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São tumores que acometem o in-
testino grosso e reto. 

Muitos deles são resultantes de 
pólipos que são pequenas eleva-
ções benignas na parede do cólon 
e/ou do reto e que tem um cres-
cimento lento, entretanto, com o 
passar de alguns anos podem se 
tornar tumores malignos.

Esse tipo de câncer acomete 
tanto homens quanto mulheres e 
aparecem com maior frequência 
a partir dos 50 anos. A predispo-
sição familiar é um fator de risco 
para a doença se manifestar antes 
dessa idade.

A colonoscopia e a pesquisa de 
sangue oculto nas fezes são exa-
mes de grande importância para a 
prevenção e/ou identificação pre-
coce da doença.

O Câncer Colorretal é conside-
rado um dos tumores com gran-
des possibilidades de prevenção 
por meio de exames e diagnósti-
co precoce.

O QUE É CÂNCER COLORRETAL?

CÓLON

RETO

ÂNUS
COLONOSCÓPIO
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IDADE: A idade acima de 50 anos é um fator de risco importante, entre-
tanto a doença pode ocorrer em pessoas mais jovens.

HISTÓRIA FAMILIAR DE CÂNCER INTESTINAL: quanto mais pessoas de 
uma mesma família tiverem diagnóstico de câncer colorretal, maior o 
risco de se desenvolver a doença. Se o indivíduo tiver parentes próximos 
(pai, mãe, irmão, tios ou avós) que tiveram câncer de intestino, o risco 
de desenvolver a doença aumenta muito, especialmente se a doença 
acometeu um parente com menos de 40 anos de idade.

ANTECEDENTES PESSOAIS DE OUTROS TIPOS DE CÂNCER: Mulheres que 
tiveram câncer de ovário, endométrio (útero) ou da mama têm maior 
risco de desenvolver câncer colorretal.

PÓLIPOS: São tumores benignos que se desenvolvem na parede interna 
do cólon e reto. Cerca de 60% dos pólipos do intestino são adenomas e 
podem apresentar potencial para a malignidade. É importante o diagnós-
tico e tratamento precoce, principalmente após os 50 anos e em pessoas 
com história de câncer colorretal na família.

QUAIS OS FATORES DE RISCO
PARA O CÂNCER COLORRETAL?

PÓLIPOS
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DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL:  A retocolite ulcerativa e a Doen-
ça de Crohn são doenças benignas que causam inflamação crônica da 
mucosa do aparelho digestivo. Dependendo da gravidade e tempo de 
doença, elas podem representar maior risco de câncer colorretal.

CÓLON
DESCENDENTE

ÁREAS
INFLAMADAS

INFLAMAÇÃO

ESTREITAMENTO

ILEO TERMINAL

COLITE ULCERATIVA DOENÇA DE CROHN

LOCAIS DE MANIFESTAÇÃO DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS
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Procure um proctologista se 
apresentar algum dos seguintes si-
nais e sintomas: 

_ Presença de sangue nas fezes;
_ Dor e cólica abdominal frequente 

com mais de 30 dias de duração;
_ Alteração no ritmo intestinal re-

cente (quando um indivíduo, que 
tinha o funcionamento intestinal 
normal, passa a ter diarreia ou 
constipação sem causa definida); 

_ Emagrecimento rápido e não 
intencional;  cansaço e fraqueza.

QUAIS OS SINAIS PARA FICARMOS ATENTOS?
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COMO PREVENIR O CÂNCER COLORRETAL?

_ Adotar uma dieta rica em frutas, verduras e vegetais;
_ Evitar excesso de carnes vermelhas e embutidos;
_ Praticar exercícios físicos regularmente;
_ Combater a obesidade;
_ Não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas em excesso; 
_ Realizar colonoscopia a partir dos 50 anos, este é o exame mais 

importante e eficiente para  prevenção da doença;
_ Pessoas com alto risco de desenvolver o câncer colorretal devem ser 

investigados com colonoscopia a partir dos 40 anos de idade.
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