• Fumar. Fumar também aumenta o risco de
desenvolver câncer colorretal.
• Pólipos no intestino. Pessoas com pólipos
intestinais têm risco de que esses pólipos
se transformem em câncer e devem realizar
rastreamento (veja a seguir).
• Raça/etnia. O câncer colorretal é
mais frequente em pessoas negras, e é
frequentemente diagnosticado com menos
idade.

Como se Prevenir
A dieta rica em fibras, frutas, vegetais
e alimentos frescos e pobre em carne
vermelha pode ajudar a reduzir o risco de
câncer colorretal.
O uso de aspirina e outros medicamentos
anti-inflamatórios não esteroides pode
reduzir o desenvolvimento de pólipos em
pessoas com risco. Mas seu uso deve ser sob
orientação médica, considerando os efeitos
colaterais e toxicidade do uso crônico
dessas medicações.
Para pessoas com síndromes ou doenças
genéticas, outras formas de prevenção
podem ser recomendadas.
Referências: IOV, INCa, ASCO, CANCERNET.

Rastreamento
O rastreamento é realizado para pessoas sob
risco, mas que estão sem apresentar qualquer
sintoma da doença. O método recomendado para
rastreamento de câncer colorretal em pessoas
sem histórico familiar ou doenças e síndromes
genéticas diagnosticadas é a realização de uma
colonoscopia ao alcançar os 50 anos e repetir
o exame de acordo com as recomendações do
seu médico, a cada 2, 3, ou 5 anos. Para pessoas
negras, o exame deve ser realizado a partir dos 45
anos, pois o aparecimento do câncer colorretal é
mais precoce nesse grupo. Pessoas com histórico
familiar de câncer colorretal, doença inflamatória
intestinal, pólipos ou doenças genéticas, devem
consultar um especialista para definir qual o
melhor método e frequência do rastreamento.
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O que é o Câncer Colorretal
O câncer colorretal (ou de intestino
grosso) começa na maioria das vezes
como um pólipo, um tumor não
canceroso que se desenvolve na parede
do intestino grosso (formado pelo cólon
e pelo reto). Com o passar do tempo,
esses pólipos podem sofrer mutações
e passar a crescer descontroladamente,
desenvolvendo um tumor maligno do
cólon ou reto. A maior parte dos cânceres
colorretais é do tipo “adenocarcinoma”.
Um tumor maligno do intestino grosso
pode se espalhar para outras partes do
corpo, o que chamamos de metástases.
Os linfonodos regionais são os lugares
mais comuns de metástases do câncer
colorretal. Quando o câncer se espalha
através do corpo, ele acomete mais
comumente o fígado e os pulmões, o que
chamamos de metástases distantes.

Tratamento
As opções de tratamento para o câncer
colorretal dependem do estágio,
tamanho e localização do tumor, se
o câncer se espalhou e a condição de
saúde da pessoa. A cirurgia para remover
o tumor é usualmente o primeiro
tratamento. Quando há risco alto da
doença retornar, pode ser indicada a
combinação com a quimioterapia ou
com a radioterapia e quimioterapia para

tumores do reto (chamado de tratamento
adjuvante). Em alguns casos, o tratamento
para tumores do reto envolve o uso de
quimioterapia e radioterapia para reduzir o
tamanho do tumor antes de indicar a cirurgia
(chamado de tratamento neoadjuvante).
Se a doença retornar ou em casos onde
o câncer se espalhou, o tratamento pode
incluir radioterapia, quimioterapia e terapia
alvo.
A terapia alvo é uma modalidade de
tratamento dirigida aos genes ou à proteínas
específicas do câncer que atuam para o seu
crescimento. Uma cirurgia adicional também
pode ser recomendada para remover o
câncer que se espalhou pelo cólon e reto ou
para o fígado.
Consulte o GUIA BEM VIVER
para mais informações
sobre o seu tratamento

Fatores de Risco
Sabemos que existem fatores que
aumentam a chance de uma pessoa
desenvolver câncer, mas uma pessoa
pode ter diversos fatores de risco e nunca
desenvolver o câncer.
• Idade. O risco de desenvolver o câncer
colorretal aumenta com a idade. Mais de
90% das pessoas com câncer colorretal
tem mais de 50 anos.
• Doença inflamatória intestinal. Pessoas
com doença de Crohn ou colite ulcerativa
também têm risco aumentado.
• História familiar e genética. Apesar
de 95% dos casos serem esporádicos
(desenvolvidos por fatores não
genéticos), existem algumas síndromes
e doenças hereditárias que predispõem
o desenvolvimento do câncer colorretal.
Os mais prevalentes são a Polipose
Adenomatosa Familiar e a Síndrome de
Lynch (câncer colorretal hereditário não
poliposo).
• Sedentarismo e obesidade. Pessoas
que não praticam exercícios físicos
regularmente e com sobrepeso ou
obesidade têm risco aumentado de
desenvolver câncer colorretal.
• Dieta. Pessoas que comem mais carne
vermelha e carne processada têm maior
risco.

