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RESUMO 

 

A incipiência de estudos sobre Diagnóstico precoce de Câncer Colorretal na 

comunidade médica científica brasileira dificulta nosso aprimoramento na área 

epidemiológica dessa patologia. Assim, acredita-se ocorrer desmotivação dos 

profissionais para elaboração de projetos e planos de intervenções junto aos 

órgãos governamentais nessa área do conhecimento. Este estudo tem como 

objetivo propor um plano de intervenção para que o diagnóstico precoce do Câncer 

Colorretal seja estimulado através das prevenções primária e secundária. Foi 

realizada uma revisão de literatura, sobre este tema utilizando sites de busca, 

como: Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Banco de Dados de 

Enfermagem, edições do Ministério da Saúde, entre outros. A busca foi realizada 

utilizando-se os descritores: Neoplasias Colorretais, Diagnóstico precoce de câncer 

e Colonoscopia. As informações contidas nos artigos subsidiaram o 

desenvolvimento do plano de ação. Espera-se que este estudo seja discutido pela 

equipe gestora, órgãos de controle local e regional em prol da prevenção do Câncer 

colorretal. 

 

Palavras-chave: Neoplasia. Câncer. Colonoscopia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The incipience of studies on Early Diagnosis of Colorectal Cancer in the Brazilian 
scientific medical community, hinders our improvement in the epidemiological area of 
this pathology. Thus, it is believed that there is a lack of motivation among 
professionals to develop projects and intervention plans with government agencies in 
this area of knowledge. This study aims to propose an intervention plan so that the 
early diagnosis of Colorectal Cancer is stimulated through primary and secondary 
preventions. A literature review was carried out on this topic using search sites, such 
as: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Virtual Health Library (VHL), Latin 
American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Banco de Nursing 
Data (BDENF), editions of the Ministry of Health, among others. The search was 
performed using the descriptors: Colorectal Neoplasms, Early cancer diagnosis and 
Colonoscopy. The information contained in the articles supported the development of 
the action plan. This study is expected to be discussed by the management team, 
local and regional control bodies in favor of the prevention of colorectal cancer. 
 
Keywords: Neoplasia; Cancer,Colonoscopy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Pirapetinga é uma cidade com aproximados 10.731 moradores de acordo com 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), localizada 

na região na Mesorregião da Zona da Mata mineira, junto à divisa com o Estado do 

Rio de Janeiro e a cerca de 450 km da capital do Estado, Belo Horizonte. A sua 

economia é baseada principalmente no comércio e indústria papeleira, sendo essa 

uma única fábrica local. Mesmo sendo interiorana a cidade tem poucas atividades 

agropecuárias. Do ponto de vista político partidário, o atual governo veio como um 

terceiro grupo político desbancando os dois antigos partidos que alternavam poder 

por longa data. A cidade não possui grandes tradições culturais, mas se orgulha de 

tradição musical cuja referência se faz por uma banda de fanfarra local que tem 

anos de existência, e suas atividades religiosas vinculadas a Igreja Matriz Católica. 

No quesito saúde, Pirapetinga tem estruturadas quatro equipes de ESF e um 

hospital municipal, conta com poucos recursos de exames complementares e 

nenhum para procedimentos, internações e tratamentos de maior complexidade 

IBGE (2019). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

A Equipe de Saúde da Família (ESF) III abrange a total porção central da 

cidade e alguns bairros adjacentes, tendo extensa área territorial totalmente urbana. 

Tal região tem como adscritos os usuários de quatro bairros: Bom Clima; São João; 

Bela Vista; Centro, totalizando cerca de 3900 habitantes. A população empregada 

vive de trabalho no comércio local ou empregados da fábrica de papeis existente, 

mantendo ainda alto o número de desempregados e subempregados. Não há 

associações de moradores o que leva a população adscrita a contato direto com 

poder executivo para fins de reclamações, sugestões e apelos. Por se tratar de área 

urbana, temos o melhor do saneamento básico e nível educacional ofertados no 

município, não obstante estejam distantes do ideal, sendo ainda importante o índice 
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de analfabetismo e da precariedade em coleta de lixo por se tratar de zona urbana 

municipal. Ficam localizados no território da unidade três escolas, uma creche, 

unidade de CAPS e Igreja Matriz. Comumente os habitantes estão envolvidos em 

eventos religiosos, passeios pela praça e demais costumes típicos de cultura 

interiorana (PIRAPETINGA, 2019). 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

 Pirapetinga faz parte dos quinze municípios da microrregião que tem 

Leopoldina como sede, e Juiz de Fora como macrorregião. O sistema funciona de 

forma fragmentada ainda voltado para os indivíduos isoladamente e focado em 

condições agudas.  

 

1.3.1 Pontos de Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico 

 

a) Atenção Primária a Saúde 

São quatro equipes de ESF encarregadas de promover atenção primária.  

b) Ponto de Atenção à Saúde Secundário 

Um Hospital Municipal de pequeno porte que conta com Pronto Atendimento, 

porta aberta 24h, Enfermaria para internação, Bloco Cirúrgico e Maternidade.  

c) Ponto de Atenção à Saúde Terciário 

Necessidades de Atenção Terciária são encaminhadas por três meios 

principais: contato direto com o Hospital de Leopoldina que sedia a microrregião, 

consórcio CISUM e regulação SISREG.  

d) Sistemas de Apoio: Diagnóstico e Terapêutico, Assistência Farmacêutica, 

Informação em Saúde. 

Contamos com poucos recursos diagnósticos e terapêuticos, através da 

atenção secundária são realizados exames laboratoriais básicos e através de 

processo licitatório que grande parte de nossos exames complementares são 

realizados em municípios vizinhos. O Estado mantém nossa farmácia básica 

funcionante e através no e-SUS as informações se mantém cadastradas sem que 

contemos ainda com informatização do atendimento.  
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e) Sistemas Logísticos: Transporte em Saúde, Acesso Regulado à Atenção, 

Prontuário Clínico, Cartão de Identificação dos Usuários do SUS. 

A Secretaria de Saúde Municipal se encarregada quanto aos transportes de 

forma eficaz, direcionando pacientes para realizações de exames em outros 

municípios, transferências, consultas. O acesso mantém-se regulado pelo e-SUS 

através do cartão de identificação dos usuários do SUS, embora ainda não adote 

prontuário clínico eletrônico.  

 

1.3.2 Organização dos Pontos de Atenção à Saúde 

 

Não temos efetividade no sistema de referência e contrarreferência, sendo o 

acesso do usuário à Atenção Primária e Secundária municipal facilitado muitas 

vezes por questões políticas que não priorizam a organizabilidade do mesmo. Com o 

modelo de atenção à saúde predominantemente fragmentado, tanto a Atenção 

Primária como a Secundária deliberam à atenção terciária, diagnostico e terapêutica, 

especialidades.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde de Pirapetinga- MG 

 

A Unidade Básica de Saúde da ESF III, inaugurada há cerca de 15 anos, 

localizada ao lado do hospital municipal no centro da cidade, tem conservada 

estrutura física e com área que atende à demanda, possuindo três consultórios 

clínicos e um odontológico, uma sala de vacinas, sala de reuniões, duas salas 

administrativa, e um consultório para realização de curativos e pequenos 

procedimentos e uma equipada sala de vacinas. 

A população é bem assistida no momento de espera da consulta, os 

consultórios possuem ar condicionado o que é importante devido ao clima local. 

Também se fazem disponíveis: mesa ginecológica, nebulizador, glicosímetro, 

instrumental cirúrgico para pequenas cirurgias e curativos, esfigmomanômetros, 

otoscópio, TV para transmissão de vídeos educativos na recepção. Considerando 

assim estruturalmente uma unidade equipada com, no mínimo, o suficiente para seu 

bom funcionamento, ficando a desejar quanto a informatização de prontuários. 

(Dados municipais. Secretaria Municipal de Saúde) 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família III, da Unidade Básica de Saúde de Pirapetinga- 

MG 

 

A ESF III conta com: um Médico; uma Enfermeira; dois Técnicos de 

Enfermagem; oito agentes comunitários de saúde (ACS); um cirurgião dentista; dois 

Auxiliares odontológicos e dois Técnicos de Vacinação. 

 

1.5.1 Processo de Trabalho da Equipe de Saúde da Família 

 

A ESF III tem sua principal atribuição na resolução de condições agudas 

através da demanda espontânea. Culturalmente não houve ainda nos seus anos de 

existência a tentativa de otimizar o Processo de Trabalho, sendo o primeiro 

momento nos últimos meses. Estamos tendo dificuldades diversas, mas a principal 

tem sido manter a equipe motivada a estar corresponsável pelo Processo de 

Trabalho sendo o motivo principal o retorno lento das melhoras e a falta de apoio da 

gestão local.  

O Acolhimento é promovido principalmente pelos ACS que tem o primeiro 

contato com o usuário; o agendamento é realizado por procura direta e intervenção 

do ACS responsável. Visitas domiciliares são realizadas semanalmente conforme 

classificação básica de triagem priorizando o paciente mais necessitado e os 

trabalhos com grupos operativos ocorrem numa frequência mensal e ainda de forma 

experimental. A educação permanente é estimulada semanalmente através de 

reflexões sobre o Processo (Dados municipais. Secretaria Municipal de Saúde). 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe ESF III 

 

A ESF III inicia seu funcionamento às 7h e finda às 17h, durante os dias úteis 

da semana. O serviço conta com uma secretária e recepcionista que junto a um ACS 

promovem os preenchimentos das fichas de atendimento, organizações das 

mesmas, acolhida e direcionamento dos usuários.  
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1.7 O dia a dia da ESF III 

 

Na rotina diária da unidade o trabalho é desenvolvido com harmonia e raros 

períodos de conturbação (no momento: epidemia de Chikungunya). Mas mesmo 

diante desses e com carga extra de funções, a equipe mantém boa relação entre si, 

refletindo num bom atendimento ao usuário.  

 

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

 

A partir do conhecimento da Equipe de Saúde da Família de sua comunidade 

adscrita, torna-se possível enfatizar os mais importantes e promover estratégias para 

sua melhoria. Para que esses planejamentos possam ser desenvolvidos de forma 

organizada e criteriosa, existe a forma de Estimativa Rápida, um método barato de 

pesquisa e curto tempo de realização, que envolve tanto a equipe como a população 

de modo ativo, direciona a condição a ser investigada na população através de 

entrevista, consulta a registros, sempre priorizando os problemas locais sem 

grandes excessos de coleta de informações não necessárias.  

Em minha área de abrangência, os problemas são diversos como é o comum, 

mas se tratando de região central da cidade, são menos importantes quanto à 

infraestrutura e acessibilidade. Como principais problemas temos:  má gestão com 

consequente desterritorialização, excesso de demanda espontânea, não existência 

de referência e contrarreferência, uso indiscriminado de ansiolíticos e 

antidepressivos, sedentarismo, dentre outros, destacando-se o alto índice condições 

agudas, principalmente dores abdominais. Pelos registros de prontuários da unidade 

cerca de 50% da demanda espontânea é classificada com CID R10 (abrangem as 

dores abdominais).   

1.9 Priorização de Problemas 

 

O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano 

de ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Sendo assim após a discussão com a 

equipe de saúde, pudemos identificar alguns problemas enfrentados pela população 

da área de abrangência. 
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Quadro 1- Classificação de prioridades para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à ESF III da Unidade Básica, município de 
Pirapetinga, estado de Minas Gerais - 2020. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora   
 ****Ordenar considerando os três itens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais Problemas Importância Urgência 

30** 

Capacidade de 

Enfretamento*** 

Seleção 

**** 

Alta prevalência de Dor 

Abdominal  

Alta 8 Parcial 1 

Demanda espontânea  Alta 7 Dentro 2 

Territorialização ineficiente  Alta 6 Parcial  3 

Uso indiscriminado de 

ansiolíticos e antidepressivos 

Média  4 Parcial  4 

Sedentarismo Média 3 Parcial 5 

Falta de referência e 

contrarreferência 

Média 2 Fora  6 

Excluído: ¶
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2 JUSTIFICATIVA 

 

As dores abdominais são causa comum de procura por atendimento médico 

de modo geral. Observar que em nossa Unidade Básica de Saúde (UBS) essa 

causa representa mais de 50% dos atendimentos de demanda espontânea e 

também grande parte dos atendimentos agendados, nos provocou interesse em 

estratificar os fatores envolvidos e, por conseguinte, evidenciar que dentre esses 

doenças malignas com auto potencial de cura como o Câncer Colorretal, recebiam 

pouca importância.   

O Câncer Colorretal é um candidato ideal para as estratégias de rastreamento  

1. É um problema comum e grave; 

2. Existem lesões precursoras;  

3. Tem um crescimento lento; 

 4. Exames específicos estão disponíveis (TOWNSEND et al., 2013, p. 1361). 

Com o devido seguimento da prevenção primária e secundária, evitaremos o 

agravamento e morte de muitos pacientes através do precoce diagnóstico.  
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3 OBJETIVOS 

3.1Objetivo geral 

 

Propor um plano de intervenção para que o diagnóstico precoce do Câncer 

Colorretal seja realizado por meio de prevenções primária e secundária na 

população adscrita à Equipe Saúde da Família III no município de Pirapetinga em 

Minas Gerais.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Orientar a população para adesão aos programas de prevenção do câncer 

colo retal da ESF III. 

• Orientar a população sobre a importância do uso correto de ansiolíticos e 

antidepressivos. 

• Orientar a população para a prática de exercícios físicos e hábitos saudáveis 

evitando o sedentarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluído: i
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4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido na área de abrangência da ESF III na 

cidade de Pirapetinga, Minas Gerais. O público-alvo foram os pacientes com 

sintomas de dores abdominais inespecíficas que pós estratificação revelou casos de 

doença grave de caráter previdente não recebendo devida atenção como o Câncer 

(CA) Colorretal. 

Para este projeto foi utilizado o diagnóstico situacional, incluindo reunião com a ESF 

III de Pirapetinga. 

Os dados foram obtidos, principalmente, por meio dos prontuários de atendimento 

médico, registros da equipe, cadastro de população da área de abrangência, mapa 

situacional do município e base de dados do Ministério da Saúde.  

Neste trabalho foi utilizado o método simplificado do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), que orienta a identificação dos problemas enfrentados na área de 

abrangência através do diagnóstico situacional e a elaboração de estratégias de 

enfrentamento do problema tido como prioritário para resolução (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

Foi realizada uma revisão de literatura, sobre o tema Diagnóstico precoce de CA 

Colorretal, com os seguintes descritores: Neoplasia; Câncer; Colonoscopia. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Neoplasia Colorretal 

 

O câncer colorretal (CRC) é um dos cânceres mais comuns em todo o mundo, 

com um a dois milhões de novos casos sendo diagnosticados a cada ano, tornando-

o o terceiro câncer mais comum e a quarta causa mais comum de morte relacionada 

ao câncer, com 700.000 mortes por ano, excedido apenas por câncer de pulmão, 

fígado e estômago. Por sexo, o cancêr de colorretal o segundo câncer mais comum 

em mulheres (9,2%) e o terceiro em homens (10%) (WCR, 2014). 

Diversos fatores de risco estão relacionados ao câncer colorretal, podendo 

eles ser endógenos e exógenos, como: tabagismo, etilismo, hábitos dietéticos (baixo 

consumo de vegetais, dieta rica em sal, conservados e embutidos), sobrepeso ou 

obesidade, sedentarismo, pertencer ao sexo masculino, idade maior que 50 anos, 

predisposição genética ou histórico familiar de câncer. Além da presença de pólipos 

e histórico de doenças inflamatórias, como colite ulcerativa ou doença de Chron 

(SABISTON, 2015). 

Mutações em genes específicos podem levar ao aparecimento de câncer 

colorretal, como acontece em outros tipos de câncer. Essas mutações podem 

aparecer em oncogenes, genes supressores de tumores e genes relacionados aos 

mecanismos de reparo do DNA. Dependendo da origem da mutação, os carcinomas 

colorretais podem ser classificados como esporádicos, herdados e genéticos. 

Mutações pontuais, que aparecem durante a vida, não estão associadas a 

síndromes herdadas e afetam apenas células individuais e seus descendentes. Os 

cânceres derivados de mutações pontuais são chamados de câncer esporádico e 

representam 70% de todos os cânceres colorretais (MARMOL et al., 2017). 

 A patogênese molecular do câncer esporádico é heterogênea, pois mutações 

podem atingir diferentes genes. No entanto, aproximadamente 70% dos casos de 

CCR seguem uma sucessão específica de mutações que é traduzida em uma 

sequência morfológica específica, começando com a formação de um adenoma e 

terminando no estado de carcinoma. A primeira mutação ocorre na polipose coli 

adenomatosa (APC), um gene supressor de tumor, desencadeando a formação de 

adenomas não malignos, também chamados pólipos. Espera-se que 
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aproximadamente 15% desses adenomas sejam promovidos ao estado de 

carcinoma dentro de um período de dez anos (SABISTON, 2015). 

A prevenção do câncer colorretal está relacionada: 

[...] em dois aspectos principais, ou seja, a prevenção primária 
vinculada à educação e modificação do estilo de vida, e, a 
secundária, que consiste na detecção precoce, por meio da 
identificação de sinais e sintomas como: hematoquesia, mudança do 
hábito intestinal (diarreia ou constipação), perda ponderal, sensação 
de esvaziamento incompleto do intestino e dor abdominal, aliados a 
realização de exames de pesquisa de sangue oculto nas fezes, 
sigmoidoscopia e colonoscopia com posterior biópsia (ARAN et al., 
2016 apud VALLE; TURRINI; POVEDA, 2017, p.e2). 

 

5.2 Diagnóstico precoce do Câncer 

 

É de extrema importância a detecção do câncer de colorretal na fase inicial de 

tempo de desenvolvimento da lesão, para minimização do número de mortos por 

causa do CCR. É por causa disso, que quando ocorre suspeita da doença pelo 

histórico clínico e pelo exame físico, é exigível o exame de toque retal (proctológico) 

(SOUZA et al., 2018) 

O foco principal do rastreamento do CCR precoce é a comprovação de lesões 

iniciais como tumores malignos em seu estágio inicial. Existem tratamentos que são 

eficientes para a cura da doença, a detecção prematura e o cuidado adequado das 

lesões iniciais ou do câncer em estágio primário são capazes de reduzir o número 

de mortos pela doença (SÃO PAULO, 2009).  

Este rastreamento pode ser feito por meio da análise com exames clínicos, 

laboratoriais ou radiológicos, de indivíduos com sintomas ou sinais sugestivos da 

doença, e também com exames em pessoas, de grupos considerados mais 

preponderantes a ter a doença, mesmo sem sinais ou sintomas. Os principais 

exames para investigar tumores colorretais são: o exame de sangue oculto nas 

fezes e endoscopias (colonoscopia ou retossigmoidoscopias) (INCA, 2020).  

De acordo com o INCA (2012), os principais sinais e sintomas deste tipo de 

câncer são: 

- Sangramento nas fezes; 

- Massa (tumoração) abdominal; 

- Dor abdominal; 

- Perda de peso e Anemia; 

Excluído: ,

Excluído: .
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- Mudança de hábito intestinal. 

Organização Mundial da Saúde preconiza que os países com condições de 

garantir a confirmação diagnóstica, referência e tratamento, realizem o rastreamento 

do câncer colorretal em pessoas acima de 45 anos, por meio do exame de sangue 

oculto de fezes.  Os pacientes que apresentarem resultados positivos devem fazer 

uma colonoscopia ou retossigmoidoscopia, onde o médico visualizará a parte interna 

do intestino buscando o câncer ou pólipos que possam vir a se transformar em 

câncer (BRASIL, 2011). 

Além dos fatores apontados, outras variáveis ligadas aos hábitos de vida 

estão sendo relacionadas ao CCR, tanto quando se trata na minimização do risco 

como da sua elevação. Em uma pesquisa recente, que relaciona alimentos, nutrição, 

atividade física e prevenção do câncer mostra como sinais importantes para a 

diminuição do risco da doença: a dieta alimentar rica em nutrientes como: fibra, alho, 

leite, cálcio e também a prática de atividade física (SÃO PAULO, 2009). 

 

5.3 Colonoscopia 

 

O rastreamento correto é a forma mais eficaz para a constatação do CCR em 

fases iniciais de desenvolvimento. Junto com o exame de sangue oculto nas fezes e 

de antígeno carcinoembriônico a colonoscopia tem sido um dos principais exames 

para a identificação do câncer (SOUZA et. al., 2018). 

Colonoscopia: permite o exame visual de todo o cólon e reto e apresenta 
sensibilidade superior a 90% para pólipos maiores e CCR. É um método 
considerado de alta complexidade, invasivo, com custo mais elevado; 
requer sedação e preparo adequado do intestino, sendo atualmente 
indicado quando da presença de sintomas e para o seguimento dos casos 
positivos dos exames de rastreamento (DRUCKER, 2009, p. 5). 
 

 

No exame de colonoscopia, o médico observa todo o cólon e o reto com um 

colonoscópio, um tubo fino, flexível, com uma pequena câmera de vídeo na 

extremidade. O colonoscópio é introduzido no ânus reto e no cólon, sendo que 

equipamentos específicos podem ser postos através do objetivo para biopsiar, 

quando há necessidade, ou retirar quaisquer corpos estranhos como os pólipos. 

(ACS, 2020). 

O câncer do cólon e do reto tem a particularidade de exibir lesão 
precursora conhecida que é o pólipo adenomatoso. O tempo 
estimado para aparecimento do adenoma, seu crescimento e 
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transformação em tumor é superior a 10 anos, período este 
suficientemente longo para permitir sua identificação, ressecção e, 
portanto, prevenção do câncer (HABR-GAMA, 2005, p.2). 
 

Ainda segundo a autora, a alta prevalência do CCR e a discrepância nos 

resultados obtidos no tratamento, segundo o estágio do CCR, esclarecem os 

empenhos para identificação inicial e de sua busca na população de risco para a 

doença.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Descrição do Problema Selecionado: Dor Abdominal 

 

O tema que resolvemos abordar, devido à alta prevalência de atendimentos 

relativos ao assunto, dor abdominal, por se tratar de condição por vezes aguda e 

grave, em outras simples e de fácil resolução no âmbito da UBS, e ainda em outras 

pela falta de rastreio adequado de condições oncológicas e falta de referenciamento. 

Em nossa unidade trata-se de cerca de 50% dos atendimentos de demanda 

espontânea. 

Dentre as questões mais relevantes, observamos condições de maior 

frequência de procura, as que não sendo intermediadas levam a mal desfecho 

(internação, óbito), as de fácil resolução clínica e condições consequentes de mal 

acompanhamento, rastreio. Citando algumas: 

Quadro 2- Descritores do problema de dor abdominal do ESFIII, Pirapetinga-MG 

Descritores do Problema Importância Fonte 

Maior frequência dos 
atendimentos por dor 
abdominal 

- Dores de baixo ventre, 
recorrentes mediadas por 
esforço físico na atividade 
de rotina – Hérnias de 
parede abdominal 

Registro da Equipe 

Fácil resolução clínica 
- Pirose / Má digestão  

- Síndromes diarreicas / 
Parasitoses  

- Constipação  

- Cólica menstrual  

Registro da Equipe 

Deficiência de 
acompanhamento clínico / 
Rastreio ineficaz 

- Fimose fora da faixa 
infantil  

- Hidrocele / Varicocele 

- Colecistite 

- Doença diverticular 

- Câncer intestinal  
 

Registro da Equipe 

Alta gravidade 
- Abdome agudo 
(Apendicite Aguda, 
Obstrução Intestinal, 
Diverticulite Aguda, 
Isquemia Mesentérica, 

Registro da Equipe 
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Trauma Abdominal) 

- Colecistite Aguda  

- Pancreatite Aguda  
 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Dentre tais problemas citados, existem uma gama de fatores causais, nem 

todos comum a todas as condições, porém alguns se correlacionam mesmo que de 

forma indireta. 

Como fatores comuns causadores de dores abdominais, podemos citar: 

• Atividade cotidiana 

• Padrão alimentar  

• Sedentarismo 

• Obesidade  

• Fator genético  

• Envelhecimento populacional  

• Não periodicidade de acompanhamento clínico  

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

 Um bom projeto para nossa equipe visando diminuir a incidência de 

agravamentos e prevalência de condições agudas por dor abdominal na unidade 

envolve diversas medidas parcialmente possíveis e outras completamente. Como 

maior dificuldade temos: 

O melhor gerenciamento da saúde municipal com bom acesso à atenção 

secundária e terciária, referência e contrarreferência, facilitando assim a 

resolubilidade de condição aguda mais grave, tanto para tratamento quanto exames 

diagnósticos. 

Entretanto, pertinente ao trabalho da equipe e de intervenção menos 

complicada podemos listar algumas causas: 

• Elevado número de pacientes se queixando de dor abdominal; 
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• Alto número de atendimentos em demanda espontânea que impedem a 

realização de consultas rotineiras aos pacientes;  

• Territorização ineficiente. 

 

6.4 Desenho das operações 

 

No Planejamento Estratégico Situacional (PES), segundo Campos, Faria e 

Santos (2010, p.68), 

O plano é entendido como um instrumento para ser utilizado em 
situações de baixa governabilidade. Para analisar a viabilidade de 
um plano, inicialmente devem ser identificadas três variáveis 
fundamentais: quais são os atores que controlam recursos críticos 
das operações que compõem o plano; quais recursos cada um 
desses atores controla; qual a motivação de cada ator em relação 
aos objetivos pretendidos com o plano. 

 E então, definir operações/ações estratégicas capazes de construir 

viabilidade para o plano ou motivar o ator que controla os recursos críticos 

(CAMPOS; FARIA;  SANTOS, 2010).  

Os quadros a seguir representam cada um desses passos realizados para cada nó 

crtico. 

Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta 

prevalência de Dor Abdominal”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família do município Piratininga Minas Gerais 
 

Nó crítico 1 Elevado número de pacientes se queixando de Dor Abdominal 

Operação 
(operações) 

Orientar conhecimento de forma operativa e contínua.  

Projeto “Vamos falar sobre as dores na região da barriga?” 

Resultados 
esperados 

Menor número de pacientes que adia a procura de atendimento por não dar 
importância aos sinais e sintomas já existentes. 

Produtos  Palestras, confecção de material de fácil entendimento. Questionário básico 
sobre sinais e sintomas variados para incentivar a forma ativa do 
conhecimento no usuário. 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: Informação sobre as patologias a serem trabalhadas 

Organizacional: Equipes para palestra e material didático 
 
Financeiro: Para cartilhas didáticas. 

Recursos críticos Financeiro: Para cartilhas didáticas 

Controle dos 
recursos críticos 

Gerencia da Atenção básica 

Ações estratégicas Financeiro: Evidenciar que o uso do material e importante para o 

Excluído: í

Excluído: ¶

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

 

 

esclarecimento de dúvidas e fixação do conteúdo. 

Prazo Um a dois meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Grupo de ACS. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reunião quinzenal com equipe participante, para a reflexão sobre o processo 
de trabalho.  

  

Nó crítico2 Alto número de atendimentos em demanda Espontânea  

Operação 
(operações) 

Operacionalizar a organização de agendamentos. 

Projeto  “Facilitando o seu acesso ao Atendimento Médico” 

Resultados 
esperados 

A manutenção de consultas rotineiras melhor frequentada evitando que 
pacientes busquem tanto o atendimento urgente. 

Produtos  Material administrativo para confecção de cadernos/agendas para cada grupo. 
Dados atualizados de todos adscritos da área. 

Recursos 
necessários 

Organizacional: Boa ação conjunta entre equipe para efetividade do 
processo. 

Recursos críticos - 

Controle dos 
recursos críticos 

Gerencia da Atenção básica 

Ações estratégicas - 

Prazo 90 dias. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeira da unidade e grupo de ACS. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reunião quinzenal com equipe participante, para a reflexão sobre o processo 
de trabalho. 

Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico2” relacionado ao problema “Alto número 

de atendimentos de demanda espontânea”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família do município Piratininga Minas Gerais. 
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Quadro 5- Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 

“Territorialização ineficiente”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família do município Piratininga Minas Gerais. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nó crítico 3 Territorialização Ineficiente  

Operação 

(operações) 

Engajar a população a se familiarizar com sua unidade ESF 

Projeto  “Seu Posto de Saúde, sua Casa “ 

Resultados 

esperados 

População aderindo melhor as rotinas de sua ESF, aprendendo a buscar por 

ela nos momentos de necessidade e mantendo participação ativa nos projetos 

de saúde. 

Produtos  Divulgação de novas medidas de atendimento  

Recursos 

necessários 

Organizacional: Promoção dos eventos 

Político: Ajuda na divulgação e distribuição de recursos de forma igualitária 

entre as unidades de saúde. 

Financeiro: Para Folhetos, carros de som. 

Recursos críticos Político: Ajuda na divulgação e distribuição de recursos de forma igualitária 

entre as unidades de saúde. 

Controle dos 

recursos críticos 

Gerencia da Atenção básica  

Ações estratégicas Montar estratégia de convencimento junto a secretaria de saúde a investir na 

ideia de descentralizar o atendimento do ESF III (região central ) 

Prazo 90 a 120 dias. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Coordenador das ESF 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Reunião quinzenal com equipe participante, para a reflexão sobre o processo 

de trabalho. 
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O plano de intervenção proposto busca criar e implementar ações 

estratégicas para não só proporcionar o dignóstico precoce Câncer Colorretal mas 

também prevenir a doença. 

Assim, espera-se ter um melhor prognóstico dos indivíduos portadores de 

CCR ou portadores de Pólipos Intestinas nos individuos adscritos da área de 

abrangência da ESF. 

Com a realização do presente trabalho foi possível compreender que é 

necessário e urgente a utilização de melhores medidas governamentais para sua 

correta prevenção do cancêr de colorretal, além de capacitação adequada e 

constante da equipe de saúde, buscando-se amenizar a incidência da patologia. 

Espera-se que este plano de intervenção seja implemetado e motive a equipe para 

novos estudos e projetos nessa área do conhecimento científico. 
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