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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Termo que abrange diversas definições, a
Inovação Social, de acordo com ASSUNÇÃO et al. (2018), ela está vinculada ao desenvolvimento
econômico, a partir de uma concepção de que a inovação deve ser compreendida, como uma forma
inédita de fazer combinações, que permitem a obtenção de lucros extraordinários. Na última década
o tema inovação social aparece com significativa frequência nas diversas áreas do conhecimento,
além do interesse no campo das ciências sociais, nomeadamente nas orientações de desenvolvimento
social e econômico. A crescente utilização do termo, possui diversas expressões várias, e por isso as
mais diversas interpretações do tema, definem a inovação social de um procedimento simples,
agilização de determinados serviços, até práticas coletivas. (BITTENCOURT et al, 2016). O Câncer
de Mama atualmente é o mais incidente no mundo, representa mais de 24% do total de casos. Segundo
NEME et al, (2010), os avanços recentes e obtidos nas técnicas diagnosticadas, terapêuticas e
medicamentos, em oncologia, pouco mudaram a visão do Câncer, pois ainda se mantém como uma
das doenças mais ameaçadoras e mortais. Se encontra entre as três principais causas de morte no
Brasil e no mundo, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Este estudo tem o intuito de compreender
as necessidades dos respectivos problemas apresentado na pesquisa trazendo fatores de melhoria e
conhecimento para o projeto C.A.P.C (Centro de Apoio a Pessoas com Câncer), onde possuem falta
de recurso para manter o projeto, dentre eles, alimentos e materiais de higiene. MATERIAL E
MÉTODOS: Para o

desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se uma

a abordagem

predominantemente qualitativa de natureza exploratória e estratégia de estudo de caso. Como técnica
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de coleta de dados foi utilizado um questionário qualitativo para os coordenadores da instituição
C.A.P.C (Centro de Apoio a Pessoas com Câncer), com um roteiro estruturado e questões abertas. A
técnica para análise de dados foi a análise de conteúdo. Para o desenvolvimento do referencial teórico,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema Inovação Social e Câncer e Sociedade.
Recebemos o resultado das entrevistas por e-mail e foi possível analisar mais efetivamente os dados.
As entrevistas foram realizadas nos meses de abril a maio e cada um respondeu nove questões.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: As assistidos pela instituição, foi desenvolvida uma palestra com
dois profissionais, onde nesta palestra além da agregação de conhecimento, também entrou com o
intuito de arrecadação de fundos para ser revertido em doações as suas principais necessidades,
solicitando solidariamente a colaboração espontânea dos telespectadores de qualquer valor para a
instituição, a partir de um QR Code. Foi desenvolvido também uma receita de cones trufados, com o
passo a passo e custos, para que possam atingir uma renda extra, além das doações arrecadadas pela
palestra fornecida. CONCLUSÃO: Devido ao estudo feito, nota-se um interesse do público em geral
em poder auxiliar a quem hoje precisa ser assistido pela instituição. A Inovação Social, tem se
mostrado um fator importante para que novas ideias possam ser formadas e assim desenvolvendo
novos métodos, no caso do projeto, de arrecadação de doações, bem como a disseminação do
conhecimento de diversas formas. É notável a solidariedade das pessoas em contribuir com os ideais
do projeto e dos assistidos em buscar novas formas de crescimento financeiro para suprirem suas
necessidades.
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