
O que é o cancro do cólon?
O cólon, também conhecido por intestino grosso, é um tubo longo que transpor-
ta os alimentos digeridos desde o intestino delgado até ao ânus. O cancro do có-
lon e reto é um tumor que pode começar em qualquer parte do cólon ou no reto
e espalhar-se para outras partes do corpo. É o cancro que mais mata no nosso país
(mais de 3.000 óbitos por ano) e atinge igualmente tanto homens como mulhe-
res. O abandono progressivo da dieta mediterrânica, rica em fibras, entre outras
características saudáveis, assim como o recurso, cada vez mais frequente, à comi-
da rápida e a falta de exercício físico podem ser as principais causas do aumento
do número de casos de cancro do cólon e reto.

Quais são os sintomas do cancro do cólon?
Os principais sinais de alarme incluem: 
• Alteração nos hábitos intestinais, com episódios repetidos de diarreia ou pri-

são de ventre que não existia antes. 
• Vestígios de sangue nas fezes. 
• Cólicas ou dores abdominais. 
• Sensação de que o intestino não esvazia completamente. 
• Falta de apetite e perda de peso inexplicáveis. 
• Fadiga sem razão que a justifique. 

No entanto, dado que a maioria das pessoas não tem quaisquer sintomas nas
fases iniciais da doença, torna-se importante que se faça por rotina o rastreio do
cancro do cólon.

O que pode ser feito para evitar o desenvolvimento do cancro do cólon e reto?
1. Incluir cinco porções de fruta e legumes crus e cozidos na alimentação diá-

ria. Consumir também cereais diariamente, como pão, arroz e massa, de
preferência integrais, pela sua riqueza em fibras. Limitar o consumo de gor-
duras, carnes vermelhas e fumados. 

2. Fazer, pelo menos, 30 minutos de atividade física cinco dias por semana e
procurar manter o peso adequado. 

3. Moderar o consumo de álcool e parar de fumar. 
4. Consultar o médico se tiver algum dos sinais de alarme mencionados aci-

ma na questão relacionada com os sintomas. 
5. Se tiver mais de 50 anos, deve pedir ao seu médico para fazer os exames de

rastreio, mesmo que não tenha queixas. 

Quando e como deve ser rastreado o cancro do cólon?
A maioria das pessoas deve iniciar o rastreio do cancro do cólon aos 50 anos de
idade. Alguns médicos recomendam que os indivíduos de raça negra comecem o
rastreio aos 45 anos dado que têm maior probabilidade de terem a doença.

As pessoas saudáveis devem ser rastreadas até, pelo menos, aos 75 anos de ida-
de. Há vários tipos de testes de rastreio, incluindo pesquisa de sangue nas fezes,
tomografia computorizada e colonoscopia. 
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Rastreio do cancro do cólon

O cancro do cólon e reto é um tumor que
pode começar em qualquer parte do cólon
ou no reto e espalhar-se para outras partes
do corpo.

Um dos sinais de alarme são os vestígios de
sangue nas fezes

Outro sinal são as cólicas ou dores abdomi-
nais

Sempre que possível coma cinco porções de
fruta e legumes crus e cozidos diariamente



Quem tiver um dos pais ou familiares em 1.o grau com cancro do cólon diag-
nosticado antes dos 60 anos de idade, deve fazer colonoscopia aos 40 anos de
idade ou 10 anos antes da idade em que tiver sido diagnosticado o cancro no fa-
miliar, conforme o que ocorrer primeiro.

O que é a colonoscopia?
A colonoscopia é um exame em que o médico consegue observar o interior do
cólon através de um longo tubo flexível com uma câmara de vídeo que é intro-
duzido no reto. Durante o exame, o médico examinador pode remover pólipos
do intestino que são posteriormente analisados. Alguns pólipos são benignos,
mas outros são malignos e podem transformar-se lentamente em cancro ao longo
de anos. Se, durante a colonoscopia, o médico examinador remover alguns destes
pólipos malignos poderá de ter que realizar uma segunda colonoscopia mais cedo
que o habitual para verificar se não existem novos pólipos em crescimento.

Qual deve ser a frequência das colonoscopias?
Existem várias associações médicas (incluindo nacionais) que têm recomenda-
ções e normas sobre a frequência com que uma pessoa deve fazer as colonosco-
pias seguintes. Esse intervalo de tempo depende dos resultados da primeira colo-
noscopia. Assim,

1. A colonoscopia seguinte só precisa de ser realizada ao fim de 10 anos se a
primeira colonoscopia:
– Estiver normal (sem pólipos nem outras lesões) e a pessoa não tiver his-
tória em familiares de 1.o grau com cancro do cólon
– Revelar pequenos pólipos hiperplásicos que raramente se transformam
em cancros.

2. A colonoscopia seguinte deve ser realizada entre cinco a dez anos se na
colonoscopia anterior forem encontrados 1 ou 2 adenomas tubulares me-
nores que 10 mm, que algumas vezes se transformam em cancros.

3. A colonoscopia seguinte deve ser realizada dentro de 3 anos se na anterior
tiver surgido o seguinte:
– Três a 10 adenomas tubulares
– Qualquer adenoma tubular maior que 10 mm
– Um pólipo avançado

4. A colonoscopia seguinte deve ser realizada em menos de 3 anos se:
– Na colonoscopia anterior tiver revelado mais de 10 adenomas
– Na colonoscopia anterior tiver sido encontrado um pólipo volumoso que
não foi completamente removido (neste caso a colonoscopia deve ser repe-
tida em menos de 1 ano)
– Tiver sido submetido a cirurgia para remoção de um cancro do cólon
(neste caso a colonoscopia deve ser repetida 1 ano depois).
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico

Rastreio do cancro do cólon

Durante o exame, o médico examinador
pode remover pólipos do intestino que são
posteriormente analisados.

Na colonoscopia o médico consegue ver o
interior do cólon através de um tubo flexí-
vel com uma câmara de vídeo.

A frequência com que uma pessoa deve fa-
zer as colonoscopias seguintes depende
dos resultados da primeira colonoscopia

A colonoscopia seguinte deve ser realizada
entre 5 a 10 anos se na anterior houver 
1 ou 2 adenomas tubulares <10 mm.

5 a 10 anos


