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O pólipo intestinal é uma alteração causada 
pelo crescimento anormal da mucosa do intesti-
no grosso, em sua maioria inofensivo, mas que 
ao longo do tempo pode se transformar em cân-
cer colorretal e por esta razão, é muito impor-
tante o seu diagnóstico e sua remoção. É uma 
das condições mais comuns que afetam o in-
testino, acometendo 15 a 20% da população.

Inúmeras razões contribuem para sua formação, 
sendo a idade, a hereditariedade, a alimentação 
pobre em fi bras, vitamina D e cálcio, a ingestão 
aumentada de alimentos gordurosos, carne ver-
melha e álcool, o tabagismo, o excesso de peso e 
o sedentarismo os principais riscos para sua for-
mação, crescimento e transformação em câncer.

Os pólipos intestinais raramente provocam sinto-
mas e por esta razão é imperativo seu rastreio atra-
vés da realização de exames preventivos específi -
cos como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, 
a retossigmoidoscopia fl exível e a colonoscopia. 

Uma vez identifi cados é mandatório a sua re-
moção (polipectomia) através da colonosco-
pia, procedimento realizado hoje em dia com 
muita segurança e baixa incidência de com-
plicações. Uma vez retirados, raramente rea-
parecem, entretanto, se o estilo de vida ina-
dequado permanecer, outras lesões poderão 
surgir em outras partes do intestino grosso.

As lesões retiradas através da polipectomia 
deverão ser encaminhadas para estudo histo-
patológico e este resultado irá determinar a pe-
riodicidade para repetição de novos exames.

Em nossa clínica, Med-Rio Check-up, realiza-
mos de rotina em nosso programa de check-
-up a retossigmoidoscopia fl exível para todos 
os pacientes com idade igual ou superior a 45 
anos, a pesquisa de sangue oculto nas fezes 
em todos, além de uma avaliação criteriosa do 
estilo de vida e da história patológica pregres-
sa dos nossos clientes, tendo sido identifi cados 
pólipos intestinais em 17% desta população. 

Desta forma, o check-up médico periódi-
co se traduz na melhor ferramenta para se 
identifi car eventuais desvios no seu esti-
lo de vida, além do diagnóstico precoce de 
uma série de distúrbios de saúde, favore-
cendo, quando necessário, a realização de 
um tratamento muito menos agressivo e com 
maior probabilidade de sucesso terapêutico. 


