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RESUMO 

 

Entre as enfermidades pressentes no cenário mundial e nacional o 

câncer se destaca por seu caráter letal e mutilador como é o caso do câncer de 

mama, colón, próstata e colo do útero.  A identificação em estágios iniciais pode 

resultar uma chance maior de cura, o presente trabalho visa destacar o papel das 

equipes de saúde da família no que diz respeito ao diagnóstico precoce e prevenção 

fazendo ênfase nos principais fatores de risco. É importante que os pacientes 

conscientizem quanto à validade de programar medidas preventivas tais como auto 

exame de mama, exame de toque, mudanças nos hábitos de alimentação entre 

outras medidas. Muitas dessas medidas devem ser implantadas e divulgadas entre 

nossa comunidade na qual a equipe se encontra. Este trabalho tem como objetivo 

desenvolver uma proposta de intervenção educativa com vistas à redução do risco 

de doenças oncológicas na Equipe de Saúde Campo Belo através da promoção e 

prevenção. Conhecer a situação social e de saúde da população atendida no ESF 

Campo Belo. Avaliar o conhecimento e a percepção dos pacientes com fatores de 

risco sobre o conceito de modo e estilos de vida saudável. Aumentar o nível de 

conhecimento da população em geral sobre aspectos relacionados com a saúde e 

os principais fatores de risco das doenças oncológicas. 

Palavras Chave: Câncer, prevenção. Prudente de Morais, Minas Gerais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

Among the diseases present on the world and national scene, cancer 

stands out because of its lethal and mutilating character, as is the case of breast, 

colon, prostate and cervical cancer. Identification in the early stages may result in a 

greater chance of cure. The present study aims to highlight the role of family health 

teams in early diagnosis and prevention by emphasizing the main risk factors. It is 

important that patients become aware of the validity of implementing preventive 

measures such as breast self-examination, touch examination, changes in eating 

habits among other measures. Many of these measures must be implemented and 

disseminated to our community in which the team is located. This work aims to 

develop a proposal for educational intervention aimed at reducing the risk of 

oncological diseases in the Campo Belo Health Team through promotion and 

prevention. To know the social and health situation of the population served in the 

FHP Campo Belo To evaluate the knowledge and the perception of the patients with 

rich factors on the concept of healthy ways and lifestyles. Increase the level of 

knowledge of the general population on health-related aspects and major risk factors 

for oncological diseases. 

Descriptors: Cancer, prevention. Prudente de Morais, Minas Gerais  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Eu cheguei ao Brasil no dia 25 de setembro de 2017 para fazer parte 

do projeto Mais Médicos. Na época não conhecia o funcionamento da ESF e não 

tinha pretensões maiores do que atender ao pedido da Secretaria de Saúde. Com o 

passar do tempo consegui me familiarizar com a população que atendia todos os 

dias na Unidade ou em domicílio. Com o tempo adquiri conhecimentos novos e 

passei a ter uma visão completamente diferente da que possuía inicialmente no que 

se refere à atenção básica. Compreendi o funcionamento e a importância do 

trabalho em equipe.  

A partir de vivências profissionais nesta equipe percebi que os maiores 

problemas encontrados eram aqueles ligados a doenças Endócrinas como Diabetes 

Mellitus e Hipertensão Arterial, além da dificuldade para realizar exames de alta 

tecnologia através do Sistema Único de Saúde. Sem dúvida a demora em se realizar 

tais exames causa um impacto maior quando se trata de câncer como, por exemplo, 

os cânceres de mama, colón e próstata. Devido ao aumento dos casos de câncer 

evoluindo para óbitos ou não, tornou-se importante a realização de pesquisa sobre 

este tema, sobre a taxa de tabagistas, etilistas, sedentários, obesos, etc.  

Este estudo é importante, pois mostra que o profissional se torna 

ferramenta fundamental para levar informações à população sobre os riscos de 

Câncer, mostrando ao usuário que ele também tem autonomia sobre sua saúde, que 

pode contribuir para diminuir a taxa de pessoas que predispõem a este risco. 

1.1 Informações sobre o Município de Prudente de Morais Minas Gerais 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), em 2017 o município Prudente de Morais conta com uma população de 

aproximadamente 10629 habitantes. Localizada a 65 km da capital do estado Belo 

Horizonte. O atual nome da cidade é uma homenagem ao primeiro Presidente Civil 

da Republica. Localizada na zona metalúrgica faz parte da microrregião econômica 

de Belo Horizonte ligada por rodovia asfaltada e por ferrovia. Seus abrigos e grutas 

calcárias, com valiosos painéis rupestres, foram cadastrados pelo IEPHA- MG. Com 
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uma Área total do município: 126174 km, concentração habitacional: 77.08 hab./km, 

Nº. Aproximado de domicílios e famílias: 3580. 

Duas versões explicam a fundação da cidade: a primeira, conta que as 

terras do município em épocas coloniais, pertenceram ao bandeirante João Leite da 

Silva Hortas, que possuía uma residência perto da lagoa da região. Lá, construiu um 

cercado, daí originando o antigo nome do lugar, Lagoa do Cercado (PRUDENTE DE 

MORAIS, 2019).  

A outra versão diz respeito à bandeira de Fernão Dias Paes Leme. 

Alguns bandeirantes aderiram à revolta iniciada pelo filho de Fernão Dias, que 

acabou sendo enforcado. Os revoltosos foram expulsos. Entre eles estava Antônio 

Barbosa, conhecido como capitão Peroba, que teria construído uma casa perto da 

lagoa da cidade e, junto a ela, um cercado para trabalhar e amansar bois, ficando o 

lugar conhecido como Lagoa do Cercado. Em 1880, cercado, que até então 

pertencia a Santa Luzia, passou a fazer parte da recém-criada Freguesia de Pedro 

Leopoldo. Com o desmembramento de Matozinhos, Prudente de Morais tornou-se 

seu distrito e, em 1962, passa a condição de município autônomo (PRUDENTE DE 

MORAIS, 2019). 

A pesquisa realizada pelo IBGE em 2017 faz referência aos aspectos 

socioeconômicos Prudente de Morais e dela infere-se que a cidade conta com um 

índice de Desenvolvimento Humano de 0,69, renda média familiar de R$990,00. 

Conta com 100% de abastecimento de água tratada, 100% de recolhimento de 

esgoto por rede pública. A principal atividade econômica é o comércio e agricultura.  

Com uma população de 10629 distribuída em Área Rural (374) e área urbana 

(10111). Teve um crescimento anual de um 7,5%, com uma taxa de escolarização 

97,7%. ( IBGE, 2017). 

Na mesma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no ano de 2017, pode-se constatar que o sistema local de saúde é 

composto por 4 ESFS (Jusa Abreu, São João, Campo Santana e Campo Belo). Em 

cada um deles trabalham de três a sete ASS, um enfermeiro (a), um técnico (a) em 

enfermagem, um médico (a). Conta com Sistema de Referência e Contra referência, 

não tem Redes de Média e Alta Complexidade (IBGE, 2017). 
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QUADRO 1- DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DO ESF - CAMPO BELO MUNICÍPIO 

DE PRUDENTE DE MORAIS 

AMBIENTE ÁREA QUANTIDADE ÁREA 

TOTAL 

Recepção 9m² 01 9m² 

Sala de Espera 15m² 01 15m² 

Consultório 9m² 02 18m² 

Consultório Odontológico 12m² 01 12m² 

Sala de Procedimentos 9m² 01 9m² 

Sala Exclusiva de Vacinas 9m² 01 9m² 

Sala de Curativos 9m² 01 9m² 

Sala de Reuniões 20m² 01 20m² 

Copa/Cozinha 4,5m² 01 4,5m² 

Área de Depósito de Materiais de 

Limpeza 

3m² 01 3m² 

Sanitário para o Público 3,2m² 02 6,4m² 

Banheiro para Funcionários 4m² 01 4m² 

 FONTE: Prefeitura de Prudente de Morais (2018) 

1.2 SISTEMA LOCAL DE SAÚDE 

 

Aspectos Gerais 

A comunidade de Prudente de Morais tem aproximadamente 10629 

habitantes, localizada as margens da MG424 a 10 km de Sete Lagoas e a 65 km de 

Belo Horizonte com extensão de 124,189km². Conta com uma altitude de 728 m, 

clima subtropical úmido. Hoje a população tem como principal fonte de emprego: 

pequenos comércios, artesanato, fábricas de cimento e cal. As atividades agrícolas 

também constituem uma importante fonte de empregos. A economia informal que 

funciona em praças públicas. A grande maioria da população trabalha nos 

municípios de Sete Lagoas, Matozinhos e Belo Horizonte. 



16 
 

  

A estrutura de saneamento básico de nossa população tem cobertura 

total nas residências com esgotamento e coleta de lixo. Temos um índice baixo de 

analfabetismo, com moradias em boa estrutura. A prefeitura em parceria com o 

Governo Federal tem por investimento a construção de um novo ESF e nova creche. 

O Modelo de atenção à saúde é fundamentalmente baseado na 

atenção básica. Contamos com quatro ESFs. A população conta com atendimento 

especializado na área de Pediatria, Cardiologia, Angiologia, Ginecologia e 

Endocrinologia. Para os atendimentos de urgência e emergência possui a Unidade 

Central de Saúde Dona Bitú que conta com atendimento 24 horas, laboratório para 

exames de rotina e uma ambulância a disposição da população. A atenção 

hospitalar é realizada nas cidades vizinhas principalmente em Sete Lagoas, para 

onde são encaminhados os casos mais graves. Para a dispensação de 

medicamentos fornecidos pelo Governo há uma Unidade da Farmácia de Minas.O 

controle de epidemiologia é feito pelo setor de Vigilância Sanitária da Prefeitura 

Municipal. O Município faz parte do CISMICEL e do CISREC. 

1.3 Unidade de Saúde da Família 

A unidade de saúde do ESF Campo Belo foi inaugurada no dia 30 de 

junho de 2012, está situada à Rua Zé do Claudio 395 bairro Campo Belo. É uma 

propriedade construída pela prefeitura. Sua área é considerada adequada para a 

demanda da população (2908 pessoas). 

A área destinada à recepção é suficiente para a demanda. Conta com 

dois banheiros, cadeiras e sala de reunião onde se realiza o encontro de grupos 

operativos.  

 A população tem muito apreço pela unidade e pelos trabalhos 

oferecidos pela equipe. 

A equipe de saúde ESF Campo Belo é formada pelos apresentados a 

seguir: 

Enfermeiro: 01 
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Técnico em Enfermagem: 01 

Médico: 01 

ACS: 07 

1.4 Funcionamento da Unidade de Saúde 

A unidade funciona das 7:30 às 17:00 horas. Contamos com uma 

secretária que cuida da recepção dos pacientes e do arquivo. Esse fato contribui 

para o bom funcionamento do serviço. Temos também a funcionária de serviços 

gerais que é responsável pela limpeza do local. 

O tempo da equipe de saúde ESF Campo Belo está ocupado com 

demanda espontânea e agendamentos. Na segunda feira temos na parte da manhã 

demanda espontânea e a tarde agendamento para visitas domiciliares, na terça feira 

de manhã e tarde temos demanda espontânea quarta feira dia destinado a 

autopreparação da médica, quinta feira consultas agendadas de manhã para 

hipertensos e diabéticos e tarde para pré-natal e puericultura, e na sexta feira de 

manhã e tarde atendimento espontâneo. A equipe desenvolve ações com grupos 

operativos (grupos de hipertensos e diabéticos, planejamento familiar, obesos), 

realizados uma vez ao mês e semanalmente o grupo de atividades físicas. 

QUADRO 2- FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇAO ESF- CAMPO BELO MUNICÍPIO 

DE PRUDENTE DE MORAIS 

FAIXA ETÁRIA POPULAÇAO 

0-1 ANO 75 

1-4 ANOS 208 

5-14 ANOS 354 

15-19 ANOS 249 

20-29 ANOS 528 

30-39 ANOS 515 

40-49 ANOS 300 
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50-59 ANOS 300 

60-69 ANOS 255 

70-79 ANOS 93 

80 ANOS E MAIS 31 

TOTAL 2908 

Fonte: Elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero (2019). 

QUADRO 3- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESF- 

CAMPO BELO MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS 

INDICADORES ÁREA ESF- CAMPO BELO 

Proporção de idosos Pop. 60 

anos e mais/pop total 

346 

Pop. alvo para rastreamento de 

câncer de mama 

47 

Pop. alvo para rastreamento de 

câncer de colo 

34 

Pop. alvo para rastreamento de 

câncer de próstata 

85 

Portadores de hipertensão arterial 

esperados: 

56 

Portadores de hipertensão arterial 

cadastrados:  SISAB 

405 

Relação de hipertensos 

esperados/cadastrados 

461 

 

TOTAL 

1434 

Fonte: Elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero (2019) 

 

 QUADRO 4- SANEAMENTO BASICO, ABASTECIMENTO DE AGUA E ACESSO 

A ENERGIA ELÉTRICA. 
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DESTINO DO LIXO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESF- 

CAMPO BELO MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS 

 

AREA ESF CAMPO BELO 

 

TOTAL 

Coletado 1017 

Queimado/enterrado 0 

Jogado 0 

Total 1017 

 Fonte: Elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero (2019) 

QUADRO 5- DISTRIBUICAO DAS FAMILIAS SEGUNDO O DESTINO DOS 

DEJETOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESF- CAMPO BELO MUNICÍPIO DE 

PRUDENTE DE MORAIS 

DESTINO DOS DEJETOS Área 

Sistema Público 996 

Fossa 41 

Céu Aberto 0 

Total  1037 

Fonte: Elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero (2019) 

QUADRO 6- ABASTECIMENTO DE AGUADA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESF- 

CAMPO BELO MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS 
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DISTRIBUICAO DAS FAMILIAS SEGUNDO O ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

 Área 1 

Sistema 

Público 

1007 

Outro  0 

Total  1007 

Fonte: Elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero (2019) 

1.5 RECURSOS COMUNITARIOS 

 

 ESCOLAS:2 

 CRECHES: 0 

 IGREJAS: 5 

 OPÇÕES DE LAZER:3 

 ONG: 0 

 SINDICATOS: 0 

 ASSOCIAÇÕES DE MORADORES: 1 

 OUTROS; 0 

1.6 PROBLEMAS DE SAÚDE IDENTIFICADOS 

Ao levantar o diagnóstico da área de abrangência, coletamos os dados 

juntamente com a equipe onde foram identificados os problemas de saúde locais: A 

presença de um elevado número de pacientes com doenças oncológicas e a falta de 

conhecimento sobre os fatores de risco que podem interferir no aparecimento da 

doença (tabagismo, etilismo, má alimentação, obesidade e sedentarismo). Pensando 
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na viabilidade de um plano de ação, foram feitos os grupos operativos como 

soluções prioritárias.  

Diante da situação apresentada, foi criado um plano de ação 

concentrado nesta problemática, buscando promover uma transmissão de 

informação mais eficaz aos usuários nos grupos. 

Espera-se que a partir das ações educativas, seja possível 

acompanhar, orientar e conscientizar os pacientes sobre a importância de fazer uso 

correto de medicamentos e acompanhamento médico periódico. 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

Devido ao aumento dos casos de câncer e casos de óbitos pelo câncer 

no município Prudente de Morais tornou-se importante a realização de pesquisa 

sobre este tema, sobre a taxa de tabagistas, etilistas, sedentários, obesos, etc. Este 

estudo é importante, pois mostra que o profissional se torna ferramenta fundamental 

para levar informações à população sobre os riscos de Câncer, mostrando ao 

usuário que ele também tem autonomia sobre sua saúde, que pode contribuir para 

diminuir a taxa de pessoas que predispõem a este risco, além de mostrar aos 

profissionais que, pequenas ações são de grande relevância e como proceder com o 

paciente que já apresenta o câncer. 

Durante muito tempo a saúde foi definida como ausência de doença. 

No entanto, atualmente, este conceito é posto em causa, já que não corresponde 

completamente à realidade e, também, não é operacional. Segundo (BRANCO 

2005), a saúde terá que ser encarada numa perspectiva sócio ecológica e 

considerada um aspecto essencial para a evolução e desenvolvimento de qualquer 

ser vivo, sendo, para tal, imprescindível criar as condições necessárias para que 

haja equilíbrio entre os diversos intervenientes, entre eles e o ambiente onde tudo se 

passa. Ora, isto implica uma contínua capacidade de análise, reflexão, 

planejamento, decisão, ação e avaliação, não só pelos detentores do “poder”, mas 

por cada um de nós (profissionais de saúde e cidadãos) que diariamente nos 
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deparamos com situações (pessoais ou sociais) que atentam contra a saúde 

(BRANCO, 2005).  

 Tal como acontece com o conceito de saúde, definir qualidade de vida 

torna-se também difícil, já que podem significar coisas diferentes para diferentes 

pessoas, uma vez que está intimamente relacionado com fatores de ordem cultural, 

como valores e crenças das pessoas, e de ordem social e econômica, o que inclui 

aspectos de âmbito objetivo e subjetivo. A “qualidade de vida é descrita como um 

juízo subjetivo do grau em que se alcançou a satisfação ou um sentimento de bem-

estar pessoal, mas associada a determinados indicadores objetivos biomédicos, 

psicológicos, comportamentais e sociais” (BRANCO, 2005). 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo). 

A estimativa rápida foi realizada com toda equipe de saúde para a identificação e 

priorização dos problemas. Baseado nesse método foi possível determinar os 

principais problemas de saúde que acometem a população, já com os problemas 

priorizados, neste caso o número significativo de fumantes, sobrepeso, sedentários e 

a falta de conhecimento da população sobre o câncer. Foi executável o levantar 

informações necessárias que contribuíram com a elaboração de um plano de ação. 

Esse método visa resolução de problemas detectados na realidade, confrontados 

com um padrão considerado não adequado ou não tolerável e que motivam os 

atores sociais a enfrentá-los (CORREA, VASCONCELOS; SOUZA, 2017). 

        

Quadro 7 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde   Campo Belo, 

município de Prudente de Morais, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto índice  de 

paciente com 

doenças 

oncológicas  

Alta 15 Parcial 1 
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Elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero (2019). 

 

2.0 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral: 

 

Desenvolver uma proposta de intervenção educativa com vistas à 

redução do risco de doenças oncológicas na Equipe de Saúde Campo Belo através 

da promoção e prevenção. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Aumentar o nível de conhecimentos da população em geral 

sobre aspetos relacionados com a saúde e os principais fatores de rico das doenças 

oncológicas. 

3.0 METODOLOGIA 

Trata-se de um projeto de intervenção educativa no qual inicialmente 

foi realizar uma revisão bibliográfica através de sites de saúde sobre o tema câncer 

e seus riscos. Foi elaborado um plano operativo para o enfrentamento do problema 

risco aumentado do câncer, priorizado no diagnóstico situacional da área de 

Falta (de 

conhecimento da 

população sobres 

os fatores de risco 

do câncer  

Alta 8 Fora 2 

Aumento do 

número de 

pacientes 

fumeantes, obesos 

e sedentários  

Alta 7 Fora 3 
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abrangência da equipe de saúde da família que permitiu a seleção dos nós críticos, 

recursos necessários, a determinação dos resultados e produtos esperados, como 

as ações e operações para o desenvolvimento. 

Para o desenvolvimento do Projeto de Intervenção foram utilizados o 

Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES), fornecido por (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2017), conforme o módulo de Planejamento e avaliação das ações 

em saúde. Este trabalho caracteriza-se como um projeto de intervenção que tem 

como objetivo a redução dos fatores de risco das doenças oncológicas através da 

promoção e prevenção.  

O diagnóstico situacional foi baseado no método da Estimativa Rápida, 

a partir do banco do IBGE, base de dados municipal do SIAB, onde foi possível 

determinar os principais problemas de saúde que acometem a população, já com os 

problemas priorizados, neste caso o número significativo de fumantes, foi possível 

levantar informações necessárias que contribuíram com a elaboração de um plano 

de ação. Para (CORREA, 2017), esse método visa resolução de problemas 

detectados na realidade, confrontados com um padrão considerado não adequado 

ou não tolerável e que motivam os atores sociais a enfrentá-los. 

Para auxiliar também a intervenção, procedeu-se a revisão bibliográfica 

do tipo revisão narrativa, nas bases de dados na Biblioteca Virtual de saúde (BVS), 

no Científica Eletrônico Library Online (SciELO), sites do Ministério da Saúde, além 

do módulo de planejamento, avaliação e programação das ações de saúde 

disponível também na BVS. (NESCON). As informações contidas nos artigos e os 

dados do diagnostico situacional servirão de base para o desenvolvimento do plano 

de ação.   

De acordo com Campos, Faria e Santos (2017), o diagnóstico 

situacional contribui para a identificação de potencialidades e fragilidades na 

implementação da Atenção Básica, além de favorecer a construção de intervenções 

positivas nesse acompanhamento, voltadas para melhoria do cuidado e da gestão. 

Os dados utilizados na realização do diagnóstico situacional serão utilizados na 

construção do plano de ação do Projeto de Intervenção, tendo como referência os 

dez passos propostos no Módulo Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde do 
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Curso de Especialização em Estratégia Saúde e que nortearam todo o processo, 

sendo eles:  

1-Definição dos problemas (o que causou os problemas e suas 

conseqüências). 

2-Priorização dos problemas (avaliar a importância do problema, sua 

urgência, capacidade de enfrentamento da equipe, numerar os problemas por ordem 

de prioridade a partir do resultado da aplicação dos critérios). 

3-Descrição do problema selecionado (caracterização quanto à 

dimensão do problema e sua quantificação). 

4-Explicação do problema (causas do problema e qual a relação entre 

elas) 

5-Seleção dos “nós críticos (causas mais importantes a serem 

enfrentadas) ”. 

6-Desenho das operações (descrever as operações, identificar os 

produtos e resultados, recursos necessários para a concretização das operações). 

7-Identificar os recursos críticos que devem ser consumidos em cada 

operação. 

8-Análise de viabilidade do plano (construção de meios de 

transformação das motivações dos atores através de estratégias que busquem 

mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar estes, a fim de mudar sua 

posição). 

9- Elaboração do plano operativo (designar os responsáveis por cada 

operação e definir os prazos para a execução das operações). 

10- Desenhar o modelo de gestão do plano de ação; discutir e definir o 

processo de acompanhamento do plano e seus respectivos instrumentos. 
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4.0 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A vigilância, bem como a avaliação de seu desempenho, é um dos componentes 

fundamentais para o planejamento e o monitoramento da efetividade de programas 

de controle de câncer. Um sistema de vigilância estruturado fornece informações 

sobre a magnitude e o impacto do câncer, como também sobre o efeito das medidas 

de prevenção, detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos. Para o 

estabelecimento de medidas efetivas de controle do câncer, fazem-se necessárias 

informações de qualidade sobre sua distribuição de incidência e mortalidade, o que 

possibilita uma melhor compreensão sobre a doença e seus determinantes( 

ESTIMATIVA, 2008). 

 Diante de tal cenário, fica clara a necessidade de continuidade em investimentos no 

desenvolvimento de ações abrangentes para o controle do câncer, nos diferentes 

níveis de atuação como: na promoção da saúde, na detecção precoce, na 

assistência aos pacientes, na vigilância, na formação de recursos humanos, na 

comunicação e mobilização social, na pesquisa e na gestão do SUS. (INCIDENCIA 

DE CANCER NO BRASIL, 2008) 

O câncer, nas suas diferentes formas, constituísse hoje numa das mais 

importantes causas de morte na população mundial. Sobre esta doença, afirma-se 

que as prevenções, bem como a detecção precoce, podem reduzir seus efeitos 

danosos. É também conhecido que pelo menos um terço dos casos novos de câncer 

que ocorrem anualmente no mundo poderiam ser prevenidos. Os tumores mais 

incidentes para o sexo masculino serão devidos ao câncer de pele não melanoma, 

de próstata, de estômago e de cólon e reto. Para o sexo feminino, destacam-se os 

tumores de pele não melanoma, de mama, de colo do útero, de cólon e reto e de 

pulmão. A prevenção primária dessa neoplasia ainda não é totalmente possível 

devido à variação dos fatores de risco e às características genéticas que estão 

envolvidas na sua etiologia. A dieta tem sido apontada em alguns estudos como 

fator importante na etiologia de alguns tipos câncer, base em gorduras animais, 

baixa ingesta de frutas, vegetais e cereais, e ainda o consumo excessivo de álcool e 

o tabagismo. (INCIDENCIA DECANCER NO BRASIL 2008). 
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O olhar das mulheres e homens sobre o processo saúde-doença 

contemplou os seguintes subtemas: o conceito do processo saúde e doença, a 

condição atual da saúde, a resolução dos problemas de saúde: pessoais e 

familiares. Para Oliveira (2017) ficou claro nas falas que o estado de saúde das 

mulheres depende também das condições de saúde de seus companheiros, dos 

seus filhos, enfim, de suas famílias, e que seus estados de saúde não acontecem, 

não se estabelecem, unicamente de forma individualizada. Algumas vezes, o 

problema vivido pelo próprio companheiro, ou pela família é a própria queixa da 

mulher, ou da pessoa que procura os serviços de saúde, pois os usuários, quando 

procuram os serviços de saúde, levam consigo sua vida e não apenas queixas. 

Os profissionais da saúde da família, por estarem mais próximos dos 

contextos familiares e coletivos, passam a desenvolver relações de vínculo com as 

pessoas, construindo assim relações de confiança para discutir as representações 

sociais/ individuais/ culturais sobre a sexualidade, seja ela feminina ou masculina, e 

a importância de prevenção contra o câncer (SAÚDE DA MULHER, 2019). 

Com o aumento da expectativa de vida, doenças como o câncer de 

próstata, que surgem com o envelhecimento e que potencialmente podem ser 

detectadas e tratadas precocemente, vêm assumindo uma dimensão cada vez 

maior, não somente como um problema de saúde pública, mas pelo impacto 

socioeconômico sobre a população. O aumento do rastreamento para Câncer tem 

levado a um aparente aumento na sua incidência, diminuição da idade por ocasião 

do diagnóstico e em estágios avançados, aumento do diagnóstico de tumor 

moderadamente diferenciado e redução da mortalidade. Assim o número de casos 

de câncer tem aumentado de maneira considerável em todo o mundo, hoje tem sido 

um dos problemas mais importantes da saúde pública (SAÚDE DA MULHER, 2019). 

5.0 PLANO DE INTERVENÇÃO.  

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Aumento do número dos pacientes 

com doenças oncológicas”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do PES (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2017).  



28 
 

  

5.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo). Uma vez feito o 

diagnostico situacional a equipe definiu elevado número de pacientes com fatores 

de risco para desenvolver câncer como o problema prioritário, depois de verificar 

que mais de 35% da população entre 40 e 69   anos, apresentam algum fator de 

risco diga-se: tabagismo, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, 

alcoolismo entre outros que contribuem no desenvolvimento de algum tipo de 

câncer. 

As causas do alto número de pessoas com predisposição para desenvolver a 

doença de minha população devem-se a fatores sociais, culturais, psicológicos e 

biológicos, relacionadas ao modo e estilos de vida da pessoa e a falta de 

conhecimento dos fatore de risco. Acredito que a identificação dos pacientes de 

risco, aumentar o nível de conhecimento dos moradores e da equipe que trabalha 

na aria de saúde vai ajudar na diminuição da incidência do câncer. 

 5.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo). O aumento do número 

de pacientes com câncer está   associado a múltiplos fatores de risco como: o 

hábito de fumar tem efeitos nocivos a praticamente todos os sistemas do corpo 

humano, sedentarismo, obesidade assim como uma alimentação inadequada 

predispõem no desenvolvimento da doença.   As pessoas tendem a lembrar apenas 

dos problemas como o câncer de pulmão, próstata, mama, câncer do colo do útero, 

colón, pele entre outros, mas geralmente não associam estas doenças com os 

fatores de risco já mencionados anteriormente nem com estilos de vida prejudicais. 

O câncer de mama, Próstata, Útero, Colón, Pele entre outros   quando são 

identificados em estágios iniciais, apresenta prognóstico favorável. Para isso é 

necessário implantar estratégias para a detecção precoce da doença.  

 

 5.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) A equipe do ESF Campo Belo 

selecionou os seguintes nós críticos em que é possível realizar uma intervenção por 

meio da implementação de um plano de ação: 

  Aumento do número das pacientes com doenças oncológicas  

 Hábitos de vida não saudáveis dos pacientes. 
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 Falta de conhecimento da população e da equipe sobre os fatore de risco que 

aumenta a incidência de desenvolver câncer.  

5.4 Desenho das operações (sexto passo). Para a realização desta etapa, 

reunimos a equipe e discutimos como serão enfrentados os pontos destacados 

como nós críticos, identificados os recursos necessários para cada atividade 

proposta e os resultados almejados. Para cada nó critico foi feito um quadro 

evidenciando o projeto, a operação, resultados esperados, produtos esperados, 

recursos necessários, recursos críticos, controle dos recursos críticos, ações 

estratégicas, prazos, responsável pelo acompanhamento das ações, processo de 

monitoramento e avaliação das ações. 

 

Quadro 8 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Aumento do número das pacientes com doenças oncológicas”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Campo Belo do 

município Prudente de Morais, estado de Minas Gerais 

“nó crítico 1” Aumento do número das pacientes com doenças oncológicas 

  Operações  Entrar em contato com os pacientes próximo as consultas. 

   Projeto  Cuidar Melhor 

Resultados 

esperados 

Maior presença dos pacientes nas consultas e 

acompanhamento no período adequado. 

Produtos 

esperados 

Contato com o paciente antes das consultas e 

acompanhamento por meio de ligações, aplicativos de 

mensagens; busca ativa pelos ACS 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Busca de informações sobre os pacientes na visita 

domiciliar; Financeiro: recursos para efetuar as chamadas 

telefônicas  . 

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local. 

Financeiro: aumento da oferta de exames, consultas e 

palestras. Organizacional: organização da agenda 

Controle dos 

recursos críticos 

Os recursos críticos são autorizados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, organizados pela equipe do ESF. Motivação 
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favorável 

Ações 

estratégicas 

Busca ativa, entrar em contato com os pacientes, reforçando a 

consulta. 

 

Prazo 

 

Imediato 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Agente Comunitário de Saúde, técnico de enfermagem, Medico  
e recepcionista da UBS 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Monitorar a presença dos pacientes  nas consultas .  

Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero 

(2019). 

 

Quadro 9 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Hábitos 

de vida não saudáveis dos pacientes”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Campo Belo do município Prudente de Morais, 

estado de Minas Gerais 

 

“nó crítico 2” Hábitos de vida não saudáveis dos pacientes 

  Operações  Orientações para a prevenção do câncer  

   Projeto  Mias conhecimento  

Resultados 

esperados 

Mudanças de estilo de vida.  

Produtos 

esperados 

Promover campanhas educativas. Criar grupos de orientação 

nutricional e atividades físicas. Criar grupos operativos. 

Capacitação dos ACS e cuidadores de paciente que já tem a 

doença  

Recursos Cognitivo: conhecimento sobre estratégias de comunicação e 
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necessários pedagógicas. Financeiro: produzir panfletos educativos 

Organizacional: verificar agenda para criar grupos 

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local; Financeiro: produzir panfletos 

educativos. 

Controle dos 

recursos críticos 

Os recursos críticos são autorizados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, organizados pela equipe do PSF, motivação 

favorável. 

Ações 

estratégicas 

Educação em saúde 

 

Prazo 

 

 Início de  três  meses  

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe de saúde do PSF e secretária de saúde. NASF – 
educador físico e nutricionista. 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

 Avaliação mensal pela equipe para avaliar os resultados 

alcançados e planejar novas ações, quando necessário. 

Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero 

(2019). 

Quadro 10 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Falta 

de conhecimento da população e da equipe sobre os fatore de risco que 

aumenta a incidência de desenvolver câncer”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Campo Belo do município 

Prudente de Morais, estado de Minas Gerais 

“nó crítico 3” Falta de conhecimento da população e da equipe sobre os 

fatore de risco que aumenta a incidência de desenvolver câncer 

  Operações  Orientações para a prevenção do câncer e sofre os fatores de 

risco que aumenta a incidência.  

   Projeto  Mias conhecimento  

Resultados Mudanças de estilo de vida.  



32 
 

  

esperados 

Produtos 

esperados 

Promover campanhas educativas (Novembro Azul, Outubro 

Rosa). Criar grupos de orientação nutricional e atividades 

físicas. Criar grupos operativos. Capacitação dos ACS e 

cuidadores de paciente que já tem a doença  

Recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento sobre estratégias de comunicação e 

pedagógicas. Financeiro: produzir panfletos educativos 

Organizacional: verificar agenda para criar grupos 

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local; Financeiro: produzir panfletos 

educativos. 

Controle dos 

recursos críticos 

Os recursos críticos são autorizados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, organizados pela equipe do PSF, motivação 

favorável. 

Ações 

estratégicas 

Educação em saúde 

 

Prazo 

 

 Início de  três  a te seis meses 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Equipe de saúde do PSF e secretária de saúde. NASF – 
educador físico e nutricionista. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

 Avaliação mensal pela equipe para avaliar os resultados 

alcançados e planejar novas ações, quando necessário. 

Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero 

(2019). 

Esse planejamento consiste em. 

1. Realizar capacitação com os profissionais: Orientar a Equipe de Saúde da Família 

sobre os sinais e sintomas do câncer de mama, serviço uterino entre outros, e do 

encaminhamento para serviço de oncologia no caso que for necessário para 
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diagnóstico. Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde, técnicos de enfermagem 

e enfermeiros para identificar os fatores de risco. 

2. Realizar abordagem coletiva: Desenvolver intervenções centradas 

na promoção da saúde, incluindo ações individuais e coletivas educativas, de 

prevenção e detecção precoce das lesões cancerosas assim como sintomas que 

sugerem a presença das doenças, para todas as faixas etárias, direcionadas ao 

controle dos fatores e condições de risco, estimulando o exame sistemático das 

mamas, próstata sistema digestivo pelos profissionais de saúde para detecção 

precoce.  

3. Realizar exames periódicos em usuários com maior vulnerabilidade 

para o desenvolvimento do câncer, possuindo mais de um dos seguintes fatores de 

risco: ter mais de 40 anos, ser tabagista e etilista, ser portador de deficiência 

imunológica (congênitas e/ou adquiridas).  

4. Integrar a Equipe Saúde Bucal aos programas de controle do 

tabagismo, etilismo e outras ações de proteção e prevenção do câncer. Informar 

sistematicamente a população sobre locais de referência para exame de diagnóstico 

precoce do câncer de mama, colón e próstata. Orientar a população idosa sobre a 

importância da consulta periódica; 

5. Incentivar as campanhas de novembro azul, outubro rosa entre 

outras com palestras e exames clínicos para controle dos exames e alterações 

encontradas. Realizar abordagem individual: Anamnese seguida de um correto e 

completo exame físico general, regional e por sistemas na primeira consulta. No 

exame devem ser considerados alguns tipos de lesões que podem ser câncer ou 

lesões com potencial de malignidade: assimetria na mama, mudanças de coloração 

na pele, no caso dos homens com alguma alteração na próstata, alterações na 

frequência da micção.  

6.0 IDENTIFICAÇÕES DOS PROBLEMAS 

O baixo nível de conhecimentos da população em geral sobre aspectos 

relacionados com a saúde e os principais fatores de risco das doenças oncológicas, 

deve se levar em consideração.  A repercussão de múltiplos fatores tais como: má 
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nutrição, tabagismo, obesidade, sedentarismo entre outros teve um impacto sobre o 

aumento do número de pacientes com câncer. O câncer, nas suas diferentes formas, 

constitui hoje uma das mais importantes causas de morte de nossa população. 

Sobre esta doença, afirma-se que as prevenções, bem como a detecção precoce, 

podem reduzir seus efeitos danosos. A prevenção deveria englobar o acesso 

integral aos serviços de saúde, onde aspectos educativo-preventivos devem ser 

abordados. 

“Nos críticos”  

Vejamos quais foram os “nós críticos”:  

Hábitos, modo e estilos de vida da população inadequados 

(tabagismo, má alimentação e sedentarismo). Deficiência na informação e 

educação da equipe e da população tem levado a um aumento do número dos 

pacientes com doenças oncológicas. 

Quadro 11: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade da Equipe de Saúde do Bairro Campo Belo, 

município de Prudente de Morais, Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensão 

Arterial, 

Diabetes 

Mellitus e 

fatores de riscos 

associados. 

 

Alta 

 

7 

 

Parcial 

 

1 

Falta de vagas 

para o 

atendimento 

com 
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Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero 

(2019). 

6.1 Priorizações dos problemas 

A situação relacionada com o problema priorizado tem alguma 

possibilidade de ação mais direta, principalmente por uma maior possibilidade de 

intervenção da equipe de saúde e que pode ter importante impacto sobre o 

problema escolhido. 

6.2 Descrição do Problema 

Em nossa comunidade o aumento do número da taxa de câncer de 

mama, próstata, colo uterino e colón tem relação com estilo de vida da população, 

alto número de tabagista, sedentarismo, obesidade e alimentação inadequada. A 

especialidades. 

Dificuldade de 

marcação de 

exame de alta 

complexidade 

como TC, 

Ressonância e 

pequenas 

cirurgias. 

 

 

Alta 

 

 

5 

 

 

Fora 

 

 

2 

Falta de 

insumos 

necessários 

para 

procedimentos 

ambulatórios 

 

Alta 

 

6 

 

Fora 

 

4 

Alto índice de 

câncer, cólon 

mama, próstata 

 

Alta 

 

6 

 

Fora 

 

4 
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falta de conhecimento sobre esses fatores de risco e a importância do diagnóstico 

precoce tem sido uma das causas do aumento do câncer. Por isso a prevenção 

primária do câncer implica ações públicas destinadas a reduzir ou eliminar os fatores 

de risco para a doença. 

Quadro 12- Desenho de operações para os “nós” críticos do problema: 

Elevado número de pacientes com câncer na Equipe de Saúde Campo Belo do 

Município de Prudente de Morais. 

Nó 

Critico 

Operação/ 

projeto 

Resultados 

esperados 

Produtos 

esperados 

Recursos 

necessários 

Hábitos e 

estilos de 

vida 

inadequados 

 Viver com 

Saúde 

Modificar 

hábitos e 

estilos de vida 

 

 

 

Diminuir em 

30% o 

número de 

sedentários, 

tabagistas e 

obesos no 

prazo de 1 

ano e 6 

meses.  

 

Caminhada 

orientada; 

Campanha 

educativa na 

rádio local; 

Cartilhas 

educativas; 

Programa 

merenda 

saudável. 

Organizacional: 

para caminhadas; 

Cognitivo: 

informação sobre 

o tema e 

estratégias de 

comunicação; 

Político: conseguir 

o espaço na rádio 

local, mobilização 

social e 

articulação Inter 

setorial com a 

rede de ensino; 

Financeiro: para 

aquisição de 

recursos 

audiovisuais, 

folhetos 

educativos, etc. 

Inadequada 

alimentação 

de pessoas 

Saber + 

aumentar o 

nível de 

Faze Ciência 

sobre as 

consequência

Avaliação do 

nível de 

informação da 

Cognitivo: 

conhecimento 

sobre o tema e 
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idosas  informação da 

população 

sobre as 

consequências 

e riscos a que 

estão expostos 

por ter uma 

alimentação 

inadequada  

 

 

s e males de 

uma 

alimentação 

inadequada. 

População 

com mais 

conheciment

o sobre os 

hábitos 

alimentícios 

corretos.    

Maior 

capacitação 

dos ACS do 

tema. 

população 

sobre os fatores 

de risco 

associados com 

uma 

alimentação 

inadequada 

Campanha 

educativa na 

rádio local; 

Programa de 

Saúde Escolar; 

capacitação dos 

ACS. 

sobre estratégias 

de comunicação e 

pedagógicas; 

Organizacional: 

organização da 

agenda; 

Político: 

articulação Inter 

setorial (parceria 

com o setor 

educação) e 

mobilização 

social, 

disponibilização 

de materiais. 

Informação 

e educação 

em saúde. 

Aumentar o 

conhecimento 

da população 

sobre o 

câncer 

Cobertura de 

60% da 

população 

informada e 

consciente 

sobre o tema  

Palestras 

reuniões, 

orientações em 

consultas e 

visitas 

domiciliares. 

Cognitivo: 

elaboração de 

projeto da linha de 

cuidado e de 

protocolos; 

Político: 

Articulação entre 

os setores da 

saúde e adesão 

dos profissionais; 

Organizacional: 

adequação de 

fluxos. 

Alto grau de 

estresse pôr 

 Conhecer + 

Conhecer 

Maior nível 

de 

 População 

geral mais 

Cognitivo: 

Conhecimento 
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Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero 

(2019). 

Quadro 13-Elaboração do plano operativo relacionado ao elevado número de 

pacientes com câncer na Equipe de Saúde Campo Belo do Município de 

Prudente de Morais. 

Plano Operativo 

Operações Resultados Produtos Ações 

estratégic

as 

Respons

ável 

Prazo 

 

os esforços 

do trabalho 

no interior 

das 

comunidades 

melhor o nível 

social e 

educacional de 

nossa 

comunidade, 

aplicar nossa 

intervenção 

educativa em 

nosso grupo 

de risco.  

conheciment

os de nossos 

jovens em 

relação às 

ações de 

saúde 

relacionadas 

com estilos 

de vida 

saudáveis 

tendo em 

conta os 

principais 

problemas de 

saúde do 

território. 

informada 

sobre como 

cuidar da 

saúde. 

sobre o tema. 

Organizacional: 

Organização da 

agenda de 

consultas 

programadas, 

visitas 

domiciliares etc. 

sala de reunião, 

Político: 

Articulação Inter 

setorial 

Financeiros: Para 

aquisição de 

material 

educativo, como 

folhetos, vídeos, 

etc. 
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Viver com 

Saúde 

Modificar 

hábitos e 

estilos de 

vida 

Diminuir em 30 

% o número de 

fatores do risco 

fundamentalme

nte o habito de 

fumar, 

sedentários e 

obesos.  

 

Programa 

de 

caminhadas 

Prática de 

exercícios 

físicos  

Campanha 

educativa 

na rádio 

local 

Apresent

ar 

projeto, 

buscar 

apoio do 

secretári

o e da 

sociedad

e. 

Médico e 

Enfermeir

a. 

 

Três meses 

para o início 

das 

atividades. 

 

Saber + 

Aumentar o 

nível de 

informação da 

população 

sobre as 

consequências 

e riscos a que 

estão expostos 

pelo hábito de 

fumar, 

dietéticos, 

sedentarismo, 

obesidade. 

 

Fumantes 

conscientes dos 

hábitos e estilos 

de vida 

inadequada. 

População com 

mais 

conhecimento 

sobre os tipos de 

câncer 

Maior 

capacitação dos 

ACS do tema. 

 

Avaliação do 

nível de 

informação 

da população 

sobre os 

fatores de 

risco 

associados 

às doenças 

cancerígenas

. Campanha 

educativa na 

rádio local; 

Programa de 

Saúde 

Escolar; 

capacitação 

dos ACS. 

Apresenta

r o projeto 

e explicar 

sobre a 

sua 

importânci

a numa 

reunião 

com a 

Equipe de 

Saúde e 

com os 

líderes da 

comunida

de, além 

dos 

habitantes 

da 

mesma. 

Coordena

dor (a) da 

Equipe de 

Saúde. 

 

 

Início em três 

meses. 

Avaliações a 

cada 

semestre; 
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Linha de 

cuidado 

Implantar a 

linha de 

cuidado para 

o paciente 

com risco de 

câncer 

incluindo os 

mecanismos 

de referência 

e contra 

referência 

Cobertura de 

80% da 

população 

acima dos 40 

anos. 

Capacitação da 

equipe para atuar 

no problema 

Linha de 

cuidado para 

atenção aos 

pacientes 

com risco, 

protocolos 

implantados; 

ACS 

capacitados 

para orientar 

adequadame

nte aos 

usuários 

sobre o 

problema, 

regulação 

implantada; 

gestão da 

linha de 

cuidado. 

Não é 

necessária 

 

Coordena

dor (a) de 

ABS. 

Enfermeir

o (a) 

 

Início em três 

meses 

e finalização 

em 1 ano. 

Conhecer + 

Conhecer 

melhor o nível 

social e 

educacional de 

nossa 

comunidade, 

aplicar nossa 

intervenção 

educativa em 

nossa 

população de 

Maior nível de 

conhecimentos 

de nossos jovens 

em relação às 

ações de saúde 

relacionadas com 

estilos de vida 

saudáveis tendo 

em conta os 

principais 

problemas de 

saúde do 

População 

geral mais 

informada 

sobre como 

cuidar da 

saúde. 

Elaborar 

temas de 

interesse 

do grupo 

de 

pacientes 

tabagistas

, família e 

membros 

da equipe. 

Equipe 

de saúde 

 

Três meses 

para início 

das 

atividades. 
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risco. 

Desenvolver 

atividades de 

promoção à 

saúde 

território. 

Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero, 

2019. 

6.3 Análise de viabilidade do plano 

A análise de viabilidade do plano objetiva identificar quem controla os 

recursos necessários para as operações, analisar a motivação dessas pessoas 

quanto ao plano de ação e definir estratégias para motivar as pessoas, 

possibilitando a execução do plano (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Deve-se, 

portanto, construir os meios para motivar os envolvidos na viabilização do plano. 

Neste passo a ideia central é que o ator que está planejando não controla todos os 

recursos críticos necessários para a execução do seu plano. 

Quadro 14- Analise e viabilidade do Plano ao elevado número de pacientes 

com câncer na Equipe de Saúde Campo Belo do Município de Prudente de 

Morais. 

 Operações/ 

Projetos 

Recursos críticos Controle dos recursos 

críticos 

Ação 

estratégica 

Ator 

que 

controla 

Motivaçã

o 

Viver com 

Saúde 

 Modificar 

hábitos e estilos 

de vida 

Político: conseguir 

o espaço na rádio 

local; 

Financeiro: para 

aquisição de 

Equipe de 

saúde. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde e 

Favorável 

 

Favorável 

 

Não é 

necessária 

Apresentar 

projeto, 

buscar apoio 



42 
 

  

 recursos 

audiovisuais, 

folhetos 

educativos, etc. 

Secretaria 

de 

educação.  

 

Setor de 

comunicaçã

o social; 

Favorável 

 

do secretário 

e da 

sociedade. 

Saber + 

Aumentar o 

nível de 

informação da 

população sobre 

as 

consequências e 

riscos a que 

estão expostos 

por ter estilos de 

vida e hábitos 

nutricionais 

inadequados 

 

Político: 

articulação Inter 

setorial 

Cognitivos: 

Informação sobre 

o tema aos 

usuários 

Secretaria 

de 

Educação. 

Gestor da 

UBS. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

Favorável 

 

Favorável 

 

Favorável 

Apresentar o 

projeto e 

explicar 

sobre a sua 

importância 

numa 

reunião com 

a Equipe de 

Saúde e 

com os 

líderes da 

comunidade, 

além dos 

habitantes 

da mesma. 

Linha de 

cuidado 

Implantar a linha 

de cuidado para 

o paciente com 

risco elevado de 

desenvolver 

algum tipo de 

câncer  

Político: 

articulação entre 

os setores da 

saúde e adesão 

dos profissionais. 

Secretário 

Municipal de 

Saúde 

Favorável 

 

Não é 

necessária 
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Conhecer + 

Conhecer melhor 

o nível social e 

educacional de 

nossa 

comunidade 

Cognitivo: 

Conhecimento 

sobre o tema 

Políticos: 

Articulação Inter 

setorial e 

mobilização social. 

Negociação de 

espaços na rádio 

local 

Financeiros: Para 

aquisição de 

material educativo, 

como folhetos, 

vídeos, etc. 

Equipe de 

Saúde. 

 

 

Favorável 

 

Elaborar 

temas de 

interesse do 

grupo de 

pacientes 

tabagistas, 

família e 

membros da 

equipe. 

Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero 

(2019). 

Gestão do plano: 

Designar os responsáveis por cada operação e definir os prazos para 

a execução das operações. Esse momento objetiva apresentar um modelo de 

gestão do plano de ação, discutir e definir o processo de acompanhamento do 

plano é crucial para o êxito do processo. 

Quadro 15- Planilha de acompanhamento das operações/projeto relacionado 

ao elevado número de pacientes com câncer na Equipe de Saúde Campo Belo 

do Município de Prudente de Morais. 

Operação ‘Viver com Saúde 

Coordenação: – Avaliação após seis meses do início do projeto. 
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Produtos  Responsável. Prazo Situação 

atual 

Justificativa Novo 

prazo 

Programa de 

caminhadas 

Prática de 

exercícios 

físicos  

Campanha 

educativa na 

rádio local 

Equipe 

Básico de 

Saúde. 

3 meses 

para início 

das 

atividades 

Programa 

implantado 

e 

implementa

do em todas 

as micro 

áreas. 

Devido ao 

aumento do 

número de 

pacientes 

obesos e 

sedentários 

5 

meses 

Operação “Saber +” 

Coordenação –Avaliação após seis meses do início do projeto 

Produtos Responsável Prazo Situação 

atual 

Justificativa Novo 

prazo 

Avaliação do 

nível de 

informação 

da população 

sobre os 

fatores de 

risco para 

desenvolver 

doenças 

oncológicas 

Campanha 

educativa na 

rádio local; 

Programa de 

Saúde 

Escolar; 

capacitação 

Equipe 

Básico de 

Saúde. 

 

 

 

Equipe de 

Saúde 

 

Enfermeiro 

(a) 

Início em 

quatro 

meses e 

término em 

seis 

meses; 

 

 

Programa 

implantado e 

implementad

o em todas 

as micro 

áreas. 

Devido à 

falta de 

conhecimen

to sobre os 

fatores de 

risco 

4 

meses 
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dos ACS. 

Operação “Linha de Cuidado” 

Coordenação: – Avaliação após 6 meses do início do projeto 

Produtos Respons

ável 

Prazo Situação 

atual 

Justificativa Novo 

prazo. 

Linha de 

cuidado para 

atenção aos 

pacientes 

com fatores 

de risco 

Protocolos 

implantados; 

ACS 

capacitados 

para orientar 

adequadame

nte aos 

usuários 

sobre o 

problema, 

regulação 

implantada; 

gestão da 

linha de 

cuidado. 

Enfermeir

o (a) da 

Equipe. 

Coordena

dor (a) de 

ABS. 

Início 

em três 

meses 

e 

finalizaç

ão em 1 

ano 

Projeto a 

implementar 

Discussão em 

andamento 

com a 

secretaria de 

saúde para 

aquisição dos 

medicamentos  

Devido a falta 

de 

conhecimento 

sobre manejo e 

acompanhante 

de pacientes 

com câncer 

3 

meses 

Operação “Conhecer +” 

Coordenação: – Avaliação após 6 meses do início do projeto 

Produtos Responsá

vel 

Prazo Situação 

atual 

Justificativ

a 

Novo 

prazo 
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População 

geral mais 

informada 

sobre como 

cuidar da 

saúde. 

Equipe de 

Saúde. 

Três meses 

para início 

das 

atividades 

Continuida

de da 

aquisição 

de 

conhecime

nto. 

Permanent

e 

capacitaçã

o sobre o 

tema. 

Devido à 

falta de 

conhecimen

to sobre 

como cuidar 

da saúde 

6 

meses 

até um 

ano . 

Fonte: Dados da UBS, elaborado por Dra. Katerine de La Caridad Milan Marrero 

(2019) 

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As recomendações sobre prevenção e detecção precoce do câncer 

diga-se próstata, mama, colón, apresentam diferentes posicionamentos havendo 

necessidade de maior estudo e debate para formulação de um consenso. É muito 

importante trabalhar em base da prevenção dos fatores de risco destas doenças a 

sim com seu diagnóstico nas fases iniciais. 

Há necessidade dos serviços de saúde construírem estratégias 

assistenciais para complementar as diferentes necessidades de saúde da população 

de risco e intervir com ações preventivas e de promoção à saúde. 

É necessário maior reconhecimento das demandas de saúde trazidas 

pelos pacientes todos eles precisam ser vistos em sua singularidade e diversidade 

fazer um tratamento do indivíduo como um todo. 

Ações de educação em saúde constituem uma importante fonte de 

conscientização do público alvo sobre a importância e a necessidade da prevenção 

e detecção precoce das doenças oncológicas. 
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