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A verdadeira alegria de viver é ser usado para um propósito que  

reconhecemos como grandioso, ser uma força da natureza, em vez de ser um  
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(George Gernard Shaw in “Coragem para evoluir”) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

O declínio das taxas de mortalidade por cancro para as localizações mais 

frequentes (pulmão, estómago, cólon e recto, mama, colo do útero e próstata), que se 

observa em diversos países e em alguns casos há várias décadas, não se tem traduzido 

numa diminuição generalizada do número absoluto de óbitos por cancro [1]. 

No ano 2000, registaram-se 1122000 óbitos por cancro em 25 dos Estados 

membros da União Europeia (UE) e estima-se que até 2015 este número aumente cerca 

de 11%. Contudo, existem regiões da Europa em que os avanços ao nível da prevenção, 

detecção precoce e tratamento começam a ser suficientes para atenuarem o aumento do 

número de óbitos por doenças oncológicas [1]. 

Em Portugal, o cancro constitui a segunda principal causa de morte e tem um 

profundo impacto nos doentes, nos familiares e na sociedade em geral, sendo 

provavelmente das doenças mais temidas pela população em geral. No nosso país, o 

número de óbitos por cancro mostra tendência de crescimento com um aumento de 

15,8% entre os triénios de 1993-1995 e 2003-2005, tendo sido registados 22682 óbitos 

em 2005 [1]. 

Segundo dados do Registo Oncológico Regional do Norte (RORENO) [2], o número 

total de novos doentes observados no IPO, em 2006, foi de 7808. Destes doentes, 66% 

tinham tumores malignos, entre os quais 49,3% residia no distrito do Porto. 

Importa sublinhar que a segunda patologia oncológica mais frequente nos doentes 

inscritos em 2006, no IPO do Porto, foi a do aparelho digestivo com 23,7% dos casos. A 

primeira posição foi ocupada pelo cancro dos órgãos genito-urinários (27%) [2]. 

Dentro dos cancros do aparelho digestivo, o do cólon e do recto são os com maior 

taxa de incidência comparativamente com os tumores do estómago, fígado, esófago e 

pâncreas [3]. 

Dos 5171 tumores malignos diagnosticados em 2006, no IPO do Porto, 311 eram 

do cólon e 387 do recto, o que corresponde a uma percentagem de 6% e de 7,5%, 

respectivamente [2]. 

Segundo o RORENO [2], nos homens, o cancro da próstata contribuiu para 25,4% 

do total de tumores, seguindo-se o cancro do pulmão (8,8%), do recto (8,2%), do 

estómago (7,7%) e, finalmente, o cancro do cólon (6,1%). Nas mulheres, o cancro mais 

frequente foi o da mama (33,6% dos tumores), seguindo-se os cancros do colo do útero 
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(7,5%), do recto (6,7%), da tiróide (6,3%) e do cólon (5,9%). Desta feita, podemos afirmar 

que, em ambos os sexos, o cancro do recto é o terceiro cancro mais frequente e que o 

cancro do cólon é o quinto. 

A avaliação do estadiamento dos tumores malignos, tal como consta no Registo 

Oncológico [2], abrangeu um total de 4581 tumores. No Cancro Colo-Rectal (CCR), a 

maior parte dos casos apresentava invasão regional. No cancro do cólon o estadiamento 

seguinte é o tumor localmente avançado e no cancro do recto segue-se o tumor 

localizado (Tabela 1.1-A). Verificou-se ainda que a histologia tanto no cancro do cólon, 

como no cancro do recto era em 98% dos casos o adenocarcinoma (Tabela 1.1-B). 

 

             (A ) TOPOGRAFIA (B ) TIPO HISTOLÓGICO 

 
Localizada 

Localmente 
avançada 

Regional Metastática Adenocarcinoma 
Carcinoma 

Espinocelular 
Outros 

Tumores

Cólon 31 81 93 66 305 - 6 

Recto 121 17 123 57 380 4 3 

 

Tabela 1.1 Distribuição dos tumores malignos por localização e extensão da doença (A); 

distribuição dos tipos histológicos (B) [2]. 

 

No que concerne à frequência do CCR, esta varia consideravelmente entre as 

diferentes populações. As taxas de incidência são mais elevadas nos países 

desenvolvidos da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia; intermediárias na Europa 

e mais reduzidas na Ásia, América do Sul, e África sub-Sariana [4]. 

Nos EUA, estima-se que em 2009 haja 146970 novos casos (75590 homens e 

71380 mulheres) e 49920 mortes por CCR [5]. 

O CCR é, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tumor maligno mais 

frequente na UE [6]. Cerca de 4% dos homens europeus e 3% das mulheres europeias 

desenvolverão CCR até aos 75 anos [7]. 

Quanto à mortalidade por CCR na Europa, verificamos, segundo a imagem abaixo 

(Figura 1.1), que a Hungria é o país com a taxa de mortalidade mais elevada e a Grécia 

com a menor tanto para o sexo feminino, como para o sexo masculino. Portugal ocupa a 

sétima posição para o sexo masculino e a sexta posição para o sexo feminino. 
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Figura 1.1 Mortalidade padronizada por CCR, em 2006, para o sexo masculino (A); mortalidade 

padronizada por CCR, em 2006, para o sexo feminino (B) [8]. 

 

Em Portugal a mortalidade por CCR tem aumentado de forma significativa nas 

últimas décadas. Em 1999, o CCR contribuiu com cerca de 13% de toda a mortalidade 

por cancro, percentagem das mais elevadas em todo o mundo. As 2828 mortes 

registadas naquele ano determinaram, pela primeira vez entre nós, que o CCR fosse a 

principal causa de morte por cancro [9].  

Com os dois gráficos abaixo representados, pretende-se comparar as taxas de 

incidência e de mortalidade por CCR entre Portugal e países desenvolvidos, assim como 

entre Portugal e países em vias de desenvolvimento. Podemos verificar que Portugal se 

assemelha, nestes aspectos, aos países desenvolvidos (Figura 1.2). 

 

 
 

Figura 1.2 Comparação das taxas de incidência e de mortalidade por CCR, entre Portugal e os 

países desenvolvidos (A); entre Portugal e os países em vias e desenvolvimento (B) [10]. 

 



Introdução 

 

16 

 

De acordo com dados estatísticos, o CCR contribuiu para 14,6% do total da 

mortalidade oncológica em Portugal em 2005, percentagem esta que corresponde a 3319 

óbitos por ano e a mais de nove mortes por dia. Para além disso, e tendo em conta as 

cifras absolutas de mortalidade por CCR no nosso país, verifica-se que são nas mulheres 

similares às do cancro da mama (1463 versus 1479), enquanto nos homens se revelam 

nitidamente superiores às do cancro da próstata (1856 versus 1636). A isto acresce o 

facto de a mortalidade por CCR ter vindo consistentemente a aumentar entre nós desde o 

início da década de 80 a uma taxa média anual superior a 4%, não se descortinando 

qualquer indício de interrupção desta tendência de subida [11]. 

Actualmente o CCR constitui a primeira causa de morte por tumor maligno no nosso 

país, único do mundo ocidental em que tal facto se verifica [12]. 

O CCR é um problema de saúde mundial, com uma incidência anual de 

aproximadamente 1000000 de casos e uma mortalidade superior a 500000 casos por ano 

[13]. 

Em Portugal, no ano de 2000, foi estimada uma incidência de 5495 novos casos de 

CCR, associada a elevadas taxas de mortalidade [6]. 

A incidência do CCR é praticamente igual entre os homens e as mulheres, embora 

o cancro do cólon seja ligeiramente mais frequente nas mulheres e o cancro do recto nos 

homens [14]. 

Relativamente às raças, a incidência do cancro do cólon aumentou 30% entre os 

negros, desde 1973, e é mais elevada do que nos caucasianos actualmente (Tabela 1.2) 

[14]. 

 

RAÇA/ETNIA MASCULINO  
(X 100000) 

FEMININO  
(X 100000) 

Todas as raças 57.3 42.8 

Negra 69.3 53.5 

Caucasiana 56.9 42.1 

Asiática 46.9 34.6 

Indio-americana 43.1 41.2 

Hispânica 46.3 32.2 
 

Tabela 1.2 Taxa de incidência por raça [5]. 
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Segundo dados da Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) [5], o 

cancro do cólon constitui aproximadamente 70% dos cancros do intestino grosso, sendo 

a ocorrência de cancro no cólon proximal mais comum [14]. 

A taxa de sobrevida aos cinco anos (Tabela 1.3) para pacientes com CCR nos 

estadios I, II e III, melhorou recentemente. Este facto pode ser devido a vários motivos: 

utilização de modernos meios auxiliares de diagnóstico, estadiamento pré-operatório 

mais eficaz, rececções cirúrgicas mais alargadas, radioquimioterapia adjuvantes e 

melhoria de cuidados anestésicos e de suporte [14]. 

 

DIAGNÓSTICO TAXA DE SOBREVIVÊNCIA  
AOS 5 ANOS (%) 

Estadio precoce e localizado 90 

Após atingimento de órgãos adjacentes 
ou nódulos linfáticos 67 

Após atingimento de órgãos à distância 9 
 

Tabela 1.3 CCR: cinco anos de sobrevida [15]. 

 

Segundo o estudo epidemiológico internacional EUROpean CAncer REgistry-based 

3 (EUROCARE 3), realizado em 23 países europeus acerca da sobrevida de doentes 

com CCR em toda a Europa, 46,3% dos homens e 43,6% das mulheres em Portugal, têm 

uma sobrevida de 5 anos [16]. 

 

1.2 BIOLOGIA  

 

O cólon e o recto estão inseridos no segmento do intestino designado por intestino 

grosso [17]. 

O intestino grosso tem um diâmetro com cerca de 6,5 cm e um comprimento de 1,5 

m. Estende-se desde o cego até ao recto. Classicamente, é dividido em quatro porções: 

cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e sigmóide [18]. 

1.2.1 PÓLIPOS NÃO-NEOPLÁSICOS/NEOPLÁSICOS 

 

Os pólipos podem ser classificados como não-neoplásicos ou neoplásicos. Os não-

neoplásicos podem ser originados na decorrência de maturação anormal da mucosa, de 

inflamação ou de anormalia da arquitectura, sem potencial de malignidade. Neste tipo de 
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pólipos incluem-se os hiperplásicos, os hamartomatosos, os inflamatórios e os linfóides. 

Os hiperplásicos representam cerca de 90% dos pólipos epiteliais do intestino grosso. 

Acredita-se que estes resultem da renovação reduzida das células epiteliais com 

acúmulos de células maduras na superfície [19]. 

Quanto aos pólipos que surgem como resultado de displasia proliferativa epitelial, 

são adenomatosos ou adenomas, constituindo lesões neoplásicas, precursoras de 

carcinoma [19]. 

O grau de displasia do adenoma pode variar entre baixo e alto grau [19, 20]. Nos 

adenomas observa-se com frequência um contínuo entre a displasia de baixo, de alto 

grau e o carcinoma invasor. A displasia de alto grau representa, provavelmente, a ponte 

entre o adenoma e o adenocarcinoma [20]. 

Apesar de menos de 1% dos pólipos adenomatosos com menos de 1 cm 

degenerarem em cancro, 10% dos maiores do que 1 cm degeneram ao fim de 10 anos e 

cerca de 25% ao fim de 20 anos. A prevalência de pólipos adenomatosos aumenta de 

20% a 25% na idade dos 50 anos para 50% na idade dos 75 a 80 anos [7]. 

 

1.2.2 CARCINOGÉNESE COLO-RECTAL 

 

Com os progressos no conhecimento da base genética do cancro, a patogénese 

dos cancros gastrointestinais tem emergido [21]. 

As investigações acerca do mecanismo de transição da mucosa normal do cólon, 

para pólipo adenomatoso até ao carcinoma, levaram cerca de uma década até serem 

conclusivas [17]. Esta sequência, embora susceptível de controvérsia, está hoje bem 

demonstrada [22]. 

Sabe-se que o adenoma e o carcinoma surgem no contexto da instabilidade 

genómica, através da qual as células do epitélio adquirem o número de mutações 

necessárias para atingir o estadio de neoplasia. A desestabilização do genoma é um pré-

-requisito para a formação do tumor [4]. 

Actualmente acredita-se na existência de duas vias patogénicas para o 

desenvolvimento do CCR, a via APC/β-catenina e a de instabilidade de microssatélites 

(MSI) [23]. 

As alterações nos genes da Polipose Adenomatosa Familiar (APC) ou nos genes 

mismatch repair (MMR) podem ser hereditárias na linha germinativa no caso da Polipose 

Adenomatosa Familiar (PAF) e do Cancro Colo-Rectal Hereditário Não Polipóide 

(HNPCC) ou podem ser adquiridas após o nascimento, através de mutações somáticas 

[4]. 
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Aproximadamente 80% dos pólipos adenomatosos têm mutações do gene APC. 

Esta proteína tem uma função primordial e a sua disfunção conduz à instabilidade 

cromossómica [17]. 

A evolução molecular do CCR ao longo desta via patogénica ocorre através de uma 

série de estadios morfologicamente identificáveis: proliferação epitelial no cólon, 

formação de pequenos adenomas, aumento progressivo dos adenomas e do seu grau de 

displasia e aparecimento do carcinoma. Esta é a chamada “sequência adenoma-

carcinoma” (Figura 1.3) [19].  

 

 
 

Figura 1.3 Alterações morfológicas e moleculares na sequência adenoma-carcinoma [19]. 

 

Cerca de 15% dos CCR esporádicos são formados através da via alternativa de 

MSI. Esta via patogénica ocorre através de mutações que são adquiridas em genes alvo 

e levam ao crescimento aberrante e à eventual transformação maligna. Esta via genética 

que conspira para a promoção da PAF e HNPCC converge para fomentar a progressão 

no CCR esporádico [17]. 

 

1.2.3 CARCINOMA COLO-RECTAL 

 

Os cancros do intestino são adenocarcinomas em 98% dos casos, existindo outras 

formas menos vulgares de CCRs como o carcinoma de células escamosas, o sarcoma, o 

linfoma, o leiomiossarcoma e o melanoma [24]. 

Nos EUA, o CCR ocorre em 25% dos casos no cego/cólon ascendente, 15% no 

cólon transverso, 5% no cólon descendente, 25% no sigmóide e 20% no recto [4]. 
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Os tumores do cólon proximal tendem a ser massas polipóides e exofíticas que se 

estendem ao longo da parede do cego e do cólon ascendente [19]. Nestas localizações, 

os tumores crescem mais frequentemente sem sintomas até atingirem maiores 

dimensões, e mais raramente, causam obstrução [20]. Os carcinomas do cólon distal 

geralmente infiltram e ulceram, são mais frequentemente constritivos, provocam oclusão 

[20], tendem a ser lesões circulares e, consequentemente, produzem estenoses 

intestinais em forma de anel [19]. 

Com o tempo, provavelmente anos, ambas as formas de neoplasia penetram 

directamente na parede intestinal e podem surgir como massas firmes, serosas ou 

subserosas [19]. 

Contrariamente à macroscopia, as características microscópicas dos 

adenocarcinomas do cólon direito e esquerdo são semelhantes. A diferenciação celular 

pode variar de células altas e colunares, que invadem a submucosa e a muscular, até 

massas indiferenciadas, francamente anaplásicas. O tumor invasivo provoca uma forte 

resposta estromal desmoplásica, levando à consistência firme, característica da maioria 

dos carcinomas cólicos. Muitos tumores produzem mucina que, ao ser secretada, disseca 

a parede intestinal e contribui para a disseminação da malignidade, piorando o 

prognóstico [19]. 

 

1.3 FACTORES DE RISCO 

 

O risco de desenvolvimento do CCR depende de vários factores, uns já 

identificados e outros ainda em estudo [25]. 

Admite-se que o CCR tenha uma etiologia multifactorial. Os estudos tendem a estar 

em consonância acerca do risco de CCR, relacionado com a dieta e com o estilo de vida 

global dos indivíduos [26]. 

No gráfico abaixo, está relatado o risco da população em geral ter CCR, 

comparativamente com os indivíduos que apresentam factores de risco para esta mesma 

doença (Figura 1.4). 
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Figura 1.4 Risco de CCR [27]. 

 

1.3.1 IDADE  

 

A incidência do CCR aumenta na população com 50 anos ou mais, sendo os 62 a 

idade média do diagnóstico [28]. Cerca de 90% dos casos ocorrem após os 50 anos e 

apenas 4% antes dos 40 [13]. Entre os 50 e os 80 existe aproximadamente 5% de 

hipóteses de as pessoas desenvolverem CCR e estas têm um risco de 2,5% de 

morrerem pela mesma doença [4]. 

A incidência de CCR é baixa em indivíduos com menos de 45 anos, aumentando 

entre os 45 e os 54 (incidência anual de 30/100000 habitantes) e atingindo 350/100000 

nos indivíduos com mais de 75 anos (Figura 1.5) [29]. 

 

 
 

Figura 1.5 Frequência  de CCR por idade de diagnóstico nos EUA [4]. 
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1.3.2 DIETA 

 

Nos países industrializados, estudos epidemiológicos apontam o envolvimento de 

factores nutricionais como causa de 30% dos diversos tipos de cancro [30]. 

De facto, os países industrializados da América do Norte e da Europa, assim como 

a Austrália e a Nova Zelândia, partilham estilos de vida e têm hábitos alimentares 

similares, que parecem contribuir para o risco de CCR. 

A taxa de incidência do CCR é aproximadamente 10 vezes maior nos países 

desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento [10], o que sugere que o tipo de 

dieta possa contribuir para mais de 80% desta diferença [31]. 

A associação entre a dieta e o CCR continua em estudo, visto não estar 

completamente estabelecida [12, 32, 33]. 

Por um lado, isto deve-se à possibilidade crescente de avaliar os nutrientes 

constitutivos dos alimentos, o que tem permitido solidificar ou alargar o número de 

factores de risco [34]. Por outro lado, deve-se à dificuldade em avaliar o efeito dos 

componentes da dieta, especialmente nos estudos caso-controlo, nos quais supõem-se 

que os indivíduos lembrem o tipo, a frequência e a quantidade de comida consumida 

regularmente nos anos anteriores. Além disso, considerando a longa progressão 

biológica do CCR, de adenoma a carcinoma, a comida ingerida 20 ou 30 anos antes do 

diagnóstico de cancro parece ser mais importante do que a dieta na altura do diagnóstico 

[35]. 

Segundo Friedman e colaboradores [36], os primeiros nutrientes a serem 

identificados como factores de risco para a promoção do adenoma foram as gorduras e 

os açúcares simples ingeridos em excesso. De facto, a elevada ingestão de açúcares 

simples é responsável pela sobrecarga glicémica associada ao risco de CCR [37]. 

Quanto às gorduras, diversos estudos indicam que estas podem alterar não só a 

concentração dos produtos corpóreos normais (colesterol e os ácidos biliares), como 

também a flora normal dos intestinos. Este processo parece actuar como um promotor de 

cancro, danificando a mucosa do cólon e aumentando a actividade proliferativa do epitélio 

do cólon [24]. 

Vários artigos evidenciam que as dietas contendo grandes proporções de gordura 

predispõem para o CCR, especialmente do cólon descendente e sigmóide. Na maioria 

dos países Ocidentais, a gordura (mais a saturada do que a insaturada) constitui de 40% 

a 45% do total de calorias ingeridas com elevadas taxas de CCR, ao passo que nas 

populações com risco reduzido a gordura representa apenas de 10% a 15% das calorias 

da dieta [4]. 
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Um estudo prospectivo investigou a relação entre a ingestão de carne, gordura e 

fibra em 88751 mulheres entre os 34 e os 59 anos. A ingestão de gordura animal foi 

correlacionada significativamente com o risco de CCR. A taxa de ingestão de carne 

vermelha, comparativamente a de galinha e a de peixe, foi fortemente associada com o 

aumento da incidência do CCR [38]. 

A ingestão de carne vermelha, ao contrário do que se passa com a carne branca, 

está associada com o aumento do risco de CCR [38, 39, 40, 41, 42]. A abstinência total 

da ingestão de carne vermelha e a diminuição da incidência do CCR não está clara, visto 

que existem estudos com resultados divergentes [17, 43]. 

No que se refere à ingestão de proteína, não há provas definitivas de que esta 

possa aumentar a carcinogénese. Apesar de se saber que uma dieta elevada em 

proteína está associada ao aceleramento da proliferação epitelial [44], a sua relação com 

o CCR mantém-se controversa [45, 46, 47]. 

Numa análise de 19 estudos controlados [40], Potter concluiu não haver dados 

inteiramente convincentes para a gordura animal saturada ou para a ingestão total de 

proteína animal [35]. 

Existem outros factores dietéticos que actuam como promotores do processo 

carcinogénico e que incluem os carcinogéneos genotóxicos como as carnes grelhadas no 

carvão, o peixe e os alimentos fritos [33, 48, 49, 50, 51]. 

 

1.3.3 ESTILO DE VIDA 

 

O estilo de vida sedentário pode contribuir para o aumento do risco do CCR [17], 

embora a razão e o mecanismo através do qual a actividade física reduz a 

susceptibilidade para o CCR não sejam claros [35]. 

A inactividade física tem sido associada ao risco de CCR [39, 40, 52] mais para o 

cancro do cólon do que para o cancro do recto [17].  

Estudos demonstraram que indivíduos de ambos os sexos em ocupações 

sedentárias têm um aumento do risco de cancro do cólon e que este risco diminui 

progressivamente para os trabalhos que requerem um elevado nível de actividade física, 

[53, 54]. 

Quanto à obesidade e ao total de calorias ingeridas, estudos afirmam que são 

factores de risco independentes para o CCR [41, 42]. 

A mortalidade por CCR está directamente relacionada com o consumo per capita 

de calorias e de certos nutrientes anteriormente referidos, assim como a mortalidade por 
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doença artério-coronária está associada ao aumento dos níveis séricos de colesterol na 

concentração sérica [55]. 

Na Europa Ocidental, estima-se que o excesso de peso ou a obesidade são 

responsáveis por aproximadamente 11% de todos os casos de cancro do cólon [56].  

O aumento do risco de cancro do cólon está directamente relacionado com o 

aumento do índice de massa corporal (IMC): indivíduos com IMC de 30 kg/m2 têm um 

risco aumentado de 50% a 100%, quando comparados com os que têm IMC de 23 kg/m2 

[56]. 

Os indivíduos com ganho excessivo de peso desenvolvem resistência à insulina, o 

que provoca um aumento dos níveis desta na circulação e contribui para elevar a 

concentração sérica de factor de crescimento dos insulino-dependentes. Este factor de 

crescimento estimula a proliferação da mucosa intestinal [55]. 

No que diz respeito ao consumo excessivo de álcool, este tem sido considerado um 

factor de risco para o CCR. Stocks reportou, pela primeira vez em 1957, um leve 

aumento do risco de CCR entre os consumidores de cerveja comparativamente com os 

abstinentes. Desde então, a associação entre o consumo de álcool e o risco CCR tem 

sido explorado em vários estudos de coorte e caso-controlo, mas com resultados 

controversos [40]. Em 1997, a World Cancer Research Fund International concluiu que o 

consumo elevado de álcool provavelmente aumenta o risco de CCR referindo-se mais ao 

total de etanol consumido do que ao tipo de álcool ingerido [30]. 

A maioria dos estudos tem demonstrado um efeito positivo mínimo do consumo de 

álcool no risco de CCR. A associação é mais forte entre o consumo de álcool nos 

homens e o risco de cancro do recto [17]. 

Relativamente ao consumo de tabaco, o CCR não está usualmente incluído na 

longa lista de cancros que este pode originar [35]. No entanto, o seu consumo prolongado 

está associado ao risco elevado de CCR [39, 40, 57], particularmente a partir dos 35 anos 

de consumo [55]. Fumar mais que 20 maços de cigarro por ano foi associado a um 

grande aumento do risco de ter adenoma e mais que 35 maços a um risco acrescido de 

ter CCR [17]. Ainda não foi proposta nenhuma explicação biológica para esta associação 

[55]. 

Giovannucci entre outros autores [58, 59] sugerem, após dois estudos de coorte, 

que o número de cigarros fumados durante alguns anos está relacionado positivamente 

com a prevalência de pólipos adenomatosos do intestino grosso em ambos os sexos e 

concluem que o tabaco contribui para o risco do CCR após um período de consumo de 

30 – 40 anos [35]. 
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1.3.4 ANTECEDENTES PESSOAIS DE PÓLIPOS E/OU DE CANCRO 

 

Estudos demonstram que indivíduos com pólipos adenomatosos do cólon têm 

maior risco de desenvolver novos pólipos [60] os quais, de acordo com a sequência 

adenoma-carcinoma [61], poderão evoluir para CCR [62].  

 Os indivíduos com CCR prévio têm maior risco não só de recidiva do primeiro 

tumor, mas também de CCR meta-crónicos [20]. 

 As mulheres com história de cancro da mama, endométrio ou ovário têm maior 

probabilidade de desenvolver CCR [14]. 

 

1.3.5 DOENÇA INFLAMATÓRIA CRÓNICA DO CÓLON 

 

Estudos epidemiológicos demonstram que o risco de CCR se encontra aumentado 

nos doentes com colite ulcerosa extensa e de longa duração [63] e com doença de Crohn 

[64]. A magnitude do risco parece depender não só da duração da doença, mas também 

da sua extensão [14, 20], do desenvolvimento de displasia da mucosa e da duração dos 

sintomas [14]. 

 

1.3.6 FACTORES HEREDITÁRIOS E SÍNDROMES 

 

Embora os factores ambientais em geral e nutricionais em particular desempenhem 

um papel importante na etiopatogenia do CCR, existem evidências de que os factores 

hereditários também contribuem para uma parte substancial dos casos de CCR [65]. 

Cerca de 25% dos pacientes com CCR têm história familiar da doença, o que 

sugere uma predisposição hereditária [55]. 

Os factores genéticos têm um importante papel na iniciação, desenvolvimento e 

progressão dos pólipos adenomatosos e CCR [17]. 

O CCR parece ser originado por um conjunto multifactorial que implica uma relação 

aberta entre os genes e os factores exógenos. Ao longo de vários anos, os factores 

exógenos talvez interajam com os genéticos, nos indivíduos susceptíveis, determinando a 

fracção destes que irá ser afectada [35]. 

As anomalias e os traços genéticos representam uma nova área da tecnologia 

científica, que pode auxiliar a identificação de indivíduos em risco [24]. 
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1.3.7.1 História familiar de pólipos e/ou Cancro Colo-Rectal 

 

 O risco de CCR relativamente a parentes de primeiro grau com CCR aumenta de 

duas a três vezes. O risco é tanto maior quanto menor a idade em que ocorreu o 

adenoma ou carcinoma no familiar [4]. 

 A história familiar de CCR antes dos 55 anos,  de pólipos adenomatosos antes 

dos 60 anos e de mais que um parente de primeiro grau com carcinoma [4] são situações 

que aumentam o risco pessoal de CCR para seis vezes mais do que a população de risco 

padrão [66, 67, 68]. 

 

1.3.7.2 Síndromes hereditários     

 

A hereditariedade associada ao cancro do intestino grosso pode ser dividida em 

dois grupos principais: os síndromes de polipose e os síndromes não polipóides [55]. 

Os síndromes de polipose hereditária dividem-se em dois sub-grupos: o das 

poliposes adenomatosas, onde estão inseridos a PAF, o Síndrome de Gardner, o 

Síndrome de Turcot e a Polipose Cólica Adenomatosa Atenuada; e o das poliposes 

hamartomatosas, dos quais fazem parte o Síndrome de Peutz-Jeghers e a Polipose 

Familiar Juvenil. Nos síndromes hereditários não polipóides encontra-se o síndrome de 

Lynch ou HNPCC. 

A tabela abaixo (Tabela 1.4), evidencia a síntese dos síndromes de polipose 

hereditária.  

 

SÍNDROMES DE POLIPOSE HEREDITÁRIA 
 
Síndromes de polipose adenomatosa 

- PAF 

- Síndrome de Gardner 

- Síndrome de Turcot 

- Polipose cólica adenomatosa atenuada 

Síndrome de polipose hamartomatosa 

- Síndrome de Peutz-Jeghers 

- Polipose familiar juvenil 

SÍNDROME HEREDITÁRIO NÃO POLIPÓIDE 
 
Síndrome de Lynch ou HNPCC 
 

 

Tabela 1.4 Síndromes hereditários de polipose e síndromes hereditários não polipóides. 
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O risco de desenvolver CCR é de 70% a 90% em pacientes com PAF ou HNPCC 

[14]. 

A PAF é um síndrome de polipose hereditária em que é herdado o gene APC. A 

mutação do gene APC ocorre em cerca de 82% das famílias com PAF [4]. 

Este síndrome é caracterizado pela presença de centenas ou milhares de pólipos 

adenomatosos ao longo do intestino grosso [14], ou em qualquer parte do aparelho 

digestivo [19]. 

Os adenomas desenvolvem-se aproximadamente 10 anos antes do aparecimento 

do cancro e, virtualmente, todos os indivíduos portadores deste síndrome que não são 

submetidos a colectomia, desenvolvem cancro do intestino grosso [4]. A probabilidade 

destes indivíduos virem a ter CCR a partir da quarta década de vida é de praticamente 

100% [60]. Apesar disso, este síndrome contribui para menos de 1% de todos os casos 

de CCR [4]. 

Geralmente, o aparecimento do primeiro pólipo ocorre aos 25 anos, os primeiros 

sintomas manifestam-se aos 33, o diagnóstico é feito aos 36 e o diagnóstico de CCR 

surge aos 42 anos. As manifestações extra-intestinais incluem osteomas mandibulares, 

pólipos gástricos e hipertrofia congénita do epitélio do pigmento da retina [14]. 

 Quanto ao síndrome de Lynch, trata-se de uma doença associada à mutações da 

linha germinativa em um dos cinco genes MMR. A incidência da mutação do gene MMR é 

de aproximadamente 1 em 1000 indivíduos [4]. 

 Este síndrome é caracterizado pelo aparecimento precoce de cancro, 

normalmente do cólon direito, frequentemente ocorrendo múltiplas lesões. Está 

associado intimamente com tumores de outros órgãos, principalmente endométrio, tracto 

urinário, ovário, estómago e intestino delgado [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76]. É 

particularmente frequente a ocorrência de cancro antes dos 45, 50 anos, o que não exclui 

a possibilidade de tumores em idades mais elevadas [35]. 

 Apesar do termo não-polipóide sugerir que os adenomas não ocorrem ou não são 

importantes no síndrome de Lynch, há evidências de que estes doentes têm adenomas 

nas mesmas proporções da população em geral, mas em idades mais jovens [77]. 

 

1.4 FACTORES PROTECTORES 

 

Existem diversos factores em estudo, que apontam para a diminuição do risco de 

CCR, ou seja, que têm um efeito protector em relação ao mesmo. De referir que este é, 

contudo, um assunto controverso, pois as opiniões não são unânimes. 
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1.4.1 DIETA 

 

Existe um consenso de que dietas ricas em vegetais e em frutas protegem contra o 

CCR, o que pode ser devido à presença de fibras ou de vários micronutrientes [39, 78, 

79]. Numa análise de 21 estudos caso-controle, 17 sugerem uma redução do risco de 

cancro com um elevado consumo de vegetais ou de frutas [40]. 

Estudos epidemiológicos, caso-controlo e com animais, sugerem que a fibra 

alimentar protege contra o cancro do cólon, não estando completamente claro em alguns 

estudos, devido à falta de definição dos seus componentes [80, 81]. 

A redução de fibras dietéticas promove a carcinogénese através do aumento do 

tempo de contacto entre a substância cancerígena e a mucosa do cólon, incentivando, 

desta forma, o potencial das alterações mutagénicas na parede intestinal [24]. 

Diversos micronutrientes têm sido invocados para explicar a redução do risco de 

CCR associado ao consumo de frutas e vegetais, incluindo vitaminas antioxidantes, 

flavonóides, inibidores da protease, cálcio e folato [35].  

Estudos não conclusivos [84] sugerem que o consumo regular de grandes doses 

das vitaminas antioxidantes A, C e E reduz a replicação celular na mucosa intestinal [82] 

e previne a recorrência de pólipos adenomatosos [83].  

Vários estudos investigaram a associação entre a elevada ingestão de cálcio e o 

desenvolvimento do CCR [30, 85]. Os suplementos de cálcio podem exercer um efeito 

protector ao reduzir o padrão anormal de replicação das células, frequentemente 

observado nas criptas do cólon, que apontam para um aumento do risco do CCR [86], 

mas os resultados não são consistentes [35]. 

Embora a ingestão de folato possa ser associada com a redução do risco de CCR 

[84], outros estudos não demonstraram nenhum efeito consistente do folato [87]. 

Por último, fazemos referência a um estudo publicado recentemente que apresenta 

uma nova perspectiva epidemiológica sobre a alimentação e CCR. Nele investigaram-se 

padrões alimentares e não a relação directa de alimentos ou nutrientes isoladamente. Foi 

analisada a relação entre três padrões alimentares (o elevado consumo de álcool, o 

elevado consumo de frutas e produtos hortícolas e o elevado consumo de carne 

vermelha e processada) e o CCR. Os autores concluíram que o risco de cancro do cólon 

aumenta em indivíduos com padrões alimentares caracterizados pelo elevado consumo 

de carnes vermelhas e processadas e diminui em padrões com elevado consumo de 

frutas e produtos hortícolas. Não foi possível observar uma associação estatisticamente 

significativa para o cancro do recto. Quanto ao elevado consumo de álcool, não se 

verificou associação positiva [88].  
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1.4.2 COMPOSTOS FARMACOLÓGICOS 

 

Além das alterações dietéticas, o progresso na compreensão da epidemiologia e 

biologia do CCR facilitou a identificação de compostos farmacológicos capazes de 

inibirem ou reverterem a carcinogénese colo-rectal [25]. 

Vários estudos epidemiológicos têm sugerido que o uso de aspirina e de outros 

anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) exercem um efeito protector contra o cancro do 

cólon. Dois estudos revelaram que a aspirina reduz o risco de adenomas recorrentes nos 

pacientes com carcinomas ou adenomas colorrectais prévios [89]. 

 Tem sido estudada a eficácia de muitos agentes, assim como a do composto que 

inibe selectivamente a ciclooxigenase 2 (cox-2) [25]. Esta enzima é superexpressa no 

epitélio neoplásico e parece regular a angiogénesee e a apoptose [19]. 

Na tabela abaixo apresentamos o resumo dos factores que podem contribuir para o 

aumento do risco ou prevenção do CCR, embora alguns sejam controversos (Tabela 1.5). 

 

FACTORES DE RISCO PARA O CCR 
Idade  ≥ 50 anos 
Dieta Açúcares simples 

Gorduras 
Carne vermelha 
Proteína 
Carcinogéneos genotóxicos  

Estilo de vida Obesidade/dieta hipercalórica 
Actividade física 
Tabaco 

História pessoal Pólipos adenomatosos do cólon 
CCR, mama, endométrio e ovário 
Doença inflamatória intestinal: - Colite ulcerosa 

- Doença de Crohn 
História familiar Pólipos adenomatosos do cólon 

CCR 
Síndromes hereditários: - PAF 

- HNPCC 
FACTORES PROTECTORES PARA O CCR 

Dieta Fibras   
Micronutrientes: vitaminas antioxidantes A, C e E, flavonóides, 
inibidores da protease, cálcio e folato 

Compostos farmacológicos AINEs 
Cox-2 

 

 

Tabela 1.5 Principais factores de risco e protectores para o CCR. 
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1.5 PREVENÇÃO  

 

A prevenção e a história natural da doença crónica, neste caso do cancro, estão 

intimamente relacionadas. Enquanto a prevenção classifica-se em primária, secundária e 

terciária, a história natural da doença divide-se em período pré-patogénico, patogénico 

(onde se incluem o período pré-sintomático e sintomático) e a fase de doença [90]. 

A prevenção actua a três níveis distintos: a prevenção primária actua na fase pré-

patogénica da doença e consiste na diminuição da exposição a factores de risco 

(educação para a saúde); a prevenção secundária faz o diagnóstico e trata a fase 

patogénica pré-sintomática da doença (rastreio) e, por fim, a prevenção terciária trata a 

doença na fase patogénica sintomática e de doença propriamente dita, minimizando as 

sequelas da mesma (Figura 1.6) [90]. 

 

 
 

Figura 1.6  Níveis de prevenção/história natural da doença [3]. 

 

Importa relembrar que a saúde é um direito garantido a todos os portugueses pela  

Constituição da República: “Artº 64.1: Todos têm direito à protecção da saúde e o dever 

de a defender e promover; 64.3: Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe 

prioritariamente ao Estado: a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, 

curativa e de reabilitação” [91]. 

O Código Europeu Contra o Cancro [56] aconselha 11 medidas preventivas 

genéricas, relactivamente ao cancro, sendo estas: (1) Não fume; se fuma, deixe de o 

fazer. Se não consegue deixar de fumar, não fume na presença de não fumadores. (2) 

Evite a obesidade. Faça exercício físico todos os dias. (3) Coma todos os dias uma 

variedade de frutas e vegetais (coma pelo menos cinco porções diariamente). Limite a 
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ingestão de alimentos que contenham gorduras de origem animal.(4) Se bebe bebidas 

alcoólicas, seja cerveja, vinho ou bebidas espirituosas, modere o seu consumo a duas 

bebidas por dia em caso de indivíduos do sexo masculino e uma em caso de indivíduos 

do sexo feminino. (5) Evite a exposição demorada ou excessiva ao sol. É importante 

proteger as crianças, os adolescentes e os adultos com tendência para queimaduras 

solares. (7) Cumpra as instrucções de segurança relativas a substâncias ou ambientes 

que possam causar cancro. (8) Mulheres a partir dos 25 anos de idade devem fazer 

exames de rastreio de cancro do colo do útero (papanicolau). (9) Mulheres a partir dos 50 

anos de idade devem fazer exames de rastreio do cancro da mama (mamografia). (10) 

Homens e mulheres a partir dos 50 anos de idade devem participar no rastreio do CCR. 

Isto deve ser feito dentro de programas com procedimentos intrínsecos de garantia de 

qualidade. (11) Participe em programas de vacinação contra a Hepatite B, de acordo com 

as normas da Direcção Geral da Saúde. 

Quanto ao CCR, a sua grande frequência na população e a sua peculiar biologia 

caracterizada por uma progressão lenta e uma fase benigna precursora longa, dominada 

pelo adenoma de remoção fácil por meios endoscópicos, tornam o CCR um candidato 

ideal para o sucesso de uma ampla prática de prevenção [92]. 

 O CCR é o cancro do aparelho digestivo mais prevenível e um dos cancros mais 

preveníveis entre todos os outros [93]. 

 A prevenção é a melhor arma para a diminuição tanto da incidência de CCR na 

população, como da mortalidade enquanto consequência de um diagnóstico tardio [94]. 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) a prevenção quer 

primária, quer secundária são os meios mais eficazes de prevenir o CCR [6]. 

 

1.5.1 PREVENÇÃO PRIMÁRIA 

 

Acessível ao comum dos cidadãos e com consequências no erário público muito 

pouco expressivas, existe aquilo a que se designa por prevenção primária [95]. 

Conforme a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPC) [96], a prevenção primária é o 

conjunto de acções desenvolvidas para modificar hábitos menos saudáveis da população 

por outros mais adequados. Desta forma, consegue-se evitar que os factores de risco 

actuem sobre um órgão em concreto e causem alterações que possam degenerar no 

cancro. Esta consegue-se proporcionando informação à população através de 

campanhas e levando a cabo programas de educação para a saúde de forma a 

consciencializar e ajudar as pessoas a adoptarem e manterem estilos de vida saudáveis. 
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O objectivo da prevenção primária é reduzir a incidência da doença através da 

modificação dos factores associados ao seu aparecimento [90] actuando, desta forma, 

sobre os factores de risco controláveis. 

A relevância do potencial de impacto das medidas de prevenção primária no 

controlo do cancro é consensual [90]. 

No que se refere ao caso particular do CCR, as últimas estimativas para a 

prevenção primária deste cancro apontam para uma redução de 31,5% na incidência nos 

homens e de 18,4% nas mulheres desde que sejam adoptadas medidas simples a nível 

populacional [95]. 

No entanto, os dados existentes ainda não demonstraram uma base firme para a 

aplicação de medidas de prevenção primária concretas [4]. 

As alterações no estilo de vida, principalmente a nível da dieta, têm sido desde há 

vários anos recomendadas como estratégia importante, ainda que não comprovada, na 

redução do risco do CCR [25]. 

A prática de alimentação para a saúde, a manutenção de um peso adequado e a 

actividade física regular podem revelar-se eficazes na prevenção [34]. 

A American Cancer Society recomenda protocolos específicos para a prevenção do 

CCR. As considerações dietéticas baseiam-se numa alimentação com poucas gorduras e 

muita fibra, incluindo cereias integrais, frutas e vegetais. Os vegetais crucíferos, como os 

grelos, as couves e o brócolos, têm sido recomendados na redução do risco de cancro do 

cólon [49, 97, 98, 99] (Figura 1.7). 

 

 

 
Figura 1.7 Recomendações dietéticas para a prevenção do CCR [24]. 

RECOMENDAÇÕES DIETÉTICAS PARA A PREVENÇÃO  
DO CANCRO DO CÓLON E RECTO 

 

 Reduza de 40% para 30% a ingestão calórica diária de gorduras saturadas e 

insaturadas. 

 Aumente a ingestão de fibras, comendo frutos frescos e vegetais: repolho, 

brócolos, couve-de-bruxelas, couve-rábano, couve-flor, pão integral e cereais. 

 Consuma alimentos ricos em vitamina C: citrinos, morangos, groselha, 

repolho, tomate e nozes.  

 Coma alimentos ricos em vitamina A: pêssego, melão, damasco, vegetais 

verdes e amarelos (cenoura, espinafre, abóbora, espargo e batata doce). 

 Consuma alimentos ricos em vitamina E: vegetais oleosos, soja, semente de 

girassol e folhas de alface 
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 Embora não esteja completamente estabelecida a associação da dieta com o 

CCR, pensa-se que uma alimentação do tipo mediterrânica seja a mais apropriada como 

medida preventiva [12]. 

Um estudo prospectivo de caso-controlo caracterizou, pela primeira vez numa 

população portuguesa, os hábitos alimentares e de estilos de vida dos indivíduos com 

CCR. A história dietética dos casos de pessoas com CCR revelou um padrão alimentar 

distinto da presumida e desejável dieta mediterrânica [30, 100]. Verificou-se um consumo 

preferencial e em grande quantidade de carne vermelha e derivados, o que implica a 

ingestão excessiva de proteína animal, gordura saturada, colesterol, vitamina B12 e ferro-

-heme. Foi igualmente excessiva a ingestão de álcool e de farináceos refinados (veículo 

de açúcares de absorção rápida e elevado índice glicémico). Em contrapartida, o 

consumo de vegetais era muito inferior às recomendações [101]. Era igualmente escasso 

o consumo de peixe. Este padrão alimentar estava associado ao sedentarismo em 77% 

dos casos e a hábitos tabágicos em 45% [34]. 

A área de maior actualidade a nível de prevenção está focada na ingestão de 

vitaminas, oligoelementos e de substâncias anti-oxidantes. O papel destes 

micronutrientes parece estar associado à redução de incidência de CCR devido às suas 

propriedades potencialmente anti-mutagénicas, anti-carcinogénicas e anti-inflamatórias 

[102, 103]. 

Estudos recentes põem a tónica da prevenção do CCR na manutenção do peso 

corporal ideal. Estes estudos confirmaram a já antiga asserção de que a restrição calórica 

atrasa a senescência, prolonga a vida e diminui a incidência de neoplasias [12].  

Quanto aos hábitos tabágicos, estes devem ser completamente abolidos [12].  

Ainda não existe evidêcia suficiente para a utilização de agentes farmacológicos na 

prevenção primária do CCR [25]. 

 

1.5.2 PREVENÇÃO SECUNDÁRIA 

 

A prevenção secundária, que no âmbito da doença oncológica é o rastreio, consiste 

numa série de actividades orientadas para a detecção da doença antes do aparecimento 

das manifestações clínicas [90].  

Segundo a LPC [96], o rastreio é um termo lato que descreve qualquer método 

através do qual um número vasto de indivíduos pode ser testado quanto a uma doença 

específica, embora não existam sintomas da mesma. O teste mostra se há algum sinal de 

que a doença poderá vir a desenvolver-se ou se já existe. Ou seja, procura detectar a 
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doença precocemente e aumentar a probabilidade da sua cura. Por outras palavras, o 

rastreio “procura” a doença na ausência de sintomas [92]. 

Desta forma, o rastreio do CCR consiste em avaliar indivíduos assintomáticos para 

verificar a presença de adenomas e/ou de CCR potencialmente curáveis [104], com o 

objectivo de fazer um tratamento antecipado que melhore o prognóstico [90]. Quanto aos 

indivíduos sintomáticos, estes devem ser estudados em função das suas queixas [104]. 

Dado que o prognóstico do CCR está intimamente relacionado com o estadio da 

doença no momento do diagnóstico inicial, a melhoria das taxas de sobrevida passa pelo 

diagnóstico precoce do adenoma [25]. De facto, confinados à parede do intestino, estes 

tumores associam-se a excelentes taxas (95%, ou mais, aos 5 anos) [11]. 

Para estabelecer uma estratégia eficaz de diagnóstico precoce, é necessário 

investir, numa primeira fase, na educação da população em geral e dos profissionais de 

saúde em particular de modo que os indivíduos com possíveis sintomas de CCR sejam 

rapidamente canalizados para centros de diagnóstico especializado. A divulgação desses 

programas é fulcral para o seu sucesso [90]. 

Sob a designação de diagnóstico precoce estão implícitos três conceitos: 

programas de rastreio, diagnóstico e programas de vigilância [20]. Os programas de 

rastreio consistem em identificar indivíduos assintomáticos em risco de desenvolverem 

CCR, o diagnóstico propriamente dito classifica os indivíduos em portadores ou não 

portadores de CCR e os programas de vigilância fundamentam-se na monitorização de 

indivíduos com antecedentes de patologia do cólon e do recto [20].  

A estratificação do risco da população é um ponto de extrema importância para um 

diagnóstico precoce. São identificados grupos de risco de modo a incluir os indivíduos em 

programas de rastreio ou em programas de vigilância, conforme o apropriado [20]. 

Importa, então, adequar a estratégia a uma estratificação do risco, uma vez que 

este é variável. Sendo assim, podemos classificar os indivíduos segundo três grupos de 

risco para o CCR: 

• Risco padrão: indivíduos assintomáticos com idade igual ou superior a 50 anos (70 a 

75% dos casos de CCR), sem história familiar ou pessoal; 

• Risco aumentado: indivíduos com história familiar de polipose ou de cancro; com 

história pessoal de cancro do útero, mama e ovário (15 a 20% dos casos de CCR); 

• Alto risco: síndromes hereditários de PAF (1% dos casos de CCR), síndrome de Lynch 

(5% dos casos de CCR) e doentes com colite ulcerosa ou doença de Crohn [12].  

Os programas de rastreio podem ser do tipo sistemático ou achado ocasional [105, 

106]. 



Introdução

 

35

 

• Rastreio sistemático (screening): programa de rastreio de base populacional, 

organizado, sistemático, centralizado, com mecanismos de controlo e garantia de 

qualidade, com processos de convocação; 

• Achado ocasional (case finding): o médico, no decorrer da sua actividade clínica e de 

forma antecipatória, procura e diagnostica problemas não relacionados com as 

queixas do doente [7]. 

Os programas de rastreio organizado revelam-se mais eficazes do que os rastreios 

espontâneos (não organizados, não monitorizados). São habitualmente geradores de 

menos iatrogenia, mais económicos e podem ser melhor avaliados [1]. 

Para o rastreio organizado são exigidos determinados requisitos: política nacional 

de definição do rastreio (população-alvo, método e periodicidade), garantia orçamental, 

formação e treino dos profissionais acerca do processo de rastreio, garantia de 

equipamentos e materiais, realização dos testes em serviços de alta qualidade, garantia 

de rede de referenciação para tratamento e seguimento de acordo com os diagnósticos, 

sistema centralizado de monitorização, promoção de elevada adesão da população [107]. 

Um programa de rastreio é composto por diversas componentes, conforme 

podemos constactar na tabela abaixo (Tabela 1.6) [107]. 

 

 
 

Tabela 1.6 Componentes dos programas de rastreio [107]. 

 

Segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, existem critérios de 

implementação de um programa de rastreio que incluem as características da doença 

(gravidade, prevalência elevada para justificar os custos, história natural conhecida e com 
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período assintomático longo, passível de tratamento eficaz), as características do exame 

(sensível e específico, reprodutível e fiável, económico e pouco invasivo, aceite) e as 

características do tratamento (acessibilidade adequada e disponibilidade efectiva) [107]. 

Qualquer programa de rastreio está dependente de uma sequência de 

intervenções, em tempo útil e de forma integrada, que vão desde a identificação da 

população alvo até à terapêutica e vigilância após o tratamento, passando pelos 

processos de convocação da população definida ou pelo diagnóstico. A eficácia de um 

programa deste tipo está, pois, dependente de todos os elos desta cadeia e é 

determinada globalmente pelo que se verificar mais eficaz [1]. 

Quanto à implementação de programas de rastreio, em Portugal pratica-se um 

rastreio do tipo oportunista, o qual não assegura os princípios de universalidade, 

equidade e garantia de qualidade e leva a um número elevado de anos de vida perdidos 

[107]. 

Na Região Norte, os programas de rastreio são regidos segundo as recomendações 

do Conselho Europeu de 2 de Dezembro de 2003, o Plano Nacional de Saúde de 2004 – 

2010, o PNPCDO de 2007 – 2010 e as linhas estratégicas da ARS Norte 2008 – 2009 

[107]. 

Segundo o calendário de implementação de programa de rastreio na ARS Norte, 

não há nenhum programa a decorrer, estando previsto a realização de um estudo piloto 

num Centro de Saúde (CS) e Hospital da Região no 4º trimestre de 2009 [107]. 

A SPED nos últimos 10 anos tem empenhado muito do seu labor em campanhas de 

sensibilização junto da população em geral, profissionais de saúde e também Ministério 

da Saúde na tentativa de mostrar a necessidade da instituição de um programa de 

rastreio do CCR em Portugal [108]. 

A implementação de programas de rastreio e de vigilância têm sustentação 

consistente, designadamente em Portugal, pelas seguintes razões: o CCR é uma doença 

frequente, com sérias consequências; vários testes de rastreio evidenciaram 

exequibilidade na rotina clínica, aceitação pelo doente e acuidade suficiente na detecção 

do cancro precoce; existe evidência suficiente no sentido de indicar que o rastreio pode 

reduzir a incidência do CCR mediante a identificação e remoção de adenomas pré-

malígnos e reduzir também a mortalidade ao detectar tumores em fase inicial; estudos de 

análises de decisão demonstraram claramente rácios de custo-benefício favoráveis, 

qualquer que seja a modalidade de rastreio utilizada; a estimativa do desenvolvimento 

biológico do pólipo adenomatoso sugere que a fase pré-clínica da doença potencialmente 

detectável é suficientemente longa para justificar o rastreio [25]. 
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Mais de 90% dos CCR têm origem em pólipos benignos que crescem e se 

desenvolvem no intestino durante cerca de 10 anos até se tornarem malignos. De facto, o 

CCR possui uma fase pré-clínica longa, durante a qual o cancro pode ser detectado num 

estádio precoce [11] e removido por técnicas seguras e disponíveis. Desta forma, 

interrompe a história natural da doença [13], com benefícios comprovados tanto na 

mortalidade, como na incidência da doença maligna [109].  

 

1.5.2.1 Exames de rastreio 

 

Estão descritos na literatura vários procedimentos, endoscópicos ou outros, com 

eficácia variável na detecção dos adenomas [110]. 

Os métodos de rastreio actualmente disponíveis, estudados e validados são a 

pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), a pansigmoidoscopia flexível (PSF), a 

colonoscopia [12, 25] e o clister opaco com duplo contraste (CODC) [25]. 

 

Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes 
A PSFO, devido ao carácter intermitente das microhemorragias,deve ser realizada 

num total de seis amostras: duas amostras de fezes por cada dejecção (três dejecções 

consecutivas ou de três dias seguintes). Considera-se que o teste é positivo desde que 

pelo menos uma das seis amostras seja positiva [111, 112, 113].  

A PSOF, utilizando resina de guaiaco hemoccult, é o método mais testado, não 

invasivo e de baixo custo [12]. 

Este teste detecta pequenas hemorragias intestinais que podem ocorrer de forma 

intermitente e invisível em alguns CCR e nos pólipos de médias dimensões [7]. 

Para aumentar a especificidade do teste, ou seja, reduzir os falsos positivos, o 

paciente deverá evitar, cerca de três dias antes de realizar o teste: carnes vermellhas e 

alimentos com elevada actividade da peroxidase como alguns vegetais e frutos (brócolos, 

nabo, rabanete, couve flor, meloa) [29], vitamina C, aspirina e AINE`s [7]. Esta dieta 

poderá diminuir a adesão do doente ao teste, bem como a sua especificidade, 

aumentando os resultados falsos positivos [7].  

Visto que a presença de um resultado positivo de PSOF implica a realização de 

colonoscopia, nos casos de falsos positivos a PSOF pode tornar o rastreio mais oneroso. 

Na maioria destes casos o resultado da colonoscopia é normal, revelando-se, desta 

forma, desnecessária e incrementadora dos custos do rastreio [13]. 

A sensibilidade do teste varia entre os 30% e os 80% para o CCR e entre os 0% e 

os 40% para os adenomas, podendo falhar a detecção de adenomas de risco e mesmo 
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de CCR numa percentagem que pode ir até aos 70%. A especificidade para pólipos e 

CCR varia ente os 95% e os 98% [29]. 

A sensibilidade baixa para o despiste de adenomas mostra um valor preditivo muito 

limitado, no que é o grande objectivo de um programa de rastreio, ou seja, prevenir o 

CCR [12]. 

Vários ensaios controlados aleatorizados examinaram os potenciais benefícios da 

PSOF no rastreio do CCR em indivíduos assintomáticos [113, 114, 115, 116, 117], dos 

quais podemos reter alguns pontos: os casos de CCR diagnosticados no grupo rastreado 

estavam em fases mais precoces; a PSOF realizada periodicamente, seguida de 

colonoscopia nos testes positivos, reduziu entre 15% e 33% a mortalidade por CCR, e 

entre 17% a 20% a incidência por CCR [7, 118]. 

 

Pansigmoidoscopia 
A PSF é um exame endoscópico que permite visualizar o recto e o sigmóide [35] e, 

por vezes, parte do cólon descendente. 

A utilização da PSF como exame de rastreio baseia-se no reconhecimento de que 

cerca de 75% dos adenomas e cancros localizam-se no cólon esquerdo e de que a 

presença destas lesões à esquerda representa um valor preditivo de lesões de risco no 

cólon proximal de 10% dos casos. Estima-se que, com a utilização da PSF, seja possível 

atingir taxas de redução da mortalidade na ordem dos 60% aos 85% [12].  

Trata-se de um exame relativamente seguro e de fácil execução. Pode, ainda, 

apresentar custos globais menores do que a PSOF [7]. É um exame essencialmente 

vocacionado para o rastreio [25]. Tem como vantagem em relação à PSOF o facto de 

permitir a remoção de lesões malígnas ou pré-malígnas através da polipectomia, 

combinando rastreio e tratamento em apenas um exame [62].  

Segundo um estudo realizado na Europa [119, 120, 121, 122], a proporção de 

pessoas que relatam dor associada a execução da PSF é baixa. Entre os 80% e os 95% 

dos inquiridos relataram não ter sentido desconforto ou embaraço. [119, 120, 121], visto 

que em 80% dos casos o exame demora menos de 10 minutos [119].  

As complicações graves associadas a PSF são muito raras [120, 121]. 

 

Colonoscopia 
A colonoscopia é, tal como a PSF, um exame endoscópico, tendo igualmente a 

vantagem de aliar à capacidade diagnóstica a vertente terapêutica. Diferencia-se da PSF 

por permitir a observação completa do cólon, desde o recto até ao cego. 
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A colonoscopia como meio de rastreio constitui o exame gold standart no despiste 

das lesões alvo [12], visto que actualmente é o método de rastreio com maior 

sensibilidade [17]. 

Este exame identifica mais de 25% das lesões avançadas não detectadas por 

outros métodos. Cerca de 4% dos indivíduos rastreados não apresentavam lesões do 

cólon distal [12]. 

Os benefícios da colonoscopia foram demonstrados pelo The National Polyp Study 

[123], com redução da incidência de CCR em cerca de 80%, através da ressecação de 

adenomas aquando da realização de colonoscopia após hemoccult positivo e de PSF 

preditiva de lesões no cólon proxima [124]. É, pois, um exame de rastreio com 

potencialidades terapêuticas [25], capaz de remover pólipos e de realizar biópsias [17]. 

No entanto, este exame apresenta uma série de desvantagens que o questionam 

como método de rastreio: elevado custo, necessidade de destreza técnica (requer 

técnicos bem treinados para uma boa execução), baixa adesão da população, 

acessibilidade [29], exigências da preparação intestinal, natureza invasiva do 

procedimento [17], mais exigente no que respeita às instalações e equipamentos 

necessários e elevadas taxas de complicações [125]. 

Segundo um estudo realizado nos EUA [126] as principais razões para a baixa 

adesão à colonoscopia foram o pudor (35%), a ansiedade (32%), a dor (28%) e o medo 

das complicações (11%). Em outro estudo, também realizado nos EUA [127], 17,5% dos 

inquiridos referiu igualmente o pudor, 58,2% o desconforto e 29,2% a preparação 

intestinal. Num estudo asiático [128] foi referido os custos como justificação para a baixa 

adesão à colonoscopia em 56,6% dos casos. 

 

Clister Opaco com Duplo Contraste 
O CODC tem sido incluído como uma opção nas várias guidelines de rastreio do 

CCR. Contudo, nenhum estudo comprovou a sua efectividade [4]. Este exame pode ser 

útil quando não é possível realizar a colonoscopia [129]. 

O CODC permite a visualização de todo o cólon, sendo necessária experiência para 

assegurar uma visualização apropriada do recto [17]. 

Como vantagens, tem o facto de exigir uma preparação intestinal fácil, dispensar a 

sedação e monitorização hemodinâmica e permitir a visualização de pólipos e de massas 

tumorais [17]. 

Como desvantagem, o CODC tem uma baixa sensibilidade para lesões inferiores a 

1 cm [111], podendo não detectar pólipos de pequenas dimensões [17].  
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Segundo um estudo realizado por Saito e outros investigadores [130], o duplo 

contraste ao nível do recto e sigmóide falhou no diagnóstico de pólipos com diâmetro de 

5 mm em 44% dos casos, entre os 6 e 10 mm em 35% e maiores que 10 mm em 16,7% 

dos casos. A área de eleição de observação deste exame é o cego e o cólon direito, visto 

que os meios endoscópicos não os atingem em cerca de 10% dos casos [131].  

Exige a realização complementar de colonoscopia se o CODC não visualizar  

adequadamente todo o cólon ou para realização de biópsia ou polipectomia no caso de 

obter algum achado [14]. Existem situações que limitam a acuidade deste exame, tais 

como a presença de diverticulose ou de um cólon com ansas redundante e zonas de 

mais difícil exploração [25]. 

Não há estudos que evidenciem uma redução da mortalidade por CODC [7]. 

 
Outros métodos de rastreio 

Têm surgido novas propostas para métodos de rastreio do CCR: testes 

imunoquímicos para a PSOF, pesquisa de mutações e estabilidade do ácido 

desoxirribonucleico (ADN) e colonografia por Tomografia Axial Computarizada (TAC) ou 

Ressonância Magnética (RM) [12]. 

Os testes imunoquímicos para a PSOF utilizam anti-corpos mono e/ou policlonais e 

detectam a porção proteica da globina que integra a hemoglobina humana. Estes testes 

sugerem uma maior sensibilidade e a vantagem de dispensar a dieta, necessária no 

hemoccult. Têm, contudo, custos mais elevados. No entanto, são necessários estudos 

complementares para a sua validação como método de rastreio [12]. 

A pesquisa de mutações e estabilidade do ADN nas fezes foi recentemente 

sugerido como método de rastreio não invasivo, optimizado em relação à PSOF. Métodos 

laboratoriais muito precisos permitiram a detecção do ADN nas fezes, proveniente das 

células neoplásicas. Este teste demonstrou a capacidade de detectar 91% dos indivíduos 

com cancro e 82% daqueles que tinham adenomas avançados, bem como a grande 

probabilidade de excluir estas lesões quando o teste é negativo, mostrando-se mais 

eficaz em relação à PSOF. Assim, são específicos para lesões neoplásicas, consistentes, 

bem tolerados, não sendo necessária qualquer preparação. Pensa-se que poderá permitir 

um alargamento dos intervalos de rastreio comparativamente à PSOF. Contudo, falta 

clarificar a sua implementação em termos de aplicação à população geral e optimizar 

aspectos relacionados com os custos e refinamento do teste, designadamente em termos 

da sua automatização [12]. 
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Quanto à colonografia por TAC ou por RM, este exame é popularmente conhecido 

por colonoscopia virtual. Trata-se de uma técnica imagiológica que se encontra no início 

da sua utilização clínica.  

Actualmente, não existem ainda dados conclusivos sobre a sua aplicabilidade como 

técnica de rastreio. Contudo, podemos, desde já, tecer alguns comentários. Como mais 

valia, as imagens tridimensionais permitem a detecção de lesões por detrás de pregas ou 

angulações do intestino de difícil observação por colonoscopia [12]. Apesar de ter uma 

sensibilidade de detecção de 85% para lesões com dimensões superiores a 10 mm, a 

sensibilidade reduz para a metade em lesões inferiores a 5 mm [12]. Existem outras 

desvantagens: o facto de não haver dados na literatura do uso desta tecnologia no 

despiste de lesões planas, a necessidade de optimizar aspectos processuais desta 

técnica e a inexistência de dados sobre indivíduos da população de risco padrão. 

Apresenta, ainda, problemas em termos de exame de rastreio, já que a necessidade de 

limpeza intestinal e de insuflação de ar sem a possibilidade de exérese dos pólipos não 

permitem estabelecer claras vantagens sobre a endoscopia tradicional [12]. 

A tabela abaixo (Tabela 1.7) mostra, de forma resumida, algumas características 

dos testes usados efectivamente para diagnosticar e rastrear o CCR. 

 

PROPORÇÃO DE PÓLIPOS ADENOMATOSOS E CANCRO DETECTADOS (%) 

PSF 55 
Colonoscopia 95 
CODC  92 

TAXA DE FALSOS NEGATIVOS (%) 

PSOF 40 
PSF 15 
Colonoscopia 5 
CODC  15 

TAXA DE FALSOS POSITIVOS (%) 
PSOF 2 
CODC  3,5 

 

Tabela 1.7 Processos de diagnóstico e rastreio para pólipos e CCR [132, 133]. 

 

O Departamento de Estudos e Planeamento da ARS Norte realizou um estudo de 

custo-efectividade a fim de comparar diferentes estratégias utilizadas no rastreio do CCR. 

A coorte foi constituída por 100000 habitantes sem factores de risco conhecidos, 

assintomáticos, com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos. Estes indivíduos 

foram seguidos durante 10 anos e o indicador de resultados utilizado foi o número de 

casos de doença (pólipos e/ou CCR) detectados na população. A PSOF recorrendo ao 

guaico teve um custo global mais baixo do que qualquer outro exame de rastreio. 
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Contudo, o número de casos detectados foi mais elevado no programa de rastreio com a 

utilização anual do teste imunoquímico e com a colonoscopia de cinco em cinco anos. 

Em qualquer cenário, o programa de rastreio com a utilização de testes imunoquímicos 

apresenta sempre um custo/caso detectado mais favorável [107, 125]. 

 

1.5.2.2 Recomendações de rastreio 

 

As recomendações de rastrear os indivíduos de risco padrão e de vigiar 

diferenciadamente os indivíduos com história familiar da doença são unânimes [109]. 

A Organização Mundial de Gastrenterologia afirma ser consensual, do ponto de 

vista científico, que a população a partir dos 50 anos e de risco padrão deva ser 

submetida a rastreio do CCR. Naqueles que apresentam risco traduzido por familiares de 

1º grau atingidos, esse mesmo rastreio deverá iniciar-se aos 40 anos ou dez anos antes 

da idade de diagnóstico no familiar mais novo [134]. 

O teste de rastreio ideal não deve ser invasivo, mas sim aceite pela população, 

simples de aplicar, com taxas de sensibilidade e especificidade altas, efectivo na redução 

da morbilidade e mortalidade da doença que se pretende evitar e ter custos comportáveis 

pela sociedade. Trata-se de convidar uma população assintomática que 

espontaneamente não pediu cuidados, sendo obrigatório a garantia de uma excelente 

relação eficácia dos testes versus segurança dos mesmos [125]. 
Tendo em conta as vantagens e limitações de cada um dos exames de rastreio 

disponíveis, várias têm sido as propostas de recomendação avançadas por credenciadas 

instituições internacionais [25]. Nestas decisões, deve-se ter em conta os recursos 

humanos e institucionais de cada país [12]. 

O painel norte-americano GI Consortium, que integra várias sociedades científicas 

de gastrenterologistas e cirurgiões, concluiu que existem várias opções de rastreio, sendo 

estas: PSOF anual, PSF cada cinco anos, PSOF anual e PSF cada cinco anos, CODC 

cada cinco a 10 anos, PSF cada cinco anos e colonoscopia cada 10 anos [25]. 

Importa sublinhar que enquanto a PSOF é o método mais utilizado universalmente, 

a colonoscopia é o exame de rastreio de eleição nos EUA, na Alemanha, na Polónia e em 

Luxemburgo [12].  

Entre os portugueses, são válidas as recomendações do Conselho Europeu de 2 de 

Dezembro de 2003, instituídas no PNPCDO 2007-2010: PSOF em homens e mulheres 

dos 50 aos 74 anos [1, 107, 135]. A presença de um teste positivo implica a realização de 

colonoscopia total [135]. Nos casos particulares de doentes com cancros potencialmente 

relacionáveis com maior risco familiar, que é o caso do CCR, dever-se-á promover a 
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referenciação a centros dotados de Consulta de Risco específico, fazendo-se uso dos 

critérios de referenciação e medidas preventivas considerados adequados por esse 

centro [1]. A colonoscopia é utilizada entre nós como um exame de segunda linha, sendo 

considerada um exame de diagnóstico e não de rastreio [125]. 

Segundo a SPED as recomendações de rastreio do CCR têm que ter em 

consideração a idade e a história pessoal e familiar de cada indivíduo. A partir daí, é 

necessário estratificar a população em grupos com riscos diferentes para o CCR e para 

os quais existem diferentes abordagens de rastreio [92]. Sendo assim, a SPDE propõe 

PSF a cada cinco anos para a população de risco padrão; PSF a cada cinco anos, com 

início aos 40 anos de idade, para indivíduos com risco aumentado, com um parente de 

primeiro grau e de idade superior a 50 anos, ou dois parentes de segundo grau com 

CCR, ou com um parente de primeiro grau com adenoma e de idade inferior a 60 anos; 

colonoscopia a cada cinco anos com início aos 40 anos para indivíduos com risco 

aumentado, com dois parentes de primeiro grau ou um parente de primeiro grau e de 

idade inferior a 50 anos com CCR; e aconselhamento e orientação para grupos de 

referências, para aqueles com alto risco [92]. 

Ainda não existe um teste ideal de rastreio do CCR, que seja unanimemente aceite 

quer pela população, quer pelo pessoal de saúde que os pratica [7]. 

 

1.6 CONHECIMENTOS E ATITUDES 

 

As atitudes de rastreio de doenças oncológicas resultam da validação deste 

conceito, ou seja, de que o cancro não é um acontecimento isolado, mas um longo 

processo evolutivo desde a célula normal até à célula metastática, possibilitando 

intervenções de modulação de factores de risco e de identificação da doença em fases 

iniciais ou mesmo das suas lesões precursoras [9].  

O rastreio efectivo do CCR tem como potencial barreira o conhecimento 

inadequado da doença e das várias opções de exames. Um pobre conhecimento sobre o 

CCR está associado a uma baixa percepção do risco de cancro e a uma baixa adesão 

aos exames de rastreio [136, 137, 138, 139, 140, 141]. São necessários esforços 

direccionados para melhorar a consciência global acerca do CCR e dos recursos 

disponíveis [142].  

Um elevado nível de participação da população em geral é essencial para o 

sucesso dos programas de prevenção. Informar a comunidade através de campanhas 
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educativas sobre a natureza e a extensão da doença, bem como sobre as medidas 

preventivas a serem utilizadas é fulcral [142].  

Importa salientar que a eficácia das educações para a saúde e dos programas de 

rastreio tem que ser avaliada através de instrumentos de medida de conhecimentos e 

atitudes válidos e fiáveis [142]. 

Tendo em conta os aspectos supramencionados, não há dúvidas de que os 

programas de rastreio estão intrinsecamente relacionados à investigação de 

conhecimentos e atitudes acerca do CCR nas diferentes populações. Neste sentido e, de 

acordo com revisão bibliográfica efectuada, pudemos constatar que a investigação de 

conhecimentos e atitudes acerca do CCR suscita interesse científico a nível mundial. 

Existem alguns estudos realizados na Europa. Contudo, sendo os EUA os pioneiros 

nesta matéria. 

Um estudo realizado no Texas, EUA [143], numa clínica de medicina familiar, 

incluiu 30 indivíduos (10 caucasianos, 10 hispânicos e 10 afro-americanos) com 65 anos 

de idade média. Os caucasianos possuíam melhor nível de escolaridade que as minorias 

étnicas. Todos os grupos, particularmente os afro-americanos e hispânicos, 

demonstraram falta de conhecimentos sobre o cancro em geral, bem como acerca do 

CCR e do seu rastreio. Os indivíduos não percebiam o objectivo do rastreio, tinham 

dificuldade em enumerar exames e não conseguiam compreender termos médicos 

simples e nomes de procedimentos. Os inquiridos mostraram-se entusiasmados com os 

benefícios do diagnóstico precoce do cancro, mas mantiveram-se relutantes na 

realização de exames na ausência de sintomas. Quanto à principal fonte de informação 

sobre o CCR, foram citados os amigos ou conhecidos com cancro. 

Na região metropolitana Centro-Oeste dos EUA, foi efectuada uma revisão 

bibliográfica sobre conhecimentos, crenças e barreiras para o rastreio do CCR, entre 

diversas etnias (caucasianos – 56%, afro-americanos – 19%, hispânicos – 19%, 

americanos nativos – 2%, asiáticos americanos – 2%, outras etnias – 2%) [144]. A 

amostra foi constituída por 43 indivíduos, com idade média de 62 anos. A prática de 

rastreio, através da realização de PSF nos últimos cinco anos, entre os caucasianos foi 

significativamente superior à das minorias, com 12,5% e 4,21%, respectivamente. A 

maioria dos indivíduos (65%) não tinha a certeza da existência de mais que um exame de 

rastreio. As minorias étnicas tinham crenças e conhecimentos significativamente mais 

imprecisos e puseram mais barreiras para a realização do rastreio do CCR, do que os 

caucasianos. 

Em Boston, EUA, foi efectuado um estudo com 356 indivíduos (caucasianos – 35%, 

negros – 60%, outras raças – 4%), entre os 50 e os 75 anos de idade, dos quais 60% 
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tinham ensino básico ou inferior de escolaridade, através de questionários de respostas 

fechadas [145]. Este estudo teve como objectivo avaliar se as campanhas realizadas 

pelos mass media têm atingido o objectivo de educar o público sobre o CCR e o rastreio. 

Concluíram que o recente surgimento na atenção dos media tem sido efectivo na 

educação da população sobre certos aspectos relacionados com o CCR e com o seu 

rastreio. Todavia, estas campanhas têm sido menos eficazes em enriquecer 

determinados segmentos da sociedade, particularmente os negros e os indivíduos com 

nível de escolaridade mais baixa e em comunicar a mensagem chave sobre a natureza 

assintomática da doença em fase precoce e a importância do diagnóstico antecipado dos 

pólipos. 

Em oito Centros de Saúde, também em Boston, estudaram-se possíveis barreiras 

para o rastreio do CCR através de entrevistas semi-estruturadas [146]. A amostra foi 

constituída por 23 utentes americanos, afro-americanos, portugueses provenientes dos 

Açores, brasileiros, cabo verdianos e haitianos, com uma média de 61 anos de idade, 

maioritariamente do sexo feminino, com baixo nível de educação. Os  respectivos 

médicos de família, em um total de 10 profissionais, também fizeram parte deste estudo, 

com 50% de mulheres e uma média de 46 anos. O principal objectivo foi perceber porque 

os pacientes não faziam exames de rastreio do CCR quando recomendados pelos 

médicos de família e, quando nenhum exame de rastreio do CCR era recomendado, 

questionar os médicos de família acerca desta situação. A maioria dos utentes (69,6%) 

nunca havia feito exame de rastreio do CCR. Relativamente a estes indivíduos, as três 

barreiras mais referidas por todas as etnias foram a falta de confiança nos médicos, a 

ausência de sintomas e a não recomendação médica. Entre os médicos, foram outros os 

factores considerados para a não adesão dos utentes ao rastreio do CCR, tendo sido o 

stress psicosocial apontado como a principal barreira. Foram referidas, ainda, a falta de 

interesse dos pacientes em procurar medidas preventivas e a baixa prioridade que os 

pacientes atribuiam ao rastreio. 

Em Michigan, EUA, foi efectuado um estudo sobre conhecimentos e atitudes [126], 

através de 355 entrevistas telefónicas que incluiu homens e mulheres caucasianos e 

negros, entre os 50 e 79 anos de idade, com escolaridade predominante igual ou inferior 

à básica para os negros, e básica ou secundária para os caucasianos. Deste estudo, 

concluiu-se que uma percentagem significativamente maior de caucasianos estava ciente 

da existência de procedimentos endoscópicos de rastreio. Contudo, menos de 30% dos 

inquiridos havia aderido às guidelines para o rastreio do CCR, dentre os quais a adesão 

foi mais baixa para as mulheres negras (com 21% para a PSOF, 20% para a PSF e 12% 

para a colonoscopia). Os homens negros, comparativamente com as mulheres negras, 
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faziam 2,8 vezes mais PSF ou colonoscopia. A recomendação médica foi uma poderosa 

motivação para o rastreio. Foram referidas algumas barreiras para o rastreio efectivo do 

CCR, sendo que o não ter problemas de saúde e o embaraço foram os dois motivos mais 

referidos para a não adesão aos exames. 

Outro estudo, realizado na California, nos EUA, sobre as barreiras para o rastreio 

do CCR, foi efectuado entre os latinos e vietnamitas americanos, comparativamente com 

os americanos caucasianos não latinos [127]. Esta investigação decorreu por inquéritos 

telefónicos, com uma amostra de 775 indivíduos (310 caucasianos, 226 latinos e 239 

vietnamitas). A média de idades foi de 61 anos e o nível de escolaridade igual ou inferior 

ao básico em 42% dos casos. Quanto à realização de exames de rastreio, os indivíduos, 

no geral, responderam mais afirmativamente para a PSOF (58,8%), seguido da PSF 

(38,7%) e, por último, a colonoscopia (29,2%). As taxas de rastreio para o CCR foram 

mais baixas entre as minorias étnicas do que entres os caucasianos. Os vietnamitas 

foram os que mais realizaram PSOF (66,9%) e os caucasianos os que mais fizeram 

exames endoscópicos (50% fez PSF e 33,9% fez colonoscopia). Os vietnamitas fizeram 

menos PSF que os caucasianos, nos últimos cinco anos (OR=0,26; IC,95%=0,09;0,72), 

mas sem diferenças estatisticamente significativas entre as etnias para a PSOF e para a 

colonoscopia. Apenas 22% dos vietnamitas referiram o facto de os exames endoscópicos 

serem desconfortáveis, comparativamente com 79% dos caucasianos. Enquanto 21% 

dos latinos acharia embaraçoso fazer a PSOF, apenas 8% dos caucasianos e 3% dos 

vietnamitas partilharam desta opinião. Os vietnamitas planeam mais que os caucasianos 

fazer uma PSF nos próximos cinco anos (OR=2,24; IC,95%=1,15;4,38) e, 

estatisticamente, não houve resultados significativos para a PSOF e a colonoscopia. 

Quanto à população asiática, existe um estudo na China, nomeadamente em 

Singapura, que investigou a forma como o conhecimento e as percepções sobre o CCR 

se correlacionam com os comportamentos de rastreio [128]. Trata-se de um estudo 

transversal de base comunitária que envolveu entrevistas presenciais a 514 indivíduos 

com idade mínima de 50 anos e sem história de CCR. Dos inquiridos, 26,5% fez PSOF, 

dentre os quais 14,8% não tinha nenhum sintoma prévio. O número de indivíduos que 

utilizou outros exames de rastreio foi reduzido para análise. Os chineses que realizaram 

PSOF tinham um score de conhecimento mais elevado, menor percepção de risco, mas 

eram mais susceptíveis a serem influenciados pelas suas famílias e amigos para fazer o 

rastreio. Apesar de 72% dos inquiridos ter mostrado estar ciente da existência de exames 

de rastreio, apenas 33,9% tinha o conhecimento de que este deve ser feito na ausência 

de sintomas. Os custos foram o principal argumento utilizado (56,6%) para a não adesão 

dos exames de rastreio. 
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A nível europeu, foi desenvolvido um estudo há cerca de 10 anos que investigou os 

factores psicológicos e comportamentais associados ao CCR entre judeus Ashkenazim 

da Europa de Leste e Central [147]. A amostra foi constituída por um total de 307 

participantes, com idades iguais ou superiores a 21 anos, sendo que 55,7% dos 

indivíduos tinha 40 anos ou mais. A grande maioria dos inquiridos era do sexo feminino 

(96%) e casados (74%). Como principais resultados, menos de 1/3 dos participantes com 

50 anos ou mais aderiram à prática de PSOF. De acordo com as regressões logísticas 

efectuadas, foi significativa a correlação entre a história familiar, a percepção do risco e o 

medo do CCR, o que sugere que os participantes tinham o conhecimento de que a 

existência de história familiar de CCR aumenta o risco de desenvolver CCR. Os 

participantes com história familiar de CCR tinham, então, a noção de risco pessoal 

aumentado de desenvolver a doença e estavam preocupados em relação a isso. No 

entanto, não demonstraram interesse em realizar os exames de rastreio. 

Segundo a fundamentação teórica de um estudo realizado no Reino Unido, as 

minorias étnicas participam menos em programas de rastreio do CCR do que a 

população britânica em geral. Com base nestas evidências, este estudo investigou 

atitudes de rastreio do CCR numa minoria residente no Reino Unido [148]. Foram 

efectuadas questões abertas e fechadas sobre o conhecimento acerca do CCR e as 

atitudes e comportamentos relacionados ao rastreio por PSF. A amostra foi constituída 

por 750 indivíduos de ambos os sexos, maiores de 16 anos de idade, pertencentes a 

comunidades indianas, paquistanesas, bangladechianas, caribenhas, africanas e 

chinesas, residentes no Reino Unido e também a 125 indivíduos caucasianos britânicos 

para comparação com as minorias referidas. Todos os participantes demonstraram uma 

notável falta de conhecimentos sobre as causas do CCR, mais pronunciada entre as 

minorias étnicas do que em relação aos caucasianos britânicos. O interesse pelo rastreio 

através da PSF foi uniformemente elevado (> 60%), sendo a razão de interesse no 

rastreio do CCR mais comum (94%) o “descargo de consciência”. Mais de 95% dos 

indivíduos pertencentes às minorias étnicas referiu embaraço como barreira para a 

realização da PSF, comparando com apenas 18% de caucasianos britânicos com a 

mesma resposta. 

Ainda no Reino Unido, Inglaterra, decorreu outro estudo que investigou 

conhecimentos, atitudes e intenções comportamentais em relação ao diagnóstico precoce 

do CCR [149]. Este contou com a participação de 1637 britânicos de ambos os sexos, 

entre os 16 e os 75 anos de idade. O nível de conhecimentos dos participantes foi 

considerado baixo, pois 58% dos inquiridos não foi capaz de citar nenhum factor de risco 

para o CCR e 24% não conhecia nenhum sinal de alarme do cancro. O conhecimento era 
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mais reduzido entre os indivíduos do sexo masculino, jovens e com nível de escolaridade 

mais baixo. As atitudes em relação ao CCR foram mais negativas entre os participantes 

do sexo feminino, jovens e com escolaridade baixa. O baixo nível de conhecimentos foi 

associado a atitudes negativas e ambos os factores foram associados a baixas intenções 

em participar no rastreio do CCR. A análise multivariada indicou que as atitudes 

melhoraram o efeito do conhecimento nas intenções de rastreio. 

Foi realizado recentemente um trabalho na Irlanda no âmbito dos conhecimentos e 

atitudes em relação ao rasteio [150], visto que, o nível de sensibilização entre os 

irlandeses sobre o CCR era desconhecido. Foram inquiridos 465 indivíduos que 

aguardavam na sala de espera do Serviço de Gastrenterologia de um hospital em Dublin. 

Apenas 26% dos inquiridos respondeu correctamente quanto à idade de início do 

rastreio, 59% superestimou e 15% subestimou a idade. A maioria dos pacientes (91%) 

estava disposta a pagar 300€ para fazer uma colonoscopia imediata, se recomendada 

pelo seu médico, e apenas 7% optou por esperar seis meses por uma colonoscopia 

gratuita.  

No Sul de Itália, investigou-se conhecimentos, atitudes e práticas preventivas sobre 

o CCR [151]. Neste estudo foram entregues questionários a crianças em três escolas 

públicas seleccionadas, em contexto de sala de aula, dentro de envelopes selados, para 

que entregassem aos pais. Foram distribuídos 1165 questionários, dos quais retornaram 

595 preenchidos. A idade média dos participantes foi de 44 anos e 1/3 dos mesmos 

possuía ensino superior. Os resultados mostraram que apenas 18,5% dos inquiridos 

conhecia a elevada ingestão de gorduras e a baixa actividade física como os dois 

principais factores de risco modificáveis para o CCR e este conhecimento foi associado 

significativamente com o nível elevado de escolaridade, prática de actividade física, 

modificação de hábitos alimentares e de actividade física por medo de contrair CCR e 

baixa percepção do risco de ter CCR. Metade dos participantes identificou a PSOF como 

um dos principais testes de rastreio do CCR e demonstraram mais este conhecimento os 

“não casados”, com maior escolaridade, conhecedores dos principais factores de risco 

para o CCR e que receberam recomendação médica para fazer PSOF. A opinião pessoal 

de que o rastreio é útil para a prevenção do CCR teve um score médio elevado (8,3 numa 

escala de 1 a 10) e foi associado aos participantes com baixo nível de escolaridade que 

acreditavam que o CCR podia ser prevenido, elevada percepção de risco de contrair 

CCR, e informação sobre o CCR recebida pelo médico. Um comportamento adequado na 

realização da PSOF, quando este exame foi recomendado, ou na não realização da 

PSOF, quando este exame não foi recomendado, foi significativamente maior no sexo 

feminino, nos mais jovens, mais educados, aqueles que tiveram os exames 



Introdução

 

49

 

recomendados ou não recomendados por médicos e os que não tinham história pessoal 

ou familiar de lesões pré-cancerosas ou CCR. 

A nível nacional, encontramos dois estudos no âmbito do tema em questão. 

O primeiro estudo foi realizado no início de 2003 em 21 países europeus, incluindo 

Portugal, por iniciativa da United European Gastroenterology Federation (UEGF) e 

avaliou o grau de conhecimento das diferentes populações acerca do CCR, dos factores 

de risco e dos métodos de rastreio [152]. A amostra foi constituída por 20710 indivíduos 

maiores de 16 anos de idade, cerca de 1000 inquiridos por país, excepto a Islândia e 

Luxemburgo, com cerca de metade dos participantes. Homens e mulheres com idades 

equivalentes, responderam a 13 questões através de entrevistas presenciais ou 

telefónicas. Portugal foi o país com maior percentagem de indivíduos a responderem de 

forma correcta a mais de 10 respostas (25% da população), seguido da Alemanha e da 

Polónia, ambas com 21%. Entre os portugueses inquiridos, 51% sabia que o CCR é a 

forma de cancro mais comum na Europa. Como na Bélgica, Luxemburgo e Reino Unido, 

em Portugal também havia grande interesse em ter acesso fácil aos métodos de rastreio, 

com 61% dos inquiridos tendo respondido afirmativamente quanto ao interesse em 

realizar estes exames, desde que gratuitos. Apesar de 85% dos inquiridos europeus 

terem concordado que os exames de rastreio reduzem significativamente a mortalidade, 

40% desconhecia a elevada incidência do CCR. No que diz respeito ao risco de ter CCR, 

48% da amostra total pensava que todos os indivíduos tinham o mesmo risco. No 

conhecimento dos factores de risco propriamente ditos, 59% dos portugueses conhecia o 

factor de risco idade, percentagem semelhante a média europeia (57%). Apesar de 70% 

da população europeia inquirida estar ciente de que a dieta pode influenciar o 

desenvolvimento da doença, apenas 30% tinha conhecimento do factor que respeita à 

influência do exercício físico. Em Portugal, oito em cada 10 pessoas sabiam que uma 

dieta rica em vegetais, frutas e fibras contribui para prevenir a doença, mas apenas 

quatro em cada 10 pessoas tinham conhecimento de que o exercício físico também podia 

prevení-la. O grau de conhecimento dos europeu sobre os métodos de rastreio 

disponíveis foi baixo, uma vez que apenas 51% da população inquirida respondeu 

correctamente. Portugal foi o segundo país, depois da Islândia, que revelou melhor 

conhecer os métodos de rastreio, com cerca de 70% das respostas correctas. Quanto ao 

conhecimento de que este tumor apresenta a maior taxa de sucesso em termos de 

tratamento, este também foi deficiente. Apenas 40% dos europeus estava consciente 

disso e 49% dos portugueses respodeu correctamente a esta questão. No que concerne 

aos factores culturais que possam influenciar a abordagem deste tema, os portugueses 

foram dos mais inibidos. Enquanto que em Espanha (49%) e na Islândia (39%) as 
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pessoas não se sentiram inibidas em falar sobre estes temas, em Portugal (80%), na 

Polónia (81%), no Reino Unido (84%) e na Finlândia (91%) esta inibição foi considerada 

uma barreira ao maior conhecimento sobre a doença e as formas de prevenção. 

O segundo estudo investigou os conhecimentos dos portugueses acerca do CCR e 

foi encomendado pela SPED ao Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da 

Universidade Católica de Lisboa [153]. Este decorreu em Dezembro de 2003 e utilizou 

como universo 1264 cidadãos, com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, 

residentes no Continente, foram inquiridos telefonicamente.  

Como principais resultados, 80,3% dos indivíduos tinha o conhecimento de que o 

CCR é o tumor que mais mata em Portugal; 79,4% não fez nenhum exame de rastreio do 

CCR nos últimos cinco anos; dos 19,4% dos indivíduos que realizou algum exame de 

rastreio nos últimos cinco anos, 65% respondeu ter sido submetidos a endoscopia e 35% 

a PSOF; 38% dos indivíduos tencionava fazer algum exame de rastreio no prazo de um 

ano; 59,8% estaria disposto a realizar um exame de rastreio se este fosse fácil e gratuito; 

e 21% justificou o facto de não fazer exame de rastreio por nunca ter sido recomendado 

pelo médico (Tabela 1.8). 

 

 
 

Tabela 1.8 Resultados do estudo da Universidade Católica de Lisboa, sobre os 

conhecimento do cancro do intestino existente em Portugal [153]. 
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2 OBJECTIVOS 
 

Objectivo geral: investigar conhecimentos e atitudes quanto ao CCR e ao seu 

rastreio de forma a identificar factores que possam contribuir para as reduzidas taxas de 

rastreio. 

Objectivos específicos: 

• Caracterizar a população em estudo no que concerne aos dados sócio-demográficos e 

outras informações adicionais relevantes; aos conhecimentos, atitudes, 

comportamentos e informação sobre o CCR. 

• De forma a criar quatro modelos preditivos, analisar a relação existente entre: 1) o 

conhecimento dos dois principais factores de risco modificáveis para o CCR (baixa 

actividade física e elevada ingestão de gorduras), 2) o conhecimento de pelo menos 

um dos principais exames de rastreio do CCR (PSOF, e/ou PSF, e/ou colonoscopia), 

3) a atitude positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio do CCR, 4) a 

atitude positiva em relação à realização de exames de rastreio; e as variáveis idade, 

sexo, estado civil, agregado familiar, escolaridade, profissão, IMC, percepção pessoal 

do estado de saúde, história pessoal de CCR, história familiar de CCR, conhecimento 

da definição de CCR, percepção do risco pessoal de contrair CCR, “o CCR pode ser 

prevenido”, “o CCR pode ser tratado”, mudança de hábitos alimentares como medida 

preventiva do CCR, prática de actividade física, modificação das actividades físicas 

como medida preventiva do CCR, recomendação de pelo menos um exame de 

rastreio, participação em actividades de prevenção do CCR, fonte de informação sobre 

o CCR, necessidade de mais informação sobre o CCR. 

• Disponibilizar informações aos profissionais de saúde e legisladores, que possam vir a 

ser úteis no âmbito da prevenção e do rastreio do CCR. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 POPULAÇÃO ALVO 

 

A população alvo abrangeu indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos, 

residentes na cidade do Porto. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, Censo de 2001, esta população 

corresponde a 138091 indivíduos, 52,5% da população total da cidade do Porto (263131 

habitantes) [154]. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Trata-se de um estudo do tipo observacional e transversal. 

Critérios de inclusão: indivíduos do sexo masculino e feminino, a partir dos 40 anos 

de idade, residentes em uma das 15 freguesias da cidade do Porto. 

Critérios de exclusão: indivíduos que não fossem capazes de responder de forma 

individual e autónoma ao questionário. 

A amostra deste estudo foi constituída por um total de 696 indivíduos, que 

corresponde à uma percentagem de 0,5% da população alvo.  

O número total de inquiridos foi seleccionado por quotas, de acordo com a 

proporção de indivíduos em cada freguesia relativamente ao total de residentes da cidade 

do Porto, conforme podemos verificar na tabela abaixo (Tabela 3.1). 

Posteriormente os indivíduos foram inquiridos segundo uma amostra de 

conveniência, nos CS ou Extensão de Saúde (ES). 
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Freguesia N 

 (população alvo) 

n  

(amostra) 

% 

(percentagem) 

Aldoar 7000 36 5,2 

Bonfim 16186 81 11,6 

Campanhã 19893 99 14,2 

Cedofeita 13760 70 10,1 

Foz do Douro 6286 35 5,0 

Lordelo do Ouro 11029 55 7,9 

Massarelos 4096 21 3,0 

Miragaia 1576 8 1,1 

Nevogilde 2651 13 1,9 

Paranhos 25394 127 18,2 

Ramalde 18483 92 13,2 

Santo Ildefonso 6040 30 4,3 

São Nicolau 1527 8 1,1 

Sé 2559 13 1,9 

Vitória 1611 8 1,1 

Total 138091 696 100,0 

 

Tabela 3.1 Distribuição dos indivíduos por freguesias de residência – população alvo e amostra. 

 

3.3 COLHEITA DE DADOS 

 

A colheita de dados foi efectuada através da entrega de questionários aos 

indivíduos que se encontravam na sala de espera do CS ou ES da sua área de 

residência. Este processo decorreu de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 20 horas, 

durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2009.  

Todos os questionários foram entregues pessoalmente pela própria autora deste 

trabalho. Foi feita uma prévia identificação da mesma e a apresentação do trabalho de 

investigação em questão, assim como dos seus objectivos. Assegurou-se o anonimato 

dos utentes, a confidencialidade dos dados colhidos e que os mesmos seriam utilizados 

única e exclusivamente para o fim referido. A participação dos indivíduos foi voluntária e 

o consentimento informado foi concedido a partir do momento em que os indivíduos 

aceitaram preencher os questionários. 
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3.3.1 CENTROS DE SAÚDE E EXTENSÕES DE SAÚDE 

 

Perfazem um total de sete os CS, com as suas respectivas ES, que dão cobertura à 

população da cidade do Porto, consoante a área de residência dos utentes. 

O CS de Aldoar, juntamente com a ES do Carvalhido, a ES Centro de Atendimento 

a Jovens, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Espaço Saúde, a USF Serpa Pinto e a 

USF Ramalde, dá cobertura aos utentes residentes nas freguesias de Aldoar e Ramalde. 

O CS da Batalha abrange utentes residentes nas freguesias de São Nicolau, Santo 

Ildefonso e Sé, e possui a ES E.D.P., a ES Guindais e a ES D. João IV. O CS de 

Paranhos está responsável apenas pelos utentes residentes desta mesma freguesia e 

estende-se à ES do Covelo e à USF de Faria Guimarães. O CS do Bonfim, em conjunto 

com a ES de Santos Pousada e a USF Porto Centro, dá assistência à freguesia do 

Bonfim. O CS Campanhã, com utentes residentes desta freguesia, conta com a ES de 

Azevedo e com a ES de Ilheu. O CS da Foz do Douro, em articulação com a ES de 

Lordelo do Ouro, cobre as freguesias da Foz do Douro, Lordelo do Ouro e Nevogilde. O 

CS da Carvalhosa, com utentes residentes nas freguesias de Cedofeita, Miragaia, Vitória 

e Massarelos, tem a ES de Aníbal Cunha. 

Os questionários foram entregues em todos os CS supramencionados, tendo sido 

necessário, ainda, recorrer à algumas das suas ES, sendo estas a USF Espaço Saúde, a 

USF de Ramalde, a ES D. João IV, a ES de Lordelo do Ouro e a ES Aníbal Cunha. 

Para que a implementação dos questionários nos CS fosse possível, procedeu-se à 

formalização, por carta, de um pedido de autorização, dirigido à ARS Norte, a qual no dia 

14 de Janeiro de 2009 autorizou a aplicação dos questionários aos utentes, nos CS e ES 

da cidade do Porto (Anexo 1). 

 

3.3.2 QUESTIONÁRIO  

 

O questionário utilizado como, instrumento da colheita de dados, foi escrito, 

anónimo e de preenchimento individual (Anexo 2).  

A versão original deste questionário foi concebida no estudo Knowledge, attitudes, 

and preventive practices about colorectal cancer among adults in an area of Southern 

Italy [151], realizado por Alessandra Sessa e colaboradores, membros do Departamento 

de Medicina Pública, Clínica e Preventiva, da Universidade Segunda de Nápoles, Itália.  
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Os autores do artigo foram contactados tendo em vista a permissão para a 

utilização do questionário por eles elaborado. Obteve-se a resposta com a autorização no 

dia 11 de Dezembro de 2008. 

O questionário em questão foi previamente testado pelos autores, por um teste 

piloto e pré teste, com o objectivo de avaliar a compreensão da população no que diz 

respeito ao conteúdo do questionário [151]. 

Visto que a versão original do questionário está na língua inglesa, foi necessária a 

tradução para a língua portuguesa e posterior retroversão para o inglês. Este trabalho foi 

realizado pela Dr.ª Suzana Esteves Alves do Forno, Licenciada em Português e Inglês, 

na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

No questionário foram contemplados vários pontos. 

Características sócio-demográficas e informação adicional relevante: 
freguesia de residência, idade, género, estado civil, agregado familiar, escolaridade, 

profissão, peso e altura (para o cálculo do IMC), percepção pessoal do estado actual de 

saúde, história pessoal ou familiar de CCR [151]. 
A percepção do estado de saúde foi conseguida através da escala Tem-Point 

Likert-Ttype Scale, que oscila entre 1 e 10, inclusive, em que o 1 significa mau (estado de 

saúde) e o 10 indica muito bom (estado de saúde) [151]. 

Likert scale, criada por Rensis Likert em 1932, é usada em várias disciplinas, entre 

as quais encontra-se a investigação em saúde e medicina [155]. 

Conhecimentos: questões sobre a definição de CCR, factores de risco para o CCR 

e exames de rastreio para a prevenção do CCR [151]. 

 Esta secção exigiu respostas em vários formatos: resposta aberta para a definição 

de CCR (foram aceites as respostas cancro ou tumor ou neoplasia do recto ou do 

intestino); selecção da(s) resposta(s) correcta(s) para os factores de risco do CCR; “sim”, 

“não” ou “não sei” para os exames de rastreio do CCR [151]. 

Atitudes: os participantes foram inquiridos acerca da percepção pessoal do risco 

de contrair CCR, sobre a percepção pessoal acerca da utilidade dos exames de rastreio 

de prevenção do CCR, e relativamente à possibilidade de prevenção e de tratamento do 

CCR [151]. 

A percepção do risco de contrair CCR e da utilidade dos exames de rastreio foram 

avaliados segundo a escala Tem-Point Likert-Type Scale. No caso da percepção do risco 

de ter CCR, o 1 significa nenhum (risco), enquanto o 10 denota elevado (risco). Na 

percepção da utilidade dos exames de rastreio o 1 designa nenhuma (utilidade) e o 10 

traduz muita (utilidade) [151]. 
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 As convicções sobre a prevenção e o tratamento do CCR foram medidas através 

da escala Three-Point Likert-Type Scale, segundo a qual 1 significa “concordo”, 2 

“discordo” e 3 “incerto” [151]. 

Comportamentos acerca dos cuidados de saúde: modificação dos hábitos 

alimentares ou de actividade física, para prevenção do CCR; exame(s) de rastreio 

recomendado(s) para a prevenção do CCR; participação em actividade(s) de prevenção 

do CCR; se fez algum exame de rastreio do CCR. Este grupo de perguntas tinha 

respostas fechadas de escolha múltipla e de “sim” ou “não” [151]. 

Informação: fonte de informação sobre o CCR, com questões de respostas 

fechadas, e várias respostas possíveis; necessidade de mais informação sobre a 

temática do CCR, com respostas “sim” ou “não” [151]. 

 

3.4 MÉTODOS ESTATÍSTICOS  

 

Procedeu-se à análise descritiva das variáveis em estudo presentes no questionário 

através das frequências e respectivas percentagens. Relativamente às variáveis escala, 

apresentaram-se, também, medidas de tendência central e de dispersão. Foram 

consideradas as seguintes variáveis: idade, sexo, estado civil, agregado familiar, 

escolaridade, profissão, IMC, percepção pessoal do estado de saúde, história pessoal de 

CCR, história familiar de CCR, conhecimento da definição de CCR, conhecimento dos 

factores de risco para o CCR, conhecimento dos exames de rastreio do CCR, percepção 

do risco pessoal de contrair CCR, percepção da utilidade dos exames de rastreio, “o CCR 

pode ser prevenido”, “o CCR pode ser tratado”, mudança de hábitos alimentares como 

medida preventiva do CCR, prática de actividade física, modificação das actividades 

físicas como medida preventiva do CCR, recomendação de exames de rastreio, 

participação em actividades de prevenção do CCR, realização de exames de rastreio, 

fonte de informação sobre o CCR, necessidade de mais informação sobre o CCR.  

Para além das variáveis supramencionadas, foram criadas três variáveis que 

constituíram, posteriormente, os modelos de regressão logística, para as quais também 

apresentámos as frequências e percentagens. As variáveis em questão são: 

• Conhecimento dos dois principais factores de risco modificáveis para o CCR: baixa 

actividade física e elevada ingestão de gorduras – CFRM; 

• Conhecimento de pelo menos um dos principais exames de rastreio do CCR (PSOF 

e/ou PSF e/ou colonoscopia) – CER; 
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• Atitude positiva em relação à realização de exames de rastreio: realização de pelo 

menos um dos principais exames de rastreio do CCR (PSOF e/ou PSF e/ou 

colonoscopia) – APRER. 

Após a análise descritiva das variáveis em estudo, foram construídos quatro 

modelos de regressão logística. Os modelos constam de 21 variáveis independentes: 

idade, sexo, estado civil, agregado familiar, escolaridade, profissão, IMC, percepção 

pessoal do estado de saúde, história pessoal de CCR, história familiar de CCR, 

conhecimento da definição de CCR, percepção do risco pessoal de contrair CCR, “o CCR 

pode ser prevenido”, “o CCR pode ser tratado”, mudança de hábitos alimentares como 

medida preventiva do CCR, prática de actividade física, modificação das actividades 

físicas como medida preventiva do CCR, recomendação de pelo menos um exame de 

rastreio, participação em actividades de prevenção do CCR, fonte de informação sobre o 

CCR, necessidade de mais informação sobre o CCR. Para cada modelo foi atribuída uma 

variável dependente:  

• Modelo 1 – CFRM; 

• Modelo 2 – CER; 

• Modelo 3 – percepção da utilidade dos exames de rastreio, variável existente no 

questionário e designada no modelo por “atitude positiva em relação à utilidade dos 

exames de rastreio do CCR” (APUER); 

• Modelo 4 – APRER. 

Numa primeira etapa foram efectuadas análises brutas para avaliar quais dos 21 

factores associavam-se a cada uma das variáveis, nomeadamente ao CFRM, CER, 

APUER e APER. 

De seguida foram efectuadas análises de regressão logística múltiplas a fim de 

identificar, de um leque alargado de variáveis potencialmente influentes (P<0,05), quais 

as que contribuíam de forma independente e significativa para o resultado, com o 

objectivo de obter um modelo preditivo. A importância de cada variável preditora foi 

avaliada segundo o teste de Wald. Para traduzir a diferença entre proporções e 

quantificar a força da associação encontrada foram apresentados os valores de Odds 

Ratio (OR) e correspondentes Intervalos de Confiança (IC) a 95%. 

Todas as análises foram efectuadas com o Statistic Package for the Social 

Sciences, versão 17,0. Foram considerados testes de significância bilaterais, e um erro 

de Tipo I de 5% [156]. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E INFORMAÇÃO 

ADICIONAL RELEVANTE 

 

Quanto à distribuição da amostra consoante a área de residência, as três 

freguesias com o maior número de inquiridos foram Paranhos (18,2%), Campanhã 

(14,2%) e Ramalde (13,2%). Miragaia, São Nicolau e Sé foram as freguesias com menor 

número de inquiridos, com apenas 1,1% cada (Tabela 4.1). 

Na divisão por género, predominou o sexo feminino (64,7%) (Tabela 4.1). 

A idade média dos inquiridos foi de 60 anos de idade (Tabela 4.1).  

Quanto ao estado civil, 65,9% dos indivíduos estavam casados ou viviam em união 

de facto (Tabela 4.1).   

Quanto ao agregado familiar, a amostra era constituída sobretudo por indivíduos 

que viviam sozinhos ou com mais uma pessoa (48,9%) e por indivíduos que residiam 

com duas ou três pessoas (37,9%) (Tabela 4.1).  

O nível de escolaridade da amostra era maioritariamente o ensino básico, com 

71,3% dos inquiridos (Tabela 4.1).  

No que concerne à profissão, havia 459 indivíduos reformados ou desempregados, 

o que corresponde a 65,9% dos indivíduos da amostra (Tabela 4.1). 

Relativamente ao IMC, 38,6% dos indivíduos tinha o peso acima da média e 34,6% 

peso normal (Tabela 4.1).  

Conforme se pode verificar no histograma abaixo (Figura 4.1), o score 5 foi o mais 

observado na escala da saúde, atribuído por 30,3% dos inquiridos (Tabela 4.1). A 

mediana foi de 6, ou seja, 50% dos inquiridos atribuiu um score superior ou igual a 6. Na 

escala de 1 a 10, 28,7% dos indivíduos classificou a sua saúde com uma pontuação 

superior a 8, logo, muito boa (Tabela 4.1).  
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Figura 4.1 Percepção do estado de saúde. 

 

No que se refere à história pessoal de CCR, 95,1% da amostra não tem nem teve 

CCR. Quanto à história familiar de CCR, 85,3% dos indivíduos não têm e nem tiveram 

familiares com CCR (Tabela 4.1). 

Sendo assim, a amostra deste estudo é caracterizada principalmente por indivíduos 

residentes da freguesia de Paranhos, do sexo feminino, com 60 anos de idade, casados 

ou em união de facto, a viverem sozinhos ou com mais uma pessoa, nível básico de 

escolaridades, reformados ou desempregados. Quanto às informações adicionais 

seleccionadas, os participantes tinham sobretudo peso acima da média, uma percepção 

da sua saúde situada no score 5 e sem história pessoal ou familiar de CCR. 

 

Variáveis  n % 

Freguesia    
 Aldoar 36 5,2 
 Bonfim 81 11,6 
 Campanhã 99 14,2 
 Cedofeita 70 10,1 
 Foz do Douro 35 5,0 
 Lordelo do Ouro 55 7,9 
 Massarelos 21 3,0 
 Miragaia 8 1,1 
 Nevogilde 13 1,9 
 Paranhos 127 18,2 
 Ramalde 92 13,2 
 Santo Ildefonso 30 4,3 
 São Nicolau 8 1,1 
 Sé 13 1,9 
 Vitória 8 1,1 

Idade  60,5 ± 12,1 (40-91)*  
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Variáveis  n % 

Género    
 Feminino 450 64,7 
 Masculino 246 35,3 

Estado civil Casado 459 65,9 
 Outro (solteiro, viúvo, divorciado) 231 33,2 
 Não respondeu 6 0,9 

Agregado familiar    
 0 – 1  340 48,9 
 2 – 3 264 37,9 
 4 ou + 68 9,8 
 Não respondeu 24 3,4 

Escolaridade    
 Analfabeto 22 3,2 
 Ensino básico 496 71,3 
 Ensino secundário 98 14,1 
 Ensino superior 69 9,9 
 Não respondeu 11 1,6 

Profissão    
 Empregado, artesão, comercial 172 24,7 
 Chefia 54 7,8 
 Outro (desempregado, reformado) 459 65,9 
 Não respondeu 11 1,6 

IMC    
 Peso abaixo da média (magro) 7 1,0 
 Peso normal 241 34,6 
 Peso acima da média (sobrepesado) 269 38,6 
 Obesidade tipo I 84 12,1 
 Obesidade tipo II 20 2,9 
 Obesidade tipo III 6 0,9 
 Não respondeu 69 9,9 

Percepção do estado de saúde    
5,73 ± 2,6 (1-10)* 1 86 12,4 
 2 10 1,4 
 3 18 2,6 
 4 27 3,9 
 5 211 30,3 
 6 48 6,9 
 7 60 8,6 
 8 106 15,2 
 9 38 5,5 
 10 56 8,0 
 Não respondeu 36 5,2 

História pessoal de CCR    
 Sim 16 2,3 
 Não 662 95,1 
 Não respondeu 18 2,6 

História familiar de CCR    
 Não 594 85,3 
 Sim, familiar de 1º grau 65 9,3 

 Sim, familiar de 2º grau 19 2,7 
 Não respondeu 18 2,6 

* Média ± desvio (amplitude) 

 

Tabela 4.1 Dados sócio-demográficos e informação adicional relevante. 
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4.1.2 CONHECIMENTOS SOBRE O CANCRO COLO-RECTAL 

 

No que diz respeito ao conhecimento da população acerca da definição de CCR, 

43,2% dos indivíduos não respondeu a esta questão, 40,5% respondeu correctamente e 

16,2% respondeu incorrectamente (Tabela 4.2). 

Quanto ao conhecimento dos factores de risco para o CCR, 52,2% dos indivíduos 

seleccionou os pólipos, 51,6% a elevada ingestão de gorduras, 46,8% o tabaco, 42,8% a 

história familiar de CCR e 29,9% a baixa actividade física. Nos factores de “não” risco 

para o CCR, a ingestão de frutas e vegetais foi considerada como tal por 80,2% dos 

indivíduos, o uso de contraceptivos orais por 74,3%, a deficiência em ferro por 67,2%, a 

hipertensão arterial por 63,5%, a exposição a radiações por 56,8%, a diabetes por 52,9% 

e as infecções intestinais por 18,4% dos indivíduos (Tabela 4.2). 

Relativamente ao conhecimento dos exames de rastreio do CCR, 50,6% dos 

indivíduos conhecia a PSOF, 49,9% a colonoscopia, 30,7% o CODC, e 18,8% a PSF. 

Quanto à análise de sangue e à ecografia abdominal, 15,1% e 9,8% dos indivíduos, 

respectivamente, não considerou estes exames como de rastreio do CCR (Tabela 4.2). 

 

Variáveis 
Resposta 
Correcta 

Resposta 
Incorrecta 

Não Respondeu Não Sabia a 
Resposta 

n % n % n % n % 

Definição de CCR 282 40,5 113 16,2 301 43,2 - - 

Factores de risco         
Pólipos 363 52,2 218 31,3 115 16,5 - - 
História familiar de CCR 298 42,8 283 40,7 115 16,5 - - 
Elevada ingestão de gorduras 359 51,6 222 31,9 115 16,5 - - 
Tabaco 326 46,8 255 36,6 115 16,5 - - 
Baixa actividade física 208 29,9 373 53,6 115 16,5 - - 
Factores de “não” risco         
Deficiência em ferro 468 67,2 114 16,4 11 16,4 - - 
Contraceptivos orais 517 74,3 64 9,2 115 16,5   
Exposição a radiações 395 56,8 185 26,6 116 16,7 - - 
Hipertensão arterial 442 63,5 138 19,8 116 16,7 - - 
Infecção intestinal 128 18,4 454 65,2 114 16,4 - - 
Diabetes 368 52,9 213 30,6 115 16,5 - - 
Ingestão de frutas e vegetais 559 80,3 19 2,7 118 17,0 - - 

Exames de rastreio         
PSOF 352 50,6 25 3,6 152 21,8 167 24,0 
PSF 131 18,8 41 5,9 240 34,5 284 40,8 
Colonoscopia 347 49,9 24 3,4 118 17,0 207 29,7 
CODC 214 30,7 57 8,2 187 26,9 238 34,2 
Exames de “não” rastreio         
Análise de sangue 105 15,1 204 29,3 174 25,0 213 30,6 
Ecografia abdominal 68 9,8 223 32,0 211 30,3 194 27,9 

 

Tabela 4.2 Conhecimentos sobre o CCR. 
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4.1.3 ATITUDES EM RELAÇÃO AO CANCRO COLO-RECTAL 

 

Quanto à percepção individual do risco de contrair CCR, a mediana foi de 4. A 

maior fracção de indivíduos (24,0%) respondeu não ter qualquer risco para esta doença 

(1 valor) e 20,4% respondeu ter um risco intermédio (5 valores). Apenas 8% dos 

inquiridos atribuiu um risco superior a 8 valores da escala. (Figura 4.2; Tabela 4.3). 

 

 
 

Figura 4.2 Percepção do risco pessoal de contrair CCR. 

 

Na percepção acerca da utilidade dos exames de rastreio, a população em geral 

atribuiu bastante utilidade a estes exames (mediana de 10). Grande parte dos indivíduos 

(49,7%) classificou com a pontuação máxima de 10 valores (Figura 4.3; Tabela 4.3). 

 

 
 

Figura 4.3 Percepção acerca da utilidade dos exames de rastreio do CCR. 
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No que concerne a prevenção do CCR, 78,3% da população concordou com a 

afirmação “o CCR pode ser prevenido” e quanto ao tratamento do CCR, 83,2% dos 

concordou que “o CCR pode ser tratado” (Tabela 4.3). 

 

Variáveis  n % 

Percepção do risco de ter CCR    
3,96 ± 2,62 (1-10)* 1 167 24,0 
 2 39 5,6 
 3 40 5,7 
 4 34 4,9 
 5 142 20,4 
 6 34 4,9 
 7 35 5,0 
 8 24 3,4 
 9 8 1,1 
 10 24 3,4 
 Não respondeu 149 21,4 

Percepção da utilidade exames rastreio    
8,49 ± 2,39 (1-10)* 1 13 1,9 
 2 9 1,3 
 3 10 1,4 
 4 7 1,0 
 5 61 8,8 
 6 17 2,4 
 7 23 3,3 
 8 36 5,2 
 9 50 7,2 
 10 346 49,7 
 Não respondeu 124 17,8 

“O CCR pode ser prevenido”    
 Concordo 545 78,3 
 Discordo 8 1,1 
 Incerto 97 13,9 
 Não respondeu 46 6,6 

“O CCR pode ser tratado”    
 Concordo 579 83,2 
 Discordo 3 0,4 
 Incerto 60 8,6 
 Não respondeu 54 7,8 

* Média ± desvio (amplitude) 
 

Tabela 4.3 Atitudes em relação ao CCR. 

 

4.1.4 COMPORTAMENTOS ACERCA DOS CUIDADOS DE SAÚDE 

 

Na mudança dos hábitos alimentares com o objectivo de prevenir o CCR, a grande 

maioria dos inquiridos, 84,6%, respondeu não ter mudado estes hábitos (Tabela 4.4). 
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Quanto à prática de actividade física, apenas 23,3% da amostra fazia exercício 

físico. Dos que praticavam actividade, a caminhada era o exercício de eleição (10,9% dos 

indivíduos). Na mudança de actividade física como medida preventiva para o CCR, 

88,8% da população em estudo não modificou esta actividade (Tabela 4.4). 

A maioria dos indivíduos (84,8%) referiu recorrer ao médico de família, em caso de 

problemas de saúde (Tabela 4.4). 

Na recomendação de exames de rastreio, a colonoscopia foi o exame mais 

recomendado aos indivíduos da amostra, com uma percentagem de 21% dos indivíduos. 

A PSOF foi recomendada a 8,2% dos indivíduos, o CODC a 7,2% e a PSF a 1,4% 

(Tabela 4.4). 

No que se refere à participação em actividades de prevenção do CCR, apenas 

0,9% da população referiu já ter participado (Tabela 4.4). 

Relativamente aos exames de rastreio efectivamente realizados, a colonoscopia foi 

o exame mais recorrente, tendo sido efectuado por 13,2% dos indivíduos. A PSOF foi o 

segundo exame mais realizado, por 9,8% dos indivíduos. O CODC foi realizado por 

apenas 4,0% da amostra e a PSF por 0,9%. A principal causa atribuída a não realização 

dos exames em geral foi não terem sido recomendados (Tabela 4.4). 

 

Variáveis  n % 

Mudança de hábitos alimentares    
 Sim 60 8,6 
 Não 589 84,6 
 Não respondeu 47 6,8 

Prática de actividade física    
 Sim 162 23,3 
 Não 485 69,7 
 Não respondeu 49 7,0 

Actividade física (qual)    
 Caminhada 76 10,9 
 Natação ou hidroginástica 31 4,5 
 Ginásio 31 4,5 
 Outra 15 2,2 
 Não respondeu 543 78,0 

Modificação das actividades físicas    
 Sim, iniciou ou aumentou 20 2,9 
 Sim, reduziu ou parou 7 1,0 
 Não 618 88,8 
 Não respondeu 51 7,3 

 
Médico que recorre no caso de doença 

   

 Medico de família 590 84,8 
 Médico particular especialista 34 4,9 
 Serviço de urgência 9 1,3 
 Médico hospital 14 2,0 
 Não respondeu 49 7,0 

    



Resultados 

 

66 

 

Variáveis  n % 

Exame de rastreio recomendado: PSOF    
 Sim  57 8,2 
 Não 438 62,9 
 Não respondeu 201 28,9 

Exame de rastreio recomendado: PSF    
 Sim  10 1,4 
 Não 459 65,9 
 Não respondeu 227 32,6 

Exame de rastreio recomendado: Colonoscopia     
 Sim  146 21,0 
 Não 385 55,3 
 Não respondeu 165 23,7 

Exame de rastreio recomendado: CODC    
 Sim  50 7,2 
 Não 440 63,2 
 Não respondeu 206 29,6 

Participação em actividades de prevenção CCR    
 Sim 6 0,9 
 Não 608 87,4 
 Não respondeu 82 11,7 

Fez exame de rastreio do CCR: PSOF    
 Sim  68 9,8 
 Não, não foi recomendado 341 49,0 
 Não, sem problemas de saúde 66 9,5 
 Não, por outros motivos 7 1,0 
 Não respondeu 137 19,7 

Fez exame de rastreio do CCR: PSF     
 Sim  6 0,9 
 Não, não foi recomendado 393 56,5 
 Não, sem problemas de saúde 71 10,2 
 Não, por outros motivos 11 1,6 
 Não respondeu 141 20,3 

Fez exame de rastreio do CCR: Colonoscopia    
 Sim  92 13,2 
 Não, não foi recomendado 305 43,8 
 Não, sem problemas de saúde 68 9,8 
 Não, por outros motivos 21 3,0 
 Não respondeu 124 17,8 

Fez exame de rastreio do CCR: CODC    
 Sim  28 4,0 
 Não, não foi recomendado 271 38,9 
 Não, sem problemas de saúde 78 11,2 
 Não, por outros motivos 6 0,9 
 Não respondeu 217 31,2 

 

Tabela 4.4 Comportamentos acerca dos cuidados de saúde. 

 

 

 

 



Resultados

 

67

 

4.1.5 INFORMAÇÃO SOBRE O CANCRO COLO-RECTAL 

 

A fonte de informação sobre o CCR mais referida foi a comunicação social, com 

47,6% das respostas da amostra. A seguir, 22,3% da mesma não tinha qualquer 

informação sobre este assunto. Os médicos ou enfermeiros como veículo de informação 

constituíram 14,8% das respostas. Outras fontes foram referidas por 5% dos inquiridos e 

10,3% não respondeu à esta questão (Tabela 4.5). 

Quanto à necessidade de ter mais informação acerca do CCR, 46,6% dos 

indivíduos reconheceu esta necessidade, enquanto 36,8% não referiu necessidade de ter 

mais informação sobre o CCR (Tabela 4.5). 

 

Variáveis  n % 

Fonte de informação sobre o CCR    
 Nenhuma 155 22,3 
 Comunicação social 331 47,6 
 Médicos e/ou enfermeiros 103 14,8 
 Outras fontes 35 5,0 
 Não respondeu 72 10,3 

Necessidade de mais informação sobre o CCR    
 Sim 324 46,6 
 Não 256 36,8 
 Não respondeu 116 16,7 

 
Tabela 4.5 Informação sobre o CCR. 

 

4.1.6 OUTRAS VARIÁVEIS  

 

Para a variável CFRM, a maioria dos inquiridos (58%) respondeu de forma 

incorrecta, ou seja, não tinham conhecimento dos dois principais factores de risco 

modificáveis do CCR. Apenas 25,4% dos indivíduos foram capazes de identificar a baixa 

actividade física e a elevada ingestão de gorduras (Tabela 4.6). 

 

Conhecimento dois principais
factores risco modificáveis do CCR n % 

Sim 177 25,4 
Não 404 58,0 
Não respondeu 115 16,5 

 

Tabela 4.6 Conhecimento dos dois principais factores de risco modificáveis do CCR. 
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Quanto a variável CER, as respostas correctas corresponderam à maioria, com 

63,2% dos indivíduos com conhecimento de pelo menos um dos exames de rastreio do 

CCR (Tabela 4.7). 

 

Conhecimento de pelo menos
um exame de rastreio do CCR n % 

Sim 440 63,2 

Não 176 25,3 

Não respondeu 80 11,5 
 

Tabela 4.7 Conhecimento de pelo menos um dos principais exames de rastreio do CCR. 

 

Segundo a variável APRER, apenas 20,4% dos inquiridos realizou pelo menos um 

dos principais exames de rastreio do CCR, predominando os indivíduos que nunca 

fizeram nenhum exame de rastreio (64,7%) (Tabela 4.8). 

 

Realização de pelo menos um
exame de rastreio do CCR n % 

Sim 142 20,4 

Não 450 64,7 

Não respondeu 104 14,9 
 

Tabela 4.8 Realização de pelo menos um exame de rastreio do CCR. 

 

4.2 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

4.2.1 MODELO 1 

 

4.2.1.1 Análise bivariada 

 

Segundo este modelo e conforme verificamos na tabela a seguir (Tabela 4.9), as 

variáveis com significado estatístico na análise logística bivariada foram: idade, 

escolaridade, profissão, história pessoal de CCR, conhecimento da definição de CCR, 

prática de actividade física, e já ter sido recomendado pelo menos um exame de rastreio. 

As restantes variáveis em estudo não tiveram significado estatístico e, portanto, não 

entraram na análise logística multivariável deste mesmo modelo. 
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Variável dependente: Conhecimento dos dois principais factores de risco modificáveis para o CCR (CFRM) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% P 

Idade 581 177 30,5 1,02 [1,01–1,04] 0,006 

Sexo       
Masculino 202 65 32,2 1,0*   
Feminino 379 112 29,6 0,88 [0,61–1,28] 0,51 

Estado civil       
Outros (solteiro, viúvo, divorciado) 185 57 30,8 1,0*   
Casado 392 119 30,4 1,02 [0,70–1,49] 0,91 

Agregado familiar 565 174 30,8 0,89 [0,77–1,03] 0,11 

Escolaridade       
Analfabeto + Ensino básico 421 115 27,3 1,0*  0,008 
Ensino secundário 85 32 37,6 1,61 [0,99–2,62] 0,057 
Ensino superior 68 30 44,1 2,10 [1,24–3,55] 0,006 

Profissão       
Nível baixo 153 35 22,9 1,0*  0,025 
Nível elevado 51 21 41,2 2,36 [1,20–4,63] 0,012 
Desempregado + Reformado 368 118 32,1 1,59 [1,03–2,46] 0,037 

IMC       
Obesidade grau I, II e III 92 30 32,6 1,0*  0,67 
Peso acima da média 233 63 27,0 0,77 [0,45–1,29] 0,32 
Peso abaixo média + Peso normal 214 75 3,0 1,12 [0,66–1,87] 0,68 

Percepção do estado de saúde 559 175 31,3 0,98 [0,91–1,05] 0,50 

História pessoal de CCR       
Não tem/teve doença 555 167 30,1 1,0*   
Sim tem/teve doença 14 8 57,1 0,32 [0,11–0,95] 0,03 

História familiar de CCR       
Não 491 150 30,5 1,0*   
Sim 78 25 32,2 1,072 [0,64–1,79] 0,79 

Conhecimento da definição de CCR       
Não + Não respondeu 317 63 19,9 1,0*   
Sim 264 114 43,2 3,06 [2,12–4,42] <0,001 

Percepção do risco de ter CCR 488 161 33,0 1,04 [0,97–1,12] 0,27 

“O CCR pode ser prevenido”       
Não respondeu 27 4 14,8 1,0*  0,38 
Concordo 485 152 31,3 2,62 [0,89–7,72] 0,08 
Discordo 7 2 28,6 2,30 [0,33–16,22] 0,40 
Incerto 62 19 30,6 2,54 [0,77–8,36] 0,12 

“O CCR pode ser tratado”       
Não respondeu 33 5 15,2 1,0*  0,19 
Concordo 522 167 32,0 2,63 [0,99–6,94] 0,05 
Discordo 3 0 0 – – – 
Incerto 23 5 21,7 1,56 [0,29–6,15] 0,53 

Mudança de hábitos alimentares       
Não + Não respondeu 523 156 29,8 1,0*   
Sim 58 21 36,2 1,34 [0,76–2,35] 0,32 

Prática de actividade física       
Não + Não respondeu 431 121 28,1 1,0*   
Sim 150 56 37,3 1,52 [1,03–2,27] 0,03 

Modificação das actividades físicas       
Não  524 160 30,5 1,0*   
Sim (iniciou ou aumentou/reduziu ou 
parou) 

25 12 48,0 2,10 [0,94–4,70] 0,07 
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Variável dependente: Conhecimento dos dois principais factores de risco modificáveis para o CCR (CFRM) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% P 

Exame recomendado rastreio (PSOF 
e/ou PSF e/ou colonoscopia) 

  
   

 

Sim 413 111 26,9 1,0*   
Não 168 66 39,3 1,76 [1,21–2,57] 0,003 

Participação em actividades de 
prevenção do CCR 

  
   

 

Não respondeu 60 12 20,0 1,0*  0,12 
Sim 6 3 50,0 4,00 [0,72–22,36] 0,11 
Não 515 162 31,5 1,84 [0,95–3,55] 0,07 

Fonte de informação sobre o CCR      0,77 
Nenhuma 106 30 28,3 1,0*  0,82 
Comunicação social 300 100 33,3 1,27 [0,78–2,06] 0,34 
Médicos e Enfermeiros 93 30 32,3 1,21 [0,66–2,12] 0,54 
Outros 32 10 31,3 1,15 [0,49–2,72] 0,75 

Necessidade de mais informação sobre o 
CCR 

  
   

 

Não + Não respondeu 287 81 28,2 1,0*   
Sim 294 96 32,7 1.23 [0,87–1,76] 0,25 
* Categoria de referência. 

 

Tabela 4.9 Análise bivariada do modelo 1. 

 

4.2.1.2  Análise multivariada 

 

Foi efectuada uma regressão logística multivariada para avaliar o impacto do 

número de factores na probabilidade que os inquiridos terão em transmitir o CFRM. Este 

modelo contém sete variáveis independentes: idade, escolaridade, profissão, história 

pessoal de CCR, conhecimento da definição de CCR, prática de actividade física e já ter 

sido recomendado pelo menos um exame de rastreio. O modelo, que contém todas as 

variáveis preditoras, foi estatisticamente significativo x2(9,N=554)=45,67, P<0,0005, 

indicando, assim, que o mesmo é capaz de distinguir os indivíduos que têm 

conhecimento dos que não têm conhecimento dos principais factores de risco 

modificáveis do CCR. 

Na análise logística multivariável, dentre as variáveis potencialmente influentes 

resultantes da análise bivariada, a única variável que contribuiu de forma independente 

para o resultado foi o conhecimento da definição de CCR, com um valor de P<0,001 

(Tabela 4.10). 

Os indivíduos com conhecimento da definição de CCR responderam 2,41 vezes 

melhor ao CFRM do que os indivíduos sem conhecimento da definição de CCR, 

controlando todas as outras variáveis. O IC foi de [1,64;3,55] (Tabela 4.10).  
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Variável dependente: conhecimento dos dois principais factores de risco modificáveis para o CCR  (CFRM) 

Variáveis independentes OR IC P 

Idade 1,017 [1,00–1,04] 0,094 

Escolaridade    
Analfabeto + Ensino básico 1,0*  0,33 
Ensino secundário 1,34 [0,77–2,34] 0,30 
Ensino superior 1,59 [0,81–3,10] 0,18 

Profissão    
Nível baixo 1,0*  0,85 
Nível elevado 1,25 [0,55–2,88] 0,60 
Desempregado + Reformado 1,11 [0,65–1,89] 0,70 

História pessoal de CCR    
Não tem/teve doença 1,0*   
Sim tem/teve doença 1,56 [0,48–5,00] 0,46 

Conhecimento da definição de CCR    
Não + Não respondeu 1,0*   
Sim 2,41 [1,64–3,55] <0,001 

Prática de Actividade Física    
Não + Não respondeu 1,0*   
Sim 1,27 [0,81–1,99] 0,30 

Exame recomendado para rastreio  (PSOF e/ou PSF e/ou colonoscopia)    
Não 1,0*   
Sim  1,39 [0,91–2,11] 0,13 

* Categoria de referência. 

 

Tabela 4.10 Análise multivariada do modelo 1. 

 

4.2.2 MODELO 2 

 

4.2.2.1 Análise bivariada 

 
Na análise logística bivariada do modelo 2, a maioria das variáveis em estudo foram 

estatisticamente significativas: idade, escolaridade, percepção do estado de saúde, 

história familiar de CCR, conhecimento da definição de CCR, percepção do risco de ter 

CCR, prevenção do CCR, tratamento do CCR, prática de actividade física, recomendação 

de exames de rastreio, fonte de informação sobre o CCR e necessidade de mais 

informação sobre o CCR (Tabela 4.11). 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

72 

 

Variável dependente: Conhecimento de pelo menos um dos principais exames de rastreio do CCR  (CER) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% P 

Idade 616 440 71,4 0,97 [0,95–0,98] <0,001 

Sexo       
Masculino 215 148 68,8 1,0*   
Feminino 401 292 72,8 1,21 [0,84–1,74] 0,30 

Estado civil       
Outros (solteiro, viúvo, divorciado) 211 143 67,8 1,0*   
Casado 401 294 73,3 1,31 [0,91–1,88] 0,15 

Agregado familiar       
4 ou + 56 39 69,6 1,0*   
2 – 3 227 167 73,6 1,21 [0,64–2,30] 0,55 
0 – 1 319 224 70,2 1,03 [0,55–1,91] 0,93 

Escolaridade       
Analfabeto + Ensino básico 460 307 66,7 1,0*   
Ensino secundário 87 74 85,1 2,84 [1,52–5,28] 0,001 
Ensino superior 63 54 85,7 2,99 [1,44–6,22] 0,003 

Profissão       
Desempregado + Reformado  409 283 69,2 1,0*   
Nível elevado 51 42 82,4 2,08 [0,98–4,40] 0,056 
Nível baixo 147 108 73,5 1,23 [0,81–1,88] 0,33 

IMC       
Obesidade grau I, II e III 99 70 70,7 1,0*   
Peso acima da média 236 183 77,5 1,43 [0,84–2,43] 0,18 
Peso abaixo média + Peso normal 223 163 73,1 1,12 [0,67–1,90] 0,66 

Percepção do estado de saúde 599 430 71,8 1,10 [1,03–1,18] 0,006 

História pessoal de CCR       
Não tem/teve doença 590 424 71,9 1,0*   
Sim tem/teve doença 14 11 78,6 1,43 [0,40–5,21] 0,58 

História familiar de CCR       
Não 526 368 70,0 1,0*   
Sim 78 67 85,9 2,61 [1,35–5,08] 0,003 

Conhecimento da definição de CCR       
Não + Não respondeu 340 206 60,6 1,0*   
Sim 276 234 84,8 3,62 [2,44–5,38] <0,001 

Percepção do risco de ter CCR 515 393 76,3 1,37 [1,24–1,51] <0,001 

“O CCR pode ser prevenido”       
Discordo + Não respondeu + Incerto 119 64 53,8 1,0*   
Concordo 497 376 75,7 2,67 [1,76–4,04] <0,001 

“O CCR pode ser tratado”       
Discordo + Não respondeu + Incerto 80 29 36,3 1,0*   
Concordo 536 411 76,7 5,78 [3,52–9,51] <0,001 

Mudança de hábitos alimentares       
Não + Não respondeu 397 167 70,4 1,0*   
Sim 52 43 82,7 2,01 [0,96–4,22] 0,06 

Prática de actividade física       
Não + Não respondeu 468 311 66,5 1,0*   
Sim 148 129 87,2 3,42 [2,04–5,75] <0,001 

Modificação de actividades físicas       
Não  575 411 71,5 1,0*   
Sim (iniciou ou aumentou/reduziu ou parou) 20 15 75 1,20 [0,43–3,35] 0,73 
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Variável dependente: Conhecimento de pelo menos um dos principais exames de rastreio do CCR  (CER) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% P 

Exame recomendado para rastreio (PSOF 
e/ou PSF e/ou colonoscopia) 

  
   

 

Sim 446 286 64,1 1,0*   
Não 170 154 90,6 5,39 [3,11–9,33] <0,001 

Participação em actividades de prevenção 
do CCR 

  
   

 

Não respondeu 44 30 68,2 1,0*   
Sim 6 6 100.0 – – – 
Não 566 404 71,4 1,16 [0,60–2,25] 0,27** 

Fonte de informação sobre o CCR       
Nenhuma 137 56 40,9 1,0*   
Comunicação social 318 247 77,7 5,03 [3,27–7,74] <0,001 
Outros 34 29 85,3 8,39 [3,06–23,00] <0,001 
Médicos e Enfermeiros 95 84 88,4 11,04 [5,40–22,57] <0,001 

Necessita de mais informação sobre o 
CCR 

  
   

 

Não + Não respondeu 313 206 65,8 1,0*   
Sim 303 234 77,2 1,76 [1,23–2,51] 0,002 

* Categoria de referência; ** χ2 = 33,3% de células esperadas <5. 

 

Tabela 4.11 Análise bivariada do modelo 2. 

 

4.2.2.2  Análise multivariada 

 

Na regressão logística multivariada avaliou-se o impacto do número de factores na 

probabilidade que os inquiridos terão em transmitir o conhecimento de pelo menos um 

dos exames de rastreio do CCR. O modelo 2 contém 12 variáveis independentes: idade, 

escolaridade, percepção do estado de saúde, história familiar de CCR, conhecimento da 

definição de CCR, percepção do risco de ter CCR, prevenção do CCR, tratamento do 

CCR, prática de actividade física, recomendação de exames de rastreio, fonte de 

informação sobre o CCR e necessidade de mais informação sobre o CCR. Este modelo, 

contendo todas as variáveis preditoras, foi estatisticamente significativo 

x2(16,N=477)=180,19, P<0,0005, apontando, então, que o mesmo é capaz de discernir 

entre os indivíduos que têm conhecimento dos que não têm conhecimento de pelo menos 

um dos exames de rastreio do CCR (PSOF e/ou PSF e/ou colonoscopia). 

Dentro das variáveis descritas acima potencialmente influentes, grande parte delas 

contribuiu de forma independente e significativa para o resultado: idade (P=0,01), 

escolaridade (P=0,021), conhecimento da definição de CCR (P<0,001), percepção do 

risco de ter CCR (P<0,001), tratamento do CCR (P=0,009), recomendação de pelo 

menos um exame de rastreio (P<0,001), fonte de informação do CCR (P<0,001, P=0,001, 

P<0,001) necessidade de mais informação sobre o CCR (P<0,001) (Tabela 4.12). 
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Quanto às variáveis com significado estatístico, na idade, por cada ano a mais, os 

indivíduos responderam 0,97 vezes menos correctamente no CER, controlando todos os 

outros factores, IC de [0,94;0,99]. (Tabela 4.12).  

Relativamente à escolaridade, os inquiridos com ensino secundário tiveram 2,90 

vezes mais respostas correctas ao CER do que os analfabetos/ensino básico, IC entre 

[1,16;1,18]. No ensino superior os indivíduos possuíam 2,68 vezes mais respostas 

correctas quanto ao CER do que os analfabetos/ensino básico, no entanto sem 

significado estatístico (Tabela 4.12). 

Quanto ao conhecimento da definição de CCR, os indivíduos que responderam de 

forma correcta à esta definição, responderam 3,01 vezes melhor ao CER do que os que 

não responderam ou que responderam incorrectamente à definição de CCR, controlando 

todas as outras variáveis, IC de [1,67;5,43] (Tabela 4.12). 

Na percepção do risco de ter CCR, por cada pontuação a mais da escala, os 

indivíduos responderam 1,38 vezes mais correctamente ao CER, com um IC de 

[1,22;1,56] (Tabela 4.12). 

Sobre o tratamento do CCR, os indivíduos que concordaram que o CCR pode ser 

tratado responderam 4,05 vezes melhor ao CER, controlando todos os outros factores, IC 

de [1,41;11,59] (Tabela 4.12). 

Quanto à recomendação de pelo menos um exame de rastreio, os indivíduos aos 

quais foi recomendado algum exame, responderam 4,51 vezes mais correctamente ao 

CER do que os indivíduos aos quais nunca foi recomendado nenhum exame, controlando 

todas as outras variáveis, IC de [2,01;10,11] (Tabela 4.12). 

No que diz respeito à fonte de informação sobre o CCR, os indivíduos que 

responderam médicos e enfermeiros tiveram 10,51 vezes mais respostas correctas ao 

CER que os indivíduos sem nenhuma informação sobre o CCR, controlando todas as 

outras variáveis, IC [3,52;31,36]. Os inquiridos com outras fontes de informação sobre o 

CCR responderam 8,54 vezes melhor que os indivíduos sem informação, IC [2,28;31,98]. 

Por último, os inquiridos que escolheram a comunicação social como principal fonte de 

informação responderam 5,34 vezes melhor que os indivíduos sem informação, IC 

[2,75;10,41] (Tabela 4.12). 

Na necessidade de mais informação sobre o CCR, os indivíduos que reconheceram 

esta necessidade tiveram 2,89 vezes mais respostas correctas no CER do que os 

indivíduos que não responderam ou que não necessitam de mais informação sobre o 

CCR, controlando todos os outros factores, IC [1,60;5,22] (Tabela 4.12). 
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Variável dependente: conhecimento de pelo menos um dos principais exames de rastreio do CCR (CER) 
Variáveis independentes: OR IC P 

Idade 0,97 [0,94–0,99] 0,01 

Escolaridade    
Analfabeto + Ensino básico 1,0*   
Ensino superior 2,68 [0,80–8,98] 0,11 
Ensino secundário 2,90 [1,16–1,18] 0,021 

Percepção do estado de saúde 0,97 [0,86–1,08] 0,53 

História familiar de CCR    
Não 1,0*   
Sim 1,43 [0,56–3,65] 0,45 

Conhecimento da definição de CCR    
Não + Não respondeu 1,0*   
Sim 3,01 [1,67–5,43] <0,001 

Percepção do Risco CCR 1,38 [1,22–1,56] <0,001 

“O CCR pode ser prevenido”    
Não respondeu + Discordo + Incerto 1,0*   
Concordo 1,86 [0,73–4,71] 0,19 

“O CCR pode ser tratado”    
Não respondeu + Discordo + Incerto 1,0*   
Concordo 4,05 [1,41–11,59] 0,009 

Prática de actividade física    
Não + Não respondeu 1,0*   
Sim 2,04 [0,96–4,35] 0,064 

Exame recomendado para rastreio (PSOF e/ou PSF e/ou colonoscopia)    
Não  1,0*   
Sim 4,51 [2,01–10,11] <0,001 

Fonte de informação sobre o CCR    
Nenhuma 1,0*   
Comunicação social 5,34 [2,75–10,41] <0,001 
Outros 8,54 [2,28–31,98] 0,001 
Médicos e Enfermeiros 10,51 [3,52–31,36] <0,001 

Necessita de mais informação sobre o CCR    
Não + Não respondeu 1,0*   
Sim 2,89 [1,60–5,22]  <0,001 

* Categoria de referência. 
 

Tabela 4.12 Análise multivariada do modelo 2. 

 

4.2.3 MODELO 3 

 

4.2.3.1 Análise bivariada 

 
No modelo 3, quanto a análise logística bivariada, apenas quatro variáveis 

obtiveram resultados estatisticamente significativos, sendo o conhecimento da definição 

de CCR, “o CCR pode ser tratado”, recomendação de pelo menos um exame de rastreio 

e fonte de informação sobre o CCR (Tabela 4.13). 
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Variável dependente: atitude positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio do CCR (APUER) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% P 

Idade 572 472 82,5 1,01 [0,99–1,03] 0,27 

Sexo       
Masculino 203 164 80,8 1,0*   
Feminino 369 308 83,5 1,20 [0,77–1,87] 0,42 

Estado civil       
Outros (solteiro, viúvo, divorciado) 190 156 82,1 1,0*   
Casado 377 313 83,0 1,07 [0,67–1,69] 0,79 

Agregado familiar       
  4 ou + 54 41 75,9 1,0*   
  2 – 3 224 192 85,7 1,90 [0,92–3,94] 0,08 
  0 – 1 280 231 82,5 1,50 [0,75–3,00] 0,26 

Escolaridade       
Analfabeto + Ensino básico 422 342 81,0 1,0*   
Ensino secundário 85 74 87,5 1,57 [0,80–3,10] 0,19 
Ensino superior 61 53 86,9 1,55 [0,71–3,39] 0,27 

Profissão       
Nível baixo 364 298 81,9 1,0*   
Nível elevado 54 47 87,0 1,49 [0,64–3,44] 0,35 
Desempregado + Reformado 145 119 82,1 1,01 [061–1,67] 0,96 

IMC       
Obesidade grau I, II e III 207 171 82,6 1,0*   
Peso acima da média 235 193 82,1 0,97 [0,59–1,58] 0,90 
Peso abaixo média + Peso normal 94 81 86,2 1,31 [0,66 – 2,61] 0,44 

Percepção do estado de saúde 561 465 82,9 1,08 [0,81–1,43] 0,62 

História pessoal de CCR       
Não tem/teve doença 550 452 82,2 1,0*   
Sim tem/teve doença 14 14 100,0 1,22 [1,17–1,27] 0,08 

História familiar de CCR       
Não 487 400 82,1 1,0*   
Sim 77 66 85,7 1,30 [0,66–2,57] 0,44 

Conhecimento da definição de CCR       
Não respondeu 215 165 76,7 1,0*   
Não 95 76 80,0 1,21 [0,67–2,20] 0,53 
Sim 262 231 88,2 2,26 [1,38–3,69] 0,001 

Percepção do risco de ter CCR 518 431 83,2 1,06 [0,97–1,16] 0,20 

“O CCR pode ser prevenido”       
Discordo + Não respondeu + Incerto 75 56 74,7 1,0*   
Concordo 497 416 83,7 1,74 [0,98–3,09] 0,055 

“O CCR pode ser tratado”       
Discordo + Não respondeu + Incerto 59 10 16,9 1,0*   
Concordo 522 167 32,0 2,31 [1,14–4,66] 0,017 

Mudança de hábitos alimentares       
Não + Não respondeu 523 156 29,8 1,0*   
Sim 58 21 36,2 1,34 [0,76–2,35] 0,32 

Prática de actividade física       
Não + Não respondeu 420 342 81,4 1,0*   
Sim 152 130 85,5 1,35 [0,81–2,26] 0,25 

Modificação das actividades físicas       
Não  541 446 82,4 1,0*   
Sim (iniciou ou aumentou/reduziu ou parou) 21 18 85,7 1,28 [0,37–4,43] 0,70 
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Variável dependente: atitude positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio do CCR (APUER) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% P 

Exame recomendado para rastreio (PSOF 
e/ou PSF e/ou colonoscopia) 

  
   

 

Sim 413 111 26,9 1,0*   
Não 168 66 39,3 1,76 [1,21–2,57] 0,003 

Participação em actividades de prevenção 
do CCR 

  
   

 

Não respondeu 60 12 20,0 1,0*   
Sim 6 3 50,0 1,46 [0,14–14,64] 0,75 
Não 515 162 31,5 1,40 [0,58–3,36] 0,44 

Fonte de informação sobre o CCR       
Nenhuma 106 72 67,9 1,0*   
Comunicação social 311 266 85,5 2,79 [1,67–4,68] <0,001 
Outros 33 29 87,9 3,42 [1,12–10,52] 0,032 
Médicos e Enfermeiros 91 81 89,0 3,82 [1,76–8,29] 0,001 

Necessita de mais informação sobre o CCR       
Não + Não respondeu 287 81 28,2 1,0*   
Sim 294 96 32,7 1,23 [0,87–1,76] 0,25 

 * Categoria de referência. 
 

Tabela 4.13 Análise bivariada do modelo 3. 

 

4.2.3.2  Análise multivariada  

 

Efectuou-se a regressão logística multivariada no âmbito da avaliação do impacto 

do número de factores na probabilidade que os inquiridos terão em transmitir uma atitude 

positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio do CCR. Este modelo contém 

quatro variáveis independentes: conhecimento da definição de CCR, “o CCR pode ser 

tratado”, recomendação de pelo menos um exame de rastreio e fonte de informação 

sobre o CCR. Pode-se afirmar que o mesmo modelo foi estatisticamente significativo, 

x2(8,N=541)=33,64, P<0,0005, indicando, assim, que este é capaz de distinguir entre os 

indivíduos que têm uma atitude positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio do 

CCR dos que não têm. 

Na análise logística multivariável, das quatro variáveis potencialmente influentes, 

apenas duas contribuíram de forma independente e significativa para o resultado, sendo 

o conhecimento da definição do CCR (P=0,038) e a fonte de informação sobre o CCR 

(P=0,008, P =0,001, P =0,018) (Tabela 4.14). 

Quanto ao conhecimento da definição de CCR, os inquiridos providos deste 

conhecimento responderam 1,77 vezes mais favorável a APUER que os indivíduos que 

não responderam à definição de CCR, com um IC de [1,03;3,02] (Tabela 4.14). Em 

relação aos indivíduos sem conhecimento da definição de CCR versus sem resposta, o 
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OR é igual, o que significa que a APUER é semelhante em ambos os grupos, embora o 

valor de P não seja significativo (Tabela 4.14). 

Na fonte de informação sobre o CCR, qualquer fonte teve melhoria significativa na 

resposta a APUER, com excepção de “outras” fontes de informação (Tabela 4.14). 

 

Variável dependente: Atitude positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio do CCR (APUER) 
Variáveis independentes: OR IC P 

Conhecimento da definição de CCR    
Não respondeu 1,0*  0,087 
Não 1,01 [0,54–1,91] 0,97 
Sim 1,77 [1,03–3,02] 0,038 

“O CCR pode ser tratado”    
Discordo + Não respondeu + Incerto 1,0*   
Concorda  2,11 [0,93–4,77] 0,073 

Exame recomendado para rastreio (PSOF e/ou PSF e/ou colonoscopia)    
Não 1,0*   
Sim  1,40 [0,77–2,51] 0,27 

Fonte de informação sobre o CCR    
Nenhuma 1,0*  0,008 
Comunicação social 2,42 [1,41–4,13] 0,001 
Outros 2,65 [0,83–8,40] 0,099 
Médicos e Enfermeiros 2,71 [1,19–6,19] 0,018 

 * Categoria de referência. 
 

Tabela 4.14 Análise multivariada do modelo 3. 

 

4.2.4 MODELO 4 

 

4.2.4.1 Análise bivariada 

 

Na análise logística univariável do modelo 4, as variáveis estatisticamente 

significativas foram apenas a mudança de hábitos alimentares e a recomendação de pelo 

menos um exame de rastreio do CCR (Tabela 4.15). 
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Variável dependente: atitude positiva em relação à realização de exames de rastreio (APRER) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% Ρ 

Idade 139 20 14,4 1,01 [0,85–1,20] 0,90 

Sexo       
Masculino 49 7 14,3 1,0*   
Feminino 90 13 14,4 1,01 [0,37–2,73] 0,98 

Estado civil       
Outros (solteiro, viúvo, divorciado) 41 5 12,2 1,0*   
Casado 96 15 15,6 1,33 [0,45–4,00] 0,60 

Agregado familiar        
0 – 1  29 3 10,3 1,0*   
2 – 3 78 14 17,9 1,90 [0,50–7,15] 0,34 
4 ou + 26 3 11,5 1,13 [0,21–6,16] 0,89 

Escolaridade       
Ensino secundário + Ensino superior  50 5 10,0 1,0*   
Analfabeto + Ensino básico 88 14 15,8 1,70 [0,57–5,05] 0,33 

Profissão       
Nível baixo 68 8 11,8 1,0*   
Nível elevado 31 4 12,9 1,11 [0,31–4,01] 0,87 
Desempregado + Reformado 38 8 21,1 2,00 [0,68 – 5,85] 0,21 

IMC       
Obesidade grau I, II e III 21 1 4,8 1,0*   
Peso acima da média  51 8 15,7 4,31 [0,52–35,63] 0,17 
Peso abaixo da média + Peso normal 62 11 17,7 3,72 [0,43–31,80] 0,23 

Percepção do estado de saúde 134 19 14,2 1,08 [0,86–1,36] 0,49 

História pessoal de CCR       
Não tem/teve doença 134 19 14,2 1,0*   
Sim tem/teve doença 1 1 100,0 – – – 

História familiar de CCR       
Não 114 15 13,2 1,0*   
Sim 21 5 23,8 2,06 [0,66–6,46] 0,21 

Conhecimento da definição de CCR       
Não + Não respondeu 89 15 16,9 1,0*   
Sim 50 5 100,0 1,82 [0,62–5,36] 0,27 

Percepção do Risco CCR 122 15 12,3 1,14 [0,90–1,44] 0,29 

“O CCR pode ser prevenido”       
Concordo  113 16 14,2 1,0*   
Discordo + Não respondeu + Incerto 26 4 15,4 1,10 [0,34–3,62] 0,87 

“O CCR pode ser tratado”       
Concordo  120 16 13,3 1,0*   
Discordo + Não respondeu + Incerto 19 4 21,1 1,73 [0,51–5,88] 0,37 

Mudança dos hábitos alimentares       
Não + Não respondeu 120 13 10,8 1,0*   
Sim 19 7 36,8 4,81 [1,61–14,28] 0,003 

Prática de Actividade Física       
Sim  34 3 8,8 1,0*   
Não + Não Respondeu 105 17 16,2 2,00 [0,55–7,28] 0,29 

Modificação das actividades físicas       
Não  127 16 12,6 1,0*   
Sim (iniciou ou aumentou/reduziu ou parou)  7 1 14,3 1,15 [0,13–10,24] 0,90 
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Variável dependente: atitude positiva em relação à realização de exames de rastreio (APRER) 

Variáveis independentes: N n % OR IC 95% Ρ 

Exame recomendado para rastreio (PSOF 
e/ou PSF e/ou colonoscopia) 

  
   

 

Não  122 11 9,0 1,0*   
Sim 17 9 52,9 11,35 [3,64–35,36] <0,001 

Participação em actividade s de prevenção 
do CCR 

  
   

 

Não respondeu 5 3 60,0 1,0*   
Sim 1 0 0,0 – – – 
Não 133 17 12,8 – – – 

Fonte de informação sobre o CCR       
Nenhuma 36 4 11,1 1,0*   
Médicos e Enfermeiros + Comunicação 
social + Outras   

94 13 13,8 1,28 [0,39–4,23] 0,68 

Necessidade de mais informação sobre o 
CCR 

  
   

 

Sim  86 10 11,6 1,0*   
Não + Não respondeu 53 10 18,9 1,77 [0,68–4,58] 0,24 

* Categoria de referência. 
Tabela 4.15 Análise bivariada do modelo 4. 

 

4.2.4.2 Análise multivariada 

 

A regressão logística multivariável foi efectuada para avaliar o impacto do número 

de factores na probabilidade que os inquiridos terão em transmitir uma atitude positiva em 

relação à realização de exames de rastreio do CCR. O modelo 4 contém duas variáveis 

independentes: mudança de hábitos alimentares e recomendação de pelo menos um 

exame de rastreio do CCR. Este modelo, que contém todas as variáveis preditoras foi 

estatisticamente significativo, x2(2,N=122)=21,52, P<0,0005, indicando, assim, que o 

modelo é capaz de distinguir entre os indivíduos que têm uma atitude positiva em relação 

à realização de exames de rastreio do CCR dos que não têm. 

No que concerne à análise logística multivariável deste modelo, dentre as duas 

variáveis descritas, apenas uma delas contribuiu de forma independente e significativa 

para o resultado, sendo ela a recomendação de pelo menos um exame de rastreio 

(P<0,001) (Tabela 4.16). 

Na recomendação de pelo menos um exame de rastreio, os indivíduos com esta 

recomendação responderam 10,03 vezes melhor a APRER do que os indivíduos aos 

quais nunca foram recomendados exames de rastreio do CCR; com IC=[3,10;32,53] 

(Tabela 4.16). 
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Variável dependente: atitude positiva em relação à realização de exames de rastreio (APRER) 

Variáveis independentes: OR IC P 

Mudança de hábitos alimentares    
Não + Não respondeu 1,0*   
Sim 3,90 [1,15 – 13,26] 0,30 

Exame recomendado para rastreio  (PSOF e/ou PSF e/ou colonoscopia)    
Não  1,0*   
Sim 10,03 [3,10 – 32,53] <0,001 

* Categoria de referência. 
 

Tabela 4.16 Análise multivariada do modelo 4. 
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5 DISCUSSÃO 
 

Este estudo destacou determinados conhecimentos e atitudes quanto ao CCR e ao 

seu rastreio previamente seleccionados e considerados de maior interesse. 

Apesar de alguns trabalhos nesta matéria terem utilizado como universo indivíduos 

a partir de faixas etárias mais jovens [147, 148, 149, 151, 152, 157], tipicamente os 

participantes têm 50 anos ou mais [126, 127, 128, 143, 144, 145, 146, 153, 158, 159]. 

Este facto prende-se à idade de recomendação de rastreio para a população de risco 

padrão.  

Neste estudo, seleccionámos indivíduos a partir dos 40 anos de idade, inclusive, de 

forma a aceder aos conhecimentos e às atitudes não só da população em idade de 

rastreio, mas também dos mais jovens. Desta forma, valorizámos de algum modo, e caso 

se venha a demonstrar necessária, a sensibilização antecipada da população. 

No âmbito dos conhecimentos acerca do CCR, este trabalho apontou para poucos 

saberes no que concerne à definição, aos factores de risco e aos exames de rastreio do 

CCR, tendo sido demonstradas lacunas importantes por parte dos inquiridos. 

A maioria dos indivíduos (cerca de 60%) não conhecia uma definição válida de 

CCR, com apenas 40% a responderem correctamente a esta questão. 

Contudo, se compararmos os nossos resultados com o estudo realizado no sul de 

Itália [151], que englobou 595 indivíduos, verificamos que a nossa população tinha 

conhecimentos superiores, pois neste estudo apenas 1/3 da amostra respondeu 

correctamente à mesma questão. Curiosamente, a escolaridade dos italianos era mais 

elevada que a nossa (30% com nível superior de ensino, enquanto apenas 9,9% da 

nossa amostra tinha esse grau académico). No entanto, a idade média do estudo italiano 

era de 44 anos, enquanto a do nosso estudo era de 60, o que poderá indicar que os 

indivíduos mais velhos estavam mais sensibilizados para este assunto. Importa, ainda, 

salientar que a definição do CCR é ambígua, na medida em que pode aceitar várias 

respostas. No estudo italiano, não sabemos quais foram os critérios adoptados, o que 

poderá ter influenciado a percentagem de respostas correctas. 

Quanto aos factores de risco do CCR, as percentagens de respostas correctas na 

nossa população oscilaram entre os 29,9% para a baixa actividade física e os 52,2% para 

os pólipos. 

A baixa actividade física foi o factor menos mencionado pelos inquiridos como risco 

para o CCR, com uma grande maioria de 70,1% a não considerar o sedentarismo como 

ameaça para o CCR. Menos de 1/3 dos portuenses associou a baixa actividade física ao 
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risco de ter CCR, fracção bastante reduzida para um dos principais factores de risco 

modificáveis do CCR. 

Pudemos constatar que o sedentarismo tem sido debatido em outros estudos [143, 

149, 151, 152, 157], com resultados igualmente desapontadores. Num estudo realizado 

em 21 países europeus [152], ao qual já fizemos referência, a média de respostas 

correctas relativamente a este factor de risco foi praticamente igual a por nós verificada, 

tendo sido superior o valor encontrado para o nosso país, com 40% dos portugueses a 

responderem correctamente. Em outro estudo [151], o conhecimento da baixa actividade 

física foi ainda inferior ao nosso, com apenas 24% de respostas correctas.  

A grande maioria dos indivíduos pertencentes aos diferentes povos parece não ver 

qualquer associação entre o exercício físico e a prevenção do cancro do intestino. 

Já os pólipos foram o factor de risco mais conhecido pelos portuenses, com uma 

percentagem de respostas correctas de 52,2%. Este resultado foi muito próximo ao 

encontrado por um estudo americano [145], segundo o qual 53% dos participantes 

assumiram como verdadeira a afirmação de que a maioria dos CCRs desenvolvem-se a 

partir do crescimento de pólipos. A amostra deste estudo foi constituída por 60% de 

indivíduos com ensino básico de escolaridade ou menos, enquanto os nossos 

participantes, segundo este prisma, perfaziam um total de 74,5%.  

Quanto à história familiar enquanto factor de risco de CCR, era um facto 

desconhecido para a maior parte dos portuenses (57,2%). Tal poderá dever-se à 

pequena percentagem da amostra (12%) com história familiar de CCR, logo 

maioritariamente pouco sensibilizada para este factor de risco. Mas, como sabemos, 

todos os indivíduos devem ter conhecimentos acerca do mesmo, pelo que os resultados 

deixam muito a desejar. 

No que diz respeito à alimentação, 51,6% e 80,3% dos indivíduos tinham o 

conhecimento da elevada ingestão de gorduras como factor de risco e da ingestão de 

frutas e vegetais como factor protector para o CCR, respectivamente. Os nossos 

resultados sugerem uma maior sensibilização para a ingestão de frutas e legumes do que 

para a não ingestão de gorduras. 

Ao compararmos o nosso estudo com o estudo italiano [151], verificamos 

resultados ainda mais discrepantes, onde as respostas correctas são mais baixas para a 

elevada ingestão de gorduras (46,9%) e bastante superiores para a ingestão de frutas e 

legumes (99,3%). 

O estudo realizado no Reino Unido entre seis minorias étnicas e caucasianos 

britânicos [148] demonstrou uma baixa média de conhecimentos acerca do factor de risco 
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da elevada ingestão de gorduras, com apenas 21% da amostra a responder 

correctamente a esta questão.  

Quanto ao factor protector das frutas e legumes, o estudo efectuado pela UEGF 

[152] foi ao encontro dos nossos resultados, com 80% dos portugueses a responderem 

de forma correcta. 

Conforme os nossos resultados e dos estudos supramencionados, parece geral o 

conhecimento preferencial do factor protector ingestão de frutas e legumes em detrimento 

do factor de risco elevada ingestão de gorduras. Uma eventual justificação para estes 

resultados pode residir no tipo de dieta praticada nestes países, tipicamente ocidental. 

Este é um dos aspectos que, segundo a nossa óptica, torna justificável investir em 

campanhas de sensibilização e/ou em ensinos de educação para a saúde para a 

mudança de hábitos alimentares no sentido de reduzir a ingestão de gorduras. 

Por fim, o último factor de risco por nós estudado foi o tabaco, para o qual 

obtivemos resultados positivos (46,8% respostas correctas) quando comparados a outros 

estudos. Segundo o estudo italiano [151], apenas 26,9% dos inquiridos reconheceram o 

tabaco como factor de risco para o CCR, enquanto no estudo britânico [149] os 

resultados foram ainda mais alarmantes, com uma minoria de 17,7% de respostas 

correctas. 

No entanto, parece-nos que teria sido interessante estudar os hábitos tabágicos da 

nossa amostra para analisarmos a influência desta variável nas respostas dos 

participantes, o que não se verificou.  

No que respeita aos factores de “não” risco/protectores para o CCR, importa 

sublinhar a existência marcada entre nós do falso mito de que as infecções intestinais 

constituem um factor de risco para o CCR, com 81,6% dos participantes tendo assumido 

esta premissa como verdadeira.  

Quanto ao conhecimento dos participantes acerca dos exames de rastreio do CCR, 

este foi díspar. Efectivamente, a PSOF foi o exame mais relatado pela nossa amostra, 

com 50,6% de respostas correctas. Relativamente aos exames endoscópicos, se, por um 

lado, a PSF foi referida por escassos 18,8% dos inquiridos, por outro, a colonoscopia foi 

do conhecimento de quase metade da amostra (49,9%). Embora os participantes tenham 

demonstrado mais conhecimento em relação a PSOF, a diferença foi muito ténue 

comparativamente à colonoscopia. 

Podemos conjecturar que estes resultados estão relacionados com as guidelines 

definidas para o nosso país. Desta feita, é compreensível que o nosso estudo aponte 

para um maior conhecimento da PSOF e, de seguida, da colonoscopia como exames de 
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rastreio para o CCR, visto que a PSOF é definida como exame de rastreio de primeira 

linha e a colonoscopia como exame de segunda linha.  

Em um dos estudos, com o qual temos vindo a comparar os nossos resultados 

[151], também se verificou que o conhecimento dos indivíduos acerca da colonoscopia 

ultrapassou o da PSOF (62,7% e 51,8% de respostas correctas, respectivamente). 

Parece, assim, haver uma tendência para uma crescente divulgação da colonoscopia e 

consequente aumento do conhecimento dos indivíduos acerca deste exame, o que, aliás, 

também se verifica noutros países como os EUA [126, 159], por exemplo. 

A análise dos resultados relativos às atitudes dos portuenses quanto à percepção 

do risco e da utilidade dos exames de rastreio, à prevenção e ao tratamento do CCR, 

pode-se dizer que foram positivos de um modo geral. 

Os resultados quanto à percepção individual do risco de contrair CCR foram os 

menos favoráveis, com respostas situadas principalmente em dois grandes grupos: cerca 

de 1/4 dos indivíduos respondeu não ter qualquer risco para esta doença (1 valor) e 1/5 

respondeu ter risco intermédio (5 valores).  

A opção pelo risco nulo poderá ter sido influenciada pelos 24% dos participantes 

entre os 40 e os 49 anos de idade que, em princípio, não tinham nenhum risco de ter 

CCR. Quanto ao risco intermédio, apenas 2,3% dos indivíduos responderam ter história 

pessoal de CCR e 12% história familiar de CCR, sendo a grande maioria dos 

participantes de risco padrão, o que poderá justificar a opção pelo score 5.  

Os resultados acima referidos poderão, ainda, ser o reflexo do conhecimento 

deficiente acerca dos factores de risco do CCR. Um indivíduo com poucos 

conhecimentos sobre os factores que potenciam o desenvolvimento do CCR terá, 

provavelmente, uma fraca percepção sobre o seu risco individual de contrair a doença. 

Sendo assim, não podemos excluir a hipótese de termos indicadores de uma fraca 

sensibilização para o risco pessoal de ter CCR, o que, de algum modo, consideramos 

preocupante. É necessário sensibilizar a população para o risco de ter CCR, que poderá 

não estar bem esclarecido. 

Quanto à percepção acerca da utilidade dos exames de rastreio, quase metade da 

amostra classificou com a pontuação máxima, o que indica uma atitude positiva dos 

participantes em relação aos exames de rastreio. Relativamente à prevenção e ao 

tratamento, 78,3% dos inquiridos concordaram que o CCR pode ser prevenido e 83,2% 

assentiram que o CCR pode ser tratado. Ou seja, os portuenses pareceram estar 

receptivos aos exames de rastreio do CCR na medida em que demonstraram uma boa 

percepção da utilidade dos mesmos e que acreditaram na sua prevenção e tratamento.  
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No que diz respeito à mudança dos hábitos alimentares e das actividades físicas 

com o objectivo de prevenir o CCR, 84,6% e 88,8%, respectivamente, responderam de 

forma negativa.  

Estes resultados são compatíveis com o baixo conhecimento demonstrado pelos 

participantes acerca dos factores de risco de elevada ingestão de gorduras e de baixa 

actividade física. Uma população com poucos conhecimentos sobre estes dois factores 

de risco para o CCR não tenderá a modificá-los intencionalmente de forma a preveni-lo. 

Em caso de problemas de saúde, a maioria dos indivíduos (84,8%) referiu recorrer 

ao médico de família. Por isso, este profissional de saúde é o elemento chave no 

recrutamento de indivíduos para a realização do rastreio do CCR.  

Quanto à recomendação efectiva de exames de rastreio, a colonoscopia foi o 

exame mais divulgado, tendo sido aconselhado a 21% dos participantes. A PSOF, ao 

contrário do que seria de esperar, foi aconselhada apenas a uma minoria de 8,2% dos 

indivíduos. Quando passamos aos exames de rastreio efectivamente realizados, a 

colonoscopia continua a ser o exame mais recorrente (efectuada por 13,2% dos 

indivíduos) e a PSOF o segundo (realizada por apenas 9,8% dos indivíduos).  

A colonoscopia foi, então, o método de rastreio de eleição não só entre os médicos, 

que recomendaram este exame, como também entre os portuenses, que o fizeram. Quer 

isto dizer que os profissionais de saúde não se regem pelo consignado no PNPCDO, 

recomendando preferencialmente a colonoscopia e não a PSOF como exame de rastreio 

para o CCR. Tal opção reflectiu-se nos comportamentos da população que, ao ter sido 

aconselhada a realização de colonoscopia, seguiu esta orientação e efectuou 

preferencialmente este exame.  

Situação semelhante verificou-se no estudo realizado em Portugal Continental, pela 

SPED [153]. Este estudo demonstrou que o exame de rastreio preferido pelos médicos e 

utentes era a endoscopia, com 65% dos indivíduos a responderem ter sido submetidos a 

este procedimento nos últimos cinco anos e apenas 35% a PSOF. Estes resultados 

fortalecem a ideia de que a prática da colonoscopia é preferida entre os portugueses em 

detrimento da PSOF. 

Embora os resultados para o conhecimento da PSOF tenham sido ligeiramente 

superiores, a colonoscopia esteve em primeiro lugar no que diz respeito ao exame 

recomendado pelos médicos e ao exame realizado pelos participantes.  

Relativamente às fontes de informação do CCR, a comunicação social foi a mais 

referida pela amostra, com 47,6% das respostas. Um percentagem de 22,3% referiu 

nunca ter ouvido falar neste assunto e apenas 14,8% dos inquiridos obteve informação 

através de médicos ou enfermeiros. A comunicação social parece estar a desenvolver 



Discussão 

 

88 

 

esforços na divulgação de informação acerca do CCR e da sua prevenção, enquanto 

médicos e enfermeiros, os verdadeiros promotores da saúde, ficam aquém das 

expectativas havendo, ainda, uma grande percentagem de indivíduos sem qualquer 

informação acerca da matéria.  

Mas porque será que o tema “CCR” é mais divulgado pelos mass media do que 

pelos estabelecimentos de saúde pública? Primeiramente, levantámos a hipótese de que 

os portuenses pudessem ser pouco assíduos aos Centros de Saúde, daí que a 

informação fosse recebida maioritariamente pelos meios de comunicação social. Esta 

hipótese parece-nos pouco provável, tendo em conta um estudo realizado pela SPED 

[153], que concluiu que a grande maioria dos portugueses inquiridos (90,7%) foi ao 

médico no último ano, sendo que 78,9% foi há menos de seis meses, demonstrando que 

a maioria dos portugueses consultava o médico pelo menos uma vez por ano. 

Então, resta-nos a hipótese de que o trabalho de divulgação do CCR realizado pela 

comunicação social evidencia-se, face à inépcia verificada pelos médicos e enfermeiros.  

O paradoxo por nós verificado parece não ser um exclusivo da nossa área de 

intervenção. Resultados similares foram obtidos num estudo realizado em uma clínica de 

medicina familiar nos EUA [143] em que os médicos raramente foram referidos como 

fonte de informação sobre o CCR. As principais fontes foram, então, os amigos e 

conhecidos com cancro e, de seguida, os artigos de revista. 

Contraditoriamente, quando os indivíduos foram inquiridos acerca da necessidade 

de mais informação acerca do CCR, apenas 46,6% reconheceu esta carência. Apesar de 

todas as lacunas verificadas a nível de conhecimentos, comportamentos e atitudes dos 

nossos participantes, 36,8% dos mesmos não sentiam necessidade de obter mais 

informação sobre este assunto.  

Em consequência directa do nosso trabalho, passamos à discussão dos resultados 

obtidos em cada um dos quatro modelos de regressão logística. 

No modelo 1, e no que concerne à variável dependente CFRM, somente 25,4% dos 

indivíduos foram capazes de identificar a baixa actividade física e a elevada ingestão de 

gorduras.  

Visto serem os dois principais factores de risco modificáveis para o CCR, passíveis 

de serem controlados por qualquer cidadão, é lamentável, em nossa opinião, que ainda 

exista esta lacuna. Este facto foi associado de forma bastante significativa (P<0,001) ao 

ter conhecimento da definição de CCR. Os indivíduos com este conhecimento 

responderam 2,41 vezes melhor ao CFRM do que os indivíduos sem conhecimento da 

definição de CCR. 
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Não encontramos associação estatística significativa entre os indivíduos com 

CFRM e com grau de escolaridade elevado, praticantes de actividade física que 

mudaram hábitos alimentares e hábitos de actividade física. Já o resultado da regressão 

logística multivariada do estudo italiano [151], para o qual foi construído semelhante 

modelo, obteve significado estatístico para as quatro variáveis mencionada. 

Uma possível justificação para este facto seria que as amostras são diferentes 

quanto à escolaridade (italianos melhor instruídos). Quanto aos hábitos alimentares e  

à actividade física, não foi possível comparar as amostras por falta de acesso a esta 

informação. 

Em relação ao modelo 2, no que respeita à variável CER, 63,2% dos participantes 

tinha conhecimento de pelo menos um dos principais exames de rastreio do CCR (PSOF 

e/ou PSF e/ou colonoscopia). Este conhecimento foi associado significativamente à 

idade, ao nível de escolaridade, ao conhecimento da definição de CCR, à percepção do 

risco de CCR, à possibilidade de tratamento para o CCR, à recomendação de pelo 

menos um exame de rastreio, às fontes de informação do CCR e à necessidade de mais 

informação sobre o CCR. 

Relativamente à idade, por cada ano a mais, os indivíduos responderam 0,97 vezes 

menos correctamente no CER, o que indica que quanto mais jovens eram os 

participantes, melhor conheciam os exames de rastreio existentes. 

No que se refere à escolaridade, os inquiridos com ensino secundário tiveram 2,90 

vezes mais respostas correctas ao CER do que os analfabetos/ensino básico.  

No ensino superior, embora os resultados apontassem para um conhecimento dos 

indivíduos 2,68 vezes maior quanto aos exames de rastreio em relação aos 

analfabetos/ensino básico, este valor não teve significado estatístico, talvez pelo número 

reduzido de indivíduos com esta escolaridade.  

Na percepção do risco de ter CCR, os indivíduos responderam 1,38 vezes mais 

correctamente ao CER por cada pontuação atribuída a mais da escala. Quer isto dizer 

que quanto mais consciencializados sobre o risco de contrair CCR, melhor informados 

estavam acerca dos exames de rastreio para o CCR. 

No que diz respeito às variáveis “o CCR pode ser prevenido” e “o CCR pode ser 

tratado”, os resultados foram significativos apenas para a segunda. Visto que os exames 

de rastreio do CCR estão directamente relacionados com a prevenção do CCR e não 

com o tratamento da doença, esperávamos encontrar, sobretudo, uma associação 

significativa entre o CER e a variável “o CCR pode ser prevenido”. Contudo, os 

resultados não só foram significativos para os indivíduos que concordaram com “o CCR 

poder ser tratado”, como estes indivíduos responderam 4,05 vezes melhor ao CER. 
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Quanto à recomendação de pelo menos um exame de rastreio, os indivíduos 

responderam 4,51 vezes mais correctamente ao CER do que os indivíduos aos quais 

nunca foi recomendado nenhum exame. O CER estava fortemente associado (P<0,001) à 

recomendação de exames de rastreio.  

Podemos afirmar que este resultado constitui não só um factor de alerta para os 

profissionais de saúde, mas também uma confirmação de que vale a pena informar, na 

medida em que as recomendações de rastreio estão intrinsecamente relacionadas com 

os conhecimentos dos participantes.  

No que diz respeito à fonte de informação sobre o CCR, os indivíduos que citaram 

os médicos e enfermeiros tiveram 10,51 vezes mais respostas correctas ao CER do que 

os indivíduos sem informação nenhuma sobre o CCR, controlando todas as outras 

variáveis. Os inquiridos com outras fontes de informação sobre o CCR responderam 8,54 

vezes melhor que os indivíduos sem informação. E, por último, os inquiridos que 

escolheram a comunicação social como principal fonte de informação responderam 5,34 

vezes melhor que os indivíduos sem informação. Desta forma, podemos destacar a forte 

influência positiva que os médicos e enfermeiros tiveram como fonte de informação sobre 

o CCR, na medida em que aumentaram o número de respostas correctas sobre o CER 

para mais de 10 vezes. 

Os indivíduos que reconheceram a necessidade de mais informação sobre o CCR 

tiveram 2,89 vezes mais respostas correctas no CER do que os indivíduos que não 

responderam ou que responderam não necessitar de mais informação. Isto demonstra 

que os participantes que obtiveram resultados mais satisfatórios foram os que 

reconheceram a necessidade de informação. Quem já sabe algo, por natureza, quer 

saber mais; quem nada sabe não procura mais informação. Importa tentar fazer chegar, 

de algum modo, informação sobre os exames de rastreio àqueles que nada sabem e que, 

mesmo não procurando informação, necessitam dela. Depois de consciencializados para 

a problemática do CCR e para o seu rastreio, cabe a cada cidadão o poder de decisão. 

As campanhas de sensibilização talvez sejam o melhor veículo de informação, capaz de 

transmitir a mensagem ao maior número de indivíduos. Todavia, a divulgação do CCR e 

do seu rastreio por si só não basta, pois é fundamental proporcionar à população o 

acesso gratuito ao mesmo.  

Relativamente ao modelo 3, quanto à variável dependente já existente, percepção 

individual acerca da utilidade dos exames de rastreio intitulada neste modelo por APUER, 

quase metade da amostra classificou com a pontuação máxima (10 valores), conforme 

anteriormente referido. Este resultado sugere que os participantes possuíam uma 

perspectiva bastante positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio.  
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Na análise logística multivariável, das quatro variáveis potencialmente influentes, 

apenas duas contribuíram de forma independente e significativa para o resultado: o 

conhecimento da definição do CCR e a fonte de informação sobre o mesmo.  

Quanto ao conhecimento da definição de CCR, esta variável teve significado 

estatístico, com um P=0,038. Os inquiridos providos deste conhecimento responderam 

apenas 1,77 vezes mais favorável a APUER que os indivíduos que não responderam à 

definição de CCR. 

No que concerne a fonte de informação sobre o CCR, tanto os que referiram não ter 

nenhuma fonte, como os que mencionaram os médicos ou enfermeiros e a comunicação 

social como fontes tiveram resultados significativos quanto à APUER (P=0,008, P=0,018 

e P=0,001, respectivamente).  

Os indivíduos que receberam informação sobre o CCR através dos médicos ou 

enfermeiros tiveram melhores resultados neste modelo, tendo respondido 2,71 vezes 

melhor a APUER do que os indivíduos sem nenhuma fonte de informação. Mais uma vez, 

os resultados evidenciaram a importância dos médicos e enfermeiros como fontes de 

informação sobre o CCR.  

Finalmente, no modelo 4, relativo à variável APRER, apenas 20,4% dos inquiridos 

realizou pelo menos um dos exames de rastreio do CCR, predominando os indivíduos 

que nunca fizeram nenhum exame de rastreio (64,7%). Dentre duas das variáveis 

independentes descritas para este modelo, apenas uma delas contribuiu de forma 

independente e muito significativa (P<0,001) para o resultado: a recomendação de pelo 

menos um exame de rastreio. Segundo a mesma, os indivíduos com esta recomendação 

responderam 10,03 vezes melhor a APRER do que os indivíduos aos quais nunca foram 

recomendados exames de rastreio do CCR. 

A recomendação do exame de rastreio associada a APRER indica que os 

indivíduos agiam de acordo com as recomendações médicas, ou seja, se lhes era 

prescrito algum exame, faziam, se não era, não faziam.  

Podemos inferir que a grande percentagem de indivíduos que não realizou exames 

de rastreio (64,7%) deveu-se à não recomendação médica e não a uma fraca adesão da 

população. Parece-nos tratar de uma população receptiva à realização de exames de 

rastreio, que uma vez alertados pelos seus médicos, cumpririam as recomendações. 

Segundo os nossos resultados, podemos afirmar que os indivíduos estão 

predispostos a fazer os exames de rastreio, mas não são autónomos nesta matéria. Para 

isso, é fundamental haver todo um processo de mobilização da população para o rastreio, 

incluindo a divulgação da temática CCR, a sensibilização para o rastreio, a 

recomendação do exame apropriado e a referenciação para instituições.  
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A verdade é que não existe, em Portugal, uma política consistente, centrada na 

prevenção do CCR e é justamente isto que é preciso ultrapassar. 

Verifica-se um crescente empenho dos órgãos dirigentes da Saúde na 

implementação e desenvolvimento do rastreio do cancro da mama e do colo do útero e, 

em contrapartida, assiste-se a um perplexo “esquecimento” no que respeita ao rastreio do 

CCR, que se provou ser o único que permite “poupar dinheiro” [12]. 

Vários factores poderão justificar a insuficiente implementação do PON, 

nomeadamente uma indefinição e o não assumir de responsabilidades por esse 

processo, a ausência de estruturas com as quais se pudesse concretizar o referido Plano 

e a inexistência efectiva de monitorização e avaliação [1]. 

Há mesmo quem diga que temos demasiada “economia na saúde e muito pouca 

saúde na economia” [92]. 

É essencial que o Ministério da Saúde e a classe médica cheguem a um consenso, 

pois parece existir um grande desacordo entre o que está protocolado e o que 

efectivamente se faz ou se pretenderia fazer. Era, pois, fundamental que existisse um 

acordo para que caminhássemos todos na mesma direcção, com o mesmo objectivo: 

combater o cancro que mais mata em Portugal. 

O nosso estudo apresentou algumas limitações. Dado tratar-se de um estudo 

transversal, não permitiu o estabelecimento de uma relação causa-efeito entre as 

diferentes variáveis e o CCR. De referir que a maioria dos estudos no âmbito dos 

conhecimentos e atitudes do CCR são deste tipo (126, 127, 128, 143, 145, 146, 147, 149, 

151, 152, 153, 158, 160). O facto de o questionário ter sido de preenchimento individual 

poderá ter levado a um maior número de questões sem resposta (cerca de 16%) e maior 

falta de veracidade na resposta às mesmas. Por último, o número de questões sem 

resposta deixa-nos sem saber o motivo da não resposta, o que poderia ser importante. 

Como vantagem, a nossa amostra foi representativa da população-alvo, permitindo 

a generalização dos resultados. 

Que seja do nosso conhecimento, não há outros estudos a nível nacional, senão o 

nosso, que tenham estudado conhecimentos e atitudes sobre o CCR e o seu rastreio de 

uma região específica portuguesa. Poderia ser interessante a aposta na investigação em 

diferentes áreas metropolitanas do país, nomeadamente nas regiões Centro e Sul.  
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6 CONCLUSÃO 
 

Ao longo deste estudo, esmiuçámos os conhecimentos e as atitudes sobre o CCR e 

o seu rastreio, alguns dos quais singulares na compreensão acerca das baixas taxas de 

rastreio entre nós assistidas. Deste modo, consideramos que os nossos resultados 

constituem uma fonte de informação valiosa a educadores e a formuladores de políticas 

no âmbito de possíveis e futuras campanhas de prevenção. 

O produto final desta investigação denunciou uma grande carência de instrução 

acerca da definição, dos factores de risco e dos exames de rastreio do CCR. De um 

modo geral, a percentagem de respostas correctas mais favorável quanto a estes 

conhecimentos não ultrapassou os 52%.  

Contudo, os portuenses deram indicações de estarem abertos às práticas de 

rastreio, uma vez que atribuíram elevada utilidade aos exames e mostraram-se 

sensibilizados em relação à possibilidade de prevenção e de tratamento do CCR. Já a 

percepção dos inquiridos acerca do risco de contrair CCR pareceu-nos pouco clara, 

provavelmente o reflexo do défice de conhecimentos quanto aos factores de risco do 

CCR.  

Foi notório que as recomendações médicas desvalorizaram a PSOF em prol da 

colonoscopia e que a população, por conseguinte, seguiu esta orientação. Tal facto 

retrata a falta de consenso existente entre o Ministério da Saúde e a classe médica, na 

medida em que as estratégias de rastreio são claramente divergentes.  

Quando se abordou as fontes de informação sobre o CCR, a comunicação social foi 

nomeada como a principal, ficando os médicos e enfermeiros bastante à margem desta 

função. 

Tendo em conta os baixos níveis de conhecimento demonstrados, a necessidade 

de obter mais informação sobre o CCR foi desvalorizada pelos próprios inquiridos. Face a 

este resultado, não podemos deixar de ressaltar que não basta apenas querer informar, é 

fundamental também querer ser informado. 

Quanto ao CER, a recomendação de pelo menos um exame de rastreio influenciou 

positivamente nos resultados desta variável, demonstrando o papel basilar que a 

informação médica desempenha no conhecimento da população. Esta evidência foi 

confirmada quando médicos e enfermeiros, como fontes de informação sobre o CCR, 

aumentaram significativamente o nível de conhecimento dos indivíduos sobre os exames 

de rastreio. Mais uma vez, a tónica foi posta no informar, o que chama a atenção para a 

sensibilização dos profissionais de saúde para esta tarefa. 
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Ainda acerca do CER, achamos preocupante que os indivíduos com menos 

conhecimentos nesta matéria fossem os com menos necessidades em obter mais 

informação. É preciso dirigir especial atenção a esta população, fazendo com que, de 

algum modo, a informação chegue também a estas pessoas. 

No que diz respeito à APUER, os resultados evidenciaram, mais uma vez, a 

importância dos médicos e enfermeiros como fontes de informação sobre o CCR, visto ter 

sido a fonte com melhores resultados. 

No que se refere à APRER, os indivíduos com recomendação de pelo menos um 

exame de rastreio foram os que mais os realizaram. Este resultado leva-nos a justificar a 

percentagem de indivíduos que não realizaram estes exames principalmente pela falta de 

recomendação. Parece-nos tratar de uma população receptiva à realização de exames 

de rastreio pois, uma vez alertados pelos seus médicos, cumpririam as recomendações 

recebidas. 

Os resultados demonstraram que a população do Porto tem poucos conhecimentos 

quanto ao CCR e ao seu rastreio, o que denota uma falha na prevenção primária a nível 

de acções de informação e, consequentemente, na adopção de comportamentos 

adequados. Evidenciaram também, de forma clara e inequívoca, a necessidade de 

interligação entre a saúde e a educação de modo a investir no conhecimento da 

população acerca do CCR e do seu rastreio. É fundamental, ainda, proporcionar a todos 

os cidadãos o acesso gratuito ao rastreio. 
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7 RESUMO 
 

Se, por um lado, o Cancro Colo-Rectal (CCR) é um problema de saúde mundial que 

mata mais de 500000 indivíduos por ano, por outro, é o tumor maligno mais susceptível 

de ser prevenido.  

Como objectivo primordial deste trabalho, pretende-se investigar conhecimentos e 

atitudes em relação ao CCR e ao seu rastreio de forma a identificar factores que possam 

contribuir para a baixa adesão ao mesmo. 

O estudo foi observacional transversal, constituído por 696 indivíduos residentes na 

cidade do Porto, aos quais foram facultados questionários individuais e anónimos. O 

conteúdo dos questionários baseou-se nas características sócio-demográficas e nas 

informações adicionais relevantes, conhecimentos, atitudes, comportamentos e 

informação sobre o CCR. 

A análise estatística consistiu na descrição dos dados e na análise bruta e ajustada 

para avaliar os factores associados ao conhecimento e às atitudes quanto ao CCR e ao 

seu rastreio com base em quatro modelos de regressão logística multivariada. 

De acordo com os principais resultados, apenas 25,4% dos indivíduos foram 

capazes de identificar a baixa actividade física e a elevada ingestão de gorduras como os 

dois principais factores de risco modificáveis para o CCR, tendo este conhecimento sido 

associado significativamente apenas ao conhecimento da definição de CCR. A maioria 

dos inquiridos (63,2%) tinha o conhecimento de pelo menos um dos principais exames de 

rastreio do CCR (PSOF e/ou PSF e/ou colonoscopia) e este conhecimento foi associado 

de forma significativa à idade (quanto mais idade, menos conhecimento), ao nível de 

escolaridade mais elevada, ao ter conhecimento da definição de CCR, ao ter uma maior 

percepção do risco de CCR, ao concordar com a existência de tratamento para o CCR, à 

recomendação de pelo menos um exame de rastreio, a todas as fontes de informação 

que obtiveram do CCR (principalmente médicos/enfermeiros) e ao facto de referirem a 

necessidade de mais informação sobre o CCR. A população em geral tinha uma atitude 

positiva em relação à utilidade dos exames de rastreio do CCR, com 49,7% da amostra 

tendo atribuído a pontuação máxima à utilidade dos exames de rastreio do CCR. A esta 

postura associou-se o facto de terem conhecimento da definição do CCR e o terem 

informação sobre o CCR através dos médicos/enfermeiros e da comunicação social. 

Apenas 20,4% dos indivíduos realizou pelo menos um exame de rastreio do CCR (PSOF 

e/ou PSF e/ou colonoscopia), ou seja, tinha uma atitude positiva em relação à realização 

de exames de rastreio e esta foi associada de forma significativa unicamente com a 

recomendação de no mínimo um exame de rastreio (PSOF e/ou PSF e/ou colonoscopia). 
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O nosso estudo comprovou a urgência em aliar a saúde à educação, de modo a 

investir na informação da população acerca do CCR, proporcionando aos cidadãos o 

acesso ao rastreio.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cancro Colo-Rectal; Prevenção; Rastreio; Conhecimentos; Atitudes; 

Portuenses; Pesquisa de sangue oculto nas fezes; Colonoscopia; Pansigmoidoscopia 

flexível; Clister opaco com duplo contraste; Centro de Saúde; Regressão logística. 
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8 SUMMARY  
 

If, on one hand, the colorectal cancer (CRC) is a worldwide health problem that kills 

over 500,000 people per year, on the other hand, it’s the malignant tumour that is most 

likely to be prevented. 

The primary objective of this study was to investigate knowledge and attitudes 

towards CCR and its screening in order to identify the factors that may contribute to its 

poor acceptance.  

 The cross-sectional survey done consisted of 696 individuals living in Oporto who 

were provided with personal and anonymous questionnaires. The contents of the 

questionnaires were based on socio-demographic characteristics and additional relevant 

information, knowledge, attitudes, behaviours and information on the CCR.  

The statistical analysis consisted of a description of the data and of the crude and 

adjusted analysis to evaluate the factors associated with knowledge and attitudes towards 

the CCR and its screening based on four models of multivariable logistic regression.  

According to the main results, only 25.4% of the individuals were able to identify the 

low physical activity and the high intake of fat as the two main modifiable risk factors for 

CRC, and this knowledge was significantly associated only to the knowledge of the 

definition of CCR. Most of the inquired people (63.2%) had knowledge of at least one of 

the main screening tests of CCR (FOBT and/or PSF and/or colonoscopy), and this 

knowledge was significantly associated to age (the older they were, the less they knew), 

to the level of a higher education, to be aware of the definition of CCR, to have a higher 

perception of the risk of CRC, to agree with the existence of a treatment for the CCR, to 

the recommendation for having at least one screening test done, to all sources of 

information obtained from the CCR (mainly doctors/nurses) and to the fact of stating the 

need for more information on the CCR. The general population had a positive attitude 

towards the utility of screening tests of CCR, with 49.7% of the sample with the highest 

score assigned to the usefulness of the screening tests of CCR. Associated to this posture 

there was the fact that they were aware of the definition of CCR and had information on 

the CCR through the doctors/nurses and the media. Only 20.4% of the individuals had at 

least one screening test CCR (FOBT and/or PSF and/or colonoscopy), which is to say that 

they had a positive attitude towards the implementation of screening and this was 

significantly associated only with the recommendation of doing at least one screening test 

(FOBT and/or PSF and/or colonoscopy). 

Our study confirmed the urgency of linking health to education, in order to invest in 

public information about the CCR, providing citizens with access to screening exams.  
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10ANEXOS 
 

ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS (ARS NORTE) 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO 
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