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O câncer colorretal é o terceiro câncer mais diagnosticado em homens e o segundo
câncer mais diagnosticado nas mulheres, apresentando incidência 30% maior em
populações de baixo status socioeconômico. As populações mais atingidas são
aquelas com 50 anos ou mais. O projeto de extensão “Medidas educativas que
promovam a prevenção do câncer colorretal” tem como objetivo o contato do
estudante de graduação com a comunidade do município de Divinópolis, para que,
por meio de medidas educativas, seja possível informar os indivíduos acima de 45
anos acerca da gravidade do câncer colorretal e das maneiras de se prevenir a
ocorrência dele, seja pelos alimentos que atuam como fatores protetores, pela
realização de atividade física ou pela realização da colonoscopia como método
diagnóstico efetivo e precoce, a fim de diminuir a mortalidade e aumentar a
qualidade de vida da população. A informação, disponibilizada diretamente ao
usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) através das oficinas e cartilha, acarretará
em aumento da autonomia e capacitação do indivíduo para que ele mesmo possa
ser capaz de alterar seus hábitos, prevenindo assim a ocorrência do câncer
colorretal. . Introdução . Justificativa A elaboração do projeto de extensão “Medidas
educativas que promovam a prevenção do câncer colorretal” mostra-se relevante
em diversas perspectivas. Em primeiro lugar, para o estudante de graduação é de
suma importância a experiência e vivência em um ambiente externo à sala de aula.
Essa prática possibilita ao acadêmico um contato direto com a comunidade,
promovendo um olhar mais crítico sobre as questões sociais, aproximandoo da
realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Outro ponto importante é o
desenvolvimento da autonomia, visto que o estudante assume lugar de
protagonismo em todas as etapas do processo, como elaboração do material,
diálogo e pactuação com o serviço de saúde, além do planejamento e realização
das oficinas. Todas essas ações contribuem para o crescimento do estudante, de
forma expressiva, nos contextos profissional, acadêmico e de cidadania. Em
Segundo lugar, destacam-se os benefícios ao SUS e à comunidade do município de
Divinópolis – MG, visto que a educação em saúde relacionada à prevenção do
câncer colorretal gera impactos clínicos, humanísticos e econômicos consideráveis.
Os aspectos clínicos e humanísticos estão diretamente relacionados às medidas
preventivas, já que elas possibilitam a diminuição de comorbidades e complicações.
Isso se deve ao fato de que o câncer colorretal, com frequência, exibe sintomas
pouco perceptíveis até que a patologia adquira um estágio mais avançado. Além
disso, há um componente psicológico, que é incorporado ao câncer em nossa
sociedade, e que pode ser abordado por meio de medidas educativas a fim de



melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O impacto econômico está associado à
possível redução de gastos com internações e tratamentos de pacientes em fases
mais avançadas da doença por meio da prevenção da doença.


