa dialogicidade entre os grupos, como destaque, foi 
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observado o desempenho da enfermagem, mais particularmente do enfermeiro, cuja atuação 

marcante foi reconhecida. 

O conhecimento de enfermagem em oncologia, integrado às demais áreas de 

forma multidisciplinar, demonstrou como essa área pode mobilizar profissionais de saúde 

para uma disciplina que não seja isolada e fragmentada. 

Tal mobilização foi percebida por meio da realização do sociodrama como 

técnica pedagógica, uma vez que possibilitou a elaboração de vínculo do pesquisador com o 

grupo e a criação de um ambiente acadêmico agradável para a discussão de um conteúdo 

por demais técnico, como no caso da política de atenção oncológica e suas portarias 

ministeriais. 

Apontamos, porém, como dificuldade para viabilizar os encontros a  realização 

da Copa do Mundo em 2010, em que os mais diversos segmentos de atividades adequam 

suas folgas para os dias do jogo, somando-se a festa junina, tradicionalmente nordestina. 

Apesar de se estimular algumas vezes o grupo de teatro da UBSF para elaborar 

sua própria peça teatral baseada no sociodrama desenvolvido no estudo, não ocorreu 

avanço neste  sentido.  No  entanto,  entendendo que  a  pesquisa-ação comporta  estratégias 

com  o objetivo de mudança da prática, pode-se disponibilizar, posteriormente, os vídeos 

gravados durante o seminário para o grupo. Após autorização dos participantes, o vídeo é 

considerado produto do estudo a ser utilizado em outros espaços com finalidade pedagógica. 

A autora percebeu, ainda como fator problematizador, a associação do câncer 

com a morte. Os avanços nas discussões em grupo para diminuir o estigma da morte não 

foram, porém, suficientes neste estudo, mesmo com a exposição pela autora de sua própria 

experiência como portadora de câncer, para exemplificar que a cura é possível, mesmo com 

o pessimismo de alguns participantes. 

A autora reconhece que utilizou a estratégia de divulgar sua vivência, diante do 

sentimento de esgotamento em querer demonstrar que o câncer tem cura e que as pessoas, 

após o tratamento, podem realizar atividades cotidianas. 

Essa tática de intervenção utilizada pela autora foi estimulada após a descoberta 

prazerosa, por meio de leitura, das concepções de Paulo Freire, em que o sujeito se 

permite ser livre para agir com criticidade. 

A escolha do tema deste estudo comprova, todavia, que a autora pressupõe a 

necessidade de que os profissionais da atenção primária à saúde identifiquem com eficiência 

crianças e adolescentes com suspeita de câncer. 
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Entretanto, mesmo com os resultados obtidos no estudo, apreendemos que não 

basta o conhecimento, se não houver uma rede de assistência integrada e organizada.  

Paralelamente ao andamento do estudo, a situação de dificuldade para a 

realização de exames diagnósticos e outras deficiências está sendo discutida no âmbito da 

Promotoria do Estado. 

Neste sentido, a autora se inquieta diante da realidade da política de saúde, 

quando, no Estado do  Rio  Grande  no  Norte,  todas  as  instituições  especializadas  para  

tratamento oncológico são unidades de saúde de direito privado ou filantrópicas.    

Inferimos daí que as crianças e adolescentes não têm uma assistência integral, 

desde o diagnóstico, passando pelo tratamento clínico e cirúrgico e chegando até o cuidado 

paliativo, se for o caso. 

Percebemos ainda que a assistência de alta complexidade, diante da oferta de um 

repasse financeiro mais efetivo, é direcionada em sentido contrário às instituições 

verdadeiramente públicas, como no caso dos hospitais federais de ensino. 

No caso dos hospitais universitários da UFRN, estes correm ainda o risco de não 

serem reconhecidos como cenário de prática em oncologia para os alunos de Graduação 

e Pós-Graduação, por não serem credenciados, ocorrendo uma injustiça social e acadêmica, 

pois essas instituições prestam assistência ao usuário desde o diagnóstico, incluindo 

procedimentos cirúrgicos e cuidados paliativos. 

É preciso continuidade nas ações e, para isto, a autora sugere que a Coordenação 

Acadêmica da Residência Multidisciplinar traga a temática para a elaboração dos eixos 

estruturantes.  A autora ainda  propõe  que  os  residentes  de  Enfermagem  do  Hospital  de 

Pediatria da UFRN, durante o segundo ano de treinamento em serviço, tenham como cenário 

de prática: o ambulatório de triagem para doenças onco-hematológica, a casa de apoio à 

criança com câncer, a UBSF de Felipe Camarão, inserindo o ensino de cancerologia desde a 

atenção primária à saúde. Porém, como esse Hospital de Pediatria não é credenciado como 

UNACON, a autora já realizou contato prévio com a Coordenação de Residência em 

Enfermagem do IMIP na cidade do Recife, solicitando para aquela instituição receber os 

residentes da UFRN, como forma de integração entre os serviços. 

Neste sentido, é possível elencar algumas recomendações, como: 

▪ A implementação do conteúdo de oncologia pediátrica voltado para a identificação precoce 

do câncer infanto-juvenil, de maneira interdisciplinar nos cursos de Graduação em saúde, 

mais especificamente no Departamento de Enfermagem da UFRN; 
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▪ A elaboração e execução de treinamentos para todas as unidades básicas de saúde do 

município de Natal; 

▪  A ampla divulgação do Plano Nacional de Atenção Oncológica, possibilitando que a 

população conheça e procure a porta certa de atendimento e que participe ativamente do 

controle social; 

▪  A regulação contínua dos gestores, para garantir assistência integral; 
 

▪  O   estímulo   para a  produção   e   publicação   de   estudos,   enfatizando   o diagnóstico 

precoce do câncer infanto-juvenil na atenção primária à saúde; 

▪  O reconhecimento das instituições federais de ensino como prestadoras de assistência 

oncológica, respeitando o princípio da integralidade 

Para a autora, o ingresso na Pós-Graduação, proporcionando o encontro com a 

pesquisa-ação, causou encantamento pela pesquisa social, enquanto a finalização deste 

estudo, ou o término desta fase, traz sentimentos como alegria, diante da possibilidade de 

que crianças e adolescentes sobreviventes do câncer possam sobreviver‟ plenamente, 

tornando-se sujeitos da ação ou, como Freire prefere, “sujeitos da própria autonomia”. 
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APENDICE A - Questionário 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 
 

 
Questionário 

 

 
 

Pesquisa: IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SUSPEITA DE 
CÂNCER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO. 
Mestranda: Maria Coeli C. Viana Azevedo Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 
 

 
Data: / / 
1 Dados de identificação 
1.1 Idade: 
1.2  Sexo: ( )Masculino ( ) Feminino 
1.3 Função: ( )Enfermeiro   ( )Técnico de enfermagem ( )Auxiliar de Enfermagem 

( ) Agente Comunitário de Saúde ( ) Médico ( ) Pediatra ( ) Odontólogo 
1.4 Atuação: ( ) Unidade Básica de Saúde ( ) Equipe Estratégia Saúde da Família 
 

 
2 Dados específicos 
2.1 Conhece algum sinal e sintoma que nas crianças e adolescentes podem sugerir câncer? 
 ( )Sim ( ) Não 
2.2 Se Sim, cite os que conhece   
 

 

2.3 Em sua rotina de trabalho já vivenciou a experiência de identificar criança ou adolescente 
com sinais e sintomas de câncer? 
( )Sim ( )Não 
2.4 Se sim, qual foi o encaminhamento?    
2.5 Já participou de treinamento para identificar sinais e sintomas de câncer infanto juvenil? 
 ( )Sim ( )Não 
 

 
3 Percepção sobre diagnóstico precoce do câncer infanto juvenil 
3.1 Qual a importância do diagnóstico precoce de câncer na infância e adolescência, na sua 
avaliação? 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

ESCLARECIMENTOS: 
 

Caro senhor(a), este é um convite para que você participe voluntariamente da pesquisa 
intitulada “IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SUSPEITA DE 
CÂNCER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO”, que procura 
analisar as ações dos profissionais de saúde diante de suspeita de câncer na infância e adolescência, da 
Unidade Mista e Unidade de Saúde da Família Felipe Camarão II, no bairro de Felipe Camarão em 
Natal/RN, através de uma metodologia de pesquisa-ação com a participação de todos os sujeitos 
envolvidos no processo. 

Caso aceite o convite, você participará de reuniões para esclarecimentos sobre a pesquisa,  
grupos  focais,  entrevistas  individuais,  questionários,  assim  como  responderá  a fichas de avaliação 
das mudanças implementadas na prática. As entrevistas individuais serão gravadas com um gravador 
para captar as informações de forma precisa. 

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. Sendo assim, o 
estudo oferece poucos riscos, pois todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 
será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 
resultados será feita de forma a não identificar os voluntários, caso haja necessidade de divulgação de 
fotos ou filmagens só serão realizadas após autorização dos envolvidos. 

Os  benefícios  de  sua  participação  nesta  pesquisa  estão  na  contribuição  para  a 
qualidade  na assistência  prestada ao cliente,  bem como  para  o crescimento  do saber  da 
enfermagem e para a organização do serviço, promovendo assim possibilidades de mudanças para 
melhorias do mesmo. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir em qualquer momento, sem que isso lhe 
traga prejuízos ou penalidades. Caso você sofra algum dano ou tenha algum gasto em função da 
pesquisa, comprovado legalmente, você terá direito ao ressarcimento ou indenização. 

Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Akemi Iwata Monteiro, professora do 
Departamento de Enfermagem da UFRN. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que 
você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao pesquisador, no endereço 
Campus universitário, Lagoa Nova, Departamento de Enfermagem. E-mail: akemiiwata@hotmail.com 
ou pelo telefone (84) 3215-3862. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 
1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e caso 
aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. 

 
CONSENTIMENTO: Eu,     ,   aceito   participar   da pesquisa intitulada “IDENTIFICAÇÃO 
PRECOCE DO CÂNCER INFANTO JUVENIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA PROPOSTA 
DE TRANSFORMAÇÃO”. 
 

Assinatura do Informante                            Assinatura do Pesquisador 
 

Natal-RN,   /  /2010.                                      Akemi Iwata Monteiro (Coordenadora da Pesquisa) 
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APÊNDICE C – Solicitação de autorização para a pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196 
 
 
 
 

 
Ilma. Sra. Susany Alves de Oliveira Lima 
 

 

Diretora da Unidade Básica de Saúde da Família Felipe Camarão II 
 

 

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN 

conta atualmente,  com  seu  Programa  de  Pós-Graduação  em  Enfermagem.  Deste modo,  

a  Pós- graduanda MARIA COELI CARDOSO VIANA AZEVEDO está realizando uma 

pesquisa sobre “IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

SUSPEITA DE CÂNCER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: uma proposta de intervenção”, 

necessitando, portanto, coletar dados que envolverão a realização de seminários que iram 

subsidiar este estudo junto a essa instituição de ensino. 

Assim, solicitamos de V.Sa. a valiosa colaboração, no sentido de autorizar tanto 

o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a utilização do 

nome da instituição no relatório final da investigação e apresentação dos resultados na 

instituição. Salientamos que os dados coletados serão apresentados para a instituição, 

mantidos em sigilo e utilizados somente para fins científicos. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho da Direção Geral, 

agradecemos antecipadamente. 

 

Natal,         de    de 2009 

 

 

 

Susany Alves de Oliveira Lima Akemi Iwata Monteiro Diretora da 
UBSF Felipe Camarão II Coordenadora da Pesquisa (   ) 
Autorizo a Realização do Estudo 
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ANEXO A – Projeto elaborado para plano municipal de cuidado à criança e ao adolescente 

com câncer, lançado no dia 23 de novembro de 2009, pelas comemorações do dia nacional de 

combate ao câncer infantil, na cidade de Natal 
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ANEXO B - Estudo de levantamento documental realizado nas casas de apoio do município 

Natal 
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ANEXO C – Certificado resultado de ação de extensão cadastrada como curso para os 

profissionais de saúde da UBSF Felipe Camarão II 
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ANEXO D – Ata de audiência para discussão sobre oferta de exames e medicamentos 

para crianças com câncer, por meio do SUS 
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ANEXO E - Ata de audiência para apuração de possíveis deficiências no atendimento aos 

pacientes em tratamento oncológico, no Estado do Rio Grande do Norte 
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ANEXO F - Capa da publicação, entregue à UBSF Felipe Camarão para consulta do grupo 
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ANEXO G – Figuras de fluxogramas de sinais de alerta mais comumente evidenciado, 

sugestivos de câncer infanto-juvenil, que constam em publicação do MS/INCA/Instituto 

Ronald Mcdonald 
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