
...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque ‘Avô’ cada vez  
 soa melhor.

...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque não posso resistir  
   a descontos de 60%.

 Um guia sobre a 

detecção do  
cancro do cólon
Por que motivo devo fazer o exame de rastreio?

...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque todos eles  
   dependem de mim.

...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque as minhas filhas  
 só têm uma mãe.

...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque praticamos o que   
 pregamos.

...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque não estou “velho  
 demais” para aventuras.
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Este boletim informativo indica os diferentes tipos 
de exames para detectar o cancro do cólon.
Qual é o objectivo deste boletim informativo? 
• Este boletim oferece-lhe informações sobre o cancro do cólon, como é que este  
 se desenvolve e o motivo porque é tão importante submeter-se a exames.  

• Explica as duas maneiras diferentes de ser examinado para prevenir o  
 cancro do cólon. Um dos exames chama-se “colonoscopia” e o outro consiste  
 numa “análise às fezes para detectar a presença de sangue.

• Este boletim informativo ajuda-o a escolher o modo de ser examinado e a  
 saber o que acontece durante o exame.

Quem precisa ser examinado? 
• As pessoas que têm cancro do cólon geralmente têm 50 anos de idade  
 ou mais.  Se tiver 50 anos ou mais, deve ser examinado para prevenir o  
 cancro do cólon. 

•  As pessoas que têm histórico pessoal ou familiar de cancro do cólon, ou 
algumas outras doenças, podem precisar fazer exames antes dos 50 anos de 
idade.  

• É necessário ser examinado antes de sentir qualquer sintoma do cancro do  
 cólon. Quando o cancro estiver suficientemente desenvolvido para causar  
 sintomas, pode ser demasiado tarde para curá-lo.

Por que razão deve ser examinado? 
•  Testes podem detectar cancro do cólon precocemente, quando o tratamento 

funciona melhor.

•  Um tipo de exame - a colonoscopia - pode evitar o cancro do cólon com a 
detecção e a remoção dos pólipos, antes de se tornarem cancros.
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O que é o cancro do cólon?
O “Cancro do cólon” é o nome dado ao cancro que cresce no  
cólon.  O seu cólon é também conhecido por “intestino grosso”.  

  • O seu cólon é um tubo flexível e longo dentro  
 do seu corpo onde as fezes são formadas de  
 substâncias que o seu organismo não consegue  
 absorver.  Outro nome para as fezes é movimento  
 intestinal ou evacuação.

Quem tem cancro do cólon?
  • As pessoas geralmente chegam aos 50 anos de idade ou mais, quando  
 lhes aparece o cancro do cólon. Quanto mais velho for maiores serão as  
 probabilidades de lhe aparecer um cancro do cólon.

  • Homens e mulheres têm a mesma probabilidade de ter cancro do cólon.

  • A maioria das pessoas (75%) que têm cancro do cólon não tem pais ou  
 irmãos com cancro do cólon. Mas quem tem familiares próximos (pais ou  
 irmãos) com cancro do cólon corre um risco maior de lhe aparecer um  
 cancro do cólon. 

Quão comum é o cancro do cólon?
  •  O cancro do cólon é o terceiro tipo mais comum de cancro entre homens e 

mulheres em Massachusetts.
	
  • Uma em cada 20 pessoas desenvolve cancro do cólon.  
	 	

Esta área de 
cor rosa é o 

cólon.



Como cresce o cancro do cólon?
Pólipos no cólon são o início do cancro do cólon.  

Os pólipos crescem na parte interna do intestino grosso. A ilustração abaixo 
mostra que os pólipos são pequenas excrescências geralmente do tamanho  
de uma borracha no topo de um lápis.

  • Qualquer pessoa pode ter um pólipo. Cerca de um em cada 3 ou 4  
 adultos terá pelo menos um pólipo no cólon.  

  • Os pólipos não causam sintomas, portanto as pessoas que os têm não  
 sabem que os têm.

Às vezes os pólipos degeneram em cancro. 

  • Os pólipos crescem muito devagar, por isso pode levar até 10 anos para  
 um pólipo degenerar em cancro.  Um cancro pequeno geralmente não  
 causa sintomas. 

  • A ilustração abaixo mostra um pólipo que cresceu e que degenerou em  
 cancro.

Esta pequena excrescência é um  
pólipo na parte interna do cólon. 

A princípio, o pólipo não é cancro . 
Mas pode degenerar em cancro.

Este pólipo do cólon degenerou em 
cancro. Ainda é pequeno por isso não 
causa sintomas para alertar a pessoa 
que o cancro está a crescer.

Parte interna 
do cólon.
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Como cresce o cancro do cólon, continuação...

Quando o cancro se torna suficientemente grande pode bloquear o 
cólon e causar sintomas.

Um médico pode retirar um tumor já grande, mas é necessária uma opera-
ção rigorosa e muitas vezes não se consegue remover tudo.  Alguns cancros 
grandes não têm cura.

Estes são alguns sintomas causados pelo cancro do cólon já grande: 
  
 • Sangue nas fezes (evacuação) ou na sanita. 

 • Alterações nas evacuações sem razão aparente.

Se tiver qualquer um destes sintomas comunique-os ao seu médico. Estes sinais 
de aviso tanto podem significar cancro do cólon como qualquer outra coisa. 

É importante ser examinado para se descobrir pólipos e cancro no 
cólon quando não se tem sintomas. Os pólipos e pequenos cancros 
podem ser facilmente removidos para que não continuem a crescer.
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Este cancro do cólon tem vindo a crescer 
há bastante tempo (muitos anos).   
Este cancro é suficientemente grande para 
começar a bloquear o cólon e causar alguns 
sintomas que são sinais de aviso.



O resto deste boletim oferece-lhe informação sobre 
2 exames para detecção do cancro do cólon:

1. Colonoscopia  

 • O médico usa um tubo flexível e fino que contém uma câmera de vídeo  
  minúscula para procurar pólipos dentro de todo o cólon.

 • O médico pode remover qualquer pólipo que encontrar. 
  

2. Análise às fezes para detectar a presença de sangue 

 •  Este teste é feito em casa. O teste usa uma amostra das suas fezes 
(evacuação) para determinar se existe a presença de sangue oculto ne-
las. Se o seu teste mostrar sangue oculto, você precisará ser submetido 
a uma colonoscopia para descobrir se existe um cancro do cólon ou um 
pólipo no local.

 •  Você seguirá as instruções contidas no kit. Os testes podem usar 1, 2 
ou 3 etapas para a coleta de amostras das suas fezes. Você enviará as 
amostras por correio ao consultório do seu médico ou a um laboratório, 
para poderem ser testadas quanto à presença de sangue oculto.
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A colonoscopia abrange todo o cólon.
O médico usa um tubo flexível e fino que contém uma câmera de 
vídeo minúscula para procurar pólipos dentro de todo o cólon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparação para o exame 

  • No dia anterior ao exame não pode comer alimentos sólidos.  Só poderá  
 beber água e líquidos transparentes como sumo de maçã, gelatina (Jell-O -  
 excepto a vermelha) e caldos transparentes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  • Na noite anterior ao exame tome um laxativo para eliminar todas as fezes  
 do seu cólon. Terá várias fezes aquosas (diarreia).  Quando se faz uma  
 colonoscopia o médico vê o interior de todo o cólon desde o  
 princípio ao fim. É muito importante que o seu cólon não contenha fezes  
 na altura do exame. 

Durante uma colonoscopia o médico consegue 
ver todo o interior do cólon desde o princípio 
ao fim.

Esta pessoa está a beber um  um líquido 
transparente em preparação para a colonoscopia. 
Qualquer líquido através do qual se pode ver é 
considerado transparente. Não poderá comer ou 
beber nada mais a não ser líquidos transparentes.
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A colonoscopia abrange todo o cólon, 
O exame 

 • No dia do exame irá ao hospital ou clínica e deita-se de lado numa cama.
  • Dão-lhe um medicamento que o deixará sonolento e que  
   o ajudará a relaxar e a aliviar a sua dor.
  • Geralmente o paciente tem tanto sono que não vê nem  
   sente muito do que se está a passar.

 • Depois do exame feito irá para outro quarto para descansar até que acorde  
 e possa caminhar sem problemas. 

 • Vai precisar que alguém o leve para casa depois do exame.  
 Não lhe será permitido conduzir ou apanhar o autocarro sozinho  
 porque ainda estará muito sonolento devido ao medicamento.
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Uma pequena câmara de vídeo 
mostra o interior do  
cólon num ecrã de televisão. 

 
O médico introduz o tubo no  
recto e empurra-o muito lentamente 
para dentro do cólon  
até ao fim.  O médico pode  
remover qualquer pólipo que 
encontre.
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Respostas a perguntas sobre a colonoscopia

Quanto tempo demora o exame?  
 • O exame em si leva cerca de 20 minutos, mas poderá ter de ficar no hospital  
 ou clínica durante 2 ou 3 horas até que a maior parte do medicamento deixe  
 de ter efeito. 

 • Depois do exame tem que ficar em casa o resto do dia a descansar até que  
 o resto do medicamento deixe de ter efeito.

Que tipo de desconforto causa o exame?  
• Não deverá sentir muito desconforto porque o medicamento que lhe dão  
 deixa-o sonolento e diminui qualquer desconforto que possa sentir. 

Que lesões podem ocorrer durante o exame?  
 • O exame pode causar uma ruptura na parede do cólon. Precisará de cirurgia  
 para reparar a ruptura.  

 • Apenas uma em cada 2.500 pessoas que fazem este exame tem problemas   
 que podem precisar de mais cuidados médicos.    

Quão eficaz é o exame? 
 • A colonoscopia abrange todo o interior do cólon e detecta mais de 90% de  
 pólipos e cancros grandes, e cerca de 70% de pólipos pequenos. 

São necessários mais testes depois do exame? 
 • Se estiver tudo normal, não. 

Com que frequência é que o exame tem de ser repetido? 
 • Se fizer o exame e não forem encontrados pólipos, deve repeti-lo em 10  
 anos.  Os pólipos crescem muito devagar e levam cerca de 10 anos a atingir  
 um tamanho suficiente para causar preocupação.
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O Exame de Análise às Fezes procura detectar a 
presença de sangue oculto em uma evacuação 
(BM, na sigla em inglês).
Preparação para o exame  

 • O seu médico pode dar-lhe um teste de 1, 2 ou 3 etapas. 

 •  Dependendo do tipo de teste realizado, seu médico pode lhe pedir para não 
comer certos alimentos ou não tomar certos medicamentos alguns dias antes 
do exame. Esses alimentos e medicamentos podem fazer com que o teste 
apresente falsos resultados.

 

O teste  

 •  Dependendo do tipo do kit de teste fornecido pelo seu médico, você precisará 
colocar uma amostra das suas fezes (evacuação) em um cartão usando uma 
espátula, ou uma escova, ou dentro de um pequeno tubo. Você precisará de 
1, 2 ou 3 evacuações, dependendo do teste que o seu médico lhe indicar. 

 •  Quando tiver coletado todas as amostras necessárias, coloque-as no envelope 
fornecido com o kit e envie por correio ao consultório do seu médico ou a um 
laboratório, dependendo das instruções. 

•  Seu médico ou um laboratório examinará suas amostras com um produto 
químico que demonstra a presença de sangue oculto nas amostras. Se seu 
exame mostrar a presença de sangue oculto, você precisará ser submetido a 
uma colonoscopia para detectar a presença de cancro do cólon ou pólipo
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Seu exame pode ter 
um pequeno tubo. ou ouSeu kit pode ter um 

cartão e escovas.
Seu kit pode ter um 
cartão e espátulas.

1 2 3



Respostas a perguntas sobre as análises às fezes   

Quanto tempo leva o teste?  
 • O teste em si apenas demora 5 minutos por dia.

Que tipo de desconforto causa o teste? 
 • Não há qualquer desconforto com este teste.

Que problemas podem ocorrer com o teste?
 • Este teste não causa qualquer lesão no seu cólon.

 • O exame de análise às fezes pode ser positivo, mesmo quando não existe 
cancro nem pólipo no cólon. O sangue proveniente do estômago ou de 
alguma carne ingerida pode mostrar resultados positivos.

Quão eficaz é o teste? 
 •  Especialistas recomendam o exame de análise às fezes como uma boa  

maneira de detectar cancro do cólon precocemente, quando o tratamento 
funciona melhor.

•  As análises às fezes para detecção de sangue são mais seguras se forem  
feitas todos os anos.  

São necessários mais testes depois do exame? 
 • Se o resultado das análises às fezes acusar a presença de sangue, terá  
 de fazer uma colonoscopia para se determinar a possibilidade da existência  
 de cancro do cólon ou pólipos.  

Com que frequência é que o exame tem de ser repetido?
 • As análises às fezes devem ser repetidas anualmente.
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O que pode fazer para prevenir o cancro do cólon:

Não sabemos exactamente o que causa o cancro do cólon, mas  
sabemos que há coisas que aumentam a probabilidade de ter  
cancro do cólon como, por exemplo, ter peso a mais, comer muita 
carne vermelha e fumar. A medida mais importante que pode tomar 
para prevenir o cancro do cólon é ser examinado.

Hábitos saudáveis como os sugeridos abaixo, diminuem a  
probabilidade de ter cancro do cólon:  

 • Faça uma alimentação saudável – coma muita fruta, legumes e verduras. 

 • Mantenha um peso saudável. 

 • Pratique actividades físicas durante pelo menos 2 horas e 30 minutos por  
 semana.  Escolha actividades que façam o coração bater mais rapidamente  
 e os pulmões respirarem com mais força.  Inclua actividades que fazem os  
 músculos trabalhar mais do que o costume.  

 • Não consuma tabaco.

Se tem 50 anos de idade ou mais, converse com o seu médico 
sobre como fazer os exames para detectar o cancro do cólon. 
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Guarde este guia sobre a detecção do  
cancro do cólon…

Pode salvar-lhe a vida.

NOTAS:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________



Guarde este guia sobre a detecção do  
cancro do cólon…

Pode salvar-lhe a vida.
Para mais informações visite:

www.mass.gov/cancerscreenings

...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque tenho uma lista de  
 lugares para visitar.

...because I have a  
lot of cooking to do.
...porque ainda tenho muito  
 que cozinhar.

Por que motivo devo fazer o exame de rastreio?
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