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CARCINOMA COLORRETAL

FATORES AMBIENTAIS
E ESTILO DE VIDA



O carcinoma colorretal desenvolve-se no intestino grosso.

É a doença mais comum na Europa e o terceiro cancro mais comum no mundo.

Em 2012 foi diagnosticado a cerca de 44 mil doentes na Europa, o que 
representa cerca de 13% de todos os cancros nesta região.

A maioria dos carcinomas colorretais está localizada no cólon, represen-tando 
9% de todos os cancros na Europa. Cerca de um terço dos carcinomas colorretais 
localiza-se apenas no reto.

Segundo os dados do RON 2018, o segundo tumor mais frequente em Portugal 
é o tumor colorretal: 2189 novos casos por ano na mulher e 2807 novos casos 
por ano no homem.

O cancro colorretal é mais frequente nos homens do que nas mulheres. A 
maioria dos doentes tem mais de 60 anos na altura do diagnóstico, sendo que o 
cancro retal é raro em pessoas com idade inferior a 40 anos. 

Em geral, a frequência do carcinoma colorretal é superior nas regiões mais 
industrializadas e urbanizadas. O risco de desenvolver a doença aumenta nos 
países com dieta rica em calorias e gordura animal e nas populações 
sedentárias, com excesso de peso e obesidade. 

Até à data, ainda não se sabe ao certo o que está na origem do carcinoma 
colorretal. Estão identificados alguns fatores que aumentam o risco de 
ocorrência, mas que, só por si, não são necessários nem suficiente para causar 
este tipo de cancro. O fator de risco não é uma causa, por si só.

O carcinoma colorretal ocorre geralmente como uma doença esporádica, o que 
significa que não está associado a genes herdados, que transmitem um risco de 
vir a ter este tipo de cancro.

Apenas cerca de 20% dos carcinomas colorretais ocorrem em contexto familiar. 
Destes, menos de metade resulta de uma condição hereditária conhecida. Nos 
restantes casos familiares a causa é desconhecida. Além dos genes herdados 
partilhados, a ocorrência familiar pode estar associada a outros fatores 
ambientais que aumentam o risco. 

CARCINOMA COLORRETAL
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FATORES DE RISCO E FATORES PROTETORES
DO CARCINOMA COLORRETAL

FATORES

Gordura
corporal

Atividade
física

AUMENTO DE RISCO DIMINUIÇÃO DE RISCO

Carne 
processada

Álcool

Tabaco

Medicação

Outras
doenças

Dieta

Obesidade geral e abdominal 
(Índice de Massa Corporal* >30, 
perímetro ou largura abdominal >94cm 
no homem e >80 cm na mulher).

Aumento de risco em 18% por cada 
50 g/dia**

Ingestão >30 g/dia (2 copos de vinho)

Aumento do risco com número 
de cigarros/dia e duração.

Doença inflamatória intestinal
(doença de Crohn, colite ulcerosa).

Carne vermelha

Todos os tipos de atividade 
são benéficos.
Benefício no cólon.
Sem evidência no reto.

Aspirina, anti-inflamatórios 
não esteróides, terapia 
hormonal na pós-menopausa.

Fibra, cereais integrais,
laticínios, cálcio.

*IMC= Peso (em Kg) / Altura (em metros) x Altura  |  **International Agency for Research on Cancer



O carcinoma colorretal desenvolve-se no intestino grosso.

É a doença mais comum na Europa e o terceiro cancro mais comum no mundo.

Em 2012 foi diagnosticado a cerca de 44 mil doentes na Europa, o que 
representa cerca de 13% de todos os cancros nesta região.

A maioria dos carcinomas colorretais está localizada no cólon, represen-tando 
9% de todos os cancros na Europa. Cerca de um terço dos carcinomas colorretais 
localiza-se apenas no reto.

Segundo os dados do RON 2018, o segundo tumor mais frequente em Portugal 
é o tumor colorretal: 2189 novos casos por ano na mulher e 2807 novos casos 
por ano no homem.

O cancro colorretal é mais frequente nos homens do que nas mulheres. A 
maioria dos doentes tem mais de 60 anos na altura do diagnóstico, sendo que o 
cancro retal é raro em pessoas com idade inferior a 40 anos. 

Em geral, a frequência do carcinoma colorretal é superior nas regiões mais 
industrializadas e urbanizadas. O risco de desenvolver a doença aumenta nos 
países com dieta rica em calorias e gordura animal e nas populações 
sedentárias, com excesso de peso e obesidade. 

Até à data, ainda não se sabe ao certo o que está na origem do carcinoma 
colorretal. Estão identificados alguns fatores que aumentam o risco de 
ocorrência, mas que, só por si, não são necessários nem suficiente para causar 
este tipo de cancro. O fator de risco não é uma causa, por si só.

O carcinoma colorretal ocorre geralmente como uma doença esporádica, o que 
significa que não está associado a genes herdados, que transmitem um risco de 
vir a ter este tipo de cancro.

Apenas cerca de 20% dos carcinomas colorretais ocorrem em contexto familiar. 
Destes, menos de metade resulta de uma condição hereditária conhecida. Nos 
restantes casos familiares a causa é desconhecida. Além dos genes herdados 
partilhados, a ocorrência familiar pode estar associada a outros fatores 
ambientais que aumentam o risco. 

CARCINOMA COLORRETAL
FATORES AMBIENTAIS E ESTILO DE VIDA

FATORES DE RISCO E FATORES PROTETORES
DO CARCINOMA COLORRETAL

FATORES

Gordura
corporal

Atividade
física

AUMENTO DE RISCO DIMINUIÇÃO DE RISCO

Carne 
processada

Álcool

Tabaco

Medicação

Outras
doenças

Dieta

Obesidade geral e abdominal 
(Índice de Massa Corporal* >30, 
perímetro ou largura abdominal >94cm 
no homem e >80 cm na mulher).

Aumento de risco em 18% por cada 
50 g/dia**

Ingestão >30 g/dia (2 copos de vinho)

Aumento do risco com número 
de cigarros/dia e duração.

Doença inflamatória intestinal
(doença de Crohn, colite ulcerosa).

Carne vermelha

Todos os tipos de atividade 
são benéficos.
Benefício no cólon.
Sem evidência no reto.

Aspirina, anti-inflamatórios 
não esteróides, terapia 
hormonal na pós-menopausa.

Fibra, cereais integrais,
laticínios, cálcio.

*IMC= Peso (em Kg) / Altura (em metros) x Altura  |  **International Agency for Research on Cancer



#1
86

/G
A

BI
N

ET
E 

D
E 

CO
M

U
N

IC
A

ÇÃ
O

 E
 R

EL
AÇ

Õ
ES

 P
Ú

BL
IC

A
S/

IP
O

LF
G

/N
O

VE
M

BR
O

20
21

DÚVIDAS QUE QUERO ESCLARECER

#i
nf

or
m

aç
ão

ao
do

en
te

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

Tel. 217 229 800
www.ipolisboa.min-saude.pt

in

Contactos:  217 229 800 - ext. 1789 | 926 515 584 

   secretariado_gmp@ipolisboa.min-saude.pt

CARCINOMA COLORRETAL

FATORES AMBIENTAIS
E ESTILO DE VIDA


	Página 1
	Página 2

