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RESUMO

Introdução: A neoplasia colorretal (CCR) é a terceira neoplasia que mais
causa morte no mundo. Estima-se que até o ano de 2030
aproximadamente 1,5 milhão de pessoas irá receber o diagnóstico de
serem portadores desse tipo de tumor. Objetivo: O objetivo do presente
trabalho foi determinar o perﬁl epidemiológico de pacientes com CCR
atendidos pelo Hospital Bruno Born no Vale do Taquari – RS.
Metodologia: Os participantes eram pacientes pré-cirúrgicos com CCR
moradores do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. As informações sobre o
paciente e o tumor foram obtidas pela aplicação de um questionário e
revisão de prontuário médico. Os dados obtidos foram analisados no
software SPSS 27.0. Resultados: Após a assinatura do termo de
consentimento
livre
e
esclarecido
(COEP/Univates
29662920.6.0000.5310), vinte e seis pacientes responderam ao
questionário, dos quais 57,7% era do sexo masculino. Do total da amostra
80,8% se autodenominaram brancos; 69,2% aﬁrmaram serem
casados/companheiro; 65,4 % residem na zona urbana de seus municípios
de origem; 64,4% possuem primeiro grau incompleto; 96,2% ingere algum
tipo de carne; 92,3% têm hábito de comer verduras/ frutas; 50 % não
consomem bebidas alcoólicas; 84,6 % desenvolveram o costume de beber
chimarrão; 76,9 % apresentam alguma comorbidade e 76,9% relataram
não possuir histórico de CCR. Dezoito tumores apresentaram patologia
moderadamente diferenciada e o sitio de tumor primário no reto foi
identiﬁcado em quatorze tumores. Conclusão: Apesar do CCR ser mais
incidente na população feminina no sul do Brasil, constatou-se nessa
pesquisa que mais homens foram acometidos por essa neoplasia. A
diabetes é a comorbidade associada ao desenvolvimento de CCR mas
nessa trabalho a hipertensão foi a doença mais prevalente entre os
pacientes.
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