
O câncer colorretal (CCR), também
chamado  câncer de intestino ou câncer de 
cólon, ocorre no cólon ou no reto. O cólon é 
o outro nome do intestino grosso. O reto é a
passagem que liga o cólon ao ânus.
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 NÚMEROS
• Em 2012, houve quase 1,4 milhões de novos

casos de câncer de cólon.

• Nos EUA, o risco de uma
pessoa desenvolver
câncer de cólon ao longo
da vida é de 1 para 23.
Mas varia em função dos
fatores de risco.

• Em todo o mundo, o câncer de cólon é o terceiro
tipo de câncer mais diagnosticado e a terceira
principal causa de morte por câncer em homens e
mulheres combinados.

• O CCR é mais frequente em pessoas de 50 anos ou
mais, mas vem se tornando cada vez mais comum
em pessoas mais jovens.

• A incidência de CCR deverá dobrar até 2035.

1 em 23

A voz de milhões de pacientes 
com câncer colorretal 

em todo o mundo
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 FATORES DE RISCO 
Eu corro risco?  O que é a triagem de câncer?

     Fazer triagem é procurar pelo câncer antes 
que a pessoa tenha sintomas. No caso do câncer de 
cólon, a triagem também pode PREVENIR o câncer, 
encontrando e removendo pólipos que podem se 
transformar em câncer. A triagem pode ajudar a 
encontrar o câncer em estágio inicial, evitando 
totalmente a doença. Quando o tecido anormal ou o 
câncer são encontrados precocemente, fica mais fácil 
tratar. Quando os sintomas aparecem, o câncer já pode 
estar se espalhando. 

 A triagem de rotina do câncer colorretal é 
recomendada para todas as pessoas a partir dos 50 
anos. A triagem podem ser recomendada mais cedo 
para pessoas com história familiar de câncer colorretal 
ou outros fatores de risco. 

Por que a triagem é importante?
 Quase todos os cânceres colorretais começam por 
pólipos (um crescimento anormal de tecido) pré-
cancerosos, no cólon ou no reto. Esses pólipos podem 
estar presentes no cólon por anos, sem causar sintomas, 
até que a pessoa desenvolva um câncer invasivo. 
 A triagem pode encontrar pólipos pré-cancerosos 
e, assim, permitir que eles sejam removidos 
antes de virarem câncer. Desse modo, 
previne-se o câncer colorretal.
 A triagem também pode encontrar 
o câncer colorretal precocemente,
quando há maior chance de que o
tratamento seja eficaz e leve à cura.

Teste imunoquímico fecal (FIT ou iFOBT)
• Testa a presença de sangue; um pequeno

esfregaço de fezes é colocado sobre um cartão
• Pode não detectar sangue de pontos mais altos

do trato digestivo (p.ex. do estômago)

• Mais específico para encontrar sangue do trato
gastrointestinal baixo

• Feito em casa sem preparo
• Colonoscopia necessária se for detectado sangue

Teste do guáiaco (sangue oculto) nas fezes 
(FOBT)

• Testa a presença de sangue; um pequeno
esfregaço de fezes é colocado sobre um cartão

• Restrição alimentar e vários dias de coleta de
fezes

• Feito em casa
• Precisa ser repetido com frequência
• Colonoscopia necessária se for detectado sangue

Colonoscopia virtual
• Usa raios x e computadores para obter imagens 

2D ou 3D do cólon ou do reto
• A cada 5 anos

• Mais rápido e menos invasivo que a colonoscopia
• Não requer sedação
• Restrições alimentares 1-3 dias antes do 

procedimento, que requer preparo intestinal 
completo

• Se for achado um pólipo, será necessário fazer 
colonoscopia 

Teste da presença de DNA anormal nas fezes 

• Esfregaço de fezes é enviado ao laboratório
• A cada 1-3 anos
• Feito em casa, sem preparo nem restrições

alimentares
• Mais preciso que o FIT

• É necessário fazer colonoscopia se os resultados
indicarem células cancerosas ou pré-cancerosas

TRIAGEM

• 50 anos de idade ou mais

• História familiar de pólipos ou câncer de cólon

• Fatores de risco genéticos

• Colite ulcerativa ou doença de Crohn
- Condições que causam inflamação do cólon podem 

aumentar o risco de desenvolver câncer de cólon

• História pessoal de câncer
- Particularmente câncer de cólon

- Mulheres com história de câncer de ovário, de mama 
ou do útero têm um risco ligeiramente maior de 
desenvolver câncer de cólon

• Alimentação e estilo de vida
- Dietas ricas em gorduras e carnes vermelhas, e 
pobres em cálcio, folato e fibra podem aumentar o 
risco de câncer de cólon

- Dietas muito pobres em frutas e legumes podem 
aumentar o risco

- Inatividade e obesidade estão ligadas a maior risco 

• Tabagismo 

• Fazer exercício regularmente

• Evitar álcool e cigarros

• Consumir menos carne vermelha

• Aumentar as fibras na alimentação

• Ingerir mais cálcio e vitamina D

• Comer mais alimentos com polifenóis
(encontrados em frutas, legumes e nozes, 
amêndoas etc.)

• Buscar conhecer o histórico de saúde da 
sua família se for possível

• Fazer exames de TRIAGEM! 

Como posso passar pela triagem?

Colonoscopia

• Um longo tubo iluminado é introduzido no reto
para examinar todo o cólon; o paciente fica
sedado durante o exame

• Encontra e remove crescimentos/pólipos pré-
cancerosos antes que eles virem câncer

• Antes do exame, deve ser feito preparo para
esvaziar totalmente o intestino

• Procedimento e medicação de baixo risco

Como posso evitar o câncer de cólon?




