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Introdução: O Câncer de Pele é uma das neoplasias mais comuns no Brasil, correspondendo 

cerca de 30% dos tumores malignos registrados no país [1]. É uma doença de etiologia 

multifatorial, resultante, principalmente, de fatores genéticos e exposição excessiva à radiação 

ultravioleta (estilo de vida) [2]. São esperados para o biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 

mil casos novos de câncer. Sendo que para o câncer de pele não melanoma são esperados 

cerca de 165.580 casos novos e para o câncer de pele melanoma 6.260 casos novos [1]. O 

câncer de pele pode ser semelhante a eczemas, pintas ou outras lesões benignas, podendo ser 

diagnosticado através de um exame clínico, por meio de um médico especializado, ou por 

uma biópsia. Desta forma, é importante compreender os principais fatores que contribuem 

para prevenção da doença, como o uso de vestimenta e acessórios que protejam da radiação 

ultravioleta, evitar exposição solar em horários críticos entre 10 e 16 horas, usar filtro solar 

diariamente e realizar regularmente o autoexame da pele [3]. O Brasil está situado em uma 

região que recebe uma grande intensidade dos raios solares. Acrescenta-se a esta informação 

o fato de haver uma quantidade expressiva de pessoas que realizam atividades laborais em 

espaços abertos [4]. O arquipélago do Marajó é uma região em que há uma prevalência do 

trabalho laboral, como a pesca que é realizada por pescadores artesanais, onde a mesma é 

considerada a principal fonte de comércio e subsistência da ilha. São trabalhadores que 

utilizam embarcações de pequeno e médio porte e fazem uso de equipamentos, na maioria das 

vezes, rudimentares [5]. Portanto, este cenário exige atenção multidisciplinar, sendo o 

enfermeiro um elemento importante desta equipe, responsável dentro da atenção primária em 

adotar medidas educativas para ampliação de conhecimento tanto da equipe quanto desses 

trabalhadores artesanais [4]. Objetivos: Relatar a vivência com pescadores artesanais sobre 

medidas de prevenção do câncer de pele. Descrição da Experiência: Estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. Trata-se de uma experiência vivenciada, 

durante um Trabalho de Conclusão de Curso, em uma vila de pescadores, situada na cidade de 

Soure da Ilha do Marajó a qual ocorreu em agosto de 2016. Nesse contexto, os sujeitos 

envolvidos foram pescadores artesanais. Para desenvolvimento do trabalho o convite foi feito 

com um mês de antecedência ao presidente da colônia dos pescadores, o qual se 

responsabilizou em selecionar 10 pescadores para expansão do mesmo. Por conseguinte os 

mesmos foram reunidos com graduandas de enfermagem em uma escola, onde foi realizado 

entrevista com cada pescador; palestras sobre o câncer de pele e seus meios de prevenção, 

com uso de banner e folders informativos; interação após palestra educativa para sanar 

dúvidas e discutir sobre o que foi dito na mesma; e distribuição de recursos de proteção solar, 

como chapéu e protetor solar. O trabalho foi aprovado e autorizado conforme o parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade da Amazônia, nº 1.720067. Resultados: Com 

essa aproximação, tornou-se evidente a carência de educação em saúde para esses 

trabalhadores, quanto à prevenção do câncer de pele, visto que estes são candidatos a 

desenvolver a doença devido ao estilo de vida. Foi possível presenciar tal carência em três 

momentos: no primeiro momento foi possível perceber que estes pescadores estavam 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

envergonhados e com medo de falar a respeito da doença e seus meios de prevenção, levando 

a conclusão que esta interação profissional e ouvinte não é algo rotineiro para eles; segundo 

momento, após estarem mais à vontade diante das graduandas, relataram verbalmente durante 

a discussão a respeito da falta de profissionais que realizem esse tipo de trabalho educativo; 

terceiro momento, relato verbal durante a entrevista sobre suas vivências diárias durante a 

pesca, onde notou-se o uso de meios muito básico de prevenção ou nenhum, constatando 

assim que não há um trabalho frequente de sensibilização dos mesmos; e durante todo o 

contexto, observou-se pouca preocupação destes em desenvolver a doença, visto que a 

maioria se aflige ou incomoda-se apenas com a queimadura e o ressecamento que os raios 

solares causam a pele. Conclusão: Educação em saúde é um trabalho frequente na atenção 

primária e que permite a troca de informação entre os palestrantes e os ouvintes. Sendo assim, 

é atribuição do enfermeiro junto à equipe proporcionar aos indivíduos educação em saúde, 

estimular autoexame e sensibiliza-los em suas atitudes. Foi possível observar a escassez de 

ação em saúde voltada para prevenção do câncer de pele daqueles pescadores, bem como, 

negligências em relação à saúde dermatológica destes. Embora haja uma Estratégia Saúde da 

Família nas redondezas da vila, não havia até aquele período um trabalho voltado para 

prevenção e rastreio de casos. Com isso, percebe-se a necessidade de uma equipe voltada para 

realização de ações em saúde baseada na sensibilização de atitudes, abordando sobre o risco 

de exposição solar em horários críticos e principalmente a importância de medidas 

fotoprotetoras, bem como, profissionais capacitados para o processo de suspeição e 

encaminhamento de casos diagnosticados. 
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