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INTRODUÇÃO: Dentro do contexto social os autores Menezes et al (2007), afirmam
que o câncer, qualquer que seja sua etiologia, é reconhecido como uma doença
crônica que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, independente da classe
social, cultura e religião. O Brasil atualmente está numa fase de transição
demográfica, na qual encontramos taxas de natalidade e mortalidade, coexistindo
nesse cenário o aumento de doenças agudas e crônicas como os cânceres. Os
mesmos autores mencionam no que se refere ao desenvolvimento socioeconômico,
que o câncer de mama acomete mais as mulheres com maior poder aquisitivo e que
fazem parte das sociedades mais desenvolvidas. OBJETIVO: Identificar as barreiras
socioeconômicas para o diagnóstico do câncer de mama. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo quantitativo realizado através da aplicação de um questionário semiestruturado a 10 enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde de Juazeiro Do Norte,
Ceará. Os dados foram coletados em maio de 2010 e os resultados foram
analisados segundo as literaturas que abordam o tema, sendo informado em
percentuais para o melhor entendimento. RESULTADO: A analise dos questionários
aponta que 70% dos entrevistados afirmam que a situação socioeconômica é um
fator de risco considerado para o desenvolvimento da doença; 20% não
correlacionam o fato, pois sua área não tem portadores, mesmo assim acreditam
que a situação socioeconômica é um fator de risco; 10% não tem como afirmar, pois
quem mais buscam os serviços de saúde é população com menor renda, visto que
os de maior poder aquisitivo buscam os serviços particulares. Para Menezes et al
(2007), a pobreza é um fenômeno complexo e pode ser definido como a situação na
qual as necessidades das pessoas não são atendidas de forma adequada, e com
base nessa problematização o mesmo afirma que o câncer é um indicador de saúde
no Brasil, sendo assim um indicador do grau de desenvolvimento regional.
CONCLUSÃO: Conclui-se que a maioria dos profissionais enfermeiros considera as
condições socioeconômicas como um fator de risco para o desenvolvimento do
câncer de mama.
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