
COMA COM
CONTA PESO E MEDIDA
Dr.ª Margarida Rosa, Interna complementar de MGF

Actualmente comemos muito mais do que comíamos e muito mais do que realmente precisamos!
Vários estudos científicos confirmam o aumento do tamanho das porções de alimentos ao longo das duas últimas décadas. Esta tendência foi para além das
cadeias alimentares de fast-food e verificou-se nos restaurantes convencionais, atingindo mesmo as refeições caseiras.

A expansão do tamanho das porções habituais – conhecida como portion distortion – contribuiu assim para a epidemia da obesidade, aumentando o risco
para doenças cardio-vasculares, diabetes e certos tipos de cancros. Medidas simples, como o controlo das porções associado a algumas pistas visuais,
podem influenciar beneficamente os hábitos alimentares e constituir uma estratégia efectiva para uma alimentação saudável: completa, equilibrada e variada.

São aqui apresentados dois modelos
simples para pôr em prática no seu
dia-a-dia:
O modelo do prato e o modelo da mão.

Nenhum deles requer quaisquer instrumentos es-
peciais ou medidores. São ambos de fácil apli-
cação e bastante eficazes!

• O modelo do prato baseia-se em dividir
o seu prato com linhas imaginárias,
seleccionar os alimentos adequados,
e saborear a refeição!

• O modelo da mão ajuda a definir porções
personalizadas, de acordo
com o tamanho de cada um.

Preferir refeições equilibradas
COM CONTA, PESO E MEDIDA
é o primeiro passo para
uma alimentação saudável.

Fruta

Vegetais

Proteínas

Hidratos de Carbono

O tamanho do prato também conta – 25 cm de diâmetro é o aconselhado!

O controlo
das porções
alimentares é
uma das melhores
formas de conseguir
atingir ou manter
o peso ideal.

Como garantir que está a comer
uma refeição equilibrada?
Experimente o modelo do prato.
É simples e eficaz!

• O primeiro passo é desenhar uma linha imagi-
nária passando pelo centro do seu prato –
assim o prato fica dividido em duas metades.
Depois divida uma metade em duas secções.

• Encha uma secção com hidratos de carbono,
como batatas, massa ou arroz; na outra secção
coloque as proteínas, como a carne, peixe,
tofu, ovo.

• Seguidamente, preencha a outra metade com
vegetais: alface, tomate, pepino, cenoura, bró-
culos, couve-flor, pimentos…

• No final acompanhe com um copo de água e
uma pequena peça de fruta. O seu prato está
pronto a comer!

FrutaHidratos de Carbono

Hidratos de carbono: ( batatas, arroz,
massa, fruta…) numa quantidade do tamanho
dos seus dois punhos.

Proteínas

Proteínas: (carne, peixe) do tamanho
da palma da sua mão e com a espessura
do dedo mínimo.

Vegetais: (alface, tomate, couve, bróculos…)
tanto quanto conseguir segurar nas duas mãos.

Gorduras

Gordura: limite até ao tamanho
da ponta do seu polegar.

O Modelo da Mão
Zimbabwe Hand Jive
• A palma da mão mostra o tamanho aproxi-
mado de pão e carne que deve comer numa
refeição. A espessura do pão ou da carne
é representada pelo seu dedo mínimo.

• A mão fechada representa o tamanho de uma
porção padrão de hidratos de carbono ou de
fruta. O punho pode facilmente ser colocado
junto à parcela para avaliar o seu tamanho.

• Alimentos ricos em gordura, como batatas
fritas ou nozes, são limitados a uma parcela
que caiba numa mão fechada.

• Ambas as mãos juntas em forma de concha
representam uma porção de legumes ou salada.
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A diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crónica cada vez mais
frequente na população portuguesa, que afecta indivíduos
cada vezmais jovens. Na USF Buarcos estão inscritos 438 doen-
tes diabéticos tipo 2, o que corresponde a cerca de 4% da po-
pulação total inscrita, estimando-se que existammuitosmais por
diagnosticar.

O estilo de vida contribui de forma significativa no
tratamento desta patologia, beneficiando ou
prejudicando o controlo metabólico do doente.
O conhecimento aprofundado da doença e dos
seus mecanismos fisiopatológicos permite ao
doente compreender a importância do exercício
físico e da alimentação no equilíbrio metabólico,
de forma a conseguir atingir os objectivos tera-
pêuticos e a evitar as complicações da diabetes.

A USF Buarcos, com o apoio do laboratório Lilly, promove
um programa educacional para pessoas com diabetes tipo 2, en-
tre os meses de Janeiro e Abril de 2010. Este programa tem como principais
objectivos ajudar as pessoas com diabetes a melhorarem o seu estilo de vida,
sugerir soluções para um bom controlo da doença através do exercício físi-
co e da alimentação equilibrada, melhorar a adesão à terapêutica e possi-
bilitar a intervenção directa do doente no processo terapêutico. Espera-se que

sirva também para partilhar experiências e dificuldades no controlo da doen-
ça, entre utentes e profissionais.

Alguns dos temas a abordar são o papel da insulina no organismo, os fac-
tores de risco para diabetes, as suas complicações e tratamento, regras para
uma alimentação saudável e a importância do exercício na pessoa com dia-
betes tipo 2. Nesta formação intervêm médicas e enfermeiras da USF Buar-
cos, assim como a Nutricionista e a Psicóloga do ACES Baixo Mondego II,

Dr.ª Susana Montenegro e Dr.ª Bárbara Guimarães,
respectivamente.

As sessões tiveram início dia 20 de Janeiro e te-
rão periodicidade quinzenal, até 28 de Abril de
2010. Neste primeiro programa participam 15 dia-
béticos, inscritos na USF Buarcos, prevendo-se a
organização de outros programas no futuro, de modo
a dar oportunidade a todos os diabéticos inte-
ressados em participar nesta iniciativa.

Enf. Isabel
• 10 a 12 de Março
• 29 a 31 de Março

Enf. Filomena
• 10 a 12 março
• 29 a 31 de março
• 1 de Abril

Enf. Manuela
• 5 abril
• 7 maio

Enf. Cristina
•5 a 9 abril

Dr.ª Cláudia Paulo
• 11 e 12 de Março
• 14 a 16 de Abril
• 4 a 11 de Junho

Dr.ª Patrícia Cardoso
• 8 de Abril

Dr.ª Lígia Martins
• 17 a 20 de Março
• 14 a 16 de Abril

Dr.ª Elisabete Neto
• 10 a 13 de Março
• 17 a 21 de Maio
• 8 a 25 de Junho

Dr.ª Carla Sérgio
• 5 a 9 de Abril

AUSÊNCIAS DA EQUIPA
DE ENFERMAGEM

AUSÊNCIAS
MÉDICAS

O estilo de vida contribui
de forma significativa para
o tratamento desta patologia.

Trabalho realizado pelas alunas de enfer-
magem do 4º ano da Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra, a realizar Ensino Clí-
nico na Unidade de Saúde Familiar de Buar-
cos: Margarida Duarte e Sofia Mateus.

O diagnóstico precoce ou teste de Guthérie
ou, simplesmente a picada do pezinho é um
exame de rastreio de doenças metabólicas.
Algumas destas doenças, que são possíveis
de identificar através da picada do pezinho,
nem sempre têm manifestações visíveis no re-
cém-nascido; contudo, podem provocar pro-
blemas físicos, debilidade mental e eventual-
mente amorte, quando não sãodiagnosticadas
e tratadas atempadamente.

A picada do pezinho deve ser realizada en-
tre o 3º e o 6º dia de vida do Recém-Nasci-
do, podendo este ser realizado no Centro de
Saúde ou Unidade de Saúde Familiar (USF),
no domicílio, durante uma visita domiciliária, ou
ainda namaternidade, no caso do internamen-
to da mãe ou do bebé se prolongar.

Através de uma gota de sangue obtida a par-
tir de uma picada no calcanhar do Recém-
Nascido, preenche-se o Boletim específico do
diagnóstico precoce. Posteriormente, esta
amostra é enviada, com a respectiva identi-
ficação para o Laboratório Nacional de
Rastreio, no Instituto de GenéticaMédica, onde
se realizam as análises necessárias.

As doenças que podem ser diagnosticadas
através teste são, entre outras, o hipotiroidis-
mo e a fenilcetonúria.

O hipotiriodismo é o resultado de uma
deficiência da hormona tiroideia que pro-
voca sintomas como o cansaço, aumento de
peso e intolerância ao frio. Relativamente à
fenilcetonúria é um a doença genética em que
há um défice de fenilalanina hidroxilase he-
pática, alterando todo o metabolismo da feni-
lalanina.

As sequelas do não tratamento destas doen-
ças, podem levar ao atraso mental profundo
irreversível, irritabilidade, dificuldade na co-
municação oral, incapacidade de integração
na sociedade ou de convivência normal com
outras crianças da mesma idade.

Os pais da criança que efectuou
o exame só são contactados,
directamente pelo Instituto
de Genética Médica, no
caso de os
resultados não serem
normais, ou quando há
necessidade de o repetir.
Este contacto é realiza-
do em média aos 12 a
13 dias de vida do
bebé.
Os resultados normais
podem ser consultados na
Internet, em www.diagnosti-
coprecoce.org, cerca de
quatro semanas depois da c
olheita da amostra, usando um
códigoque é fornecido aquan-
do da realização do teste.

Se o diagnóstico for feito precoce-
mente, e caso o resultado seja positi-
vo, os frutos do tratamento serão mais
satisfatórios, se iniciado nas primeiras
semanas de vida.

DIAGNÓSTICO PRECOCE
“A PICADA DO PEZINHO”
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A picada do pezinho deve ser
realizada entre o 3º e o 6º dia
de vida do Recém-Nascido

por Drª. Patrícia Cardoso,Médica de Família

UM PROGRAMA PARA DOENTES
COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

“CAMINHAR PARA
O EQUILÍBRIO”
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Doenças da cavidade oral
Estima-se que 99% das crianças portuguesas sofre de problemas dentários. Os mais comuns são: placa
bacteriana (acumulação de bactérias na superfície dos dentes), gengivite (inflamação das gengivas)
e cárie dentária (destruição do dente pelos ácidos que as bactérias formam a partir dos restos
alimentares que ficam na boca).

O calendário dos dentes
Os primeiros dentes nascem durante o primeiro ano de vida. Apesar de temporários, os dentes de leite
têm importantes funções para o desenvolvimento normal das crianças aos níveis da estética (cresci-
mento dos maxilares), da mastigação e deglutição, da respiração, da fonética e da manutenção do
espaço e correcto alinhamento dos dentes definitivos. São eles que preparam o terreno da dentição
futura. A mudança para dentes definitivos ocorre, habitualmente, por volta dos 5/6 anos. O 1º molar
definitivo («dente dos 6 anos») erupciona atrás de todos os outros dentes. É frequente os pais não
se aperceberem que se trata de um dente definitivo porque não cai nenhum dente previamente.
Os dentes definitivos são, como o nome indica, para sempre. O serem, verdadeiramente para sempre,
depende da maneira como são cuidados.

PREVENIR…
PARA MAIS TARDE NÃO TRATAR!
É comum só lembrar Santa Bárbara quando há trovoada. O mesmo acontece com os dentes: muitas vezes só são lembrados
quando começam a doer! Esquecemos que a Saúde Oral é uma importante componente da nossa Saúde global.

Prevenir as doenças orais
Como as crianças se encontram numa fase em
que ainda não são autónomas, é necessário que
os pais saibamcomo promover a higiene oral dos
seus filhos e assim prevenir o aparecimento de
doenças. A lavagem dos dentes deve ser introdu-
zida rotineiramente no dia-a-dia das crianças,
desde o nascimento do primeiro dente.

Em casa
Mesmo antes da erupção dos dentes, devem
limpar-se as gengivas do bebé com uma gaze
humedecida em água. Após a escovagem da
noite, a criança não deve beber nem comer.
Não deve colocar açúcar ou mel na tetina do
biberão, devido ao risco de cáries da primeira
infância. Os dentes de leite podem ser afecta-
dos por cáries, tal como acontece com os defi-
nitivos. As características próprias dos primeiros
dentes fazem com que, uma vez iniciada a
cárie, esta avance rapidamente e afecte o te-
cido nervoso do dente mais depressa do que
acontece nos dentes definitivos, causando dor.

Os dentes devem começar a ser lavados mal
nascem. Até aos três anos devem ser os pais a
realizar a escovagem usando dentífrico com
flúor (1000-1500ppm de flúor), pelo menos 2
vezes por dia (1 delas obrigatoriamente antes
de deitar). A quantidade de dentífrico a utilizar
deve ser do tamanho da unha do dedo mindi-
nho da mão da criança.

A partir dessa idade e à medida que a criança
cresce, a responsabilidade irá passando pro-
gressivamente para ela, mas sempre sob su-
pervisão dos pais. Só a partir dos seis/oito
anos de idade é que as crianças adquirem uma
capacidade psicomotora que lhes permite reali-
zar uma higiene oral correcta.

Devem, também, utilizar fio dentário (até aos 9
anos ajudados pelos pais).

A prevenção é
eficaz quase a 100%
quando iniciada
precocomente!

No consultório
Recomenda-se que as crianças façam a primeira
visita ao dentista/higienista oral por volta dos 3
anos de idade. Esta consulta serve para uma
observação do estado da sua saúde oral e para
informar os pais sobre atitudes preventivas a
tomar, assim como detectar hábitos nocivos (utili-
zação inadequada de biberão, chupeta, etc.)
e estabelecer um programa adequado ao grau
de risco de cada criança. Para além disso, exis-
tem medidas preventivas que o dentista/higienista
oral pode realizar, como a aplicação de selantes
de fissuras nos molares.
Na ausência de problemas, a consulta repete-se
de seis em seis meses ou de ano a ano, para con-
trolar o desenvolvimento dentário. É normal que,
inicialmente, o seu filho estranhe e faça birras.
Deve ajudá-lo a combater este medo, tornando a
visita mais descontraída, com músicas ou brinca-
deiras, e deixando que o dentista lhe mostre todos
os instrumentos. O objectivo é que a criança
comece a familiarizar-se com o dentista/higienista
oral e com o consultório.

Aos 7 anos a criança é observada na escola pelo
Higienista Oral do Centro de Saúde e encami-
nhada para uma consulta. Esta consulta poderá
ser com um Dentista (se existirem cáries em dentes
definitivos) ou com o Higienista Oral no Centro
de Saúde (para aplicar selantes de fissuras).

É importante frequentar estas
consultas, principalmente quando
marcadas pelo Higienista Oral,
no âmbito do Programa de Saúde
Oral Infantil. Se não puder
comparecer, tente avisar
atempadamente.

"...está nas mãos dos pais
prevenir a cárie dentária
nas crianças: a experiência
ensinará a sua utilidade,
o hábito tornar-se-á
natural e os pais
sentir-se-ão enormemente
recompensados, apesar
de todo o trabalho"
(SANOUDOS; CHRISTEN, 1999).

Drª. Susete Simões Interna Complementar de MGF, Ana Vieira Higienista Oral, Drª. Lígia MartinsMédica de Família
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RASTREIO DO CANCRO COLO-RECTAL
O cólon e o recto fazem parte do aparelho
digestivo; formam um longo tubo muscular, cha-
mado intestino grosso. O cólon é a primeira por-
ção do intestino grosso (120 a 150 cm) e o rec-
to a última parte (10 a 12 cm). A parte do cólon
que se une ao recto é o cólon sigmóide. A par-
te que se une ao intestino delgado é o cego.

Os alimentos parcialmente digeridos entram no có-
lon vindos do intestino delgado. No cólon, a água
e os nutrientes são removidos dos alimentos e o
restante é armazenado, como desperdício. Esse
desperdício passa do cólon para o recto e, depois,
para fora do organismo, através do ânus.

O cancro que tem início no cólon, chama-se can-
cro do cólon e o cancro que tem início no recto,
chama-se cancro rectal. O cancro que afecte qual-
quer um destes órgãos pode, também, ser cha-
mado de cancro colo-rectal.

Quando o cancro colo-rectal se dissemina, ou me-
tastiza, para fora do cólon ou do recto, as células
cancerígenas são, muitas vezes, encontradas
nos gânglios linfáticos vizinhos. Se as células can-
cerígenas já tiverem atingido estes gânglios, é pro-
vável que se tenham disseminado, também, para
outros gânglios linfáticos, ou mesmo para outros
órgãos, como o fígado.

OS SINTOMAS MAIS COMUNS
DO CANCRO COLO-RECTAL

•Alteração dos hábitos intestinais.

• Diarreia, obstipação ou sensação de que
o intestino não esvazia completamente.

• Sangue (vermelho vivo ou muito escuro)
nas fezes.

• Fezes menores do que o habitual.

• Desconforto abdominal generalizado (dores
degases, inchaço, enfartamento e/ou cãibras).

• Perda de peso inexplicada.

• Cansaço constante.

•Náuseas e vómitos.

Na maioria das vezes, estes sintomas não es-
tão relacionados com um cancro, e podem,
ainda, ser provocados por tumores benignos
ou outros problemas. Só o médico poderá con-
firmar. Qualquer pessoa com estes sintomas
ou quaisquer outras alterações de saúde re-
levantes, deve consultar o médico, para diag-
nosticar e tratar o problema tão cedo quan-
to possível.

Geralmente, as fases iniciais do cancro não
causam dor. Se tem estes sintomas, não espere
até ter dor para consultar o médico. O rastreio
do cancro, antes de haver sintomas, pode aju-
dar o médico a encontrar e tratar, precoce-
mente, pólipos, ou mesmo algum tumor. De-
tectar e removerquaisquerpólipos existentespode
prevenir o cancro colo-rectal. Adicionalmente, se
a doença for detectada em estadio precoce,
é mais provável que o tratamento seja eficaz.

QUEM DEVE FAZER O RASTREIO:

• Pessoas com idade igual ou superior a50anos,
mesmo que não tenham factores de risco.

• Se apresentar risco mais elevado do que
a média deve falar com o médico relati-
vamente a fazer exames de rastreio antes
dos 50 anos; deverá saber quais os exames
a fazer, incluindo benefícios e riscos de cada
umequal a frequência das consultasmédicas.

Para detectar pólipos, tumores ou outras
situações anómalas, no cólon e no recto, são
usados os seguintes testes de rastreio:

• Pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF):
por vezes, o tumor ou os pólipos sangram,
e através desta pesquisa (PSOF), po-
dem ser detectadas pequenas quan-
tidades de sangue nas fezes. Se
nesta análise for detectado san-
gue, serão necessários testes
adicionais para encontrar a ori-
gem do sangue. Há situações be-
nignas, como as hemorróidas, que
podem provocar sangue nas fezes.

• Colonoscopia: o médico observa
o interior do recto e da totalidade
do cólon, usando um longo tubo
iluminado, chamado colonoscó-
pio. Quaisquer pólipos que sejam
detectados, serão removidos pelo
médico.

Consulte a sua médica
de família, ela pode
esclarecer-lhe de forma
mais detalhada toda
esta informação.

O cancro do cólon
e/ou do recto é,
também, chamado
cancro colo-rectal.

O cancro colo-rectal
é um dos tipos de cancro
mais comum nos homens
(tal como o cancro da
pele, próstata e pulmão)
e nas mulheres (tal como
o cancro da pele,
pulmão e mama).

RASTREIO DO CANCRO DA MAMA
DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

•O cancro da mama é a principal causa de mor-
te na mulher afectada por este tipo de doença.

• Em Portugal, aparecem cerca de 4.500 novos
casos por ano, ou seja, 11 novos casos por dia.
Morrem 4 mulheres por dia de cancro da mama.

• Diagnosticado numa fase inicial permite um tra-
tamento mais eficaz, menos agressivo e com
maior probabilidade de cura.

• Desde 1990, a Liga Portuguesa Contra o Can-
cro (LPCC), através do Programa de Rastreio do
Cancro da Mama, em colaboração com os cui-
dados de saúde primários, convida as mulheres
a realizarem gratuitamente a mamografia de ras-
treio, que tem permitido diagnosticar precoce-
mente muitos casos de cancro, com aumento da
esperança de vida dessas mulheres.

O QUE É O RASTREIO?
• Consiste na realização de uma mamografia
digital de 2 em 2 anos.

Idade de Participação
• O rastreio é dirigido a mulheres
entre os 45 e os 69 anos.

Vantagens em participar
• Exame gratuito
• Mamografia digital

• Exame observado por 2 radiologistas experientes
que, em casodedúvida, convocam a mulher para
uma consulta de aferição. Se persistem dúvidas
a mulher é, rapidamente, enviada a uma insti-
tuição hospitalar de referência onde se chega a
um diagnóstico final, sendo rapidamente tratada.

• Informação permanente à Médica de Família.

COMO DECORRE O RASTREIO?
• Se a mulher já participou em anos anteriores,
recebe em casa uma convocatória com dia, hora
e local onde decorre o rastreio.

• Se a mulher nunca participou e está dentro da
faixa etária deve verificar na USF os dados da
sua residência para ser convocada.

RESULTADO DO RASTREIO
• O resultado será enviado para a sua médica
de família e deve solicitá-lo na sua próxima
consulta.

SE NO INTERVALO DOS 2 ANOS SURGIR
• Nódulo ou espessamento palpável
• Assimetria, deformação ou rigidez
dos contornos da mama

• Retracção da pele, descamação ou crostas
• Corrimento mamilar

Consulte a sua Médica de Família

Participe no rastreio!
É fácil e gratuito!
Pode salvar a sua Vida!

Dr.ª Carla Sérgio,Médica de Família

Dr.ª Elisabete Neto,Médica de Família

QUEM ESTÁ EM RISCO
Ninguém sabe, exactamente, quais as causas do
cancro colo-rectal. Raramente o médico conse-
gue explicar porque é que determinada pessoa
desenvolve a doença e outra não. As pessoas
com determinados factores de risco têm maior pro-
babilidade de desenvolver cancro colo-rectal do que
outras.Um factor de riscoéalgoqueestá ligadoauma
possibilidade aumentada de desenvolver a doença.

Nos estudos efectuados, foram já identificados os
seguintes factores de risco para cancro colo-rectal:

• Idade: a probabilidade de ter cancro colo-rec-
tal aumenta com a idade.Mais de 90% dos diag-
nósticos desta doença são efectuados em pes-
soas com mais de 50 anos. A idade média do
diagnóstico é 65 anos.

• Pólipos colo-rectais: os pólipos são saliên-
cias do tecido da parede do cólon ou do rec-
to. São comuns em pessoas com mais de 50
anos. A maioria dos pólipos é benigna (não can-
cerígena), mas alguns pólipos podem tornar-se can-
cerígenos (adenomas). Detectar e remover os pó-
lipos, pode reduzir o risco de cancro colo-rectal.

• História familiar de cancro colo-rectal:
os familiares próximos (pais, irmãos ou filhos) de
uma pessoa com história de cancro colo-rectal
têm maior probabilidade de desenvolver a
doença, especialmente se o familiar teve a doen-
ça ainda jovem. Se muitos familiares tiverem his-
tória de cancro colo-rectal, então o risco ainda
é maior.

• Alterações genéticas: alterações em deter-
minados genes aumentam o risco de cancro colo-
rectal.

O cancro do cólon não-polipoide hereditário
(HNPCC ), é o tipo de cancro hereditário, ou ge-
nético, mais comum; representa cerca de 2%de to-
dos os casos de cancro colo-rectal e resulta numa al-
teração num gene. Aproximadamente 3 entre 4 pes-
soas, comalteração no geneHNPCC , desenvolvem
cancro do cólon; a idade média do diagnóstico de
cancro do cólon nestes casos é 44 anos.

A polipose adenomatosa familiar (PAF) hereditá-
ria é rara e corresponde à formação de centenas
de pólipos no tubo digestivo, mas sobretudo no có-
lon e no recto. É causada por uma alteração num
gene específico chamado APC.

Se a polipose adenomatosa familiar não for tratada
resulta em cancro colo-rectal, aproximadamente aos
40 anos de idade. A PAF representa menos de 1%
de todos os casos de cancro colo-rectal.

Os familiares de pessoas com HNPCC ou PAF po-
dem fazer testes genéticos para detectar quaisquer
alterações genéticas específicas; nas pessoas que
tenhamalterações nos seus genes, omédico pode su-
gerir formas de tentar reduzir o risco ou melhorar a
detecção de cancro colo-rectal. Emadultos com PAF,
omédicopode recomendar umacirurgiapara remover
a totalidade ou parte do cólon e do recto.

• História pessoal de cancro colo-rectal:
uma pessoa que já teve cancro colo-rectal
pode voltar a desenvolver o mesmo tipo de can-
cro. Mulheres que tenham história de cancro dos
ovários, do útero (endométrio) ou da mama, tam-
bém apresentam, de alguma forma, risco au-
mentado de desenvolver cancro colo-rectal.

• Doença de Crohn ou colite ulcerosa: uma
pessoa que teve, durante muitos anos, uma doen-
ça que provoca inflamação do cólon, como a
colite ulcerosa ou doença de Crohn , tem risco
aumentado de desenvolver cancro colo-rectal.

• Dieta: alguns estudos sugerem que uma dieta
rica em gorduras, especialmente gordura animal,
e pobre em cálcio, folatos e fibras, pode au-
mentar o risco de cancro colo-rectal. Sugerem,
ainda, que pessoas com uma dieta muito pobre
em fruta e vegetais, podem ter risco aumentado.
É necessário continuar a investigar de que for-
ma a dieta afecta o risco de cancro colo-rectal.

• Tabaco: uma pessoa que fume cigarros pode
ter risco aumentado de desenvolver pólipos e
cancro colo-rectal.

Se pensa que pode apresentar risco
aumentado para ter cancro deverá
discutir essa preocupação comomé-
dico; poderá saber como reduzir o ris-
co e qual será o calendário ideal para
fazer exames regulares.


