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RESUMO  

 

O cancro colorretal é uma das principais causas de morte relacionadas com cancro, com 
incidência especialmente elevada em países desenvolvidos sendo a implementação de programas 
de rastreio essencial na diminuição da mortalidade. 

Em Portugal, nos últimos anos, a incidência do cancro colorretal tem aumentado 
significativamente, mas sabe-se que o mesmo pode ser prevenido e tratado. A literatura consultada 
dá-nos conta que a população não assume atitudes positivas em relação ao método de rastreio e 
não apresenta conhecimentos suficientes sobre este problema, tão importante de saúde pública.  

De facto, o cancro colorretal é uma das neoplasias malignas mais suscetíveis de ser 
evitada através da prevenção primária e do seu rastreio. 

Sobressaem as funções do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e as suas 
competências para dar resposta aos diferentes desafios na saúde que as comunidades enfrentam. 

Assim, neste estudo objetivou-se avaliar a adesão dos utentes ao rastreio do cancro 
colorretal, ao realizarem a colonoscopia e a PSOF, avaliando os conhecimentos, atitudes, 
comportamentos e a informação relativa ao cancro colorretal dos utentes de uma Unidade de 
Saúde Familiar da região centro, para assim desenvolver estratégias que visem a diminuição das 
barreiras à adesão ao rastreio do cancro colorretal. Para isso, caracterizaram-se as condições 
sociodemográficas; o estado de saúde dos utentes; identificou-se o nível de conhecimento sobre 
os fatores de risco e rastreio; analisaram-se as atitudes desses utentes sobre a prevenção e 
diagnóstico precoce do cancro colorretal e a informação sobre o seu comportamento, bem como 
as fontes de informação disponíveis.  

Realizou-se um estudo transversal, descritivo e de carater quantitativo, numa amostra não 
probabilística por conveniência de 425 inquiridos numa Unidade de Saúde Familiar da região 
centro, apresentando uma média de idades entre os 50 e 74 anos, sendo 55,5% do sexo feminino. 

Para obtenção dos dados recorreu-se à aplicação de um questionário concebido no estudo 
Knowledge, attitudes, and preventive practices about colorectal cancer among adults in na área 

of Southern Italy, testado para a população portuguesa por Forno (2009).  
Os dados obtidos foram analisados através do Statistical Program for Social Sciences 

(SPSS) versão 24 de 2016.  
Cerca de 47,1% não demonstraram conhecimento dos exames de rastreio, mas a maioria 

tinha conhecimento de pelo menos um dos principais exames de rastreio (Pesquisa de sangue 
oculto nas fezes e Colonoscopia). 50,4% apresentaram uma atitude positiva moderada em relação 
à realização de exames de rastreio, tendo sido atribuído um especial destaque à utilidade dos 
exames de rastreio do cancro colorretal. A esta postura associou-se o facto de terem conhecimento 
da definição do cancro colorretal (94,8%) e obterem informação através dos enfermeiros e da 
comunicação social.  
 Os resultados desta investigação apontam para a necessidade de implementação de 
estratégias que visem o aumento da adesão ao rastreio do cancro colorretal (realização da 
colonoscopia e PSOF), diminuindo assim a morbimortalidade, sendo essencial a articulação entre 
os vários profissionais de saúde, para assim conduzir à obtenção de ganhos em saúde.  
 
 
Palavras-chave: Cancro colorretal, Conhecimentos, Atitudes, Comportamentos, Rastreio, 
Adesão. 
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ABSTRACT 

 
Colorectal Cancer is one of the main related causes of death with cancer, with incidence 

particularly raised in developed countries, with the implementation of programmes of essential 
tracing in the decrease of mortality. 

In Portugal, in recent years, the incidence of colorectal cancer has increased significantly, 
however it is known that it can be prevented and treated. According to the literature reviewed and 
analysed, the results revealed that the population does not take positive attitudes towards the 
screening method and it is not aware of this crucial problem of public health. In fact, the colorectal 
cancer is one of malignant neoplasia more likely to be prevented by primary prevention and 
screening. 

It enlightens the strategic positioning of the Specialist Nurse in Community Nursing and 
his/her skills to give responses to the different health challenges faced by communities. 

Consequently, this study aimed to evaluate adherence of users to screening for colorectal 
cancer, assessing knowledge, attitudes, behaviors and relative information to CRC’ s Family 
Health Unit in the central region in order to develop strategies intended to lessen barriers to the 
acceptance of colorectal cancer screening. For this purpose, the sociodemographic conditions, the 
patient’s health status, the level of awareness about the risk factors and screening approaches were 
spotted and the patients’ attitudes were analysed on the prevention and early diagnosis of the 
colorectal cancer.  

A cross-sectional, descriptive and quantitative character survey was held in a non-
probability sample by accordance of 425 respondents in a Family Health Unit in the central 
region, between the ages of 50 and 74 years, 55.5% female and 41.6% male. After obtaining 
permits and informed consent, a questionnaire was applied to study Knowledge, Attitudes and 
Preventive Practices about Colorectal cancer among adults in the southern regions of Italy tested 
for the Portuguese population by Forno (2009). 

The data obtained were analysed through the Statistical Program for Social Sciences 
(SPSS), version 24 of 2016.  

According to the results, 63.8% of respondents demonstrated having less insight of risk 
factors, which was significantly associated with age (the higher the age the lower the knowledge). 
Up to 47.1% did not demonstrate being conscious of the screening tests, meanwhile, the majority 
did and understand the importance of at least one major screening (Occult research in feces and 
Colonoscopy). 50.4% depicted a moderate positive attitude to screening exams having the 
usefulness of screening of the colorectal cancer been highly scored. This posture was associated 
with the fact that they had already known the definition of colorectal cancer (94.8%) and have 
obtained the information through the nurses and communication. 

The results of this research point out to the need for the application of strategies aimed at 
excelling the acceptance to colorectal cancer screening, thus decreasing the morbidity and 
mortality, it is essential the articulation between the various health professionals leading to health 
gains.  
 
 
Key words: Colorectal Cancer, Knowledge, Attitudes, Behaviors, Screening, Adhesion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a um aumento regular da incidência do cancro 

no nosso país, a uma taxa constante de, aproximadamente, 3% ao ano. Este aumento resulta do 

envelhecimento da população, fruto do aumento da taxa de sucesso no tratamento do mesmo, e 

das modificações nos estilos de vida, das pessoas (DGS, 2017a).  

Segundo a Direção Geral de Saúde (2017a), a evolução do panorama da Oncologia em 

Portugal e no mundo tem colocado desafios crescentes aos sistemas de saúde, sendo necessário, 

cada vez mais, a implementação de planos de cuidados ajustados e individualizados em 

associação ao desenvolvimento de sistemas de saúde baseados em estratégias de melhoria, 

sustentadas em políticas de gestão e de empowerment pessoal. 

A doença oncológica é um problema de saúde pública complexo, contribuindo para uma 

percentagem progressivamente elevada da mortalidade geral, com um acréscimo significativo na 

incidência e na mortalidade por neoplasias malignas nas últimas décadas (Soares, 2014), 

exigindo-se abordagens multidisciplinares, nas quais a promoção da saúde e a prevenção da 

doença se revelam prioritárias e transversais a outros programas regionais existentes em Portugal 

(DGS, 2017b).  

 Esta situação é justificada sobretudo pela falta de medidas preventivas eficazes, 

nomeadamente de programas de rastreio organizados. A deteção precoce da doença potencia a 

eficácia do tratamento e, como tal, a implementação de programas de rastreio tem impacto 

significativo nas taxas de morbimortalidade, direta ou indiretamente associadas a esta patologia 

(DGS, 2018a). 

O cancro colorretal (CCR) é considerado atualmente um problema de saúde a nível 

mundial. Segundo a Europacolon Portugal, sendo estes os dados mais recentes, num relatório da 

GLOBOCAN em 2012, os dados epidemiológicos de CCR a nível nacional revelaram que esta 

neoplasia constitui a segunda causa de incidência nos homens (14,8%) e mulheres (14,1%), sendo 

a primeira causa de morte por cancro em ambos os sexos (15,7%), correspondente a um total de 

7129 novos casos anuais e de 3797 casos de morte.  

Segundo os mesmos autores, existem mais de 80 mil utentes ativos e 50 % da população 

desconhece os sintomas desta patologia, estimando-se um aumento do número absoluto de casos 

nas próximas décadas. No entanto, muitas destas mortes seriam potencialmente evitadas através 

de medidas de prevenção primária e secundária.  

Esta neoplasia tem um profundo impacto nos utentes, nos familiares e na sociedade em 

geral, sendo provavelmente a doença mais temida pela população em geral (DGS, 2007). 
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Sendo uma das neoplasias mais prevalentes a nível mundial, com uma história natural, 

longa, bem conhecida, suscetível de ser evitada através da prevenção primária e do seu rastreio 

(Soares, 2014), é passível uma rápida deteção e um tratamento precoce (Figueiredo, 2013).  

Em Portugal, os rastreios de base populacional têm progredido lentamente e de forma 

muito variável nas diferentes regiões e o rastreio do CCR tem apenas programas baseados na 

Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSOF) de forma oportunístico. Atendendo a que existe um 

processo legislativo em curso desde o mês de setembro 2017, que regulará os rastreios do Cancro 

do Cólon e do Reto a nível nacional, irá ser retirada a Norma nº 003/2014 de 31/03/2014, já 

existente sobre rastreio oportunístico e diagnóstico do cancro do cólon e do reto no adulto.  

No âmbito do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, a Direção-Geral da 

Saúde (2018) informa que o rastreio do CCR é reconhecidamente uma necessidade pela 

morbilidade e mortalidade associada a estas neoplasias, sabendo-se que os programas de rastreio 

podem ter um impacto significativo na redução de incidência e de mortalidade. Este programa 

diminui a mortalidade por cancro colorretal em aproximadamente 16%, tendo sido demonstrada 

a sua utilidade através de estudos controlados, em rastreios de base populacional.  

Muitas estratégias deverão ser desenvolvidas a nível dos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP), através da educação para a saúde, para colmatar as falhas na adesão ao rastreio, nas quais 

a enfermagem comunitária pode contribuir com intervenções individuais, familiares e coletivas, 

assumindo o compromisso de ir ao encontro das suas necessidades. Segundo Branco (2011) 

nenhuma sociedade será saudável de uma forma integral, se não estiver esclarecida dos fatores de 

risco e métodos de rastreio que podem influenciar a ocorrência de doenças. 

Existe evidência científica que um terço dos casos de cancro é evitável, conforme têm 

demonstrado numerosos estudos epidemiológicos (Malvezzi, Carioli, Bertuccio, Boffetta, Levi, 

La Vecchia, Negri, 2018). 

A prevenção do cancro visa combater e controlar os fatores determinantes de doença, 

através de medidas de saúde pública, relacionadas com os estilos de vida saudáveis, necessitando 

de uma boa articulação entre as diferentes políticas da saúde. A capacitação das pessoas é de 

extrema importância, pois está relacionada diretamente com o nível de literacia em saúde das 

mesmas.  

Pelo facto, e após reflexão sobre o tema, justifica-se a realização de um estudo 

subordinado ao tema “Adesão ao Rastreio do Cancro Colorretal” numa Unidade de Saúde 

Familiar da região centro.  

Neste sentido, considera-se ser pertinente identificar os conhecimentos, atitudes, 

comportamentos e a informação relativa ao CCR dos utentes de uma Unidade de Saúde Familiar, 

para assim desenvolver estratégias que visem a diminuição das barreiras de adesão ao rastreio do 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malvezzi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29562308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carioli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29562308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertuccio%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29562308
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mesmo, capacitando os utentes para o autocuidado, uma vez que a deteção precoce se tem 

mostrado eficaz, não só em relação à redução da taxa da mortalidade como da sua incidência. 

Neste sentido desenvolveu-se um estudo transversal, descritivo e de carater quantitativo, 

que pretende responder à seguinte questão de investigação: “Qual a adesão dos utentes face ao 

rastreio do CCR?”. 

Com o fim de orientar a investigação formulou-se o objetivo geral: “Avaliar a adesão dos 

utentes face ao Rastreio Cancro Colorretal”. 

Neste sentido emergem os seguintes objetivos específicos: 

- Caracterizar os níveis de conhecimentos dos utentes face ao rastreio CCR; 

- Caracterizar as atitudes dos utentes face ao rastreio CCR; 

- Caracterizar os comportamentos dos utentes face ao rastreio CCR; 

- Caracterizar as fontes de informação adquirida dos utentes face ao rastreio CCR. 

A população alvo foram 4684 utentes com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, 

tendo sido selecionados numa amostra não probabilística por conveniência, constituída por 425 

participantes, aos quais foi solicitada a participação no estudo que decorreu no período 

compreendido entre novembro/dezembro de 2016 e janeiro de 2017.  

De modo a situar o tema em questão e enquadrá-lo metodologicamente, o presente 

trabalho está organizado em duas partes. No enquadramento teórico, encontra-se a revisão 

bibliográfica, onde se sustenta a investigação abordando temáticas como o cancro colorretal, as 

ações de prevenção e a importância do contributo do enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária.  

Na segunda parte abordam-se os aspetos metodológicos do estudo, onde inicialmente se 

descreve a metodologia utilizada e os objetivos propostos, sendo posteriormente apresentados os 

resultados obtidos, a respetiva discussão e as conclusões finais do trabalho. Apresentam-se ainda 

as referências bibliográficas, apêndices e anexos. 

As principais fontes bibliográficas tiveram origem em documentos oficiais de 

organizações internacionais e nacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a Direção Geral 

de Saúde (DGS), o GLOBOCAN, entre outros. Para a elaboração deste trabalho recorreu-se 

também a pesquisa bibliográfica com base em estudos existentes em bases de dados como a 

Scielo, a Elsevier, os Repositórios Científicos de Acesso Aberto em Portugal e o National Center 

for Biotechnology Information (NCBI). 

 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii-PTE3ojbAhXJRhQKHZQHANwQFjAAegQIARAu&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&usg=AOvVaw1BN1OCj6TGyzHo6_V3fZJe
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii-PTE3ojbAhXJRhQKHZQHANwQFjAAegQIARAu&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&usg=AOvVaw1BN1OCj6TGyzHo6_V3fZJe
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1 – CANCRO COLORRETAL 

 

Segundo o National Cancer Institute (2017), o cancro é definido como o termo usado para 

doenças em que as células se dividem anormalmente sem controlo, invadindo outros tecidos. As 

células do cancro podem propagar-se para outras partes do corpo através do sistema sanguíneo e 

linfático. 

O Cancro Colorretal é um dos principais problemas de saúde na população dos países 

desenvolvidos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2012), 

anualmente cerca de 14,1 milhões de novos casos de cancro são diagnosticados, podendo-se 

reduzir a sua prevalência, bem como a morbimortalidade que lhe está associada pela 

implementação de estratégias de prevenção, deteção e tratamento precoce.  

 

 

1.1 – ANATOMOFISIOLOGIA DO INTESTINO GROSSO 
 

O intestino grosso é a parte final do tudo digestivo e tem a função defecadora e de 

reabsorção de água, sendo que o colon e o reto estão inseridos no segmento do intestino grosso 

(Forno, 2009). 

 Segundo Seeley, Stephens e Tate (2011), o cego é a porção proximal do intestino grosso, 

sendo o local onde o intestino delgado e o intestino grosso se unem na junção ileocecal. O colon 

mede 1,5 – 1,8 m de comprimento e divide-se em quatro partes: colon ascendente, transverso, 

descendente e sigmoide (fig 1). 

 

 

Figura 1 - Intestino Grosso 

Fonte: http://www.combateaocancer.com/informacoes-sobre-o-cancer-colorretal-intestino-grosso/ 

 

 

http://www.combateaocancer.com/informacoes-sobre-o-cancer-colorretal-intestino-grosso/
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1.2 – CARCINOGÉNESE DO CANCRO COLORRETAL 
  

O CCR representa um conjunto de neoplasias malignas, que podem estar localizadas no 

cego, apêndice, cólon (ascendente, ângulo hepático, transverso, ângulo esplénico, descendente), 

sigmoide, na transição reto-sigmóidea, reto e canal anal. Histologicamente, a maioria destas 

neoplasias são adenocarcinomas (WHO, 2016). 

A patogénese do CCR é heterogénea e multifatorial, e geralmente, inicia-se por um pólipo 

sem malignidade, que se transforma em pólipos adenomatosos com áreas displásicas, que podem 

invadir a parede do cólon ou do reto e progredir localmente ou através de disseminação linfática 

ou venosa (Rakel, 2017), o que induz uma variada sintomatologia, que não é exclusiva do CCR, 

como hematoquezia/melena/retorragia, dor abdominal e distúrbios gastrointestinais (obstipação 

ou diarreia alternados) (Ferreira, 2016). 

É cada vez mais evidente a importância da genética, sendo que, muitas vezes, o 

desenvolvimento e a transformação carcinogénica dos pólipos e adenomas intestinais estão 

relacionados com mutações genéticas específicas (Monahan, Sands, Neighbors, Marek, Green, 

2013).  

A carcinogénese colorretal está dependente de múltiplas e sucessivas alterações genéticas 

e epigenéticas numa célula normal, promovendo um crescimento celular descontrolado 

(Worthley, Whitehall, Leggett, 2007), e tem a particularidade de exibir lesões percursoras 

conhecidas por pólipos adenomatosos ou adenomas, designadas de lesões benignas, que se 

desenvolvem através de uma serie de alterações genéticas durante um longo período de tempo 

(Bretthauer, 2011). 

 Na figura 2 estão representadas, de forma resumida as alterações que ocorrem durante a 

carcinogénese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Carcinogénese do CCR 

Fonte: http://dica-truques.blogspot.pt/2015/04/prevencao-e-fatores-de-risco-para.html 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worthley%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657831
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehall%20VL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657831
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leggett%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657831
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A maioria dos pólipos colorretais são assintomáticos e identificados durante a realização 

de colonoscopia (Sudoyo, Lesmana, Krisnuhoni, Pakasi, Cahyadinata, Lesman, 2014). A 

frequência de pólipos em utentes assintomáticos é de aproximadamente 9% em idades inferiores 

a 50 anos e de 17 a 21% em idosos. No entanto, em estudos de necropsia esta percentagem revelou 

ser superior a 50% (Teixeira, 2009).  

Sabemos ainda que a prevalência de pólipos adenomatosos aumenta de 20% a 25% na 

idade dos 50 anos e para 50% na idade dos 75 a 80 anos (Melo e Braga, 2003). 

Os pólipos mais frequentemente identificados são os adenomatosos e hiperplásicos. Cerca 

de 60% dos pólipos surgem no reto e sigmóide e são geralmente benignos (hiperplásicos ou 

inflamatórios). Os pólipos hiperplásicos surgem em ambos os sexos, são sésseis e normalmente 

não evoluem para cancro. Em 80 a 90% dos casos têm um diâmetro ≤10mm e apresentam-se 

como lesões únicas (Teixeira, 2009; Sudoyo, Lesmana, Krisnuhoni, Pakasi, Cahyadinata, 

Lesmana, 2014). No cólon restante, 60 a 80% das vezes são adenomas e os pólipos com dimensões 

≥35mm (1%) são mais frequentes no cego e cólon ascendente. Os adenomas constituem cerca de 

dois terços dos pólipos, são mais frequentes no homem, aumentando com a idade (nos países 

ocidentais estão presentes em cerca de 50% dos adultos aos 50 anos).  

O risco de malignidade relaciona-se com a dimensão do pólipo, com a presença de 

displasia de alto grau e com a arquitetura e número de pólipos, sendo importante privilegiar a 

vigilância em utentes com mais de três adenomas ou com adenomas avançados.  

Uma vez que a quase totalidade dos CCR (95%) têm origem num adenoma, a sua deteção 

precoce e exérese é fundamental para evitar o seu crescimento e a transformação em adenoma-

carcinoma que ocorre num período médio de 10 a 15 anos (a conversão de grandes adenomas em 

CCR é de cerca de 1% ao ano). Esta medida permite reduzir o risco de CCR em 76 a 90% dos 

casos (Teixeira, 2009; Kaminski, Regula, Kraszewska, et al., 2014).  

Os ganhos resultantes do conhecimento da genética do cancro permitiram saber que o 

adenoma e o carcinoma surgem no contexto da instabilidade genómica, através da qual as células 

do epitélio adquirem o número de mutações necessárias para dar origem à neoplasia. 

 

 

1.3 - EPIDEMIOLOGIA 

 

Em Portugal, segundo o Plano Nacional de Prevenção e Controle das Doenças 

Oncológicas (DGS, 2007), a vigilância epidemiológica abrange uma atividade sistemática e 

continuada na recolha, tratamento e divulgação de dados e fatores relacionados com a 

epidemiologia do cancro. Este sistema de vigilância é uma área importante para a prevenção, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaminski%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20463339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Regula%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20463339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kraszewska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20463339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butruk%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20463339
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planeamento e gestão dos cuidados de saúde pois recolhe informação sobre novos casos de cancro 

e acompanha a sua evolução ao longo da vida.  

O CCR é classificado como a quarta causa de morte por cancro no mundo, sendo a terceira 

neoplasia mais comum nos homens e a segunda nas mulheres, registando-se mais de 693.993 de 

mortes em todo o mundo para ambos os sexos. As taxas de incidência e mortalidade diferem entre 

homens e mulheres (1,4:1), com uma estimativa de 746.298 novos casos e de 373.639 mortes nos 

homens, e de 614.304 novos casos e 320.294 mortes nas mulheres em 2012.  

Em 2012, como se verifica na figura 3, a nível mundial o cancro da mama apresenta maior 

incidência, seguindo-se o cancro da próstata, o cancro do pulmão, e logo depois pelo CCR. 

Enquanto o cancro com maior taxa de mortalidade a nível mundial é o pulmão, encontrando-se o 

cancro colorretal encontra-se em quinto lugar da tabela mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Taxa de incidência e mortalidade padronizada de cancro por idade, em ambos os sexos, no 

mundo (2012) 

Fonte: GLOBOCAN, 2012. Acedido em http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx  

 

As taxas de incidência mais elevadas são referenciadas nos países desenvolvidos, tais 

como Austrália, Nova Zelândia, Europa e América do Norte. Contudo tem-se assistido a um forte 

incremento das taxas de incidência em regiões historicamente de baixo risco, como são exemplo 

a Ásia Oriental e a Europa do Leste, como demonstra a figura 4 (WHO, 2012; Global Burden of 

Disease Cancer Collaboration, 2017). 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Global%20Burden%20of%20Disease%20Cancer%20Collaboration%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Global%20Burden%20of%20Disease%20Cancer%20Collaboration%5BCorporate%20Author%5D
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Cerca de 55% de todos estes casos ocorrem em regiões economicamente desenvolvidas 

(Ferlay, Soerjomataram, Dikshit, Eser, Mathers, Rebelo, Parkin, Forman, Bray, 2015), o que se 

encontra amplamente relacionado com o tipo de dieta adotada nestes locais, especificamente a 

dieta ocidental e as modificações dos estilos de vida (Scarpa, Ruffolo, Erroi, Fiorot, Basato, 

Pozza, Canal, Massani, Cavali, Antoniutti, Bassi, Castoro, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Estimativa da incidência, mortalidade e prevalência do Cancro colorretal no mundo, 2012. 

Fonte: GLOBOCAN, 2012.  

 

Em 2011, a American Cancer Society estimou a existência de 101.340 novos casos de 

Cancro do Colon e 39.870 casos de Cancro do Reto. As taxas de incidência do CCR têm 

diminuído durante as duas últimas décadas. Este declínio acelerou de 1998 a 2007, pelo resultado 

do aumento de informação sobre o rastreio, nomeadamente para realização de colonoscopia e 

remoção de pólipos colorretais. 

Para o ano 2017 a American Cancer Society já registou novos casos de CCR e estima-se 

que 135.430 pessoas venham a ter CCR, apesar de permanecer um ligeiro declínio desde os anos 

anteriores.  

http://ar.iiarjournals.org/search?author1=MARCO+SCARPA&sortspec=date&submit=Submit
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Em Portugal, o paradigma é diferente, pois o CCR foi considerado o tipo de cancro que 

provocou mais mortes em ambos os sexos (15,7%) e o mais incidente (14,5%) (WHO, 2012), 

representando mais de nove mortes por dia. As taxas de incidência do CCR em Portugal são 

superiores às europeias (respetivamente, 47,94% e 23,73%/100.000 habitantes em Portugal em 

oposição a 33,15% e 16,73%/100.000 habitantes na Europa). Em Portugal continental, os anos 

potenciais de vida perdidos no ano de 2012 em função do CCR apresentou uma média de 11,48 

anos.  

Apesar dos avanços nos métodos de rastreio, diagnóstico e das novas terapêuticas, a 

incidência continua a aumentar, em especial em idades mais jovens (≤ 50 anos) (Ahnen, Wade, 

Jones, Sifri, Mendoza, Greenamyer, 2014), embora ambos os sexos estejam em maior risco em 

idades ≥ 70 anos (Brenner, Kloor e Pox, 2014). Também é de salientar que a taxa de mortalidade 

associada ao CCR está progressivamente a diminuir (Jemal, Ward, Johnson, Cronin, Ma, Ryerson, 

Mariotto, Lake, Wilson, Sherman, Anderson, Henley, Kohler, Penberthy, Feuer, Weir, 2017).  

 Como verificamos no quadro 1, em Portugal o número de óbitos é superior nos homens 

comparativamente às mulheres no decorrer dos anos de 2011 a 2015, havendo um aumento no 

número de óbitos de 2014 para 2015. 

 

Quadro 1 - Indicadores de mortalidade relativos ao cancro colorretal, por sexo, em Portugal (2010/2015) 

Cancro colorretal 2011 2012 2013 2014 2015 
H / M 

Nº óbitos 3791 3776 3803 3760 3812 
Taxa mortalidade 

padronizada 
 

21,6 
 

21,2 
 

21,2 
 

20,5 
 

20,3 
HOMENS 

Nº óbitos 2161 2222 2213 2181 2284 
Taxa mortalidade 

padronizada 
 

29,6 
 

29,7 
 

29,4 
 

28,3 
 

29,1 
MULHERES 

Nº óbitos 1630 1552 1590 1579 1525 
Taxa mortalidade 

padronizada 
 

15,6 
 

14,9 
 

15,1 
 

14,7 
 

13,8 
Nota: Taxas por 100 000 habitantes. 
Fonte: PNDO, 2017. 

 

Segundo a DGS (2015a), a transformação epidemiológica da Oncologia, tem 

proporcionado um aumento progressivo de novos casos anuais e um aumento da média de idades 

da população afetada. Em Portugal, os homens com cancro colorretal, apresentam uma elevada 

taxa de mortalidade correspondendo a 25%, o que justifica uma particular preocupação. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brenner%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24225001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kloor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24225001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pox%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24225001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jemal%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28376154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ward%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28376154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28376154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28376154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weir%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28376154
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Existe uma assimetria entre o interior e o litoral, que se reflete tanto na incidência como 

na mortalidade. É de realçar um menor índice de mortalidade nos grandes centros urbanos e peri-

urbanos de Lisboa e Porto.  

Num estudo realizado por Forno, Poças e Matos (2012), em que pretendiam identificar 

fatores que contribuíssem para a baixa taxa de adesão ao rastreio do CCR, numa população 

residente em quinze freguesias da cidade do Porto, estudaram-se fatores como as características 

sociodemográficas, conhecimentos acerca do CCR, atitudes relativas ao CCR, comportamentos 

acerca dos cuidados de saúde e tipo de informação sobre o CCR. Concluíram que a população 

evidenciava falta de conhecimentos em relação à importância do rastreio e portanto, uma prática 

de rastreio reduzida, apesar de se mostrar recetiva para o mesmo.  

São muitas as barreiras que o rastreio do CCR tem de ultrapassar. Estas barreiras estão 

relacionadas não apenas com os cidadãos, mas também com os profissionais de saúde. Estes 

fatores relacionam-se entre si e se a informação é essencial, a gratuitidade não é menos 

importante. Por outro lado, quanto mais direto for o contacto entre o médico e o seu utente, maior 

será a probabilidade de realizar a estratégia proposta (Pinto, 2012).  

Segundo a DGS (2014a) e, de acordo com as projeções nacionais e internacionais, a 

evolução demográfica e a exposição a fatores de risco determinarão um aumento da incidência de 

doenças oncológicas nos próximos anos. 

 

 

1.4 – FATORES DE RISCO / FATORES PROTETORES 
 

Segundo o National Cancer Institute (2014) tudo o que aumenta a probabilidade de 

desenvolver cancro é designado de fator de risco. Um fator de risco é um determinante que afeta 

a hipótese de contrair uma doença, neste caso específico, de desenvolver cancro colorretal. Alguns 

fatores de risco não podem ser alterados e intitulam-se “Fatores de Risco Não Modificáveis”, 

outros podem e são denominados “Fatores de Risco Modificáveis”. Os fatores modificáveis 

incluem a obesidade, tabagismo, álcool, sedentarismo, dieta rica em carnes vermelhas e o aporte 

inadequado de fruta e vegetais. Entre os não modificáveis estão incluídos a idade e a história 

familiar. 

 Existem diversos grupos populacionais que podem estar predispostos a desenvolver CCR. 

O maior grupo considerado de risco médio, inclui utentes sem fator de risco evidente para o CCR, 

estando este relacionado com hábitos alimentares. O segundo grupo, considerado o de alto risco, 

inclui utentes com um histórico de doença inflamatória, história pessoal ou familiar de CCR ou 

pólipos adenomatosos. O terceiro grupo, de risco altíssimo, inclui os utentes com predisposição 
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genética, como a polipose hereditária ou síndrome hereditário sem polipose (Pollock, Doroshow, 

Khayat, Nakao e O´Sullivan, 2006).  

Admite-se que o CCR tenha uma etiologia multifatorial. Os estudos elaborados tendem a 

estar em consonância acerca do risco de desenvolver CCR, dando destaque à sua relação com a 

dieta e estilo de vida global (Melo e Braga, 2003). 

Alguns fatores de risco, apesar de estarem fora do nosso controlo, podem ser evitados e 

o seu impacto global fazer a diferença. No entanto, importa ajustar a estratégia dos profissionais 

de saúde, visando a identificação atempada dos fatores de risco com o objetivo de delinear 

estratégias que promovam a sua deteção precoce ou mesmo prevenção. Os Programas Nacionais 

de Saúde Prioritários são instrumentos de implementação do Plano Nacional de Saúde que 

promovem a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública, sublinhando que para 

obter ganhos em saúde tem de se intervir nos vários determinantes de forma sistémica, sistemática 

e integrada. 

 

História pessoal 

 

Uma das poucas condições pré-neoplásicas conhecidas e que afetam o intestino, na qual 

ocorre a progressão de lesões da mucosa inflamada de epitélio reativo até ao adenocarcinoma 

invasivo, é a doença inflamatória do cólon (Nunes, 2009).  

A colite ulcerativa e a doença de Crohn são doenças inflamatórias intestinais associadas 

e que representam um risco aumentado de desenvolver cancro colorretal. É necessária uma 

vigilância contínua e atempadamente, evitando a sua progressão para situações mais graves 

(Driessen, Macken, Moreels e Jouret-Mourin, 2017).  

Relativamente aos antecedentes pessoais de pólipos, estudos indicam que o CCR surge 

em resultado de lesões percursoras que, nas formas esporádicas da doença, são geralmente pólipos 

adenomatosos (Forno, 2009).  

O risco do CCR aumenta, quando existem antecedentes pessoais de pólipos 

adenomatosos. Quanto maior for o número de pólipos existentes e quanto maior for o seu 

tamanho, principalmente quando é superior a 1 cm, mais elevado é o risco de desenvolver CCR.  

A presença de displasia grave e uma arquitetura vilosa do pólipo também contribuem 

para o aumento desse risco (Sá, 2008). 
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História familiar  

 

Dados recentes sugerem que até 10% das pessoas não diagnosticadas com CCR 

apresentam mutações genéticas.  

Como referem Monahan, Sands, Neighbors, Marek e Green (2013), o papel da genética 

no cancro do intestino foi reconhecido, pela primeira vez, numa doença, rara, denominada 

Polipose Adenomatosa Familiar (PAF), que provoca o desenvolvimento precoce de múltiplos 

pólipos no colon e reto.  

O risco de CCR, relativamente a familiares de primeiro grau com CCR, aumenta duas a 

três vezes, sendo tanto maior quanto menor a idade em que surge o adenoma ou carcinoma no 

familiar (Yurgelun, Kulke, Fuchs, Allen, Uno, Hornick, Ukaeqbu, Brais, Mc Namara, Mayer, 

Schrag, Meverhardt, Na, Singh, Hartman. Wenstrump, Syngal, 2017). 

 

Idade  

 

 Além de outros fatores, a idade é um importante fator de risco para o CCR. Em ambos os 

sexos, a incidência do CCR começa a aumentar a partir dos 40 anos, sendo principalmente a partir 

dos 50 anos, que se verifica a maioria dos diagnósticos do CCR, o que representa cerca de 90% 

do total de diagnósticos efetuados num ano. Como a população mundial está a envelhecer e sendo 

a idade um fator de risco perfeitamente identificado, é de prever um contínuo aumento do CCR 

nas próximas décadas. 

Apenas 12% dos tumores são diagnosticados após os 80 anos (American Cancer Society, 

2006).  

 

 

Estilos de vida  

 

Muito se tem estudado acerca da influência dos estilos de vida adotados pela população 

no incremento das taxas de incidência e prevalência do CCR. De facto, o estilo de vida é um dos 

fatores mais importantes para a manutenção da saúde, assim como para o favorecimento do 

prolongamento da longevidade da população.  

Campanhas antitabagistas, redução do consumo de álcool, incentivo a uma alimentação 

saudável e ao aumento da regularidade da prática de atividades físicas, constituem ações que 

reforçam a grande ênfase incutida ao estilo de vida individual, não só no meio académico, como 

também nos mídia e a nível da gestão das diferentes instituições de saúde pública. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yurgelun%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28135145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kulke%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28135145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuchs%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28135145
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O CCR apresenta uma etiologia multifatorial relacionada com a dieta e com o estilo de 

vida global das pessoas (Forno, 2009). O risco de CCR pode ser reduzido se houver uma 

irradicação dos fatores de risco ou se houver diminuição da exposição aos mesmos, porém, sem 

a identificação completa dos fatores de risco, tornar-se-á difícil a implementação de estratégias a 

nível da prevenção primária.  

Apesar dos estudos realizados por alguns autores, em que concluíram que a atividade 

física não contribui na totalidade para a prevenção do CCR, outros autores, referem que a vida 

sedentária contribui para o seu aumento. Mas os benefícios atribuídos à prática de exercício físico 

são crescentes, podendo contrariar o aparecimento de determinadas patologias, nomeadamente o 

CCR.  

Em relação ao tabaco, Terry, Ekbom, Lichtenstein, Feychting, Wolk (2001) referem que 

fumar a longo prazo, apresenta um risco três vezes superior para o surgimento de CCR, 

comparativamente com os não fumadores.  

Fumar é uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas, perda de qualidade de 

vida e mortalidade prematura. 

 Liang, Chen e Giovannucci (2008), realizaram estudos prospetivos onde examinaram a 

relação entre o tabagismo, a incidência de CRC e a mortalidade, verificando-se fortes evidências 

de que o tabagismo estava associado a um risco aumentado de CCR. O consumo diário de 

cigarros, a duração do hábito, a relação anos/maço por dia, condicionaram um maior risco para o 

seu desenvolvimento. 

No que diz respeito ao álcool sabe-se que o seu alto consumo, provavelmente em 

combinação com uma dieta pobre em alguns micronutrientes, como o folato e metionina, e com 

o início prematuro dos hábitos tabágicos, aumentará o risco do cancro do colon. 

Investigações epidemiológicas realizadas identificaram riscos na ordem de 40% de cancro 

colorretal entre pessoas consumidores de 50 g de álcool por dia (Filho, 2012).  

Embora em alguns estudos se indique que nenhum deles tem um papel preponderante no 

desenvolvimento do CCR, sabe-se que o tabagismo está associado a adenomas colorretais e a 

ingestão de álcool, especialmente cerveja, está associada ao risco acrescido também de CCR 

(Monahan, Sands, Neighbors, Marek e Green, 2013). 

Agnoli, Grioni e Sieri (2012) num estudo realizado em Itália, concluíram que o consumo 

de álcool numa dose acima dos 12g/dia foi associado a um aumento de risco de CCR, com clara 

evidência para os homens e alta probabilidade para as mulheres. 

Assim, como refere Filho (2012), os tumores malignos, tal como a maioria das doenças 

não transmissíveis, são potencialmente preveníveis, na medida em que estão associados a 
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exposições ambientais e a fatores relacionados aos hábitos de vida das pessoas, particularmente 

tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e dieta. 

 

Dieta  

 

A prevenção do CCR passa pela prática de atividade física moderada (1h/semana) 

(Henriksen, Raeder, Bohn,  Paur,  Kværner, Billington, Eriksen, Wiedsvang, Erlund, Færden, 

Veierod, Zucknick, Smeland, e Blomhoff, 2017) e pela adoção de uma dieta enriquecida em 

hortofrutícolas, cereais, produtos lácteos e peixe (Scarpa, Ruffolo, Erroi et al., 2014), como a dieta 

Mediterrânea (Rakel, 2017).  

Durante milhões de anos, alimentos de origem vegetal foram a base da nutrição humana 

e, com o início da revolução industrial, os hábitos alimentares nos países desenvolvidos foram-se 

alterando devido ao aparecimento de alimentos refinados, ricos em hidratos de carbono, de carnes 

processadas e à abundância de carnes vermelhas. A mesma transformação ocorre nos nossos dias 

e em países em desenvolvimento, aumentando assim o risco de CCR na população. 

 É unânime que a dieta mediterrânea, que se caracteriza por um baixo consumo de carne 

vermelha, um elevado consumo de azeite, peixe e vegetais frescos, desempenha um papel 

importante na prevenção do CCR. Alguns estudos apontam para uma diminuição de 20% na 

incidência do CCR, quando esta dieta é a adotada pela população em geral (Djuric, 2011). 

 Infelizmente, a dieta mediterrânea está ser substituída, progressivamente, pela chamada 

dieta ocidental (o nosso país não é exceção à regra), que se caracteriza por um elevado consumo 

de gordura animal e carne vermelha, e por um baixo consumo de fibras, vegetais e frutas. Esta 

dieta encontra-se associada a um aumento de 10% da incidência do CCR (Jansen, Bueno-de-

Mesquita, Buzina, Fidanza, 1999). 

 Há evidências científicas já de longa data (Friedman, Isaksson, Rafter, Brigitte, Sidney, 

Harold; 1989) que referem que os primeiros nutrientes a serem identificados como fatores de risco 

para a promoção do adenoma, foram as gorduras e os açúcares simples ingeridos em excesso. De 

facto, a elevada ingestão de açúcares simples foi associada ao risco de CCR (Franceschi, Maso e 

Augustin, Negri, Parpinel, Boyle, Jenkins, La Vecchia, 2001). 

 Em 1990, Willett, Stampfer e Colditz realizaram um estudo prospetivo, investigando a 

relação entre a ingestão de carne, gordura e fibra em 88751 mulheres entre os 34 e os 59 anos, 

tendo-se verificado que a ingestão de gordura animal foi correlacionada significativamente com 

o risco de CCR e a taxa de ingestão de carne vermelha, comparativamente com carnes brancas e 

peixe, foi fortemente associada com o aumento da incidência do CCR. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henriksen%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%26%23x000e6%3Bder%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%26%23x000f8%3Bhn%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paur%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kv%26%23x000e6%3Brner%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Billington%20S%26%23x000c5%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eriksen%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiedsvang%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erlund%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%26%23x000e6%3Brden%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veier%26%23x000f8%3Bd%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zucknick%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smeland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blomhoff%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28137255


28 
 

 Em 2002, Norat, Lukanova, Ferrari e Riboli, verificaram que a alta ingestão de carne 

vermelha e processada, foi associada a um aumento moderado e significativo do risco de cancro 

colorretal.  

 Num estudo realizado em 2012 por Kontou, Psaltopoulou, Soupos, Polychronopoulos, 

Xinopoulos e Linos, os participantes que aderiram à dieta mediterrânea tiveram um papel protetor 

no cancro colorretal.  

 É assim importante aconselhar a prática de uma alimentação equilibrada, incentivando o 

consumo de frutas e legumes, a promoção do exercício físico regular, a recomendação para uma 

ingestão moderada de álcool e o desincentivo ao tabagismo (Melo e Braga, 2003). 

Constantino (2014) constata que a prática de uma dieta mediterrânea oferece efeitos 

benéficos na prevenção do CCR. 

O Programa Nacional de Combate à Obesidade integra-se no Plano Nacional de Saúde 

2004-2010 e visa, como objetivo geral, contrariar a taxa de crescimento da prevalência da pré-

obesidade e da obesidade em Portugal (OMS, 2004), tendo a prevalência de obesidade a nível 

mundial quase duplicado entre 1980 e 2008.  

Durante a maioria da história da humanidade, o ganho ponderal foi visto como sinal de 

saúde e prosperidade. No entanto, hoje a obesidade é uma ameaça à saúde em todo o mundo. 

As altas taxas de obesidade observadas em muitas populações adolescentes, a nível da 

Europa, são de grande preocupação para a saúde pública, não só para a saúde dos jovens da 

geração atual, mas também para futuras populações adultas (WHO, 2017).  

 Nas últimas décadas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento, a obesidade tem sofrido um aumento bastante expressivo. O excesso de peso é 

um fator de risco para vários cancros, como por exemplo o cancro da mama, cólon, esófago e rim; 

sendo responsável não só pelo aumento da sua taxa de incidência como também pelo aumento da 

sua taxa de mortalidade por cancro (Rametta, Grosso, Galgano, Mistretta, Marventano, Nolfo, 

Buscemi, Gargi, Basile, Biondi, 2013; Simões e Barbosa, 2017). 

 Em Portugal, o relatório da OMS, revela que o número de adolescentes obesos continua 

a aumentar. Os maus hábitos alimentares e a reduzida atividade física estão entre as causas do 

elevado índice de obesidade (OMS, 2004). 

 A associação entre a obesidade e o CCR tem sido alvo de um interesse crescente nos 

últimos anos e muitos têm sido os estudos realizados e publicados procurando determinar as 

diferentes medidas para combater a obesidade e, assim, diminuir o risco de desenvolvimento de 

CCR (Karahalios, English e Simpson, 2015).  

Segundo o resultado do estudo prospetivo longitudinal elaborado por Simões (2014), 

existe uma evidente relação entre os valores do IMC e o elevado risco de desenvolvimento do 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kontou%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22267847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Psaltopoulou%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22267847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soupos%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22267847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panagiotakos%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22267847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panagiotakos%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22267847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karahalios%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25888582
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=English%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25888582
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simpson%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25888582
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CCR, sendo que quanto maior for o IMC apresentado, maior a probabilidade de vir a sofrer de 

CCR.  

A mortalidade por cancro não será reduzida se não se aumentar o grau de conhecimentos 

da comunidade e sem uma abordagem multidisciplinar, envolvendo vários profissionais de saúde.  

Os enfermeiros devem desempenhar um papel vital na prevenção do cancro, rastreio e 

redução de risco através da avaliação dos estilos de vida dos utentes e da identificação do grau de 

risco que estes apresentam. 

A participação dos profissionais de saúde como agentes promotores da saúde é uma 

estratégia comprovadamente eficaz para a melhoria da qualidade de vida e prevenção. Nesse 

contexto, a participação do enfermeiro, proporcionando um cuidado científico e competente, vai 

atender às necessidades peculiares dos utentes acolhidos nos serviços de saúde e seus familiares.
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2 – AÇÕES DE PREVENÇÃO DO CANCRO COLORRETAL 

 

A estratégia mais eficaz para controlar uma doença oncológica é a prevenção, ou seja, o 

desenvolvimento de ações que visem a minimização do risco de surgimento da doença e a 

promoção da saúde.  

Sendo o CCR um grave problema de saúde pública, e tendo em conta o enquadramento 

legislativo os CSP estão mais direcionados para os cuidados de proximidade efetivados pelas 

unidades de saúde, assumindo-se como unidades elementares na prestação de cuidados de saúde, 

individuais e familiares (Decreto-Lei n.º 298/2007 de 22 de agosto), as quais visam otimizar os 

recursos existentes, melhorar a articulação dos cuidados aos diferentes níveis, aumentar a 

cobertura do serviço de saúde à população e melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Assim, deve-se apostar em programas preventivos e promocionais, que estimulem a 

aquisição de competências dos utentes, atuando na fase inicial da sintomatologia, com base na 

inclusão de estratégias que diminuam o estigma, a discriminação, a exclusão social e a 

desigualdade de oportunidades, salientando a promoção dos comportamentos ligados à saúde, 

bem como a identificação e prevenção dos fatores de risco. 

Segundo a carta de Ottawa (1986) a promoção da saúde é considerada como um processo 

que visa criar as condições, para que as pessoas e os grupos controlem a sua saúde e a dos grupos 

onde se inserem, agindo sobre os fatores que a influenciam. A promoção da saúde permite, deste 

modo, capacitar as pessoas para aumentarem o seu controlo sobre a saúde e poder melhorá-la 

(Pinto, 2015). 

Passados quase trinta anos desde a elaboração da carta de Ottawa mantêm-se presentes as 

preocupações com a promoção da saúde, constatando-se dificuldades relacionadas com os 

constrangimentos orçamentais. 

A Prevenção do Cancro e o seu rastreio são uma preocupação, cada vez mais consensual 

e os Cuidados de Saúde Primários são aqueles que, por excelência, devem privilegiar a Promoção 

da Saúde e a Prevenção da Doença. 

 As ações preventivas promovem a diminuição da incidência do CCR e são fundamentais 

para minimizar a morbimortalidade relacionada com este tumor. A identificação dos diversos 

fatores de risco permite uma atitude interventiva sobre eles, com o intuito de reduzir a sua 

incidência na população em geral. 

De acordo com o Conselho da União Europeia (2003), estima-se que mais de um terço de 

todos os cancros sejam evitáveis e a prevenção oferece a estratégia, a longo prazo, mais 

económica para reduzir a sua taxa de incidência. É por isso que a prevenção primária, ao abordar 
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os principais determinantes da saúde, como o tabagismo, a dieta não saudável e a inatividade 

física, é considerada uma prioridade a longo prazo. 

 Assim, Camões (2016) defende que a relevância do potencial de impacto das medidas de 

prevenção primária no controlo do cancro é consensual. 

O estudo epidemiológico dos fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-

doença, na população humana, permitiu o desenvolvimento da Medicina Preventiva (prevenções 

primária, secundária e terciária) e de estratégias eficazes para promoção de um maior bem-estar 

físico-psíquico e de uma maior longevidade dos utentes, no âmbito da Saúde Pública.  

Segundo Queiroz (2003) a prevenção é qualquer medida que reduza a probabilidade de 

aparecimento de uma condição ou doença, que a melhore ou interrompa o seu processo. Pode ser 

realizada a 3 níveis, nomeadamente, primária (Educação para a Saúde), secundária (Rastreios) e 

terciária (Psico-oncologia).  

Neste contexto, a prevenção primária engloba um conjunto de ações desenvolvidas com 

o objetivo de modificar hábitos relacionados com um estilo de vida pouco saudável por outros 

mais adequados.  

Esta desenvolve-se com base em processos de divulgação de informação à população, 

através de campanhas e pela organização de programas de educação para a saúde, de forma a 

consciencializar e a ajudar as pessoas a adotarem estilos de vida saudáveis, com respeito pelos 

seus hábitos culturais. 

E, no sentido de promover atividades e implementar medidas de prevenção primária é 

claramente indispensável identificar os fatores de risco relevantes e quantificar o seu impacto no 

risco do surgimento da doença na população (Barros e Lunet, 2006). Entre várias medidas deste 

nível de prevenção, salienta-se a importância da informação e comunicação em saúde ao cidadão 

e a criação de condições para estilos de vida saudáveis. 

Pinto (2015) menciona que os estudos e a evidência dos tempos têm mostrado que todo o 

investimento empenhado na promoção da saúde e na deteção precoce da doença é útil e traz às 

sociedades poupanças reais na despesa com os cuidados de saúde, o que significa ganhos em 

saúde. Face ao curto investimento em políticas de saúde direcionadas para a promoção da saúde 

e deteção precoce da doença, por parte dos organismos públicos, as instituições de utilidade 

pública, apoiadas por outras de caráter privado, têm-se organizado, desenvolvendo programas de 

promoção da saúde e de deteção precoce da doença. 

A prevenção secundária, que no âmbito da doença oncológica engloba o rastreio, consiste 

numa série de atividades orientadas para a deteção da doença antes do surgimento das 

manifestações clínicas (Queiroz, 2003). 
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Refere-se à fase pré-clínica e está centrada na deteção precoce e no tratamento da doença, 

sendo o rastreio uma componente importante das estratégias utilizadas neste tipo de prevenção 

(Barros e Lunet, 2006).  

O seu desenvolvimento implica a implementação de programas de rastreio com o objetivo 

de identificar lesões precursoras benignas (adenomas) ou neoplasias malignas em estádio precoce, 

bem como a identificação e vigilância dos utentes com risco mais elevado de desenvolver CCR, 

com o objetivo de reduzir a incidência e mortalidade (Glória, 2007).  

O crescimento tumoral no intestino é, geralmente, silencioso, não apresentando qualquer 

tipo de sintomatologia, pelo menos numa fase inicial. Os sintomas surgem em estádios avançados 

da doença e estão dependentes da localização e tamanho do tumor (Teixeira, 2012). 

Neste sentido, o diagnóstico precoce, quer pela imediata investigação de sintomas 

suspeitos quer pelo rastreio da população e de grupos de risco, permite diminuir a mortalidade 

associada ao CCR.  

O rastreio do CCR revela-se essencial e útil e está a ser adotado por vários países 

desenvolvidos, incluindo Portugal. O investimento neste âmbito justifica-se por estarem reunidas 

as condições necessárias para um programa de rastreio, isto é:  

• O CCR é uma doença grave, com uma elevada incidência e prevalência em 

Portugal em que a sua história natural é longa e é conhecida (a fase pré-clínica, 

de evolução de adenoma até cancro, é superior a cinco anos); 

• Existem testes com uma razoável capacidade de rastrear e diagnosticar a doença 

numa fase muito precoce (adenoma pré-neoplásico e cancro precoce) e existe um 

tratamento curativo;  

• Existe evidência científica de estudos realizados por diversos autores de que o 

rastreio pode reduzir a mortalidade por CCR;  

• Boa relação de custo efetividade: os benefícios ultrapassam e compensam 

eventuais inconvenientes do rastreio (Melo e Braga, 2003). 

A prevenção terciária visa o tratamento da doença em termos clínicos e a minimização 

das suas consequências.  

Para melhorar o resultado da doença, o uso de programas de tratamento e reabilitação 

com acompanhamento psicológico especializado é essencial ao longo dos diferentes estádios do 

cancro. Assim, a prevenção terciária tem início na fase clínica da doença, após se terem 

identificado os sinais e sintomas, acompanhando o utente no decorrer de todo o percurso da 

doença (Martins, 2014).  
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A Psico-oncologia tem como objetivo diminuir o tempo de recuperação, melhorar o 

controlo da doença, reduzir os sintomas e a polimedicação, aumentar a adesão à terapêutica e 

diminuir os índices de depressão e ansiedade (Liga Portuguesa Contra o Cancro, 2017). 

No que respeita à quimioprevenção ou prevenção farmacológica, Janne e Mayer (2000), 

no seu estudo, relatam que esta tem como objetivo bloquear a ação das substâncias carcinogéneas 

que atuam nas células e que levam ao desenvolvimento de cancro. Deste modo, a 

quimioprevenção dos tumores do cólon e reto ocorre fundamentalmente através da prevenção do 

desenvolvimento de pólipos e, consequentemente, do desenvolvimento desta neoplasia. Diversos 

estudos (Mateus, 2014) têm vindo a ser desenvolvidos nesta área incluindo estudos sobre a 

utilização de fármacos anti-inflamatórios não esteróides, magnésio, hormonas pós-menopáusicas, 

flavonóides, ácido fólico, licopeno e vitamina D, contudo os resultados são ainda bastante 

controversos. Entre as substâncias mencionadas, destaca-se o efeito dos fármacos anti-

inflamatórios não esteróides, pelos resultados promissores obtidos em várias investigações.  

Em 2007, num estudo realizado por Dubé, Rostom, Lewin. Tsertsvadze, Barrowman, 

Code, Sampson, Moher e a U.S. Preventive Services Task Force, foram demonstrados que os 

fármacos anti-inflamatórios não esteróides inibem a carcinogénese colorretal, possivelmente 

pela redução da produção de prostaglandina endógena através da inibição da enzima 

ciclooxigenase (COX). Estudos clínicos demonstraram que o uso regular e a longo prazo do 

ácido acetilsalicílico levou à redução da incidência de pólipos colorretais. De um modo geral, e 

segundo diversos estudos, o uso de aspirina parece ser efetivo na redução de incidência de 

pólipos adenomatosos e de CCR, especialmente se utilizado em altas doses durante mais de 10 

anos. No entanto, os danos de tal utilização deverão ser corretamente avaliados. Adicionalmente 

o custo-eficiência desta quimioprevenção em comparação com um rastreio efetivo e eficaz 

deverá ser tido em conta. 

 

 

2.1 - FATORES CONDICIONANTES NA ADESÃO AO RASTREIO: CONHECIMENTOS, 

ATITUDES, COMPORTAMENTOS E INFORMAÇÃO DOS UTENTES  

 

 Existem barreiras que podem motivar ou favorecer a disposição para determinadas 

práticas em saúde e, embora os profissionais de saúde defendam o rastreio do cancro, por motivos 

de saúde pública, a decisão cabe ao indivíduo participante.  

O rastreio efetivo do CCR tem como potencial barreira o conhecimento inadequado da 

doença e das várias opções de exame, conduzindo à diminuição da mortalidade e incidência do 

CCR apesar da atitude ser, por vezes, positiva.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsertsvadze%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17339622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrowman%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17339622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrowman%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17339622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Code%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17339622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sampson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17339622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moher%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17339622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=U.S.%20Preventive%20Services%20Task%20Force%5BCorporate%20Author%5D
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclooxigenase
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Sobre o conhecimento influem inúmeras variáveis, como a idade, o sexo, as habilitações 

académicas, o estado civil e o estatuto socioeconómico, que podem ter um efeito nas escolhas 

individuais. Assim o individuo, adquire informação que lhe permite tomar decisões conscientes 

sobre a saúde, neste caso sobre os rastreios. 

Um pobre conhecimento sobre o CCR está associado a uma baixa perceção do risco de 

cancro e uma baixa adesão aos exames de rastreio (Bass, Gordon, Ruzek, Wolak, Ward, 

Paranjape, Lin, Meyer, Ruggieri, 2011), sendo necessário melhorar a consciência global acerca 

do CCR e dos recursos disponíveis. Um elevado nível de participação da população em geral é 

essencial para o sucesso dos programas de prevenção.  

As atitudes, bem como as crenças individuais, influenciam os comportamentos de saúde, 

dependendo da perceção da gravidade da doença, suscetibilidade, benefícios e barreiras ao 

rastreio (Figueiredo, 2013). 

Estas barreiras uma vez identificadas não poderão ser ignoradas, devem ser trabalhadas e 

assim, procurar desenvolver-se programas de rastreio organizados e aumentar a utilização dos 

testes de rastreio como a PSOF ou a colonoscopia, cumprindo as guidelines definidas pela 

Comissão Europeia (Pinto, 2012; Rembacken, Hassan, Riemann, Chilton, Rutter, Dumonceau, 

Omar, Ponchon, 2012).  

Informar a comunidade através de campanhas educativas sobre este cancro é fulcral.  

 

 

2.2 – O RASTREIO DO CANCRO COLORRETAL EM PORTUGAL 

 

É importante salientar que, paralelamente aos rastreios organizados de base populacional, 

cujos resultados estão apresentados no relatório 2015 (DGS, 2015b), existem em implementação, 

muitos rastreios oncológicos de carácter oportunístico que permitem o acesso a zonas onde estes 

não existem de forma organizada e monitorizada. Não sendo os oportunísticos verdadeiros 

programas de rastreios, considera-se no entanto, que a sua existência deve ser salientada, 

nomeadamente pelo facto de, nalgumas zonas, ser a única forma de acesso a rastreios oncológicos.  

A importância do rastreio resulta da elevada incidência e mortalidade do cancro do cólon 

e do reto. A mortalidade destas duas localizações tumorais é relativamente elevada, sendo que a 

mortalidade devida aos tumores malignos do reto apresenta alguma estabilidade e a mortalidade 

dos do cólon manifesta tendência crescente (Pinto, 2015). 

Uma das preocupações expressas no relatório da DGS (2015b) prende-se com o aumento 

de cancro colorretal, motivando os profissionais de saúde para a promoção e divulgação dos 

programas de rasteiro a implementar em todo o país, tendo por base o PNDO da DGS. 
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Assim, a meta atingir, segundo a DGS (2017a) é tornar os programas de rastreio do CCR 

acessíveis a todos os portugueses, com o intuito de reduzir a sua mortalidade.  

 As organizações de saúde portuguesas têm investido na prevenção secundária como 

principal forma de prevenir o CCR. Nesta patologia, foi possível demonstrar que a organização 

do rastreio conduzia a uma redução das taxas de mortalidade na ordem dos 20%, bastante inferior, 

no entanto, à conseguida pelo rastreio do cancro da mama e do colo uterino, que atinge cerca dos 

80% e 30%, respetivamente (PNPCDO, 2007/2010). Dos três rastreios oncológicos, o rastreio do 

cólon e reto apresenta uma implementação reduzida em toda a União Europeia. Existem vários 

programas e projetos piloto de rastreio de CCR em execução em Portugal, em particular em alguns 

concelhos da região centro como refere o Plano Nacional de Doenças Oncológicas (DGS, 2013). 

Desta forma, o rastreio do CCR consiste em avaliar utentes assintomáticos para verificar 

a presença de adenomas ou até mesmo o CCR, potencialmente curáveis com o objetivo de fazer 

um tratamento antecipado que melhore o seu prognóstico.  

Mendes (2008) salienta que os dois grandes objetivos de um programa de rastreio do 

cancro colorretal são não só o diagnóstico precoce, mas particularmente a prevenção. 

Assim, o rastreio do CCR consiste em avaliar utentes assintomáticos para verificar a 

presença de adenomas ou até mesmo o CCR, potencialmente curáveis, com o objetivo de fazer 

um tratamento antecipado que melhore o seu prognóstico.  

Segundo a Administração Regional de Saúde do Norte (2009), os critérios para se 

implementar um rastreio passam por: 

- Caracterizar a doença (grave, elevada prevalência que justifique os custos, 

conhecimento da história natural com longo período assintomático e possibilidade de tratamento 

eficaz); 

- Caracterizar o exame (sensível, específico, reprodutível, fiável, económico, pouco 

invasivo e adequado); 

- Caracterizar o tratamento (acessível e disponível).  

Face ao exposto, o rastreio do CCR é altamente recomendado devido à elevada incidência 

desta doença; à existência de vários testes de rastreio com capacidade de detetar e remover lesões 

precursoras e à existência de um agente precursor, com um significativo intervalo de tempo entre 

o precursor e o desenvolvimento de doença invasiva (Bretthauer, 2011).  

Como métodos de rastreio, atualmente disponíveis, estudados e validados recomendam-

se a PSOF, a sigmoidoscopia flexível e a colonoscopia. Tal como demonstrado pela United States 

Preventive Services Task Force (USPSTF) (2008) e Pinto (2012), cada método de rastreio 

apresenta vantagens e desvantagens que variam de indivíduo para indivíduo.  
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Como tal, os profissionais de saúde devem aconselhar e elucidar os utentes quanto aos 

benefícios e potenciais danos associados a cada escolha, tendo em conta a adesão, as preferências, 

a disponibilidade e contraindicações de cada opção. 

Segundo a DGS (2015b) deverão ser organizados programas de rastreio por pesquisa de 

sangue oculto nas fezes e a colonoscopia, de cinco em cinco anos, nos utentes assintomáticos. O 

teste a utilizar será a pesquisa de sangue oculto nas fezes com convite ao grupo etário dos 50-74 

anos e intervalo de rastreio de um-dois anos, sendo imediata a execução da colonoscopia em todos 

os casos com PSOF positivo. 

No entanto, a maioria das PSOF positivas, posteriormente, são sujeitas a colonoscopia, e 

vêm a revelar-se negativas, sendo portanto, o número de falsos positivos elevado. 

Refere o mesmo autor, que vários estudos demonstram que a PSOF não desempenha um 

papel na prevenção do CCR, já que não é útil na deteção de adenomas. A maioria dos estudos 

mostra que a prevalência de adenomas é igual tanto nos utentes com uma PSOF positiva, como 

naqueles que apresentam uma PSOF negativa. Devido a estes e outros resultados, a PSOF está a 

ser substituída, em muitos países desenvolvidos, por testes imunohistoquímicos fecais. 

Quanto à implementação de programas de rastreio, em Portugal pratica-se um rastreio do 

tipo oportunista (case finding), o qual não assegura os princípios da universalidade, equidade e 

garantia de qualidade e leva a um número elevado de anos de vida perdidos (DGS, 2015b). 

Do total de homens e mulheres de Portugal Continental, apenas 3,7% estão cobertos por 

rastreios organizados de base populacional e 1,1% são rastreados através destes programas de 

rastreio. Relativamente ao ano 2012, a cobertura populacional total aumentou quase para o dobro 

mas o número de utentes rastreados diminuiu. Foram convocados mais utentes para rastreio, mas 

houve uma diminuição na adesão ao rastreio que se refletiu num menor número de utentes 

rastreados (DGS, 2014b).  

Relativamente ao ano 2013 a cobertura populacional total aumentou ligeiramente, bem 

como o número de utentes rastreados (DGS, 2015b).  

Segundo a Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED), as recomendações de 

rastreio do CCR e guidelines internacionais, têm que ter em consideração a idade e a história 

pessoal e familiar de cada indivíduo. A partir daí, é necessário estratificar a população em grupos 

com riscos diferentes para o CCR e para os quais existem diferentes abordagens de rastreio. 

Deste modo, a SPED (2003) estratifica os utentes com risco aumentado quando 

apresentam um familiar em primeiro grau com diagnóstico de CCR, referenciando que têm 

indicação para realizar colonoscopia total a cada cinco anos, a partir dos 50 anos de idade ou 10 

anos antes da idade mais jovem de diagnóstico de CCR (o primeiro a surgir) ou, em alternativa, 

retosigmoidoscopia com Enema baritado com duplo contraste (EBDC) aceitáveis se a 
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colonoscopia for indisponível. No caso de existirem dois familiares, em 1º ou 2º grau, do mesmo 

lado da família com CCR diagnosticado em qualquer idade, deve-se sugerir a realização da PSOF 

em anos intercalares, como demonstra a figura 5. 

Por fim, no caso de utentes com doença inflamatória intestinal, colite ulcerosa ou doença 

de Crohn recomenda-se a colonoscopia total a cada um a dois anos, independentemente da idade. 

 Os utentes pertencentes ao grupo de alto risco devem ser primariamente referenciados aos 

cuidados de saúde secundários ou para rastreio genético. Aos utentes portadores de PAF 

recomenda-se retosigmoidoscopia flexível a cada 12 meses desde os 10 -15 anos e até aos 35 anos 

e a cada três anos, após os 35 anos de idade, com realização de PSOF nos anos intercalares. Aos 

Portadores de Cancro Colorretal Hereditário não polipoide (HNPCC) recomenda-se colonoscopia 

total a cada um a dois anos desde os 25 anos ou cinco anos antes da idade do membro mais novo 

da família afetado (o que for mais precoce), com PSOF nos anos intercalares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

Figura 5 - Rasteio do CCR, estratificação pelo risco de CCR em função da história familiar 

Fonte: Glória, 2007. Acedido em http://www.nghd.pt/pdfs/livroNGHD.pdf 

 

Glória (2007) refere que o risco individual de desenvolver o CCR é um determinante 

importante quando se equaciona quem, como e quando rastrear. A precisão da quantificação do 

risco de CCR permite aos clínicos, aos políticos e aos próprios utentes avaliar os potenciais 

benefícios e riscos das estratégias de prevenção.  
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A estratificação do risco de CCR propostas na Figura 5 e as recomendações estão de 

acordo com as guidelines definidas pela Comissão Europeia (Rembacken, Hassan, Riemann. et 

al. 2012) e com a SPED.  

Em 2017, no PNDO da DGS, concluiu-se que o cancro colorretal é o que se reveste de 

maior necessidade de investimento. Estão em desenvolvimento programas piloto disseminados 

nacionalmente, de modo a permitir o alargamento geográfico progressivo.  

Há uma necessidade de aumentar os esforços nos domínios da prevenção primária e 

secundária, estando estabelecidos como úteis os rastreios de base populacional do CCR.  

Segundo a DGS (2015b) o rastreio do CCR, e como ilustra a figura 6, foi implementado 

em 2009 na Região Centro. A PSOF era o teste de rastreio recomendado, e a população alvo eram 

as mulheres e homens entre os 50 e os 69 anos, com uma periocidade de 2 em 2 anos.  

A ARS Centro integrava oito Agrupamentos de Centros de Saúde dos quais 4 estavam 

cobertos pelo rastreio do CCR. Não estavam cobertos pelo rastreio os ACES Baixo Vouga e Cova 

da Beira e as ULS de Castelo Branco e Guarda. Em 2015 a taxa de adesão ao rastreio do CCR foi 

superior a 60%.  

 Na Região do Alentejo o rastreio do CCR foi implementado em 2011, a PSOF (teste 

imunoquímico quantitativo com cut-off de 10ng/ml) como teste de rastreio. Em 2015 a ARS 

Alentejo alargou a faixa etária da população alvo para 50 e 74 anos, com uma periocidade de dois 

em dois anos. Nesta Região apenas um dos quatro Agrupamentos de Centros de Saúde estão 

cobertos pelo rastreio, não estando cobertos pelo rastreio os ACES Baixo Alentejo, Alentejo 

Litoral e Norte Alentejano.  

Importa destacar o projeto piloto iniciado na Região Norte em dois ACES, no final do 

ano de 2016, como demonstra a figura 6.  
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Figura 6: Características do rastreio de Cancro cólon e Reto da Base Populacional 

Fonte: DGS (2015b). Acedido em https://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-

saude/publicacoes/avaliacao-e-monitorizacao-dos-rastreios-oncologicos-organizados-de-base-

populacional-de-portugal-continental-pdf1.aspx 

 

Do total de homens e mulheres de Portugal Continental elegíveis para rastreio do cancro 

do colon e reto, apenas 2% estão cobertos por rastreios organizados de base populacional e apenas 

1,4% são rastreados através destes programas de rastreio (DGS, 2015b).  

É importante salientar que paralelamente aos rastreios organizados de base populacional, 

existem a funcionar muitos rastreios oncológicos de carácter oportunístico que permitem o acesso 

a rastreios em zonas onde estes não existem de forma organizada ou que funcionam em paralelo 

com rastreios organizados. Não sendo os rastreios oportunísticos verdadeiros programas de 

rastreios considera-se, no entanto, que a sua existência deve ser salientada, nomeadamente pelo 

facto de, nalgumas zonas, ser a única forma de acesso a rastreios oncológicos. 

Segundo as orientações programáticas 2017-2020 (DGS, 2017a) tem-se como objetivos 

diminuir os cancros evitáveis e os diagnósticos tardios através da prevenção e diagnóstico precoce 

e atenuar o impacto do cancro nos utentes e familiares. Estes programas têm como missão 

promover a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas garantindo a equidade 

e a acessibilidade dos cidadãos. 

Assim, como metas de saúde para o horizonte do ano 2020, urge a expansão da cobertura 

dos rastreios oncológicos de base populacional a todo o território nacional e aumentar as taxas de 

cobertura geográfica (rastreio CCR a 100%), no sentido de melhorar as taxas de adesão (25% de 

ACES); reduzir a percentagem de cirurgias oncológicas e promover a integração de cuidados 

entre cuidados de saúde primários e cuidados diferenciados em três patologias oncológicas. 

É da responsabilidade do Enfermeiro especialista em enfermagem comunitária conceber 

e planear programas de intervenção no âmbito da prevenção, proteção e promoção da saúde, tendo 

em conta a identificação das reais necessidades que as pessoas apresentam na área da saúde. 
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Deverá haver um desenvolvimento de programas de divulgação e informação às 

populações alvo do rastreio do CCR, no sentido de melhorar as taxas de adesão.  

 

 

2.3 - O PAPEL DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA 

NA ADESÃO AO RASTREIO DO CANCRO COLORRETAL 

 

O enfermeiro especialista em enfermagem comunitária tem um papel fundamental no 

processo da prevenção do CCR, pois desenvolve competências para coordenar e implementar 

programas de saúde que envolvam os vários setores da comunidade: a saúde, a educação, as redes 

sociais, os diferentes departamentos das autarquias e outros, que visam a capacitação de grupos e 

comunidades. Há necessidade de uma educação para a saúde, que vise a promoção da mesma e a 

adoção, por parte das pessoas, de estilos de vida e comportamentos saudáveis, bem como a 

intervenção ao nível da prevenção da doença (Branco, 2011). 

Vários estudos epidemiológicos evidenciam a existência de alterações ao nível da saúde 

relacionados com os estilos de vida, em que os comportamentos de saúde são influenciados pelas 

atitudes, sentimentos, hábitos e crenças que caracterizam e definem o estilo de vida de cada pessoa 

(Figueiredo, 2013). Portanto, para que a promoção da saúde seja efetiva, torna-se indispensável o 

desenvolvimento de políticas de saúde pública, a criação de ambientes de suporte, a participação 

da comunidade, o desenvolvimento de capacidades pessoais e uma orientação dos serviços de 

saúde, para além da mera prestação de cuidados clínicos e curativos (OMS, 2001).  

O enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária adota um papel de relevo por 

assumir a responsabilidade de ir ao encontro das reais necessidades de saúde das populações, onde 

centra as suas práticas na promoção da saúde, dando destaque às atividades de educação em saúde, 

prevenção da doença, recuperação e manutenção da saúde, planeamento, coordenação, gestão e 

avaliação dos cuidados prestados aos utentes, famílias e grupos que constituem uma comunidade. 

A Saúde Comunitária, por ser uma área de especialização da enfermagem, faz com que o 

profissional tenha que incorporar uma visão holística e contextual da pessoa/família, o que 

potencializa a adequação de respostas face à especificidade dos problemas encontrados (Ordem 

dos Enfermeiros, 2006).  

Entende-se que a melhoria da saúde e qualidade de vida de uma população depende, em 

larga medida, das formas de participação ativa dos cidadãos para resolver os seus problemas e 

necessidades. Nesse sentido, o Enfermeiro deve conhecer os comportamentos de saúde de uma 

população, para planear intervenções de promoção da saúde e prevenção da doença. Segundo 

Hespanhol, Couto e Martins (2008), estes profissionais de saúde desempenham um papel 
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determinante na monitorização da adesão e na prestação de cuidados aos três níveis de prevenção, 

como já referido no capítulo anterior. Logo, é importante que procurem implementar atividades 

de educação para a saúde, na perspetiva de uma edificação partilhada de conhecimento, tendo 

como base a experiência e prática dos sujeitos envolvidos, procurando a intervenção nas relações 

sociais que influenciarão a qualidade de vida dos utentes. 

Entende-se que, pelo papel que ocupa no seu grupo profissional e na comunidade, o 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária pode apresentar-se como um facilitador de 

mudança, encaminhando para atividades dirigidas para e com a comunidade (Carvalho e 

Carvalho, 2006). Segundo estes autores, a enfermagem comunitária centra-se no indivíduo, 

família e comunidade, proporcionando ao enfermeiro um papel singular nos paradigmas da equipa 

multidisciplinar de saúde que têm sido operados em Portugal, devido às inúmeras oportunidades 

que têm de conhecer as famílias, seus estilos de vida e recursos comunitários.   

Considera-se então que a educação para a saúde se revela uma estratégia básica para a 

promoção da saúde, assumindo-se como uma atividade intencional que permite ao indivíduo 

adquirir conhecimentos em si mesmo e daquilo que o rodeia, podendo exercer mudanças nesse 

ambiente e na sua própria conduta (Sousa, 2003).  

É referenciado por Stanhope e Lancaster (1999), que o enfermeiro que assenta a sua base 

profissional na prestação de CSP, percebe que para além da promoção da saúde, é impossível 

dissociar deste conceito, a prevenção da doença. Nessa medida, o enfermeiro dos CSP desenvolve 

a sua atividade profissional com vista à prevenção do aparecimento de doenças através de 

atividades de promoção e proteção da saúde (prevenção primária); contribuindo de forma eficaz 

no sentido de a reverter ou tratar e minorar os efeitos da sua gravidade, (prevenção secundária), 

objetivando a promoção do mais alto nível de qualidade de vida possível, sempre que o processo 

já se identifica como irreversível (prevenção terciária).  

De acordo com o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, emitido pela Ordem dos enfermeiros (OE) 

(2010), são quatro as competências deste profissional nomeadamente.  

 - Estabelecer com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado 

de saúde de uma comunidade;  

- Contribuir para o processo de capacitação de grupos e comunidades; 

 - Integrar a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução 

dos objetivos do Plano nacional de saúde;  

- Realizar e cooperar na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.  

Os desafios que a oncologia enfrenta, na próxima década, irão marcar profundamente a 

sociedade. A OMS efetivou uma previsão oncológica em 2012, na União Europeia, tendo como 
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base apenas o envelhecimento da população, onde determina um aumento de novos casos de 

cancro em 13,7%. As previsões para Portugal são semelhantes e apontam para um acréscimo de 

12,6%. 

De acordo com Figueiredo (2013), a educação para a saúde terá que consistir numa prática 

contínua pela qual se procura mudar comportamentos, crenças e atitudes, autonomizando os 

utentes e a população nas escolhas que diariamente se revelem pertinentes, dando-lhe um caráter 

reflexivo e partilhado. 

Por outro lado, a sobrevivência dos utentes com cancro tem também vindo a aumentar, 

graças a múltiplos fatores, entre os quais o desenvolvimento científico e o empenho dos 

profissionais.  

É consensual a importância da promoção de estilos de vida saudáveis, sabendo que estas 

atividades só têm efeitos a longo prazo.  

A necessidade de informação é crescente, mais pormenorizada, circunstanciada e 

atualizada. O envolvimento dos cidadãos no debate e nas decisões é também essencial sendo 

crítica a promoção da literacia. 

Assim a DGS (2017a) como metas para 2020, projeta implementar objetivos como: 

- Monitorizar indicadores de saúde na área das doenças oncológicas; 

- Promover a cidadania em relação à doença oncológica; 

- Influenciar a incidência das doenças oncológicas nomeadamente das três patologias 

rastreáveis; 

- Melhorar a recolha de dados no âmbito das doenças oncológicas; 

- Promover a qualidade e a equidade de acesso ao tratamento oncológico; 

- Promover a articulação entre os diversos níveis de cuidados. 

O cancro é uma das doenças do futuro e do presente que, para além duma perspetiva 

clínica multidisciplinar, reclama uma abordagem política e social concertada, que se estende para 

além dos muros das estruturas de saúde (DGS, 2014a). 
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PARTE II – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
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3 - METODOLOGIA 

 

 Como refere Figueiredo (2013), a metodologia é um passo importante para a elaboração 

de um trabalho de investigação. Este é definido como um estudo sobre um tema específico ou 

particular, com um valor representativo e que obedece a passos rigorosos, procurando investigar 

um determinado assunto em profundidade, tendo em conta o objetivo a que se destina.  

 Pode-se conceituar metodologia como um programa que antecipadamente regulará uma 

sequência de operações a executar, com vista a atingir um resultado (Fortin, 2009). 

Neste sentido e após ter sido efetuado o enquadramento teórico dos vários conceitos 

implícitos do estudo e a revisão geral dos diversos autores que investigaram nesta área torna-se 

fundamental apresentar os procedimentos metodológicos adotados ao longo deste estudo.  

  

 

3.1 – QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO E OBJETIVOS 

 

 O conhecimento que apresenta a população dos fatores relacionados com uma doença é 

considerado um dos aspetos mais importantes na mobilização para a adesão ao rastreio. E uma 

vez que estudos (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo, 2008, Forno, Poças e Matos, 

2012, Figueiredo, 2013; Teixeira, Martins, Trabulo, Ribeiro, Cardoso, Mangualde, Freire, 

Gamito, Alves, Cremers, Oliveira, 2017) têm demonstrado lacunas importantes no conhecimento 

da população sobre o CCR e sendo esta patologia indicada para se proceder a programas de 

rastreio, torna-se fulcral avaliar os conhecimentos, os comportamentos, as atitudes e a informação 

de forma a arquitetar medidas que possam ampliar o conhecimento, estimular a promoção da 

saúde e adesão a programas de rasteio.  

O rastreio consiste numa atividade de prevenção secundária, cujo objetivo primordial é 

disponibilizar os conhecimentos existentes sobre a doença (prevenção primária), no sentido de 

intervir e estabelecer um diagnóstico precoce ou, em caso de identificação da patologia/doença, 

estabelecer um plano de intervenção eficaz. 

 Assim sendo, o rastreio efetivo do CCR tem como potencial aliado o conhecimento 

adequado da doença e das várias opções de exames auxiliares de diagnóstico, conduzindo à 

diminuição da taxa de incidência e, consequentemente, da taxa de mortalidade. 

 O sucesso dos programas de prevenção neste contexto implica a participação ativa da 

população, exigindo-se a aquisição de conhecimentos pela comunidade, através de campanhas 

educativas sobre a natureza e a extensão da doença, bem como sobre as medidas preventivas a 

serem implementadas. A eficácia da Educação para a Saúde e dos programas de rastreio tem que 
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ser avaliada através de instrumentos de medida de conhecimentos e atitudes válidos e fiáveis 

(Forno, Poças e Matos, 2012), não havendo dúvidas de que os programas de rastreio estão 

intrinsecamente relacionados com a investigação de conhecimentos e atitudes acerca do CCR nas 

diferentes populações.  

Considerando a questão de investigação: “Qual a adesão ao rastreio do CCR?”, 

formularam-se alguns objetivos a atingir. 

O objetivo geral é “avaliar o grau de adesão ao Rastreio Cancro Colorretal”, para assim 

desenvolver estratégias promotoras da adesão ao rastreio do CCR. 

Os objetivos específicos delineados são: 

- Caracterizar os conhecimentos dos utentes face ao rastreio CCR; 

- Caracterizar as atitudes dos utentes face ao rastreio CCR; 

- Caracterizar os comportamentos dos utentes face ao rastreio CCR; 

- Caracterizar as fontes de informação disponibilizadas aos utentes face ao rastreio CCR. 

 

 

3.2 – TIPO DE ESTUDO 
 

Atendendo à finalidade de obter a informação sobre a adesão dos utentes face ao rastreio 

do cancro colorretal, desenvolveu-se um estudo descritivo, transversal e de caráter quantitativo.  

Trata-se de um estudo descritivo, uma vez que descreve um fenómeno ou um conceito 

relativo a uma população, de maneira a estabelecer as características desta população ou de uma 

amostra desta (Fortin, 2009), isto é, descreve os conhecimentos, as atitudes, os comportamentos 

e as fontes de informação adquirida dos utentes face ao rastreio CCR. 

 

 

3.3– POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

A seleção da população é essencial para a realização de uma investigação, tendo-se em 

consideração um conjunto de critérios de inclusão específicos (Fortin, 2009). 

A obtenção da amostra seguiu todos os preceitos exigidos neste tipo de trabalhos, 

nomeadamente a autonomia e voluntariedade o preenchimento do questionário, o anonimato dos 

participantes e o sigilo em relação aos dados obtidos. Este estudo decorreu numa USF da Região 

Centro, após a obtenção do parecer para o seu desenvolvimento por parte da Comissão de Ética 

da Unidade Local de Saúde (ULS) e autorização do Coordenador da Unidade de Saúde Familiar 

(Anexos A e B). 
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De acordo com o programa Epi-Info 3.01 atualizado em 6/4/2013 foi possível calcular o 

número de elementos constituintes da amostra, tendo por base a população alvo. Neste sentido e 

sabendo-se que a população alvo é constituída por 4684 elementos, inscritos na USF, no 

programa Sistema de Informação para Unidades de Saúde (SINUS), para uma frequência 

estimada de 50%, uma margem de erro aceitável de 5% e com um intervalo de confiança de 95%, 

deve-se estudar uma amostra constituída por 356 elementos. A amostra do presente estudo é 

constituída por 425 utentes.  

Para o tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao programa SPSS versão 24 de 2016. 

Os participantes encontravam-se na sala de espera da USF e eram abordados e 

esclarecidos para o preenchimento individual do questionário, podendo levar a um número 

significativo de questões sem resposta. Eram avaliados oralmente, no sentido de certificar os 

critérios de inclusão ou exclusão e em caso obedecer aos estipulados, eram convidados a participar 

do estudo através do preenchimento do questionário.  

Definiram-se como critérios de inclusão saber ler e escrever, todos os utentes terem 

idade entre os 50 anos e os 74 anos e aceitar a participar no estudo de forma livre, podendo desistir 

a qualquer momento. Relativamente aos critérios de exclusão considerou-se a não apresentação 

de aptidões internas (discernimento e aptidões psíquicas que permitam a compreensão dos 

objetivos e a sua capacidade de responder e preencher o questionário) e a existência da patologia 

do cólon ou do reto, aspetos que eram avaliados no momento do estabelecimento do contacto, 

através de questões diretas e objetivas.  

 

 

3.4 – INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS  
 

O instrumento de recolha de dados utilizado foi elaborado para este estudo e inclui uma 

escala já traduzida e testada para a população portuguesa por Forno (2009), mas não validada.  

A versão original foi concebida por Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo, 

(2008), na elaboração do estudo de “Knowledge, attitudes, and preventive practices about 

colorectal cancer among in an área of Southern Italy”.  

O questionário está dividido em cinco partes de forma a organizar a informação, sendo 

constituído por 32 questões que englobam as características sociodemográficas, conhecimentos, 

atitudes, comportamentos e informação (Apêndice A), tendo sido acrescentadas mais duas 

questões no final do mesmo, por se revelarem importantes e necessárias para uma melhor 

avaliação da dimensão da informação. 
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 Na 1ª parte caracterizam-se as variáveis sociodemográficas, como a freguesia de 

residência, idade (entre os 50 e 74 anos), sexo (masculino ou feminino), estado civil (casado, 

solteiro, viúvo e divorciado), agregado familiar (0 a 6 elementos no agregado), escolaridade 

(analfabeto, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Secundário, Licenciatura, Mestrado e Doutoramento), 

profissão (desempregado, no ativo ou reformado), peso e altura (para o cálculo do Índice massa 

corporal [tendo em conta a fórmula adotada pela OMS (2017b) em que se considera baixo peso 

< a 18,5 Kg/m2,  peso normal de 18,5 a 25 Kg/m2, excesso de peso de 25 a 30 Kg/m2 e obesidade 

quando > 30 Kg/m2. A fórmula deste índice é definida pelo peso do indivíduo (em kilogramas) 

dividido pelo quadrado da sua altura (em metros)].  

A perceção do estado de saúde será avaliada através da escala tipo Likert de 10 pontos, 

que varia entre 1 e 10, em que o 1 significa mau (estado de saúde) e o 10 indica muito bom (estado 

de saúde). 

A última questão desta parte é referente à identificação de existência de CCR na própria 

pessoa ou em alguém da sua família, com resposta dicotómica sim ou não, em caso afirmativo, 

quem e que doença. 

 A 2ª parte corresponde à dimensão que possibilita a avaliação do conhecimento sobre o 

CCR que os utentes possuem.  

A questão sobre a definição de CCR exige resposta aberta para a definição de CCR (são 

consideradas respostas corretas, as respostas que mencionaram cancro, tumor ou neoplasia do reto 

e intestino). Na questão sobre fatores de risco do CCR selecionam-se a (s) resposta (s) correta (s), 

e quanto maior o número de respostas corretas, melhor o grau de conhecimento.  

Relativamente ao conhecimento sobre os fatores de risco, surgem doze hipóteses de 

resposta, sendo que quantas mais identificar, maior o grau de conhecimentos. 

Para a identificação dos diferentes tipos de exames de rastreio, possíveis de serem 

realizados, os participantes respondem às cinco questões colocadas, com três possibilidades de 

resposta, sim, não ou não sei. Em caso afirmativo questiona-se também o número de vezes e a 

partir de que idade, com resposta aberta e numérica. 

 A 3ª parte corresponde à dimensão das atitudes dos utentes face ao rastreio do CCR.  

Os utentes são inquiridos acerca da perceção pessoal do risco de contrair CCR, através de 

uma escala do tipo Likert que varia entre 1 e 10, em que 1 significa sem risco e o 10 indica muito 

elevado. Relativamente à utilidade do rastreio, utilizou-se a escala tipo Likert de 10 pontos, em 

que 1 significa nenhuma utilidade, enquanto o 10 representa elevada utilidade. 

As convicções sobre a prevenção e o tratamento do CCR são avaliadas através da escala 

tipo Likert de 3 pontos, em que 0 significa incerto, 1 significa discordo e 2 concordo.  

 A 4ª parte é referente à dimensão dos comportamentos acerca dos cuidados de saúde. 
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Este grupo apresenta perguntas com respostas fechadas de escolha dicotómica de “sim” 

ou “não”. Para avaliação dos comportamentos incluem-se questões referentes à modificação dos 

hábitos alimentares no último ano e da prática de atividade física.  

Quanto à mudança na atividade física por medo de contrair CCR, há cinco hipóteses de 

respostas: sim, iniciou; sim, reduziu; sim, aumentou, sim, parei; ou não.  

É também questionado qual o primeiro médico que costuma consultar em caso de ter um 

problema de saúde, com cinco hipóteses de resposta: médico de família; Especialista; Serviço de 

urgência, Hospital ou outro. 

Quanto ao exame de rastreio recomendado para a prevenção do CCR (análise de sangue, 

clister opaco, ecografia abdominal, sigmoidoscopia, pesquisa de sangue oculto nas fezes, 

colonoscopia ou outro exame) tem 2 hipóteses de resposta dicotómica. 

É também questionada a participação em atividades preventivas, com resposta dicotómica 

sim e não e, em caso afirmativo, questiona-se por quem foi organizada. 

No que diz respeito aos exames de prevenção de CCR, são questionados sobre a 

realização ou não dos exames; sua recomendação; número de vezes efetuado e a data da última 

realização. É nesta parte do instrumento de dados que será avaliada a adesão. 

Na 5ª parte encontra-se a dimensão da Informação, que permite analisar a fonte de 

informação disponibilizada aos utentes sobre o CCR. Inclui questões de respostas fechadas e se 

há necessidade de mais informação sobre a temática do CCR. 

Foram acrescentadas e elaboradas duas questões que pretendiam o local onde recebe mais 

informação e se já aderiu a algum rastreio, com respostas dicotómicas de “sim” ou “não” e em 

caso afirmativo qual o rastreio a que aderiu. 

 

 

3.5 - ASPETOS ÉTICOS 
 

A elaboração de um trabalho de investigação deste cariz, envolvendo a participação de 

utentes, implica o respeito por um conjunto de princípios éticos bem definidos. Neste contexto 

foram tidos em consideração os princípios éticos da Declaração de Helsínquia (2001), 

nomeadamente a não exploração dos participantes, igualdade e justiça no tratamento, a justa 

seleção da população em estudo, a beneficência, a não-maleficência, a autonomia dos utentes 

respeitando os seus valores e uma razão de risco/benefício favorável. 

Assegurou-se o anonimato dos inquiridos, a confidencialidade dos dados colhidos 

frisando-se que os mesmos foram utilizados exclusivamente para o fim do estudo, tendo aceitado 
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a sua participação mediante a assinatura do consentimento informado (Apêndice B) e sido 

esclarecidos de que podiam desistir a qualquer momento. 

O estudo teve parecer favorável pela Comissão de Ética e autorizado pelo Conselho de 

Administração da ULS (Anexo B). 

Foi também efetuado o pedido de autorização ao autor do questionário para a sua 

utilização (Apêndice D). 
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4 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

No presente capítulo dão-se a conhecer os resultados obtidos, em função de toda a 

informação colhida na elaboração deste trabalho. 

Os dados obtidos foram analisados através do Statistical Program for Social Sciences 

(SPSS) versão 24 de 2016.  

Para a apresentação adequada dos dados, recorreu-se ao uso de quadros com os respetivos 

dados estatísticos obtidos, os quais serão antecedidos da respetiva análise.  

 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

No que se refere aos inquiridos da amostra (n=425 inquiridos), salienta-se que a maioria 

é de proveniência urbana (79,3%), tem menos de 65 anos (69,6%), apresentando uma média de 

idade de 60,70 anos e são maioritariamente do sexo feminino (55,5%).  

Maioritariamente são casados (83,1%) e coabitam com uma ou duas pessoas (39,1% e 

32,2%, respetivamente).  

Constata-se que o 1º ciclo é a escolaridade dominante (40,5%) sendo uma população 

considerada ativa em termos ocupacionais (74,8%), podendo destacar-se uma população com 

alguma formação. 

O IMC apresentado na maior parte, corresponde ao peso normal com uma média de 

44,9%. Mas no geral é de realçar que 42,8% apresenta excesso de peso, sendo este um fator de 

risco de contrair CCR. 

No que concerne ao estado de saúde atual, dominam os scores 7 e 8 na escala de 1 a 10, 

respetivamente com 29,4% e 34,4%, representando um bom estado de saúde.  

Relativamente a doenças do intestino do próprio e/ou familiares, existe um claro domínio 

da inexistência de doença (88,5%). Dos que referem a existência de doença familiar, 7,3% são de 

familiares de 1º grau e 3,5% de 2º grau, sendo o cancro a doença mais referenciada pelos utentes, 

seguida de pólipos e divertículos, dando assim um valor consideravelmente positivo (11,5%) para 

a presença desta doença na população (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variáveis n 
(425) 

% 
(100.0) 

Residência   
Urbana 

Rural 
337 
88 

79.3 
20.7 

Idade   
50 a 65 anos 

                                       65 a 74anos 
296 
129 

69.6 
30.4 

Sexo   
Masculino 
Feminino 

Sem resposta 

177 
236 
12 

41.6 
55.5 
2.9 

Estado civil    
Casado 
Solteiro 

Viúvo 
Divorciado 

Sem resposta 

353 
15 
45 
8 
5 

83.1 
3.5 

10.6 
1.9 
0.9 

Agregado familiar   
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sem resposta 

32 
166 
137 
60 
11 
1 
1 

17 

7.5 
39.1 
32.2 
14.1 
2.6 
0.2 
0.2 
4.1 

Escolaridade   
Analfabeto 

1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 

Secundário 
Licenciatura 

Mestrado 
Doutoramento 

0 
173 
65 
46 
78 
57 
0 
6 

0.2 
40,5 
15.3 
10.8 
18.4 
13.4 

0 
1.4 

Ocupação   
Desempregado(a) 

Ativo(a) 
Reformado(a) 
Sem resposta 

23 
318 
76 
8 

5.4 
74.8 
17.9 
1.9 

IMC   
Baixo peso 

Peso normal 
Excesso de peso 

Obesidade grau I 
Sem resposta 

1 
191 
182 
24 
27 

0.2 
44.9 
42.8 
5.6 
6.5 

Saúde atual   
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Sem resposta 

4 
22 
34 
73 

125 
146 
14 
2 
5 

0.9 
5.2 
8.0 

17.2 
29.4 
34.4 
3.3 
0.5 
1.1 

Familiar com doença do intestino   
Sim, familiar 1º grau 
Sim, familiar 2º grau 

Sim, familiar não especificado 
Não 

31 
15 
3 

376 

7.3 
3.5 
0.7 

88.5 
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O número de elementos que constituem o agregado familiar varia entre os 0 e 6 pessoas, 

com uma média de 1,65 pessoas. 

O peso varia entre os 48Kg e os 100Kg, centrando-se a média nos 66,74Kg, e a altura 

varia entre o 140cm e um máximo de 190 cm, com uma média nos 1,64 metros, o que prediz uma 

média de IMC de 25,33kg/m2 conduzindo a um sobrepeso da população, como já referido na 

descrição do quadro anterior.  

Entre um mínimo de 3 pontos e um máximo de 10 pontos, o score médio da saúde atual 

percecionada pelos inquiridos é cerca de 6,90 pontos com um desvio padrão de 1,28 pontos. 

 

 

4.2 – CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO – “CONHECIMENTOS” 

 

No que se refere à definição de CCR referida pelos inquiridos da amostra, salienta-se que 

a maioria dos que responderam, utilizaram definições corretas (94,8%), tendo os restantes não 

respondido ou salientaram não saber. Daqui destaca-se a literacia em saúde existente no que se 

referem à definição correta.  

Relativamente aos fatores de risco, a infeção intestinal é o mais referido com 91,3%; 

seguido de pólipos e história familiar de CCR com 87,3% e 49,4%, respetivamente. É ainda de 

salientar que o uso de contracetivos; a exposição a radiações e a ingestão de frutas e vegetais não 

foram considerados fatores de risco por nenhum dos inquiridos.  

No entanto, fumar cigarros (41,9%) e a elevada ingestão de gorduras (36,2%) o que é 

indicativo de alguma literacia em saúde no âmbito do conhecimento de alguns fatores de risco do 

CCR apresentam-se com valores consideráveis.  

Quanto aos exames considerados testes de rastreio, a pesquisa de sangue oculto nas fezes 

e a sigmoidoscopia/colonoscopia são os mais referidos com 47,5% e 45,6%, respetivamente 

(Quadro 3). 
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Quadro 3 - Caracterização da dimensão – “conhecimentos” 

Variáveis n 
(425) 

% 
(100.0) 

Definição de CCR   
Resposta correta 

Incorreta/Não sabe/Não responde 
403 
22 

94.8 
5.2 

Fatores de risco de CCR   
Deficiência em ferro 28 6.6 

HTA 34 8.0 
Infeção intestinal 388 91.3 

Baixa atividade física 31 7.3 
Diabetes 28 6.6 

Fumar cigarros 178 41.9 
Elevada ingestão de gordura 154 36.2 

Pólipos 371 87.3 
História familiar de CCR 210 49.4 

Ingestão de frutas e vegetais 0 0.0 
Uso de contracetivos 0 0.0 

Exposição a radiações 0 0.0 
Que exames são testes de rastreio?   

Análises sanguíneas 21 4.9 
  Clister opaco 32 7.5 

   Ecografia abdominal 6 1.4 
Sigmoidoscopia/Colonoscopia 194 45.6 

           Pesquisa de sangue oculto nas fezes 202 47.5 
       

 

 

4.3 – CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO – “ATITUDES” 
 

Da análise dos scores da escala de risco de contrair CCR, entre um mínimo de 1 ponto e 

um máximo de 10 pontos, o score médio é de 5,20 pontos, com um desvio padrão de 2,43 pontos. 

Já quanto à utilidade do rastreio de prevenção de CCR, entre um mínimo de 5 pontos e um máximo 

de 10 pontos, o score médio é de 8,79 pontos, com um desvio padrão de 1,03 pontos. 

Quanto à perceção do risco de contrair CCR, sendo o score 1 (sem risco) e o score 10 

(muito elevado) existe uma variabilidade muito grande de respostas, em que os inquiridos se 

enquadram maioritariamente no score 5, seguido do 4 e posteriormente o 9, respetivamente com 

17,2%; 16,2% e 15,3%, sendo de salientar que os scores máximo (10) e mínimo (1) são os menos 

referidos com apenas 1,4% e 2,8%, respetivamente. 

No que se refere à opinião acerca da utilidade do rastreio de prevenção do CCR, emitida 

pelos inquiridos da amostra, salienta-se que cerca de ¾ da amostra (74,8%) enquadra a utilidade 

nos scores mais elevados (9 e 10).  

Já no que respeita ao facto de o CCR poder ser prevenido e tratado numa fase inicial, a 

grande maioria concorda com 84,0% e 87,3% respetivamente. É de destacar que 15,8% dos 
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inquiridos estavam na incerteza se o CCR pode ser prevenido e 12, 7% na incerteza de poder ser 

tratado na fase inicial (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Caracterização da dimensão – “atitudes” 

Variáveis n 
(425) 

% 
(100.0) 

Risco de contrair CCR   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
51 
55 
69 
73 
36 
33 
25 
65 
6 

2.8 
12.0 
12.9 
16.2 
17.2 
8.5 
7.8 
5.9 

15.3 
1.4 

Utilidade do rastreio de prevenção CCR   
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
6 

21 
69 

233 
85 

2.6 
1.5 
4.9 

16.2 
54.8 
20.0 

CCR pode ser prevenido?   
Concordo 
Discordo 

Incerto 

357 
1 

67 

84.0 
0.2 

15.8 
CCR pode ser tratado na fase inicial?   

Concordo 
Discordo 

Incerto 

371 
--- 
54 

87.3 
0.0 

12.7 
       

 

 

4.4 – CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO – “COMPORTAMENTOS” 

 

Relativamente aos comportamentos individuais de cada elemento da amostra e no que se 

refere aos hábitos alimentares, salienta-se que a maioria refere não ter efetuado qualquer 

modificação no último ano, com 79,8%. Constata-se que a maioria não desenvolve prática de 

atividade física (64,7%), sendo que, no último ano e por receio de contrair o CCR, referiram ter 

aumentado as suas práticas de exercício físico (12,7%) e outros iniciaram algum tipo de atividade 

desportiva (10,8%), sendo eleita a caminhada como exercício preferencial. 

Salienta-se ainda que o médico de família se encontra na primeira linha de solicitação 

quando lhes surge algum problema de saúde com 90,8%; sendo que os restantes 9,2% referem 

pedir ajuda ao especialista da área a que respeita o problema de saúde.  

Os exames mais recomendados como forma de prevenção do CCR, foram a pesquisa de 

sangue oculto nas fezes com 57,6% e a sigmoidoscopia/colonoscopia com 22,8%. 
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No que respeita à participação em atividades preventivas, dos poucos que participaram 

(4,5%), salienta-se a divulgação de panfletos. É de salientar que 95,5% dos inquiridos não 

participaram em atividades preventivas (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Caracterização da dimensão – “comportamentos” 

Variáveis n 
(425) 

% 
(100.0) 

Modificou hábitos alimentares?   
Sim 
Não 

79 
339 

18.6 
79.8 

Pratica alguma atividade física?   
Sim 
Não 

150 
275 

35.3 
64.7 

Modificou a atividade física?   
Sim, iniciei 

Sim, aumentei 
Sim, parei 

Não 

46 
54 
7 

311 

10.8 
12.7 
1.6 

73.2 
Qual o 1º médico a que recorre?   

Médico de família 
Especialista 

386 
39 

90.8 
9.2 

Que exames lhe foram recomendados?   
Análises sanguíneas 

Clister opaco 
Ecografia abdominal 

Sigmoidoscopia 
Pesquisa de sangue oculto nas fezes 

Colonoscopia 

3 
14 
3 
5 

245 
92 

0.7 
3.3 
0.7 
1.2 

57.6 
21.6 

Participou em atividades preventivas?   
Sim 
Não 

19 
406 

4.5 
95.5 

       

 

Dos exames recomendados para rastreio e prevenção de CCR, a pesquisa de sangue oculto 

nas fezes e a colonoscopia são os mais realizados com 61,2% e 20,9%, respetivamente. 

No que respeita ao facto de não terem realizado os exames supracitados, referem 

maioritariamente o facto de não serem recomendados, a falta de tempo e até o facto de 

considerarem não sofrer qualquer tipo de problema de saúde. É de salientar que, particularmente 

para a colonoscopia, existe o receio relacionado com o que se possa vir a descobrir, aliado à 

componente dolorosa que acompanha a realização do referido exame complementar de 

diagnóstico.  

Em todas as situações dos exames realizados, existe o claro predomínio de o motivo ter 

sido recomendado, solicitado pelo médico de família e, normalmente, de frequência anual 

(Quadro 6). 
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Quadro 6 - Caracterização dos exames de prevenção realizados na amostra 

Que exames de prevenção de CCR já 
fez? 

n 
(425) 

% 
(100.0) 

Análises sanguíneas   
Não fez por: 

Não ser recomendado 
Sem problemas 
Falta de tempo 

Não se recorda se fez 
Sim, fez 

 
344 
20 
4 
8 

41 

 
80.9 
4.7 
0.9 
1.9 
9.6 

Clister opaco   
Não fez por: 

Não ser recomendado 
Sem problemas 
Falta de tempo 

Não se recorda se fez 
Sim, fez 

 
354 
19 
4 

25 
18 

 
83.3 
4.5 
0.9 
5.9 
4.2 

Ecografia abdominal   
Não fez por: 

Não ser recomendado 
Sem problemas 
Falta de tempo 

Não se recorda se fez 
Sim, fez 

 
361 

4 
4 

15 
41 

 
84.9 
0.9 
0.9 
3.5 
9.6 

Teste de sangue oculto nas fezes   
Não fez por: 

Não ser recomendado 
Sem problemas 
Falta de tempo 

Medo do que descobrir 
Não se recorda se fez 

Sim, fez 

 
122 

4 
12 
4 

23 
260 

 
28.7 
0.9 
2.8 
0.9 
5.4 

61.2 
Sigmoidoscopia   

Não fez por: 

Não ser recomendado 
Sem problemas 
Falta de tempo 

Medo do que descobrir 
Não se recorda se fez 

Sim, fez 

 
404 

4 
4 
4 
4 
5 

 
95.1 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.2 

Colonoscopia   
Não fez por: 

Não ser recomendado 
Sem problemas 
Lista de espera 
Falta de tempo 

Medo do que descobrir 
Não tem idade 

Medo da dor 
Não se recorda se fez 

Sim, fez 

 
248 

7 
3 
4 

13 
3 

55 
3 

89 

 
58.4 
1.6 
0.7 
0.9 
3.1 
0.7 

12.9 
0.7 

20.9 
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4.5 – CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO – “INFORMAÇÃO” 

 

Segundo as respostas dos inquiridos constata-se que relativamente às fontes de 

informação, os enfermeiros destacam-se como principal fonte com 74,1%. Segue-se a 

comunicação social, os jornais científicos e os médicos, com 30,8%; 6,8% e 6,6% respetivamente. 

Destaca-se que 7,5% dos inquiridos não recorre a nenhuma fonte de informação. 

No que se refere à necessidade de mais informação, a maioria com 79,5% responde 

afirmativamente, sendo os centros de saúde os locais onde salientam receber mais informação 

(75,1%).  

Já no que respeita à adesão a outros rastreios, verifica-se que 48,7% responderam à opção 

de “não adesão”. Dos que aderiram (45,9%) referem participar no rastreio do cancro da mama, 

pela análise das questões abertas (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Caracterização da dimensão – “informação” 

Variáveis n 
(425) 

% 
(100.0) 

Fontes de informação   
Nenhuma 

Jornais científicos 
Comunicação social 

Enfermeiros 
Ações de formação  

Médicos 
Outro 

32 
29 

131 
315 

3 
28 
7 

7.5 
6.8 

30.8 
74.1 
0.7 
6.6 
1.6 

Precisa de mais informação sobre CCR?   
Sim 
Não 

338 
49 

79.5 
11.5 

Locais onde recebeu mais informação?   
Hospital 

Centro de saúde 
63 

319 
14.8 
75.1 

Já aderiu a algum rastreio?   
Sim 
Não 

195 
207 

45.9 
48.7 
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5 – DISCUSSÃO DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A elaboração deste estudo possibilitou a análise dos conhecimentos, comportamentos, 

atitudes e informações dos utentes de uma USF da Região Centro face ao rastreio do CCR e veio 

reforçar os dados obtidos anteriormente, que revelam lacunas importantes a nível do 

conhecimento e adesão (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo, 2008; Forno, 2009; 

Figueiredo, 2013; Teixeira, Martins e Trabulo, 2017). 

 A adesão ao rasteio do CCR revela-se promotora da diminuição das taxas de incidência 

do mesmo, urgindo pensar sobre os motivos e fatores que condicionam taxas tão baixas de adesão 

aos rastreios, procurando adotar estratégias que modifiquem esta tendência.  

 Neste estudo selecionaram-se utentes que pertencem a uma faixa etária dos 50 aos 74 

anos de idade, tendo em conta as recomendações de base à elaboração dos rastreios para a 

população de risco padrão. Portanto, relativamente à idade, verificou-se uma média centrada nos 

61 anos, o que vai ao encontro dos dados de Forno, Poças e Matos (2012) e Figueiredo (2013). 

O estudo de Forno, Poças e Matos (2012) abrangeu indivíduos a partir dos 40 anos, 

considerando a inclusão uma mais-valia, na medida em que acedem aos conhecimentos e atitudes 

dos que ainda não se encontravam em rastreio, valorizando a sensibilização antecipada da 

população. 

 A maioria dos inquiridos é de proveniência urbana (79,3%), tem menos de 65 anos 

(69,6%), sexo feminino (55,5%) e são casados (83,1%).  

 Relativamente à escolaridade dos inquiridos destaca-se que a maior parte (31,8%) possui 

o 1º ciclo do ensino básico. Como refere Costa (2014), a escolaridade parece estar relacionada 

com uma maior preocupação com o CCR havendo uma maior adesão ao rastreio. Assim, pode-se 

confirmar a forte influência nos resultados, como apresentam os estudos de Figueiredo (2013), 

Pinto (2015) e Teixeira, Martins e Trabulo (2017). 

De acordo com os resultados deste estudo, pode considerar-se que o nível de 

conhecimentos dos inquiridos, relativamente a fatores de risco e exames de rastreio foi 

insuficiente, o que está em consonância com os resultados obtidos em outros estudos elaborados 

neste âmbito (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo, 2008; Forno, Poças e Matos, 2012; 

Figueiredo, 2013; Pinto, 2015 e Teixeira, Martins e Trabulo, 2017). 

No que concerne à sua definição, a maioria dos inquiridos respondeu utilizando a 

definição correta (94,8%). De salientar que no estudo de Sessa (2008) responderam 

incorretamente 69,9%, e Figueiredo (2013), contrariando estudos mais recentes como o de Pinto 

(2015) com 95,9% das respostas corretas. 
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No presente estudo revelam ter conhecimento dos fatores de risco, salientando a infeção 

intestinal, pólipos e história familiar de CCR (91,3%, 87,3% e 49,4% respetivamente) como 

principais fatores, indo ao encontro dos dados dos estudos de Pinto (2015) e Teixeira, Martins e 

Trabulo (2017). Contrariamente, o estudo elaborado por Forno, Poças e Matos (2012) refere que 

18,4% da sua amostra não considera a infeção intestinal um fator de risco, sendo que 52,2% 

considera os pólipos e 42,8% a história familiar. Já Figueiredo (2013) refere que 53,5% não 

considera a infeção intestinal um fator de risco, 53,2% considera os pólipos e apenas 23,5% 

considera a história familiar, persistindo então uma ideia errada sobre a perceção da infeção 

intestinal no risco de CCR. 

Relativamente à baixa atividade física, verificou-se no presente estudo um valor superior 

(31%) comparativamente aos outros estudos elaborados (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e 

Angelillo, 2008; Forno, Poças e Matos, 2012; Figueiredo, 2013; Pinto, 2015; Teixeira, Martins e 

Trabulo, 2017). 

Em 2015, no estudo de Pinto, a baixa atividade física foi o fator menos mencionado pelos 

inquiridos como risco de CCR, em que 6,4% não consideraram o sedentarismo como uma ameaça 

para o surgimento de CCR. Infelizmente a grande maioria dos utentes parece não ver qualquer 

associação entre o exercício físico e a prevenção do CCR.  

De entre os fatores de risco para esta doença, a alimentação assume um destaque especial 

tendo sido alvo de um número crescente de estudos, podendo a informação obtida ser utilizada 

no sentido de estabelecer princípios base para a aplicação preventiva. Os inquiridos deste estudo, 

no que diz respeito à alimentação, demonstram maior sensibilidade para o consumo de frutas e 

vegetais (100%), considerando-o como um fator protetor do CCR, do que para a redução no 

consumo de gorduras, apesar de terem considerado a ingestão de gorduras como fator de risco, 

comparando com os dados obtidos por Forno, Poças e Matos (2012) com 81,6% e por Figueiredo 

(2013) com 53,5%. 

Para 36,2% dos inquiridos do presente estudo, a percentagem das respostas para a 

ingestão de gorduras foi muito inferior aos resultados obtidos nos estudos elaborados por Sessa, 

Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo (2008) e Forno, Poças e Matos (2012) com 46,9% e 

51,6% respetivamente e semelhante aos resultados obtidos no estudo de Figueiredo (2013) que 

obteve 37%.   

 Após estes resultados, pode constatar-se que, no global, há mais conhecimento em relação 

aos fatores de proteção, podendo isto ser resultante das alterações aos hábitos alimentares 

ocidentais, pois como refere Constantino (2014), a relação entre o risco de desenvolvimento de 

CCR e a adoção de uma alimentação mediterrânea tem vindo a ser abordada em vários estudos, 
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enaltecendo o carácter protetor deste padrão alimentar, principalmente quando comparado com 

uma dieta “ocidental”.  

 Importa referir que foi obtido um resultado positivo neste estudo em relação ao fator de 

risco – fumar cigarros, obtendo 41,9% de respostas corretas, tal como confirmado por Sessa, 

Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo (2008) com 26,9% e Forno, Poças e Matos (2012) com 

46,8%.  

 Quanto ao conhecimento dos exames recomendados para o rastreio do CCR, os inquiridos 

mencionaram a PSOF (47,5%) como o mais conhecido, seguido da sigmoidoscopia/colonoscopia 

(45,6%). De acordo com as guidelines internacionais a PSOF é o exame de referência para o 

rastreio do CCR, sendo compreensível que o estudo aponte para um bom conhecimento deste 

exame, seguido da sigmoidoscopia/colonoscopia como exame de rastreio do CCR de segunda 

linha. Parece, assim, haver uma tendência para a divulgação da PSOF, enquanto exame fidedigno 

de fácil realização e recomendado, por parte dos médicos aos seus utentes, conduzindo ao 

aumento da adesão para a sua realização.  

De salientar que em todos os estudos (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo, 

2008; Forno, Poças e Matos, 2012; Figueiredo, 2013; Pinto, 2015; Teixeira, Martins e Trabulo, 

2017) os exames de rastreio mais notórios são a colonoscopia e a PSOF.  

 A análise dos resultados relativos às atitudes dos inquiridos deste estudo quanto à 

perceção do risco e da utilidade dos exames de rastreio, à prevenção e ao tratamento do CCR, 

apresenta valores positivos de um modo geral.  

 Os resultados obtidos, quanto à perceção do risco de contrair o CCR, foram os menos 

favoráveis, com uma maior variabilidade de respostas, tendo o risco intermédio apresentado um 

valor de 17,2%, com um score médio de 5,2 pontos. Este resultado poderá também ser o reflexo 

do conhecimento deficiente acerca dos fatores de risco do CCR, pois não modificaram os hábitos 

desportivos e nem alimentares.  

Isto demonstra que apesar das lacunas de conhecimentos, os utentes reconhecem a 

utilidade do rastreio (74,8%) e acreditam no seu valor enquanto meio de prevenção (84%). 

Resultados que corroboram com os estudos (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo, 

2008; Forno, Poças e Matos, 2012; Figueiredo, 2013; Pinto, 2015; Teixeira, Martins e Trabulo, 

2017), o que de certo modo parece contraditório dado o facto de que existe pouca adesão à 

realização dos exames de rastreio. 

Um indivíduo com fracos conhecimentos sobre os fatores que potenciam o 

desenvolvimento do CCR terá uma baixa perceção sobre o seu risco individual de contrair a 

doença. Logo será necessário sensibilizar a população para o risco de vir a sofrer de CCR, que 

poderá não estar esclarecido.  
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 Tal como indicado noutros estudos, a maioria dos inquiridos da amostra (54,8%) tendem 

a evidenciar que os exames de rastreio são muito úteis (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e 

Angelillo, 2008; Forno, Poças e Matos, 2012; Figueiredo, 2013; Pinto, 2015; Teixeira, Martins e 

Trabulo, 2017). Acrescenta-se que 84% da amostra do presente estudo refere que o CCR pode ser 

prevenido, sendo que 87,3% concorda mesmo que pode ser tratado numa fase inicial e 

apresentando uma atitude positiva em acreditar na sua prevenção e tratamento.   

Em relação aos comportamentos dos inquiridos deste estudo, no que diz respeito à 

mudança dos hábitos alimentares e a atividade física com o objetivo de prevenir o CCR, 79,8% e 

64,7%, respetivamente, responderam de forma negativa. Pondera-se este resultado pelo baixo 

nível de conhecimentos demonstrados em relação aos fatores de risco de elevada ingestão de 

gordura (apesar dos 36,2%) e da baixa atividade física (7,3%). A população não tende a modificar 

esses fatores de risco, quando o seu conhecimento é reduzido, o que pode condicionar a sua 

prevenção, corroborando com os estudos de Forno, Poças e Matos (2012); Figueiredo (2013) e 

Pinto (2015). 

Quando questionados sobre qual o profissional de saúde que consultam em caso de 

doença, 90,8% indicam que recorrem ao médico de família, sendo este um elemento chave para 

orientar os utentes no sentido de aderirem à realização de exames de rastreio, especificamente do 

CCR.  

De qualquer forma, todos os profissionais de saúde especialmente os Enfermeiros deverão 

promover e sensibilizar a população para o rastreio do CCR, muito em particular nos casos de 

maior risco. 

Quanto ao exame recomendado para a prevenção do CCR, a PSOF foi aconselhada a 

57,6% dos inquiridos neste estudo, seguido da sigmoidoscopia/colonoscopia com 22,8%. De 

referir, que a sigmoidoscopia/colonoscopia tem pouca adesão pelo facto de estar relacionado com 

crenças de que os exames são dolorosos e embaraçosos. Comparativamente com o estudo de 

Figueiredo (2013), a colonoscopia foi o exame mais divulgado, contrariamente à PSOF.  

De acordo com este estudo, os médicos regem-se pelo PNPCDO (2007-2010), onde estão 

expressas as recomendações do anterior Plano Oncológico Nacional 2001-2005, recentemente 

adotadas nas Orientações Programáticas do PNDO da DGS, baseadas nas Recomendações 

Europeias de 2003 e expressas no Diário da República, 2.ª série — N.º 183 — 21 de setembro de 

2017, Despacho n.º 8254/2017.  

As recomendações deste programa de rastreio do cancro do cólon e reto destinam-se à 

população de ambos os sexos com idade igual ou superior a 50 anos e igual ou inferior a 74 anos, 

obedecendo aos seguintes critérios técnicos: 
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a) Os critérios de exclusão definitiva do programa são o diagnóstico de cancro do cólon e reto, de 

doença inflamatória intestinal ou de síndromes heredofamiliares relacionados com o cancro do 

cólon e reto; 

b) Os critérios de exclusão temporária são a existência de queixas gastrointestinais, 

nomeadamente alterações significativas do trânsito gastrointestinal nos últimos 6 meses ou a 

evidência de hemorragia digestiva, bem como a realização de colonoscopia normal nos últimos 

10 anos ou de retosigmoidoscopia normal nos últimos 5 anos; 

c) O teste primário é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo método imunoquímico, a realizar 

de 2 em 2 anos; 

d) Aos casos positivos deve ser proposta a realização de colonoscopia total, a qual deve obedecer 

a critérios de qualidade adequados ao nível dos procedimentos e da unidade que a realiza, 

incluindo a adequada preparação cólica, intubação cecal e visualização de todos os segmentos, 

assim como uma taxa de deteção de pólipos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 

 Nos estudos de Figueiredo (2013) com 34% dos inquiridos a realizar a PSOF e 32,8% a 

colonoscopia e Teixeira, Martins e Trabulo (2017) com 31% a realizar a PSOF e 22% a 

colonoscopia, assim verificou-se que os exames recomendados estão de acordo com o programa 

nacional.  

No que concerne às fontes de informação sobre o CCR, constata-se a importância dos 

enfermeiros com 74,1% da amostra. Uma percentagem de 30,8% dos inquiridos, referiu a 

comunicação social e apenas 6,6% obteve informação da parte dos médicos. Assim parece notório 

que a comunicação social tem vindo a desenvolver medidas e campanhas de sensibilização da 

população para o CCR, enquanto os médicos de família têm ficado aquém das suas metas de 

divulgação de informação, como se pode constatar nos resultados obtidos nos estudos 

desenvolvidos por Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli e Angelillo (2008) e Forno, Poças e Matos, 

(2012) e Teixeira, Martins e Trabulo (2017), ao contrário dos estudos (Figueiredo, 2013; Pinto, 

2015) que indicam ser o médico o profissional de saúde que mais informa os utentes.  

Será muito útil apostar nestes tipos específicos de informação para dar resposta aos 79,5% 

dos inquiridos que necessitam de mais informação sobre o CCR, tendo o cuidado de adequar a 

linguagem e a informação a utilizar, de acordo com o nível de escolaridade e a literacia em saúde 

dos utentes.  

Pode inferir-se que uma percentagem significativa de utentes que não realizou exames de 

rastreio foi pela não recomendação médica. Parece tratar-se de uma população recetiva à 

realização de exames de rastreio após serem alertados pelo médico, cumprindo as recomendações.  

Segundo os resultados obtidos, estes evidenciam que os inquiridos estão predispostos a 

realizar os exames de rastreio. Para isso, é fundamental haver todo um processo de implicação e 
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envolvimento dos profissionais de saúde dos CSP, na mobilização da população para o rastreio, 

incluindo a divulgação do CCR, a sensibilização para o rastreio, a recomendação do exame 

apropriado e a referenciação para as devidas instituições, com práticas a nível da promoção da 

saúde, consciencializando, responsabilizando e capacitando a população.  

Os enfermeiros são claramente os profissionais de saúde com maior representatividade 

para a prevenção, enquanto verdadeiros promotores da saúde.  

Utentes informados, envolvidos e responsabilizados (empoderados), interagem de forma 

mais eficaz com os profissionais de saúde, tentando realizar ações que produzam resultados de 

saúde. Para atender a esses princípios, o enfermeiro deve voltar-se à liderança, competência que 

permite ao profissional produzir uma direção estratégica e oportunidades para o desenvolvimento 

de políticas públicas saudáveis, mobilização e gestão de recursos para a promoção da saúde. 

 Na procura permanente da excelência no exercício profissional, o Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem comunitária contribui para a máxima eficácia na organização e intervenção na 

promoção da saúde dos grupos e comunidades, concebendo e planeando programas de 

intervenção no âmbito da prevenção, proteção e promoção da saúde. É de extrema importância a 

disseminação de informação entre a população, aumentando a sua consciencialização sobre 

aspetos específicos da saúde, desenvolvendo sessões de educação para a saúde que incluam 

oportunidades de aprendizagem promotoras da literacia em saúde, de acordo com as competências 

de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.  

E por existirem caminhos, para enfrentar o cancro colorretal, que continua a ser uma das 

principais causas de morte em Portugal, esta situação merece ser considerada prioritária.  
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CONCLUSÕES 

 

As doenças oncológicas estão entre as principais causas de morte a nível europeu e em 

todo o mundo.  

Em Portugal o panorama é semelhante ao encontrado nos outros países desenvolvidos, 

apresentando o CCR taxas de incidência e mortalidade elevadas. 

Tendo em conta que o CCR é dos poucos tipos de cancro, passível de ser verdadeiramente 

prevenível (Cotter, 2016), e para que seja possível alcançar uma diminuição da sua incidência e 

mortalidade, é necessária a implementação de ações de promoção da saúde e prevenção da 

doença, garantindo que programas, como as diretrizes recomendadas pelo rastreio do CCR, sejam 

respeitados eficazmente.  

 Os cuidados de saúde primários apresentam-se como a primeira linha de contacto na 

prestação de assistência à população, privilegiando a promoção e educação para a saúde e a 

prevenção primária, no controlo das doenças oncológicas. Neste âmbito o médico de família 

desempenha um papel primordial na implementação das diretrizes recomendadas pelo rastreio do 

CCR e a sua recomendação implicando uma forte correlação e influência na adesão por parte do 

utente.  

 Há necessidade de monitorizar a população para modificar os hábitos de vida, 

desenvolvendo programas educacionais com o intuito de orientar os utentes na melhoria da 

qualidade de vida e reforçar os hábitos de vida saudáveis.  

 Diversos estudos têm vindo a associar um aumento de risco para o desenvolvimento do 

CCR com fatores ambientais relacionados com a dieta e os estilos de vida, como a obesidade, 

tabaco, álcool e a presença da doença inflamatória intestinal (Sessa, Abbate, Guiseppe, Marinelli 

e Angelillo, 2008; Forno, Poço e Matos, 2012; Figueiredo, 2013; Teixeira, Martins e Trabulo, 

2017). 

 Sabe-se hoje, que uma dieta equilibrada e a prática de atividade física são uns bons aliados 

na prevenção do CCR.  

 A amostra constituída por 425 inquiridos de uma Unidade de Saúde Familiar da Região 

Centro, com uma média de idade de 61 anos, em que 55,5% eram do sexo feminino e 83,1% 

casados. Relativamente à área de residência 79,3% dos inquiridos, provinham da zona urbana, 

apresentando como nível de escolaridade o 1º Ciclo do ensino básico (40,5%) e permanecendo 

ativos em termos laborais (74,8%).  

 A realização deste estudo permitiu avaliar o conhecimento, comportamentos, atitudes e 

informação dos inquiridos perante o CCR, revelando um escasso conhecimento da temática e do 

seu rastreio, dos fatores de risco, sinais/sintomas e exames de rastreio, embora reconheçam a 
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perceção do risco em relação à doença e à utilidade dos exames de rastreio, demonstrando uma 

atitude positiva.  

 As reduzidas taxas de adesão ao rastreio parecem dever-se essencialmente ao não 

investimento dos profissionais de saúde na sensibilização dos utentes para a adesão a este tipo de 

rastreios. Assim, a não adesão dos utentes para prevenção primária e secundária, bem como o 

défice de conhecimentos na área pode condicionar os comportamentos de adesão a estilos de vida 

saudáveis e adequados. 

 A Comissão Europeia (Segnan, Patrick, Karsa, 2010), definem as guidelines que 

garantem a qualidade do rastreio e do diagnóstico do CCR e ainda, uma vigilância após 

tratamento. Esta publicação mantém a PSOF como teste de referência no rastreio, mas salienta a 

necessidade de desenvolver ações de informação e utilizar programas de rastreio organizados.  

É importante realçar que as barreiras à realização deste rastreio, quando identificadas, não 

poderão ser ignoradas, devendo ser ultrapassadas de modo a serem implementados e 

desenvolvidos programas, cumprindo as guidelines definidas pela referida Comissão (Pinto, 

2012; Rembacken, Hassan, Riemann et. al., 2012).  

Segundo a Constituição da República, todos os portugueses têm direito a cuidados de 

saúde preventiva, não se podendo esquecer que em Portugal morrem 9 a 10 pessoas por dia com 

CCR. Espera-se das entidades competentes um maior investimento na implementação de 

estratégias que promovam a adesão aos rastreios neste âmbito.  

 Dada a etiologia do CCR ser multifatorial, este problema de saúde pública pode ser 

combatido através da realização de rastreios organizados, de base populacional, dirigidos aos 

grupos etários com maior risco de incidência (DGS, 2014a). 

Maximizar os ganhos em saúde da população através do alinhamento e integração de 

esforços sustentados de todos os sectores da sociedade, com foco no acesso, qualidade, políticas 

saudáveis e cidadania é a visão do Plano Nacional de Saúde. 

Surgiram algumas limitações no decorrer deste estudo, como o facto de o questionário 

ter sido de autopreenchimento, podendo ter levado a algumas questões sem resposta, embora se 

ateste maior veracidade nas respostas obtidas. O número de questões sem resposta, implicam o 

desconhecimento do motivo da não resposta. Além destas limitações, importa referir que, por 

constrangimentos temporais não houve possibilidade para mais pesquisa bibliográfica. 

Como sugestões, propõe-se que durante a consulta de enfermagem e médica se 

divulguem os conhecimentos e esclarecimentos nesta área específica, aumentando a literacia em 

saúde, com base na convocatória de todos os utentes abrangidos, elucidando-os de como se 

processa a PSOF, da sua facilidade e baixo custo, no sentido de os incentivar à adesão ao rastreio.  

 Deveriam ser implementadas campanhas de promoção à adesão ao rastreio que englobem: 
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 - Divulgação na comunicação social; 

 - Divulgação da temática em cartazes e panfletos nas Unidades de Saúde; 

 - Formação em serviço nas respetivas Unidades de Saúde, recorrendo a especialistas na 

área; 

 - Campanha de sensibilização no âmbito da saúde escolar e comunidade em geral para a 

adoção de estilos de vida saudáveis; 

 - Inclusão da vigilância nas consultas de Medicina do Trabalho e a divulgação do rastreio, 

referenciando os utentes com familiares diretos com a doença; 

 - Sensibilizar as pessoas com familiares diretos, acometidos pelo CCR, para a necessidade 

de estudo e de vigilância de acordo com as guidelines preconizadas pela DGS; 

 - Em futuros trabalhos no âmbito desta temática, colocar algumas questões abertas de 

forma a promover uma avaliação qualitativa; 

 - Realizar um estudo no âmbito da investigação/ação. 

Com a elaboração deste trabalho e face aos resultados obtidos, pensa-se ser de suma 

importância a sua divulgação para os seus pares, no sentido de se confluírem esforços e se criarem 

sinergias no âmbito do desenvolvimento de estratégias de empowerment dos envolvidos, que 

minimizem as taxas de incidência associadas a esta patologia e os seus efeitos, promovendo 

ganhos em saúde. 
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