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RESUMO 

Deixe dois espaços de 1,5 (linhas em branco) entre o RESUMO e a primeira linha da referência bibliográfica 

A incidência de Câncer Colorretal de forma geral no mundo vem aumentando, seja pelo 

envelhecimento da população ou pela melhora dos meios diagnósticos. Sendo assim, observa-se 

também um aumento da incidência de Câncer Colorretal entre os usuários do sistema 

SAMMED/FUSEx e, consequentemente, militares do Serviço Ativo do Exército Brasileiro. Este 

estudo tem por objetivo avaliar a necessidade dos militares do Serviço Ativo passarem para 

reforma remunerada após tratamento adequado de Câncer Colorretal no HCE. Para isso, foi feito 

um levantamento dos casos de Câncer Colorretal operados no Serviço de Coloproctologia do 

Hospital Central do Exército (HCE) nos últimos 10 anos e comparados com dados obtidos na 

literatura em relação à incidência quanto a faixa etária, localização tumoral, sexo e retorno as 

atividades laborativas após o tratamento adequado. Observou-se poucas diferenças significativas 

dos dados obtidos do Serviço de Coloproctologia comparados com a literatura referenciada em 

relação a incidência de acordo com o sexo e a localização tumoral, porém não houve diferenças 

em relação a faixa etária e ao retorno as atividades laborativas. Constatou-se também ao final do 

estudo que não houve necessidade de reforma remunerada a nenhum dos militares da ativa 

operados e tratados no HCE. 

 

Palavras-chave: Incidência. Câncer Colorretal. Serviço Ativo. Reforma Remunerada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The incidence of Colorectal Cancer in general in the world has been increasing, either due to the 

aging of the population or the improvement of diagnostic methods. Thus, there is an increase in 

the incidence of Colorectal Cancer among users of the SAMMED/FUSEx system and, consequently, 

members of the Active Service of the Brazilian Army. This study aims to assess the need for Active 

Service soldiers to go into Remunerated Retirement after adequate treatment for Colorectal 

Cancer at the HCE. For this purpose, a survey of Colorectal Cancer cases operated at the 

Coloproctology Service of the Army Central Hospital (HCE) in the last 10 years was carried out and 

compared with data obtained in the literature regarding incidence in terms of age, tumor location, 

sex and return to work activities after proper treatment. There were few significant differences in 

the data obtained from the Coloproctology Service compared to the referenced literature in terms 

of incidence according to sex and tumor location, but there were no differences in terms of age 

group and return to work activities. It was also found at the end of the study that there was no 

need for paid retirement for any of the active soldiers operated and treated at the HCE. 

 

 

Keywords: Incidence. Colorectal Cancer. Active Service. Remunerated Reform. 
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TRATAMENTO DE CÂNCER COLORRETAL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS NO HCE 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        O câncer de forma geral, é um dos principais problemas  de saúde pública mundial e já está 

entre as quatro principais causas de morte  antes dos 70 anos de idade na maioria dos países. A 

mortalidade  e a incidência por  esta patologia vêm aumentando no mundo, em parte pelo 

crescimento da população, em parte pelo envelhecimento , como também pela mudança na 

distribuição  dos fatores de risco associados ao desenvolvimento socioeconômico e pela melhora 

nos métodos diagnósticos.  

Atualmente o tumor Colorretal é o terceiro colocado no ranking de incidência de câncer 

maligno no mundo, perdendo apenas para câncer de pulmão e mama, sendo diagnosticados 

600.000 casos novos por ano. No Brasil, é o quinto tumor maligno mais frequente entre os 

homens e o quarto entre as mulheres. Estimam-se, para cada ano do triênio de 2020-2022, 20.540 

casos de câncer de cólon e reto em homens e 20.470 em mulheres. Esses valores correspondem a 

um risco estimado de 19,64 casos novos a cada 100 mil homens e 19,03 para cada 100 mil 

mulheres. 



 
 

Incidência Anual de Câncer Masculino no Brasil

Pele Pulmão Próstata Bexiga Colorretal

 

           Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 

 

Incidência Anual de Câncer Feminino no Brasil

Pele Mama Útero Colorretal

 

                                      Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 

 

O Câncer Colorretal acomete em cerca de 90% dos casos a população acima de 50 anos, 

sendo mais frequente na faixa etária entre de 60 a 69 anos. Porém, estima-se que 12% da 

população abaixo de 50 anos apresentem novos casos do tumor maligno de acordo com a 

sociedade Americana de câncer colorretal, afetando diretamente a população economicamente 

ativa.     



 
 

  

Incidência de Câncer Colorretal por Faixa Etária

Menor de 50 anos 51 a 60 anos 61 a 70 anos 71 a 80 anos Maior de 81 anos

 

  Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 

 

O câncer de cólon e reto, por definição, são os tumores  que se iniciam na parte do 

intestino grosso (chamada cólon) e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e 

canal anal.  

Sobre a distribuição dos tumores no cólon e reto, aproximadamente 25% dos casos 

ocorrem no reto, cerca de 40% ocorrem no retossigmóide e sigmóide, 25% no cólon direito e 10% 

distribuído entre cólon transverso e cólon esquerdo em ordem decrescente de frequência.  

 Existem evidências recentes sugerindo que embora a ordem de frequência tenha 

permanecido a mesma, a partir do final dos anos 60 as proporções relativas mudaram com o 

desvio acentuado em direção a um aumento nas lesões de cólon direito. São passíveis de 

tratamento e, na maioria dos casos, é possível a cura, quando detectado precocemente e ainda 

não foi observado doença a distância ( metástase). Grande parte desses tumores inicia-se a partir 

de pólipos, que são lesões benignas na maioria das vezes e crescem na parede do intestino grosso.  

O Comitê Misto Americano de Câncer (American Joint Committee on Cancer, AJCC) 

publicou na 8ª edição os diferentes estágios do CCR (Tabela 1), sendo que para entendê-los é 

necessário inicialmente conhecer suas devidas classificações: o tumor maligno primário (T) que é 

subdividido em TX (tumor primário sem avaliação), T0 (sem evidências de tumor primário), Tis 

(carcinoma in situ: intra-epitelial ou invasão da lâmina), T1 (tumor com invasão da submucosa), T2 

(tumor com invasão da musculatura própria), T3 (tumor que invade a musculatura própria em 



 
 

tecido pericolorretal), T4a (tumor que penetra na superfície do peritônio visceral) e T4b (tumor 

que invade diretamente ou se adere a outros órgãos ou estruturas). 

 

Figura 1: Classificações dos estágios do CCR (T) 

Figura 2: Classificação dos linfonodos (N) 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da 8ª edição da American Joint Commitee on Cancer (AJCC), 2017. 

 

 

Os linfonodos (N) apresentam uma relevância clínica para a determinação do tratamento e 

do prognóstico do CCR, e também são classificados, como se segue (Tabela 2): Nx (linfonodos 

regionais sem avaliação), N0 (ausência de metástase em linfonodos regionais), N1 (metástase em 

1 a 3 linfonodos), sendo N1a (metástase em um linfonodo regional), N1b (metástase em 2 a 3 

linfonodos regionais) e N1c (tumor depositado na subserosa, no mesentério ou nos tecidos do 

cólon ou reto, sem metástase nodal regional) e N2 (metástase em 4 ou mais linfonodos regionais) 

sendo N2a (metástase em 4 a 6 linfonodos regionais) e N2b (metástase 7 ou mais linfonodos 

regionais). 



 
 

As metástases (M), por sua vez, são classificadas em (Tabela 3): M0 (metástases não 

distantes), M1 (metástases distantes), sendo M1a (metástase confinada a um órgão ou local, por 

exemplo, fígado ou pulmões), M1b (metástase em mais de um local órgão/local) e M1c (metástase 

para o peritônio com ou sem envolvimento de outros órgãos). 

 

FIGURA 3: Classificação das metástases 

 
Fonte: Adaptado da 8ª edição da American Joint Commitee on Cancer (AJCC), 2017. 

 

  

Os estágios do CCR são então definidos em quatro, nos quais em alguns ainda há subdivisões 

dependendo das características do tumor, sendo eles: estágios I, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb, 

IVc. O prognóstico e a sobrevida do paciente portador de CCR estão intimamente relacionados 

com o estágio em que a neoplasia é diagnosticada, sendo que os mesmos se agravam à medida 

que o estágio da doença evolui, uma vez que a extensão da lesão e o risco de metástase 

aumentam. 

Dessa forma, a análise da tabela 3 permite a visualização dos quatro estágios do CCR a partir das 

classificações vistas anteriormente e, a figura 1 ilustra a morfologia do tumor em sua evolução. 

 



 
 

 
  

FIGURA 4: Morfologia do tumor em sua evolução  
  

 

 

 
Fonte: TERESE WINSLOW LLC, 2005 

 

  

  

  
A colonoscopia é o exame padrão ouro para detecção precoce dos pólipos , impedindo 

assim o eixo pólipo – câncer que ocorre na maioria  das vezes de forma assintomática. O 

procedimento é realizado por um médico, que insere um colonoscópio pelo ânus do paciente, 

percorrendo-o lentamente através do lúmen do intestino grosso analisando cuidadosamente sua 

mucosa e observando se há presença de pólipos ou lesões.  

Em pacientes que apresentam risco médio de desenvolver a doença, a colonoscopia deve 

ser realizada em intervalos de cinco anos, devido ao lento avanço da evolução de adenomas para 

câncer. Assim, consegue-se uma maior margem de segurança quanto à detecção da doença pela 

realização do exame.  

Para pacientes que apresentam alto risco, a frequência de realização da colonoscopia deve 

ser avaliada individualmente. 



 
 

O diagnóstico precoce é de grande relevância, principalmente para os indivíduos inseridos 

no grupo de alto risco, neste grupo, há casos em que faz-se necessário o acompanhamento 

médico regular após os vinte anos de idade, a fim de estabelecer uma rotina de realização de 

exames laboratoriais e clínicos, para a avaliação de marcadores tumorais e busca de pólipos ou 

outros índices de possível desenvolvimento de neoplasia de cólon e reto.  

Pacientes oncológicos, na maior parte das vezes, são obrigados a parar suas atividades 

laborativas em determinado momento do tratamento. 

Em alguns casos, a licença laboral restringe-se ao período da cirurgia e a sua 

convalescência. Em outros ,entretanto, necessitam de um  tempo de interrupção maior , como por 

exemplo, quando o paciente enfrenta complicações ou trata uma doença em estágio avançado. 

Ademais, há casos em que o paciente será obrigado a aposentar-se prematuramente por invalidez. 

Temporariamente ou não, a interrupção de suas atividades de trabalho assim como o 

retorno à atividade laboral são sempre razões de impacto tanto para o empregado quanto para o  

seu empregador. 

A  legislação tributária brasileira permite que o indivíduo que possua o diagnóstico de 

alguns tipos de doença maligna seja isento do pagamento do Imposto de Renda Brasileiro por 

Doença Capitulada em Lei. Com os militares não é diferente, pois a Legislação Técnica que 

regulamenta essa isenção é semelhante a do meio civil.  

Além disso, ao se analisar, especificamente, a condição do militar da ativa, observa-se que 

este tipo de doença neoplásica se enquadra nesta forma de isenção e os militares que possuírem 

esse diagnóstico podem solicitar esse benefício, independente de realizarem o tratamento ou não 

e serem considerados curados ou não, podendo ainda solicitar reforma remunerada, gerando um 

grande prejuízo a união. 

Sendo assim, o acometimento em militares por câncer colorretal que estariam no Serviço 

Ativo do Exército submetido a um tratamento adequado,sabendo dessa oneração à união, 

necessitaria  passar para Reforma Remunerada estando em uma faixa etária útil de vida 

laborativa?  

Com a finalidade de avaliar a necessidade da passagem para Reforma Remunerada do 

militar do Serviço Ativo do Exército, uma vez que o mesmo tenha realizado tratamento cirúrgico 

para o Câncer Colorretal de forma adequada, levantou-se os seguintes objetivos específicos que 

conduzirão na consecução do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 



 
 

a. Comparar a incidência de Câncer Colorretal dos usuários do sistema SAMMED/FUSEx 

com a população geral de acordo com faixa etária. 

b. Comparar a incidência de Câncer Colorretal dos usuários do sistema SAMMED/FUSEx 

com a população geral de acordo com a localização da tumoração. 

c. Comparar a incidência de Câncer Colorretal dos usuários do sistema SAMMED/FUSEx 

com a população geral de acordo com o sexo. 

d. Comparar a incidência de Câncer Colorretal dos usuários do sistema SAMMED/FUSEx 

com a população geral de acordo com o retorno a atividade laborativa. 

e. Quantificar dentre os militares do Serviço Ativo que foram tratados no HCE nesse mesmo 

período, quantos tiveram a necessidade de passar  para Reforma Remunerada após o tratamento. 

Como justificativa para a elaboração deste estudo, encontra-se a preocupação atual com a 

situação financeira do Governo Brasileiro, todavia este  vem  apresentando  dificuldades há algum 

tempo, com ênfase no sistema previdenciário em geral. No sistema de aposentadoria do Exército 

Brasileiro, o problema não é diferente, pois está integrado ao sistema previdenciário brasileiro e 

gera custos ao Governo Federal. Assim, toda vez que um militar é transferido para Reserva ou 

Reforma Remunerada há um aumento dos custos tanto no âmbito militar como na união.  

O tempo de isenção do militar, assim como do paciente em geral acometido de câncer 

colorretal pode variar, quando considerados curados, pode chegar a no máximo 05 anos, follow-

up. Porém, se não forem considerados curados, o tempo de isenção permanece enquanto o 

paciente permanecer vivo com a doença. 

Esse tipo de isenção além de reduzir a arrecadação do Governo Federal Brasileiro, o  obriga 

também a procurar outras formas para aumentar sua receita e cumprir com suas obrigações 

financeiras, podendo levar , como por exemplo, aumento de tributos á população em geral com 

finalidade de gerar recursos financeiros. 

Este estudo apresenta  relevância para o Exército Brasileiro,consequentemente para união, 

uma vez que,  demonstre  estatisticamente quantos pacientes com diagnostico de câncer 

colorretal tratados adequadamente nos últimos 10 anos no HCE necessitaram ser transferidos 

para Reforma Remunerada e os que  permaneceram no serviço ativo e fazendo jus a seu tempo de 

vida laborativa útil.  

 

2. METODOLOGIA 

 



 
 

 O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e embasado em 

procedimentos metodológicos. A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na 

revisão documental dos arquivos de pacientes submetidos a cirurgia de tratamento de Câncer 

Colorretal no Serviço de Coloproctologia do HCE dos últimos 10 anos, levando-se em consideração 

os seguintes critérios: 

 a) Idade na data em que foram operados;  

 b) Sexo;  

 c) Localização da tumoração; 

 d) Se era militar do Serviço Ativo, militar da Reserva Remunerada, Pensionista de militar, 

Dependente de militar ou Servidor Civil/Dependente de Servidor Civil, na faixa etária abaixo de 59 

anos (inclusive). 

 Além disso, foi realizado uma revisão bibliográfica através de livros textos e artigos 

científicos obtidos da base de artigos científicos Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

utilizando como palavras chaves de pesquisa “câncer colorretal”, “incidência de câncer colorretal”, 

“incidência de câncer colorretal no Brasil”, “incidência de câncer colorretal em pacientes jovens”. 

 Com base na revisão documental e revisão bibliográfica pesquisadas, foram feitas 

comparações entre os dados obtidos, levando a uma análise descritiva com o intuito de comparar 

a incidência de Câncer Colorretal da população em geral com os usuários do sistema 

SAMMED/FUSEx analisando os aspectos referentes a faixa etária, localização da tumoração, sexo 

e, finalmente, o retorno ou não as atividades laborativas, que é o tema central deste estudo. 

 

3.DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 INCIDÊNCIA DE CÂNCER COLORRETAL PELA FAIXA ETÁRIA 

 

 A idade mais comum para desenvolvimento do câncer retal é de 60 a 69 anos e a incidência 

tende a aumentar com o avançar da idade. As mesmas características valem para o câncer de 

cólon. Tem sido dada muita atenção a incidência e evolução da doença em pacientes mais jovens. 

A incidência relata em pacientes abaixo de 40 anos varia entre 2% e 4%. A maioria desses 

pacientes possui entre 20 e 40 anos de idade. 

 Estudos como de Souza et al (2016) têm demonstrado que doentes mais jovens 

apresentam prognóstico pior, com sobrevivência menor comparativamente aos mais idosos, fato 



 
 

não observado por outros. Todavia, os fatores para esse pior prognóstico seriam o estádio mais 

avançado da doença ao diagnóstico e a presença de tumores menos diferenciados. 

 Quando se compararam os estádios da doença em indivíduos mais jovens e mais velhos 

que 40 anos, afirmaram que nos mais jovens a doença apresentou-se em estádio mais avançado. 

Contudo, outros estudos não observaram essa diferença. Também é sabido que quanto mais 

indiferenciado o tumor é, pior o prognóstico, embora haja pouca evidência sobre esse aspecto. 

 

3.2 INCIDÊNCIA DE CÂNCER COLORRETAL PELA LOCALIZAÇÃO TUMORAL 

 

 Por muitos anos os dados sobre a distribuição do carcinoma no cólon e no reto 

demonstraram uma predominância de lesões retais por Monteiro Ep et al( 2016).  

 Nos Estados Unidos um número de relatos tem sido publicados documentando uma 

modificação na distribuição anatômica da doença. A experiência do End Results Group of the 

National Cancer Institute (2016), bem como de outros registros de tumores, foi revista e os 

resultados demonstraram um aumento gradual na proporção de carcinoma do cólon para o 

carcinoma do reto. Esses resultados foram confirmados por dados do Connecticut Tumour 

Registery.  

              A maioria dos autores parecem concordar sobre a distribuição dos tumores no cólon e 

reto. Portanto, aproximadamente 25% dos casos ocorrem no reto, cerca de 40% ocorrem no 

retossigmóide e sigmóide, 25% no cólon direito e 10% distribuído entre cólon transverso e cólon 

esquerdo em ordem decrescente de freqüência por Steele SR et al (2016). Entretanto, existem 

evidências recentes sugerindo que embora a ordem de frequência tenha permanecido a mesma, a 

partir do final dos anos 60 as proporções relativas mudaram com o desvio acentuado em direção a 

um aumento nas lesões de cólon direito. A distribuição do crescimento no interior do reto é de 

difícil avaliação porque os autores que estudaram o assunto utilizaram medidas diferentes quando 

da divisão do reto em segmento superior, médio e inferior.  

Um outro problema tem sido que a maioria dos dados são baseados em peças cirúrgicas e 

por isso alguns casos foram excluídos. Entretanto, o consenso parece ser que tirando-se pequenas 

variações, os cânceres retais são distribuídos equitativamente nos três segmentos do reto. 

 Os critérios utilizados para definir carcinomas sincrônicas do intestino grosso foram 

definidos por Warren e Gates (1932). Cada tumor deve ser distinto e deve ser excluída a 

possibilidade de que o tumor seja uma metástase do outro. Entretanto, os cânceres não 

necessitam ser diagnosticados ao mesmo tempo. Moertel et al (1958) estipularam arbitrariamente 



 
 

um período de 6 meses no qual os tumores devem ser diagnosticados para serem considerados 

sincrônicos. 

 A incidência relatada de tumores sincrônicos é variável ,Vasques et al (2010), e a razão 

provavelmente, é relacionada com o grau de assiduidade com que o resto do intestino é 

investigado após a detecção de uma neoplasia. Isso se aplica particularmente aos pacientes que 

tiveram inicialmente diagnosticado um carcinoma retal.  

 A incidência de carcinoma sincrônico varia de 1,5% a 8%, sendo que as maiores incidências 

foram encontradas em séries nas quais a colonoscopia foi utilizada para a avaliação de todos os 

pacientes. Tem sido relatado que os pólipos benignos ocorrem de 12% a 60% de pacientes com 

carcinoma único e 57% a 86% dos pacientes com carcinomas sincrônicos. 

 Estudos mais antigos enfatizavam a frequência com que os cânceres sincrônicos ocorriam 

no mesmo segmento cirúrgico. De 261 cânceres primários sincrônicos múltiplos, Moertel et al 

(1958) verificaram que 68% estavam confinados na mesma peça cirúrgica. Lasser (1978) encontrou 

62 casos de câncer primário sincrônico na sua série de 1002 pacientes, uma incidência de 6,2%> 

embora a maioria estivesse a uma distância de mais de 5 centímetros um do outro, pelo menos 

60% encontravam-se dentro do mesmo segmento cirúrgico. 

Entretanto, em estudos mais recentes que utilizaram a colonoscopia antes da cirurgia ou 

num período de até 6 meses a sucedendo, uma proporção muito mais alta encontrava-se fora do 

segmento padrão de ressecção. Esses achados reforçaram a opinião comum atual, defendida 

inclusive pelos autores, de que todos os pacientes com Câncer Colorretal devem ser submetidos a 

colonoscopia total e a mesma deve ser realizada, preferencialmente, antes da cirurgia.  

Nos pacientes com lesões estenóticas que não podem ser submetidos a colonoscopia, um 

exame endoscópico completo do cólon restante deve ser realizado dentro de 6 meses após a 

ressecção cirúrgica.  

 

3.3 INCIDÊNCIA DE CÂNCER COLORRETAL PELO SEXO 

 

 A distribuição por sexo da incidência de Câncer Colorretal na Inglaterra e País de Gales é 

aproximadamente igual. O mesmo ocorre nos Estados Unidos e, em estudos mais recentes, 

também foi constatado no Brasil. 

 Entretanto, quando se analisa separadamente as incidências de câncer de cólon e câncer 

de reto, observam-se algumas diferenças de distribuição de incidência em relação ao sexo. A 

proporção da incidência do câncer colônico, no Reino Unido, é de 2 homens para 3 mulheres e 



 
 

para o carcinoma retal é de 8 homens para 7 mulheres. Já nos Estados Unidos e no Brasil foi 

evidenciado que a proporção da incidência de câncer de cólon é de 7 homens contra 9 mulheres e 

para o carcinoma do reto é de 9 homens para 5 mulheres, dados de acordo com o Instituto 

Nacional do câncer ( INCA) de 2021. 

 

3.4 INCIDÊNCIA DE CÂNCER COLORRETAL AVALIANDO O RETORNO AS ATIVIDADES LABORATIVAS 

 

 Geralmente essa neoplasia aparece após a sexta década da vida. Entretanto, 2 a 8% dos 

tumores colorretais surgem em doentes com menos que 40 anos de idade. A detecção do Câncer 

Colorretal em jovens não deve ser diferente da forma usada nos doentes mais idosos, mas 

necessita de elevado índice de suspeita. Todavia, esse tipo de carcinoma vem sendo diagnosticado 

em estádios mais avançados entre os mais jovens, tendo como principal fator a  demora dos 

pacientes mais jovens em procurar auxílio médico. Entretanto, considerar-se que esse diagnóstico 

geralmente é de exceção para esse grupo etário. 

 A história familiar de Câncer Colorretal está presente entre 5% e 14% de todos os doentes 

e em 15% daqueles com menos que 40 anos, quando aplicados os critérios de Amsterdam. O 

Câncer Colorretal na população mais jovem é mais agressivo, é diagnosticado nos estádios mais 

avançados 

 e tem achados histopatológicos mais indiferenciados. São considerados como tumores mais 

indiferenciados aqueles com componente mucinoso, os com células em anel de sinete e os 

adenocarcinomas pouco diferenciados.  

O componente mucinoso e as células em anel de sinete são mais comuns no grupo mais 

jovem. O componente mucinoso é um dos fatores que influencia a sobrevivência dos doentes com 

Câncer Colorretal. O adenocarcinoma mucinoso é caracterizado pela presença de mucina 

extracelular que corresponda a mais que 50% do volume do tumor. Predomina em homens, tem 

localização preferencial no cólon direito, apresenta-se em estádios mais avançados, mais 

metástases peritoneais, embora com menos metástases hepáticas e menor taxa de ressecção 

curativa, embora a sobrevivência em 5 anos seja pior, como em todos os tumores mais 

indiferenciados.  

Tumores pouco diferenciados proliferam e produzem metástases mais rápido que os bem 

diferenciados. São maiores que os bem ou moderadamente diferenciados. A incidência de 

metástases linfonodais também é maior. Exceto pelo elevado índice de tumores mais 

indiferenciados em doentes jovens, não há diferenças na comparação com os mais idosos. 



 
 

 As taxas de mortalidade não revelam prognóstico menos favorável para os mais jovens. Os 

tumores estádio III, na classificação TNM, são mais comuns nos doentes mais jovens e as lesões 

estádio II são mais frequentes nos acima dos 45 anos.  

 No Reino Unido e nos Estados Unidos há um maior número de pacientes abaixo dos 50 

anos de idade diagnosticados e operados precocemente e com uma melhor resposta ao 

tratamento, apesar de a neoplasia ser considerada mais agressiva nessa faixa etária. Cerca de 90% 

dos pacientes diagnosticados com Câncer Colorretal abaixo dos 60 anos nos Estados Unidos 

possuem uma vida laborativa ativa e, desse total de pacientes diagnosticados, 62% retornam as 

suas atividades laborativas originais ou em outras atividades, sendo considerados “readaptados”, 

tanto os pacientes considerados “curados”, quanto os pacientes considerados “não curados” (com 

algum tipo de lesão residual, ainda sob controle) de acordo com Keighley et al (1998). 

Foi comprovado por Moertel et al (1958)  que tanto o paciente considerado “curado” após 

a cirurgia, quanto o paciente considerado “não curado”, mas com a doença sob controle, devem 

exercer algum tipo de atividade profissional. 

 Nos casos dos pacientes considerados “curados”, isso mantém a alta estima e uma mais 

rápida reintegração do paciente ao mercado de trabalho com diminuição do  índice de recidivas 

nos 5 anos subsequentes a cirurgia. Já nos casos dos pacientes considerados “não curados”, o 

exercício de atividades profissionais garante um melhor estado emocional e serve de estímulo a 

continuidade do tratamento com uma maior sobrevida de melhor qualidade de vida. 

 No Brasil o diagnóstico precoce dessas lesões em pacientes abaixo de 50 anos é mais difícil 

por diversos fatores, dentre eles o preconceito com o próprio diagnóstico da doença neoplásica e 

com os exames para se chegar a este diagnóstico. Isso dificulta o tratamento adequado e o 

sucesso no mesmo.  

Não se encontra uma estatística específica com relação a este assunto em nosso país, mas 

alguns estudos demonstram que após o diagnóstico de Câncer Colorretal, o paciente se afasta da 

atividade profissional e mesmo após o tratamento cirúrgico, seja ele curativo ou não, dificilmente 

retorna a exercer alguma atividade laborativa. 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DADOS OBTIDOS DO HCE 

 



 
 

 Os dados obtidos no Serviço de Coloproctologia do Hospital Central do Exército 

demonstraram que foram operados 342  pacientes com Câncer Colorretal nos últimos 10 anos.  

Assim, os dados pesquisados foram divididos de acordo coma faixa etária dos pacientes, a 

localização tumoral nos pacientes, o sexo dos pacientes e, por último, a capacidade laborativa dos 

pacientes com idade abaixo de 59 anos. 

 

4.1.1 Incidência do Câncer Colorretal por Faixa Etária 

 Dentre os pacientes tratados cirurgicamente no Serviço de Coloproctologia do Hospital 

Central do Exército nos últimos 10 anos, temos um total de 342 pacientes sendo o paciente de 

menor idade com 28 anos e o de maior idade com 93 anos. Observou-se a seguinte distribuição 

etária: 17 pacientes abaixo de 40 anos (5%), 14 pacientes entre 41 e 50 anos (4%), 55 pacientes 

entre 51 e 60 anos (16%), 103 pacientes entre 61 e 70 anos (30%), 137 pacientes entre 71 a 80 

anos (40%), 14 pacientes entre 81 e 90 anos (4%) e 02 paciente acima de 90 anos de idade (1%). 

Casos de Câncer Colorretal por Faixa Etária

Menor de 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos 61 a 70 anos

71 a 80 anos 81 a 90 anos Maior de 91 anos

 

                                        Fonte: Revisão de Prontuários do HCE, 2020 

 

 

4.1.2 Incidência do Câncer Colorretal Conforme a Localização Tumoral 

 

Quanto a localização tumoral no cólon e reto nos 342 pacientes operados, foram 

encontrados: 82 pacientes com lesão no reto (24%); 113 pacientes com lesão no sigmóide e 

retossigmóide (33%); 106 pacientes com lesão no cólon direito (31%), sendo 68 pacientes com 



 
 

lesão no ceco e 280 no cólon ascendente (20% e 82% respectivamente em relação ao total de 

lesões no cólon direito); 17 pacientes com lesão no cólon transverso (5%); e 24 pacientes com 

lesão no cólon esquerdo (7%). 

Dentro dessa casuística de 342 pacientes tratados, foram observados 2 casos de carcinoma 

sincrônicos, sendo um paciente de 67 anos com lesão no cólon direito e outra lesão no cólon 

transverso retirados na mesma peça cirúrgica, e outro paciente de 74 anos com lesão no cólon 

direito e outra lesão no reto, retiradas em peças cirúrgicas separadas. Ambos os pacientes eram 

do sexo masculino. Isso reflete numa estatística de 1,3% em relação ao total de pacientes 

operados no Hospital Central do Exército nos últimos 10 anos. 

 Encontrou-se, também, 1 caso de paciente do sexo feminino de 37 anos com polipose 

colônica, sendo submetida a colectomia subtotal e haviam lesões malignas evidenciadas através 

do exame histopatológico da peça cirúrgica. Esse caso corresponde a 0,6% do total de pacientes 

analisados. 

Casos de Câncer Colorretal Conforme a Localização

Reto Sigmóide e Retossigmóide Cólon Direito Cólon Transverso Cólon Esquerdo

 

                                  Fonte: Revisão de Prontuários do HCE, 2020 

 

4.1.3 Incidência do Câncer Colorretal por Sexo 

  

Com relação a distribuição pelo sexo, evidenciou-se um comprometimento de 205 

pacientes do sexo feminino com Câncer Colorretal, equivalendo a 60%, contra 137 pacientes do 



 
 

sexo masculino, cerca de 40% do total de pacientes operados nos últimos 10 anos. Ao se analisar 

somente a incidência de carcinoma colônico, percebe-se que, de um total de 260 pacientes 

operados, 169 pacientes são do sexo feminino (65%) e 91 pacientes são do sexo masculino (35%). 

Já com relação a incidência de câncer retal foram operados um total de 82 doentes, sendo 38 

pacientes do sexo feminino (46%) e 44 pacientes sendo do sexo masculino (54%).  
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                                                         Fonte: Revisão de Prontuários do HCE, 2020 

 

4.1.4 Incidência do Câncer Colorretal pela Capacidade Laborativa 

 

Para avaliação dos pacientes submetidos a cirurgia para Câncer Colorretal em idade 

laborativa no presente estudo, foram considerados os pacientes com idade abaixo de 60 anos 

(inclusive). Verificou-se que foram operados 86 pacientes e, desse total, 15 são militares do 

Serviço Ativo do Exército (17%), sendo 08 Oficial de Carreira, 06 Sargentos de Carreira e 01 

Sargento Temporário. Encontramos, também, 15 pacientes militares da reserva remunerada 

(17%), 14 pacientes pensionistas de militares (16%), 33 pacientes dependentes de militares (38%) 

e 24 pacientes servidores civis e/ou seus dependentes (29%).  



 
 

Casos de Câncer Colorretal por Capacidade Laborativa

Militares Ativos Militares Inativos

Pensionistas Dependentes de Militares

Servidores Civis e seus Dependentes

 

                               Fonte: Revisão de Prontuários do HCE, 2020 

 

Todos os militares do Serviço Ativo analisados neste estudo retornaram as suas atividades 

após recuperação da operação e liberação tanto do Serviço de Coloproctologia quanto do Serviço 

de Oncologia Clínica, ambos do Hospital Central do Exército, não havendo necessidade da 

passagem para Reforma Remunerada após o tratamento cirúrgico da neoplasia. Cabe ressaltar, 

também, que 01 desses militares operados no período analisado, possuía uma metástase 

hepática, sendo submetido a uma nova operação após tratamento cirúrgico do tumor de cólon 

primário, com retirada dessa metástase por completo, e mesmo assim ele permaneceu no Serviço 

Ativo. 

 

5. COMPARAÇÃO DOS DADOS DA LITERATURA COM OS DADOS DO HCE 

 

 Ao se comparar os dados da literatura pesquisada com os dados obtidos do Serviço de 

Coloproctologia do Hospital Central do Exército foram encontrados alguns dados semelhantes e 

outros com pouca diferença entre eles. Sendo assim, foi dividido a analise comparativa desses 



 
 

dados de acordo com a faixa etária, a localização tumoral, o sexo e a capacidade laborativa dos 

pacientes tratados cirurgicamente. 

5.1 Comparação dos Dados pela Faixa Etária 

  

Com base nos dados obtidos e comparando com a literatura pesquisada, evidenciou-se que 

a incidência de Câncer Colorretal dentre os usuários do sistema SAMMED/FUSEx foi equivalente 

com a população geral, sendo menor incidência abaixo dos 60 anos e acima de 81 anos, e maior 

entre 61 e 80 anos de idade, o que corresponde a sétima e oitava décadas de vida. 
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5.2 Comparação dos Dados pela Localização Tumoral 

 

 Comparando a localização tumoral encontrada em relação população geral, percebe-se que 

as lesões retais e nos cólons transverso e esquerdo se equivalem a literatura, porém houve uma 

pequena variação com redução na incidência de lesões no sigmóide e retossigmóide e uma 

pequena elevação na incidência de lesões no cólon direito.  



 
 

 

 

Já a incidência de carcinomas sincrônicos correspondem a literatura e a ocorrência de 

polipose colônica com malignização dos pólipos é considerado raro pela revisão bibliográfica 

realizada.  

 

5.3 Comparação dos Dados pelo Sexo 

 

Quando avalia-se a incidência de Câncer Colorretal quanto ao sexo entre a população geral 

e os pacientes operados no Serviço de Coloproctologia do Hospital Central do Exército, observa-se 

uma semelhança com a literatura geral. 

 



 
 

 

Porém ao ser comparado a incidência de carcinoma de cólon separadamente, vimos que 

essa variação assemelha-se mais com estatística dos Estados Unidos e do Brasil, já a análise da 

estatística do carcinoma de reto assemelha-se mais com a do Reino Unido. 
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5.4 Comparação dos Dados pela Capacidade Laborativa 

 

Em relação ao exercício profissional, foi difícil realizar alguma comparação com a literatura 

nacional devido a escassez de dados referentes a esse assunto, mas com análise da literatura 



 
 

internacional evidenciou-se que a maioria dos pacientes retornam a suas atividades originais ou 

em outras atividades similares.  
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OS  militares do Serviço Ativo, que foram operados, todos retornaram as suas atividades 

laborativas, não havendo necessidade de nenhum deles ser transferido para Reforma 

Remunerada. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 A incidência de Câncer Colorretal entre os usuários do sistema SAMMED/FUSEx apresenta 

pouca diferença em relação a população em geral observado nas literaturas referenciadas, sendo 

essas alterações um pouco mais evidentes em relação ao sexo e na localização tumoral no cólon e 

no reto. Assim, os militares podem ser acometidos de Câncer Colorretal como qualquer outra 

pessoa, mas podem se recuperar e ter uma boa qualidade de vida, se tratados adequadamente. 

 Ao final deste estudo, observou-se que o acometimento dos militares do Serviço Ativo do 

Exército pelo Câncer Colorretal não é comum, mas quando diagnosticados, são tratados e curados 

adequadamente. Esses militares tiveram a oportunidade de retornar a suas atividades habituais ou 

em outras (readaptados), mantendo uma vida laborativa ativa e uma boa qualidade de vida.  



 
 

Além disso, esses militares não oneraram o sistema previdenciário brasileiro, já com tantas 

dificuldades nos dias de hoje, e não fizeram jus ao benefício de isenção de Imposto de Renda por 

Doença Capitulada em Lei conforme a legislação atual permite. 

 Conclui-se que não há necessidade dos militares do Serviço Ativo passarem para Reforma 

Remunerada obrigatoriamente após tratamento adequado do Câncer Colorretal. 

Por conseguinte, cabe salientar, que a realização da prevenção do Câncer Colorretal é a 

melhor forma de evitar que o militar da ativa ou qualquer outro usuário em idade laborativa do 

Sistema SAMMED/FUSEx entre para o grupo de inativos do sistema previdenciário, enquanto 

poderia ser produtivo economicamente e/ou adquiram o benefício de Isenção de Imposto de 

Renda por Doença Capitulada em Lei, conforme Legislação Técnica em vigor. 

 Essa prevenção se faz através de consultas periódicas com médico coloproctologista e da 

realização de exames complementares e da colonoscopia periodicamente. 

 Com isso, os objetivos deste estudo foram alcançados e respondeu-se a todos os 

questionamentos realizados ao início deste trabalho. 

 Além disso, reitera-se a importância deste estudo para o Exército Brasileiro, basicamente 

os setores do FUSEx e de previdência que podem, agora, avaliar melhor os casos de Reforma 

Remunerada para militares do Serviço Ativo que realizaram tratamento adequado para Câncer 

Colorretal, adequando melhor a legislação técnica em vigor com sua revisão e validação pelo 

Estado Maior do Exército e aquém mais for competente. 
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