


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de março/2022, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Câncer Colorretal  



1. O que é o Câncer 
Colorretal ? 

O câncer colorretal abrange os tumores que se desenvolvem na região do intestino 
grosso chamada cólon, e no reto (parte final do intestino, localizada antes do ânus).  

Grande parte desses tumores se
iniciam a partir de pólipos: lesões
benignas que podem crescer na
parede interna do intestino grosso.
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2. O Câncer Colorretal 
no Brasil  

No Brasil, o câncer colorretal é o terceiro 
mais incidente na população, segundo 
o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Aproximadamente, 40 mil novos casos são 

diagnosticados por ano, entre homens e mulheres.

Mais de 20 mil óbitos decorrentes da doença. 

04

2

2

2



3. Fatores de Risco

Os principais fatores de risco relacionados ao 
desenvolvimento do câncer colorretal são: 

Idade igual ou acima de 50 anos;

Excesso de peso corporal;

Alimentação não saudável;

Histórico familiar de câncer de intestino;

Histórico pessoal de câncer;

Tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas;

Doenças inflamatórias do intestino.
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4.
Os sintomas mais frequentes associados 
ao câncer do intestino são: 

Sintomas

Sangue e alteração no formato das fezes;

Dores, cólicas e desconforto abdominal;

Perda de peso sem causa aparente; 

Alteração do hábito intestinal (diarreia e constipação);

Cansaço, fraqueza e anemias de repetição.
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Cansaço, fraqueza e anemias de repetição.

Estes sintomas também estão presentes em problemas como

hemorroidas, verminose e úlcera gástrica e, na maior parte das

vezes, não são causados por câncer. Entretanto, é importante

que sejam investigados por um médico para o diagnóstico

correto, principalmente se não melhorarem em alguns dias.

Fique ligado! 
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Por meio de exames é possível detectar o câncer
colorretal precocemente. Isso ocorre porque
alguns pólipos e tumores podem ser visualizados e
removidos antes de se transformarem em câncer.

5. Detecção precoce 
salva vidas
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A detecção precoce pode ser feita por meio da

investigação com exames clínicos, laboratoriais,

endoscópicos ou radiológicos.

Em pacientes com sintomas da doença:  

Em pacientes sem sintomas, mas 
pertencentes a grupos de risco*:

Devem ser feitos exames de rastreamento.

*Pessoas acima de 50 anos, com histórico

pessoal ou familiar de câncer colorretal.
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Rastreamento é o processo de busca de
câncer ou pré-câncer em pessoas
assintomáticas.

O Rastreamento do câncer colorretal é
feito por meio de dois exames principais:
a pesquisa de sangue oculto nas fezes e
a colonoscopia.
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A Organização Mundial de Saúde recomenda

que pessoas acima de 50 anos realizem o

rastreamento por meio do exame de sangue

oculto de fezes. Caso o teste seja positivo,

deverá ser realizada a colonoscopia.

A colonoscopia permite ao médico visualizar a

parte interna do intestino, identificando a presença

de câncer ou pólipos que possam se transformar

em câncer. Ao se retirar as lesões precocemente,

evita-se o desenvolvimento do câncer.
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6. Tratamento

O câncer colorretal é uma doença tratável e frequentemente curável.

O tratamento envolve cirurgia para retirar parte

da região afetada e outras etapas para diminuir a

possibilidade de retorno do tumor, que incluem a

radioterapia (uso de radiação) associada ou não

à quimioterapia (uso de medicamentos).

É importante realizar o acompanhamento médico 

para monitorar recidivas ou novos tumores.
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7. Prevenção
O câncer colorretal pode ser prevenido!  

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA),

cerca de 30% dos casos ocorrem devido a fatores

comportamentais, como sedentarismo e má alimentação,

e podem ser evitados com a adoção de ações preventivas.

Adote um estilo de vida mais saudável! Pratique atividade

física regularmente e mantenha uma alimentação

equilibrada, evitando o consumo de alimentos

processados e dando preferência às frutas, verduras e

legumes. Não fume e evite ingerir bebidas alcóolicas.
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Lembre-se!  Caso apresente algum sintoma, esteja na idade de realizar

exames de rastreio, ou tenha alguma dúvida, procure a sua

equipe de saúde! Ela está sempre pronta para te ajudar!
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa

deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de

cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que eles
possam viver mais e melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 
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