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Resumo

Com o objectivo de debater o actual  programa de rastreios de cancro colo-rectal, foi  efectuada uma recensão 
crítica acerca de qual  a metodologia mais eficaz na prevenção desta patologia, com base num artigo acerca da 
realidade do sistema de saúde Canadiano. Pretende-se concluir acerca das estratégias mais adequadas a 
instituir no que concerne a políticas de saúde, bem como salientar o papel do enfermeiro nesta temática.

Palavras chave: Rastreios, Neoplasias do Cólon, Recensão Crítica

Abstract

In order to discuss the current screening program for colorectal  cancer, a critical  review was made about which 
method is more effective in preventing this disease, based on a paper about the reality of the Canadian health 
care system. The aim is to conclude about the most appropriate strategies to establish with regarding health 
policies as well as highlighting the role of nurses in this theme.
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Introdução

O cancro é uma doença universal, que é 
conhecida pela humanidade, desde há milhares 
de anos, havendo ao longo da história várias 
referências a este tipo de condição. No século 6 
antes de Cristo, já era uma doença de tal modo 
comum e conhecida, em que os gregos foram 
os primeiros a lhe dar nome, “carcinos”, a 
palavra grega para caranguejo, que deu origem 
à designação da doença em muitas das línguas 
contemporâneas: “cancer” (adaptado de 
RICHARDSON, 1995, pág.2).

O cancro colo-rectal é a maior causa de 
morbilidade na América do Norte, Europa 
Ocidental, Austrália e Nova Zelândia. (GLAUS & 
RIEGER, 2006, pág. 179). Em Portugal, é 
responsável por 13% das mortes por doença 

oncológica e tem vindo a consistentemente a 
aumentar desde o inicio da década de 80, a 
uma taxa média anual superior a 4% (SPED, 
2006). Pode ser curado se detectado numa fase 
precoce. É o tumor maligno mais susceptível de 
ser prevenido, se tiver um método de rastreio 
adequado.

Assim, de modo a efectuar uma análise 
completa desta temática foi utilizado como base 
de trabalho o artigo: “Common sense for a 
common problem: The question of screening the 
average-risk population for colorectal neoplasia”, 
no qual se reflecte acerca da importância de 
uma politica de rastreio adequada para o cancro 
colo-rectal. Os autores são profissionais da 
área, que se deparam com um país, o Canadá, 
que apesar de um elevado indice de 
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desenvo lv imento económico , soc ia l e 
tecnológico, não tem uma poilitica de rastreios 
definida para o cancro colorectal. É portanto 
efectuado um ponto da situação recorrendo aos 
pontos fortes e identificando os pontos fracos da 
evidência cientifica disponível, acerca do 
assunto, e são feitas propostas com vista à 
melhoria da situação actual. 

Análise

O artigo, que é alvo desta recensão 
crítica, foi extraído da base de dados “EBSCO”, 
seleccionando como base preferencial a 
“CINAHL Plus”, e utilizando como palavras-
chave para pesquisa, “screening” AND 
“colorectal” AND “neoplasia”, no modo “TI”. O 
artigo seleccionado encontrava-se na posição 
10, dessa mesma pesquisa e foi publicado 
originalmente em Dezembro de 2005, no 
“Canadian Journal of Surgery, Vol. 48, no.6”, 
com o título “Common sense for a common 
problem: The question of screening the average-
risk population for colorectal neoplasia”,  
apresentando 2 páginas, sendo da autoria de 
Chris Vinden e Vivian C. McAlister, Médicos do 
Departamento de Cirurgia da Universidade do 
Oeste de Ontário (London, Ontário). É um artigo 
em que dois peritos, nos falam da importância 
do rastreio do cancro colo-rectal, fazendo uma 
revisão das várias metodologias de rastreio e 
qual o estado da arte no Canadá. Trata-se de 
um artigo de opinião, suportado na revisão de 
alguns estudos científicos, sem capítulos ou 
subcapítulos e sem resumo. É um texto 
bastante interessante, que começa por levantar 
questões relativas à importância de um rastreio 
eficaz do cancro colo-rectal  e seu impacto 
económico, fazendo depois o ponto da situação 

no que respeita às “guidelines” no Canadá. 
Seguidamente analisa a eficácia dos métodos 
de rastreio disponíveis, tendo em conta as suas 
vantagens e desvantagens, e sempre tendo em 
conta o factor económico e a capacidade do 
sistema em efectuar os vários métodos de 
rastreio. 

O primeiro aspecto abordado no artigo, é 
relativo à importância do rastreio do cancro colo-
rectal. Os autores começam por referir que 
existe “uma discrepância entre as orientações a 
tomar face ao rastreio da população de médio 
risco para cancro colo-rectal e o conhecimento 
da sua história natural” (Adaptado de VINDEN & 
MCALISTER, 2005, pág. 431), o que levanta 
uma questão de tom critico, em relação à 
importância dada ao rastreio do cancro colo-
rectal neste país. De acordo com FARMER & 
MILLER (1983), citados por CRADDOCK (1995, 
pág.48), o rastreio consiste na “prática de 
investigar indivíduos aparentemente saudáveis, 
com o ob jec t i vo de de tec ta r doença 
assintomática, ou pessoas com um risco 
excepcionalmente elevado de desenvolver 
doença, e intervir de modo a prevenir a 
ocorrência de doença ou melhorar o prognóstico 
quando esta se desenvolve”, sendo que desta 
forma se pode tirar o melhor partido do 
conhecimento que se tem do processo da 
doença, como referiram os autores. A 
importância do rastreio no cancro colorectal, é 
de todo inquestionável, pois este rastreio 
obedece a todos os critérios para rastreio de 
cancro, derivados da OMS, enumerados por 
AUSTOKER (1990), citado por CRADDOCK 
(1995, pág. 50): “ A condição rastreada deve 
representar um importante problema de saúde; 
(...) A sua história natural deve ser bem 
conhecida; (...) Deve existir uma fase precoce 
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ou latente, detectável; (...) O tratamento na fase 
precoce, deve trazer mais beneficios que na 
fase tardia; (...) Deve haver um teste ou exame 
adequado, (...) que seja simples, fácil de aplicar, 
com grande sensibilidade e especificidade, 
reproduzível e custo-efectivo, com um rácio 
baixo de risco benefício; (...) O teste, deve ser 
aceite pela população; (...) Em doenças de inicio 
insidioso, o rastreio deve ser repetido a 
intervalos determinados pela história natural da 
doença; (...) As instalações devem ser 
adequadas ao diagnóstico e tratamento de 
anormalidades detectadas; (...) O risco de dano, 
deve ser inferior ao risco de benefício; (...) Os 
custos associados, devem ser pesados face aos 
beneficios que traz;”. Dos critérios identificados, 
o único que pode ser condicionante para 
algumas medidas de rastreio, como as técnicas 
endoscópicas, pode ser a questão das 
instalações adequadas, apesar deste obstáculo 
poder ser resolvido pela valorização do último 
critério, se forem verdadeiramente valorizados 
os beneficios que essa técnica pode trazer, em 
relação aos custos que acarreta.

Os própr ios autores re forçam a 
importância que o rastreio tem nesta patologia, 
ao afirmar que esta possui “uma fase benigna 
suficientemente longa e previsivel para permitir 
a sua prevenção” (Adaptado de VINDEN & 
MCALISTER, 2005, pág. 431), o que é 
reforçado por ATKIN (2003, pág. 13) que refere 
ser “necessários cerca de 10 anos para um 
adenoma progredir para carcinoma”, pelo que é 
verdadeiramente inegável o papel importante de 
uma metodologia de rastreio eficaz, que permita 
uma detecção precoce e eliminação atempada. 
Esta metodologia de rastreio eficaz assume uma 
importância ainda maior, de acordo com LAGE 
(2010), quando há agregação familiar, o que 

ocorre em 20 a 25% dos casos, sendo 
responsáveis por 3-5% dos casos de cancro 
colo-rectal. Se tivermos em conta que a 
população assintomática, com risco padrão (6% 
de probabilidade de desenvolver cancro colo-
rectal, sem outros factores de risco), deve ser 
rastreada dos 50 aos 70, com sigmoidoscopia 
de 5/5 anos e pesquisa de sangue oculto nas 
fezes anualmente. Em indivíduos com parente 
de 1º grau positivo (e com idade superior a 60 
anos) este tipo de rastreio deve começar logo 
aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do 
parente positivo mais jovem, com idade na casa 
do 40 anos, quando houver casos positivos em 
idades inferiores a 60 anos (LAGE, 2010). Os 
síndromes hereditários seguem por sua vez 
protocolos específicos.

À parte dos ganhos evidentes para a 
saúde do doente, os autores referem ainda o 
impacto económico que uma politica eficaz de 
rastreio pode ter no cancro colo-rectal, pois “o 
seu custo inicial (...) de tratamento é várias 
vezes superior, ao do tratamento dos cancros do 
colo do útero, mama ou próstata” (Adaptado de 
VINDEN & MCALISTER, 2005, pág. 431). 
Emerge desta af i rmação uma questão 
interessante e muito importante para a saúde 
pública e sustentabilidade dos sistemas de 
saúde: Se nós temos uma politica de rastreio 
fortemente instituida para estes 3 tipos de 
neoplasia referidos, e que funciona bem, porque 
não apostar numa politica de rastreio eficaz para 
o cancro colo-rectal, que nos poderá trazer 
ganhos evidentes de saúde e uma poupança de 
recursos financeiros que podem ser aplicados 
noutros campos da saúde, diriamos mesmo da 
p r ó p r i a o n c o l o g i a , d e m o d o a q u e 
indirectamente possamos salvar ainda mais 
vidas? São factos inegáveis, os ganhos são 
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evidentes, para a saúde de todos. VINDEN & 
MCALISTER (2005, pág. 431), referem mesmo 
que “ a prevalência da doença e benefício da 
intervenção, devem ser suficientes para justificar 
o rastreio de uma população de médio risco”.  
Os autores reforçam que se trata de uma 
patologia comum no Canadá, alertando que sem 
as medidas preventivas adequadas, “6000 em 
cada 100 000 Canadianos desenvolverão 
cancro colo-rectal ao longo da sua vida e que a 
incidência anual aumenta previsivelmente com a 
idade, sendo 1%, 2% e 3% das pessoas 
afectadas, nos seus 50, 60 e 70 anos 
respectivamente”  (Adaptado de VINDEN & 
MCALISTER, 2005, pág. 431). Também em 
Portugal, é a neoplasia com maior incidência, 
com 5000 novos casos por ano e causa de 
morte para 9 pessoas diáriamente, cerca de 
13% de toda a mortalidade por cancro 
(SOARES, 2006, pág.11).

A metodologia de rastreio, deve ser 
fiável, sensível e aplicável, sendo que de acordo 
com os autores, apenas a colonoscopia 
preenche estes critérios (Adaptado de VINDEN 
& MCALISTER, 2005, pág. 431). De acordo com 
estes mesmos autores, a “Canadian Task Force 
on preventive health care, não incluiu, a 
colonoscopia nas guidelines para rastreio do 
cancro colo-rectal, em 2001, mas sugeriu a 
inclusão de  pesquisa de sangue oculto nas 
fezes e sigmoidoscopia flexível, no exame 
periódico de saúde de pessoas assintomáticas 
com mais de 50 anos de idade”, sendo uma 
recomendação pouco seguida na prática, o que 
faz do Canadá um país sem politica de 
prevenção do cancro colo-rectal (Adaptado de 
VINDEN & MCALISTER, 2005, pág. 431), pois 
este tipo de recomendações, por si só não são 
suficientes, para mobilizar os serviços de saúde, 

é urgente que se traduzam em politicas 
c o n c r e t a s , q u e r e p r e s e n t e m n o r m a s 
vinculativas, que por sua vez levem à obrigação 
do seu cumprimento, visto ser evidente o 
impacto desta doença na sociedade. Por seu 
lado, actualmente a associação de Cancro 
Colorectal do Canadá, recomenda a pesquisa 
de sangue ocu l to nas fezes + tes te 
imunoquímico das fezes bianualmente, em 
indivíduos com idade superior a 50 anos, 
complementado com colonoscopia se os testes 
forem positivos.  O consenso de facto não 
existe, apenas existem várias recomendações 
pouco uniformizadas, em que os Estados 
Unidos, são um exemplo claro, como se pode 
verificar com as recomendações da “American 
Cancer Society”, que apontam para o rastreio de 
homens e mulheres com mais de 50 anos, 
recorrendo a uma das seguintes metodologias: 
sigmoidoscopia a cada 5 anos, colonoscopia a 
cada 10 anos, enema com bário de duplo 
constraste a cada 5 anos, colonoscopia virtual a 
cada 5 anos, pesquisa de sangue oculto anual, 
teste imunoquimico das fezes anual, teste de 
DNA das fezes sem intervalo definido; No caso 
de um destes testes positivos, recomendam a 
colonoscopia. Este tipo de recomendação, 
apesar da liberdade de escolha de métodos que 
oferece, carece de uniformização, para termos 
um rastreio rigoroso e eficaz, aplicável a uma 
população, ou seja oferece mais incertezas, do 
que garantias, não constituindo uma medida de 
fundo para a saúde pública.

O nosso próprio “Plano Nacional de 
P r e v e n ç ã o e C o n t r o l o d a s D o e n ç a s 
Oncológicas”, em Portugal, apesar de ter 
prevista uma politica de rastreio do Cancro colo-
rectal, é algo pobre neste campo, pois apenas 
prevê no seu 5º capítulo, dedicado aos 
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rastreios, a pesquisa de sangue oculto nas 
fezes, em homens e mulheres dos 50 aos 74 
anos, com o qual se demonstrou uma redução 
da mortalidade em 20%. No que respeita aos 
doentes com risco de cancro familiar, o plano 
prevê a referenciação a consultas de risco 
específico, que tomará as medidas de 
prevenção adequadas. Serão estas medidas 
suficientemente seguras para o rastreio desta 
patologia ou é possível fazer melhor? Em 2006 
a Sociedade Portuguesa de Endoscopia 
Digestiva (SPED), lançou uma proposta de 
estudo, para rastreio do cancro colo-rectal, com 
base na colonoscopia esquerda, “em doentes de 
ambos os sexos, entre os 50 e 70 anos, sem 
antecedentes de rectorragias nos últimos 6 
m e s e s , n e m a l t e r a ç õ e s d o t r â n s i t o 
intestinal” (SOARES, 2006 pág. 13), tendo como 
principal objectivo a implementação deste tipo 
de rastreio a nível nacional, pois um dos 
fundamentos deste projecto prende-se com uma 
crescente solicitação deste tipo de exame por 
parte dos cuidados de saúde primários  e com o 
facto de a técnica endoscópica permitir que o 
alvo do rastreio seja “o adenoma, o que 
permitirá reduzir a mortalidade por Cancro Colo-
Rectal, em função de uma redução da 
incidência, o que é susceptível de induzir 
p o u p a n ç a d e r e c u r s o s a o s i s t e m a 
financiador.” (SOARES, 2006 pág.12). Esta 
proposta poderá sem dúvida trazer beneficios e 
ganhos em saúde, pois de acordo com PINTO 
(2006, pág.10), a utilização de “sigmoidoscopia 
flexível (SF), tem sido avaliada em estudos de 
caso-controlo, que demonstraram reduções 
impressionantes da mortalidade em 80% e da 
incidência em 50%”, “cobre a área onde cerca 
d e 5 0 % d a s n e o p l a s i a s e s t ã o 
localizadas” (Adaptado de HAKAMA et al.,2005, 

pág.428) sem esquecer que é a técnica que 
mais se aproxima daquela considerada como 
“Gold standard”, a colonoscopia total, pois 
permite a visualização de todo o colon. A 
pesquisa de sangue oculto nas fezes, tem sido 
a m p l a m e n t e e s t u d a d a , c o m e s t u d o s 
randomizados e tem “demonstrado reduções na 
mortalidade na casa dos 43%”  (Adaptado de 
HAKAMA et al.,2005, pág.428), podendo no 
entanto “ocorrer alguns falsos-positivos devido a 
componentes da dieta” (Adaptado de ATKIN, 
2003, pág. 14), assim como também “falha a 
maioria dos percursores benignos do cancro e 
muitas das lesões malignas”, (Adaptado de 
VINDEN & MCALISTER, 2005, pág. 431), sendo 
que mesmo com “análise do DNA humano, em 
vez do sangue, apenas se reduziu o rácio de 
identificação falhada de lesões, de 89.2% com 
pesquisa de sangue oculto, para 81.8% 
“(Adaptado de VINDEN & MCALISTER, 2005, 
pág. 431), o que demonstra uma sensibilidade e 
segurança duvidosas. De acordo com os 
autores, mesmo a “sigmoidoscopia falha entre 
65% a 35%, dos doentes com neoplasia 
avançada do cólon” (Adaptado de VINDEN & 
MCALISTER, 2005, pág. 431). A associação 
destes dois últimos métodos é referida por 
inúmeros autores, mas não existem estudos 
randomizados que demonstrem a eficácia da 
sua associação. Como método alternativo 
emergente e que permite uma visualização de 
todo o cólon, temos a Colonoscopia Virtual, que 
apesar de demontrar “sensibilidade para lesões 
com tamanho maior ou igual a 7 mm, de 
diâmetro, (...) depende sempre da colonoscopia 
para a intervenção terapêutica” (Adaptado de 
HAKAMA et al.,2005, pág.433). 

Ainda acerca do tipo de rastreio, os 
autores referem um estudo efectuado por 
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HILSDEN, et al. (2005, pág. 434), que é 
extremamente interessante, na medida em que 
consistiu em descrever as atitudes de peritos na 
área do rastreio do cancro colo-rectal, face a 
este. Foram enviados questionários a todos os 
gastroenterologistas, cirurgiões gerais e 
Internistas da provincia de Alberta, acerca de 
qual seria o melhor método de rastreio na sua 
opinião. Em 70% dos inquiridos, a colonoscopia 
seria o único método, ao qual eles próprios se 
submeteriam, apesar das limitações existentes 
para a generalização da técnica e do facto de 
não ser contemplada nas guidelines de 2001. 
VINDEN & MCALISTER (2005, pág. 431 e 432), 
referem que se trata de um tipo de resposta 
semelhante à de um estudo em cirurgiões 
gerais, na qual era perguntado, que método 
preferiria para si ou para a sua familia. Os 
autores desenvolvem, explicando que se trata 
de respostas esperadas, pois estão fortemente 
influenciadas pelo senso comum destes 
profissionais. Por seu lado, as guidelines de 
2001 e outras existentes em todos os países 
ocidentais, em que Portugal não é excepção, 
são fundamentadas na mais recente evidência 
disponível, que aponta fortemente para o uso da 
pesquisa de sangue oculto nas fezes e 
moderadamente para o uso de sigmoidoscopia 
(Adaptado de VINDEN & MCALISTER, 2005, 
pág. 431). Posto isto, os dados fornecidos pela 
evidência cientifica, deveriam “pacificar” a 
questão e levar a uma aceitação da pesquisa de 
sangue oculto+sigmoidoscopia, como métodos 
de excelência, no rastreio do cancro colo-rectal, 
se não fosse a ques tão de te r s ido 
desvalorizado o facto de a colonoscopia nem 
sequer ter sido testada, comparativamente aos 
outros métodos no rastreio do cancro colo-
rectal, sob o argumento de que não existe 

equipamento clinico suficiente para a realização 
deste tipo de estudo (Adaptado de VINDEN & 
MCALISTER, 2005, pág. 432). HAKAMA et al. 
(2005, pág.425), na revisão sistemática de 
literatura que faz acerca deste tema, reforça a 
inexistência de estudos clinicos randomizados 
que suportem os beneficios da colonocopia, 
como ferramenta de rastreio, assim como ATKIN 
(2003, pág. 14). 

Devo dizer que concordo plenamente 
com os autores, quando estes referem ser 
impróprio das autoridades de saúde, a 
permissão deste impasse, que se traduz na falta 
de uma politica eficaz. De facto, na falta de toda 
a evidência necessária, para orientar este tipo 
de politicas, é de todo o interesse adoptar o 
princípio da precaução, enunciado pela 
Comissão das Comunidades Europeias, em 
2000, tal como defendido por VINDEN & 
MCALISTER (2005, pág. 432), para se ponderar 
seriamente na adopção da politica de rastreio 
por colonoscopia, na população de médio risco, 
a partir dos 50 anos de idade. De salientar que o 
principio da precaução de um modo geral, deve 
ser invocado quando são necessárias medidas 
urgentes para prevenir dano ao ser humano,  
apesar dos dados cientificos não permitirem 
uma avaliação completa do risco (COMISSÃO 
EUROPEIA DAS COMUNIDADES, 2000, pág. 
10).

Apesar de ser considerado o método 
ideal, os autores identificam alguns obstáculos à 
implementação deste método de rastreio como 
o impacto financeiro e a disponibilidade de 
equ ipamen to endoscóp ico V INDEN & 
MCALISTER (2005, pág. 432). De facto trata-se 
de uma metodologia que envolve uma logistica 
muito grande e um investimento inicial 
considerável, que apesar de tudo, deve ser 
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confrontada com “o custo de de tratar a doença, 
numa população sem rastreio” (Adaptado de 
VINDEN & MCALISTER, 2005, pág. 432). 
Entrando numa lógica financeira, a decisão 
também não parece dificil, pois o forte 
investimento, dilui-se ao longo do tempo, 
quando comparado com os custos permanentes 
e prolongados, com a quimioterapia e outras 
terapias inovadoras, acerca das quais a 
indústria farmaceutica reclama custos elevados 
para justificar o seu alto preço. É caso para 
dizer que a opção por um método de rastreio 
com bons indicadores de eficácia, pode apontar 
para um caminho de maior sustentabilidade 
económica nesta área  da saúde. VINDEN & 
MCALISTER (2005, pág. 432), acerca dos 
r e c u r s o s e n d o s c ó p i c o s d i s p o n í v e i s , 
acrescentam que a nível hospitalar, a própria 
vertente terapêutica da técnica já encara alguns 
atrasos consideráveis no atendimento à 
população, pelo que a solução futura, passaria, 
pelo desenvolvimento desta prática, fora do 
meio hospitalar. A nível de recursos humanos, 
os autores consideram que entre cirurgiões 
gera is e gest roentero log is tas , haverá 
capacidade técnica para o desempenho dos 
rastreios em grande escala no Canadá. Neste 
aspecto, não deve haver qualquer tipo de 
facilitismo, pois se ao optar por esta técnica, 
estamos a tentar pr imar pela máxima 
segurança, esta máxima segurança não deve 
ser descurada, perante o risco de ser 
desempenhada por técnicos sem experiência ou 
qualificação adequadas, sob pena de esta não 
ser rentabilizada adequadamente, pelo que a 
certificação técnica adequada, deve ser 
salvaguardada.

Os autores terminam o artigo, referindo 
que “o desvio de doentes assintomáticos ou 

minimamente sintomáticos dos hospitais, 
actualmente sobrecarregados, trará beneficio ao 
sistema de saúde, ao se traduzir numa 
verdadeira redução na necessidade de cuidados 
curativos para o cancro” (Adaptado de VINDEN 
& MCALISTER, 2005, pág. 432), o que permite 
concluir facilmente acerca da importância dos 
cuidados preventivos, nomeadamente do 
rastreio, na abordagem ao cancro colo-rectal, 
que afinal de contas é um flagelo que pode ser 
melhor combatido, com uma adequada politica 
de detecção precoce, trazendo beneficios 
evidentes para a população em geral, no que 
concerne a ganhos em saúde e para  o sistema 
d e s a ú d e , c o n t r i b u i n d o p a r a a s u a 
sustentabilidade.

Considerações Finais

A análise crítica deste artigo, devido à 
sua natureza, envolveu muitos aspectos do 
campo das politicas de saúde, da fisiopatologia 
da doença e da caracterização dos métodos de 
diagnóstico. Emerge portanto a questão: Qual o 
papel do Enfermeiro no rastreio do cancro colo-
rectal? De tudo o que foi exposto ao longo do 
trabalho, podemos concluir que a Enfermagem 
tem o seu lugar neste processo, e é bastante 
relevante, pois somos os profissionais mais bem 
colocados para fazer os devidos ensinos ao 
doente e família e alertar para a necessidade 
dos rastreios. Este papel assume maior 
relevância, se tivermos em conta que se trata de 
uma área em que as politicas não estão bem 
definidas, ou pouco acessíveis à população, 
pelo que os indivíduos por vezes encontram-se 
“perdidos” e sem informação acerca do que 
deve ser feito. É o nosso papel e dever, ajudar a 
informar e orientar o doente neste campo, 
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capacitando a tomar a decisão que melhor serve 
os seus interesses, recorrendo a técnicas de 
“empowerment”, através da educação para a 
saúde e passando o locus de controlo, para o 
doente, também com o objectivo de abranger os 
seus familiares, principalmente no caso de 
neoplasias com agregação fami l iar. O 
enfermeiro deve ser portanto o elo de ligação 
entre o doente e as politicas de rastreio, pois tal 
como refere (GLAUS & RIEGER, 2006, pág. 
171,172) “ quando o enfermeiro recomenda um 
rastreio a um indivíduo, existe uma maior 
probabilidade de adesão a esse mesmo 
rastreio”, o que reflecte a posição privilegiada na 
relação que temos com o doente, que permite 
transmitir confiança e segurança.
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