
RECOMENDAÇÕES
PARA O DIAGNÓSTICO

E TRATAMENTO
2015

ADENOCARCINOMA

DO RECTO INVASOR
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.
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A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).

O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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O Grupo de Investigação de Cancro Digestivo (GICD), 
com o objectivo de sistematizar e harmonizar o 
conhecimento e actuação dos seus membros no que 
concerne à patologia oncológica digestiva, decidiu 
realizar recomendações recorrendo a especialistas nas 
áreas abordadas e a um painel de peritos. Integrou 
ainda, nessas recomendações, toda a informação 
elaborada pela Direcção Geral de Saúde relativo a 
esses temas abordados.

PRICÍPIOS|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A decisão do tratamento do adenocarcinoma do recto 
(AR) depende do estádio da doença e deve ser tomada 
por uma equipa multidisciplinar dedicada (1-4).
A cirurgia é o tratamento de eleição no adenocarcino-
ma do recto ressecável. Nos doentes com adenocarci-
noma do recto localmente avançado a sobrevivência 
global e livre de doença depende do tratamento 
multimodal (5-6).
O tratamento do adenocarcinoma do recto deve ser 
realizado em centros com experiência, considerando o 
volume de doentes tratados e  equipas dedicadas (7-9).

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO DO 
ADENOCARCINOMA DO RECTO||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

O diagnóstico da doença inclui a história clínica com 
exame físico, nomeadamente um exame rectal digital, 
bem como os exames auxiliares de diagnóstico. Nestes 
devem estar incluídos o hemograma completo, o 
ionograma, a glicemia, a albumina e as proteínas 
totais, a função hepática e renal, o estudo da 
coagulação (tempo de protrombina e tempo de 
tromboplastina activado) e a colonoscopia total com 
biopsia. Tumores com uma extensão distal menor ou 
igual a 15cm da margem anal (medida por 

sigmoidoscopia rígida) são classificados como rectais, 
tumores mais proximais são classificados como do 
cólon. A rectoscopia rígida tem um papel na avaliação 
destes doentes.

Uma história médica familiar completa deve ser obtida 
para orientar o cirurgião na suspeita de síndrome 
neoplásicos hereditários. Nos doentes com critérios 
clínicos ou aumento da susceptibilidade familiar de 
cancro colorectal devem ser referenciados para 
avaliação genética (10-11).

Os níveis de Antigénio Carcinoembrionário (CEA) devem 
ser pedidos antes do tratamento electivo do cancro do 
recto para estabelecer um valor base e durante o 
período de seguimento para avaliar possíveis 
recorrências (12).
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O estadiamento do cancro do recto deve ser feito de 
acordo com o sistema TNM da AJCC, com definição do 
estádio clínico pré-tratamento e o estádio patológico 
pós-tratamento (13).

A ecoendoscopia baixa para os tumores mais precoces 
(cT1-T2) ou a ressonância magnética (RMN) pélvica 
para todos os tumores incluindo os mais precoces, são 
exames necessários para seleccionar os doentes para 
tratamento neoadjuvante e definir a extensão da 
cirurgia. A ecoendoscopia baixa pode ser preferível 
para distinguir entre tumores T1 e T2, mas é menos 
precisa na avaliação de grandes lesões (T4) e lesões 
estenóticas(14-16), porém tem-se revelado útil nos 
tumores que podem envolver o esfíncer anal.
O estadiamento ganglionar é menos preciso, 
independentemente dos exames utilizados. A 
sensibilidade e especificidade dos  exames de imagem 
para o estadiamento ganglionar foram de: TAC (55% e 

74%); Ecoendoscopia (67% e 78%) e RMN (66% e 76%), 
respectivamente (17).

A margem circunferencial tumoral (CRM) é definida 
como a distância mais curta entre o tumor rectal e a 
fascia mesorectal (TME) (18). A RMN pélvica é 
particularmente útil na avaliação desta margem, sendo 
a sua avaliação importante na delineação do 
tratamento com radiações a efectuar.
Todos os doentes portadores de cancro do recto devem 
ser estadiados com o objectivo de  despistar doença 
metastática à distância. Recomendamos o TAC 
toraco-abdomino-pélvico. (19). Em alternativa poderá 
ser prescrita a RMN do abdómen e pelve associada ao  
TAC torácico ou PET-TAC, embora o papel deste último 
seja ainda alvo de discussão tendo em conta os 
aspectos de efectividade e económicos.

Para o estadiamento das lesões precoces sugerimos a 
utilização da classificação de Haggitt et al e a 
subclassificação dos tumores T1 de acordo com a 
invasão da camada submucosa. (Tabelas 1 e 2)

TRATAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO

O tratamento do AR depende do estádio clínico da 
doença, podendo envolver tratamento endoscópico, 
cirúrgico, multimodal e paliativo.
Para facilitar a decisão, as opções de tratamento serão 
estratificadas de acordo com o estádio clínico da 
doença (13).

1. Estádio I (T1-2N0M0)

Nos casos mais favoráveis e mais precoces dos pólipos 
malignos (Haggitt 1-3, T1 sm (-2?) N0) recomenda-se a 
ressecção local (ex. endoscópico, transanal, microciru-
rgia endoscópica transanal (TEM)) (20,21) A ressecção 
deverá ser completa e não deverão estar presentes 
qualquer dos seguintes critérios desfavoráveis: a) mal 
diferenciado (G3/4); b) presença de invasão vascular e 
c) margem de ressecção menor ou igual a 2mm. Caso o 
tumor infiltre mais profundamente a submucosa 

(Haggit 4, T1 sm (2?)3) ou se for um tumor T2, o risco 
de recorrência tumoral ou metastização ganglionar é 
demasiado elevado (maior que 10%) e deverá ser 
recomendado cirurgia radical com excisão total do 
mesorrecto. A quimiorradioterapia só está indicada se 
a cirurgia estiver contraindicada. A braquiterapia 
endocavitária pode ser usada como alternativa à 
cirurgia local, isoladamente ou com quimiorradiotera-
pia neoadjuvante, mas a experiência com estes 
tratamentos, fora de centros especializados, ainda é 
limitada (22).

Nos doentes com neoplasias do recto cT1-2 N0, nos 
quais a excisão transanal não é apropriada, deverão ser 
submetidos a ressecção anterior do recto (RAR) ou 
amputação abdominoperineal do recto (AAP) com 
excisão total do mesorecto. Se o resultado patológico 
confirmar um pT1-2N0M0, o doente manter-se-á em 
vigilância, não necessitando de terapêutica adjuvante. 
Nos doentes portadores de neoplasias estadiadas 
patologicamente como pT3N0M0 de alto risco (Grau 
3-4; tumores perfurados ou em oclusão; presença de 
invasão linfovascular; menos de 12 gânglios isolados) 
ou como pT1-3 N1-2, poderá estar indicado quimiora-
dioterapia adjuvante com recurso às fluoropirimidinas.
A excisão total do mesorecto (TME) é obrigatória para a  
ressecção curativa dos tumores dos terços médio e 
inferior do recto. Para os tumores do terço superior, o 
mesorrecto deve ser idealmente seccionado pelo 
menos a 5cm da margem inferior do tumor (24,25). A 
TME assegura a remoção em bloco do tumor primário e 
mesentério, linfáticos e depósitos tumorais vasculares 
e perineurais associados, bem como preserva a função 
nervosa autónoma e reduz a hemorragia intraoper-
atória (23). É importante ter em conta  que a 
disseminação no mesorecto é  frequentemente mais 
distal que a observada no órgão; assim encontram-se 
depósitos tumorais até 3-4 cm abaixo da localização do 
tumor primário (25,26).
 
Para o controlo local, é fundamental obter uma 
margem radial adequada (CRM) (18). Uma CRM 
positiva é um factor  preditivo e independente de 
recorrência local e diminuição da sobrevivência global 
e livre de doença (27,28). A perfuração durante a 
ressecção de um tumor rectal é um factor de 
prognóstico adverso e está associado com um aumento 
significativo do risco de recorrência local e com uma 
redução da sobrevivência aos 5 anos (29,30).

A disseminação intramural distal é incomum e só é 
encontrada (a mais de 1cm) entre 4-10% de todos os 
casos (31,32). Uma margem distal de 2cm (órgão) 
remove a doença microscópica na maior parte dos 
casos (31). Para os tumores do recto distal abaixo ou 
na margem mesorectal, a margem de orgão de 1cm 
parece ser consensual, mas sempre associada à TME 
(31, 33-35).

A ressecção linfática proximal para o cancro do recto, é 
providenciada pela remoção da vascularização e 
linfáticos até ao nível da origem da artéria rectal 
superior (36,37). Apesar da laqueação da artéria 
mesentérica superior poder corresponder a um número 
maior de gânglios isolados, parece não haver diferença 
significativa na sobrevivência entre as duas técnicas; 
no entanto em doentes com gânglios suspeitos acima 
da artéria rectal superior, a ressecção deve ser 
estendida proximalmente para incluir os gânglios da 

raiz da artéria mesentérica superior (38). Na ausência 
de envolvimento clínico, também parece não ser 
necessário um esvaziamento ganglionar lateral 
alargado, para além da TME, uma vez que não parece 
haver benefício oncológico, e pode estar associado a 
aumento da disfunção urinária e sexual (39).
Os artigos sugerem uma menor taxa de deiscência 
anastomótica com manifestações clínicas e uma menor 
taxa de re-operações nos doentes submetidos a TME 
por carcinoma do recto (40).

Existe evidência actual de que a TME laparoscopica 
possa ser feita com resultados oncológicos 
equivalentes em comparação com a cirurgia por 
laparotomia, mas sempre realizada por cirurgiões com 
experiência em cirurgia videoassistida do cólon e recto, 
como foi demonstrado nos ensaios CLASICC, COREAN 
RCT, COLOR II (41-44).

2. Estádios II e III (cT3N0; qqT,N1-2)

É recomendada a radioterapia neoadjuvante, seguida 
de cirurgia radical que como já referimos inclui a TME, 
uma vez que promove a redução da taxa de recorrência 
local. A  terapêutica neoadjuvante pode incluir dois 
protocolos distintos:
a) Esquema curto de radioterapia, 25 GY, 5 Gy/fracção 
durante uma semana, seguida de cirurgia imediata 
(menos de 10 dias desde a primeira fracção de 
radiação) ou cirurgia diferida (8 a 12 semanas após a 
radioterapia), fundamentalmente nos doentes com 
co-morbilidades acentuadas (45-47).
b) Quimioradioterapia neoadjuvante (esquema longo) 
com doses convencionais de 1,8 a 2 Gy por fracção 
durante 5 a 6 semanas, numa dose total de 45 a 50 Gy 
com a administração concurrente de quimioterapia à 
base de 5-fluorouracilo (5-FU em infusão contínua ou 
terapêutica oral), seguido de cirurgia 8 a 12 semanas 
após (48-51).

Sempre que possível o tratamento neoadjuvante é 
preferido uma vez que este é mais eficaz e conduz a 
menor taxa de complicações locais que o tratamento 
adjuvante. Este aspecto foi alvo de um estudo 
publicado pelo Grupo alemão de cancro do recto, 
tendo-se verificado uma taxa de recorrência local de 
6% no grupo neoadjuvante versus 13% no grupo 
adjuvante, bem como uma taxa menor de complicações 
no grupo que recebeu quimioradioterapia neoadjuvante 
(52).

Apesar de o esquema curto neoadjuvante ser o 
preferencialmente usado em vários países do norte da 
Europa, nos EUA e na maior parte dos países Europeus 
o esquema longo foi o adoptado. Com este tratamento 
obtém-se uma diminuição da dimensão do tumor, 
facilitando a ressecção. Apesar de não ser esse o 
objectivo, o facto atrás descrito tem permitido um 
aumento da cirurgia poupadora de esfíncter. 
Adicionalmente está associado a uma resposta 
patológica completa de 15 a 20% dos casos tratados  
(53-55). O esquema curto de radioterapia é utilizado 
quando a neoplasia não envolve a fascia mesorectal, 
porém encontra-se na sua proximidade. Nestes 
doentes não se obteria um benefício adicional com a 
regressão tumoral. O esquema curto parece ser bem 
tolerado pelos doentes com menores taxas de 

toxicidade aguda grau 3 e 4 do que o observado no 
esquema longo (55). 
Caso se verifique que a distância do tumor à fáscia 
mesorectal é inferior a 2mm, deverá ser ponderado a 
necessidade de terapêutica com radiações adicional 
durante a cirurgia (radioterapia intraoperatória (RIO)), 
com o intuito de reduzir a taxa de recorrência local 
observada nestes doentes, apesar dos tratamentos 
clássicos.

3. Tumores localmente avançados

Nos tumores localmente avançados, potencialmente 
não ressecáveis (cT3 crm+, cT4), está indicado 
quimiorradioterapia neoadjuvante, 50,4 Gy, 1,8 
Gy/fracção com concomitante quimioterapia à base de 
5-FU (56,57). Este tratamento deve ser seguido de 
cirurgia radical 8 a 12 semanas após. Em doentes 
muito idosos (80 ou mais anos) e em doentes sem 
condições para quimiorradioterapia neoadjuvante, o 
esquema curto de radioterapia neoadjuvante com 
cirurgia deferida cerca de 8 semanas após, pode ser 
uma opção (58,59). As combinações de 5-FU com 
outros citotóxicos tais como oxaliplatino ou irinotecan 
ou drogas biológicas foram extensamente estudadas 
em estudos de fase II. Porém os resultados não são 
conclusivos (60). Neste grupo pode estar indicada a 
RIO.

4. Tratamento sistémico do cancro do recto (drogas e 
várias opções)

A maior parte das estratégias terapêuticas no contexto 
adjuvante do cancro do recto, são recomendações 
inferidas dos dados do cólon. Os dois principais 
componentes de  modalidade terapêutica adjuvante no 
recto são a radioterapia pélvica e a quimioterapia à 
base de 5-FU. De relembrar que a quimiorradioterapia 
neoadjuvante é preferível ao respectivo tratamento 
adjuvante, nos doentes com tumores transmurais 
(T3/4) ou N+.

A radioterapia adjuvante isolada reduz significativa-
mente o risco de recorrência local aos 5 anos quando 
comparado só com a cirurgia, mas sem aumento da 
sobrevivência (80). Nos doentes com cancro do recto 

ressecado, estádios II/III, não submetidos a terapêutica 
neoadjuvante, recomendamos uma terapêutica 
adjuvante combinada com quimioterapia e radiação 
pélvica com o uso concurrente de uma fluoropirimidina 
como radiosensibilizador (81-91).

5 . Doença metastática

Nesta situação clínica, vários factores devem ser tidos 
em conta:  a idade, performance status, comorbili-
dades, preferência do doente e a extensão do tumor 
primário e da doença metastática. Assim, o plano 
terapêutico deve ser individualizado de acordo com o 
doente, extensão da doença e se é primariamente 
ressecável ou requer diminuição do tamanho tumoral 
que assegure a ressecção cirúrgica com margens livres. 
Esta doença poderá ser síncrona ou metácrona e 
poderá envolver o abdómen, o tórax ou ambas as 
cavidades. A dimensão da doença metastática é 

também um factor a ter em conta. Dado a necessidade 
de terapêutica multimodal e a experiência de várias 
especialidades, estes doentes devem ser sempre 
avaliados por uma consulta multidisciplinar específica 
que inclua cirurgiões com competências em cirurgia 
hepática, torácica e peritoneal.

5.1 Metastização hepática

O tratamento da metastização hepática é uma área em 
constante evolução, uma vez que está implicitamente 
ligada à experiência dos centros cirúrgicos, 
capacidades técnicas e a evolução da terapêutica 
sistémica. Porém, esta só deve ser realizada em 
centros de referência. De um modo geral, a doença 
metastática hepática até 5cm (junção dos diâmetros 
das várias lesões vs lesão única), unilobar, sem 
envolvimento vascular e biliar crítico, com CEA inferior 
a 100 …,  a abordagem é primariamente cirúrgica. Caso 

a doença metastática hepática seja bilobar e superior a 
5cm e CEA superior a 100, mas sem envolvimento 
vascular ou biliar crítico a abordagem primária é 
quimioterapia neoadjuvante (4-6 ciclos), incluindo as 
drogas mais eficazes. A termoablação com micro-ondas 
ou radiofrequência têm um papel no tratamento das 
metástases hepáticas como tratamento primário, ponte 
para a ressecção ou alargamento de margens. Sempre 
que haja envolvimento vascular ou biliar crítico, a 
terapêutica de conversão com quimioterapia está 
indicada. Quando ocorre progressão das metástases 
hepáticas durante a quimioterapia, apesar destas 
serem ressecáveis, deverá ser considerado primaria-
mente o tratamento com recurso a agentes citotóxicos 
distintos, uma vez que a doença não está controlada. A 
ausência de um volume hepático residual superior ou 
igual a 35% deve ser avaliado a necessidade de 
embolização da veia porta e cirurgia iterativa. Em 
situações especiais, poderá ser avaliada a utilidade da 
radioembolização com Ytrium, a terapêutica com 
esferas carregadas com agentes citotóxicos e mesmo o 
transplante hepático (estas situações especiais não 
serão abordadas nestas recomendações dado a 
complexidade em harmonizar um protocolo). 

5.1.1 Metástases síncronas

Nos doentes com metastização hepática síncrona 
conhecida poderão ser tratados com cirurgia hepática 
concomitante, uma estratégia em 2 tempos que 
envolva a cirurgia hepática primeiro ou que envolva a 
cirurgia hepática em segundo tempo. A definição desta 
estratégia depende dos sintomas que a neoplasia 
primária determina, a sua dimensão e a existência ou 
não de outros focos de metastização sistémica. Nos 
casos em que o tumor do recto é sintomático, o 
tratamento do tumor rectal é sempre a indicada 
(derivação vs ressecção). Sempre que possível o 
tratamento concomitante do primário e das 
metástases hepáticas deve ser realizado. Perfilhamos o 
tratamento das metástases hepáticas em primeiro 
lugar de acordo com os princípios acima enunciados. 
Sempre que o tratamento da metastização hepática 
implique ressecção major (que envolva 3 ou mais 
segmentos hepáticos) ou perdas hemáticas substanci-
ais, a cirurgia do tumor primário deve ocorrer em 
segundo tempo.

Quando as metástases hepáticas síncronas são 
identificadas durante o acto operatório, deve-se 
proceder à ressecção síncrona se não houver outro 
foco neoplásico, se for ressecável e se a equipe 
cirúrgica estiver habilitada a realizar a cirurgia 
hepática. Nos casos em que implique uma ressecção 
major ou a equipe cirúrgica não estiver habilitada, esta 
deve ser diferida.

5.1.2 Metástases metácronas

O tratamento das metástases hepáticas metácronas 
inclui os princípios previamente definidos para o 
tratamento da metastização hepática (4.1).

5.2) Metastização pulmonar
O tratamento das metástases pulmonares é 
usualmente sistémico. Porém, sempre que as 
metástases sejam ressecáveis e não haja evidência de 
disseminação da doença, o tratamento locorregional 
das metástases pulmonares com recurso à cirurgia ou 
termoablação pode estar indicado. Caso haja doença 
pulmonar com indicação de ressecção e doença 
hepática passível de tratamento cirúrgico, o 
tratamento das metástases hepáticas deve ser sempre 
realizado em primeiro tempo, dado que geralmente a 
sua progressão é mais rápida.

5.3) Carcinomatose peritoneal
Os doentes com cancro do recto e com carcinomatose 
peritoneal ou com alto risco de a desenvolver podem 
ser candidatos a cirurgia de ressecção com citorre-
dução e quimioterapia hipertérmica perioperatória 
(HIPEC) de início. De qualquer maneira os doentes com 
carcinomatose peritoneal secundária a carcinoma do 
recto e tratados com cirurgia e HIPEC têm um mau 
prognóstico (100-101)

5.4) Quimioterapia paliativa 

5.5) Radioterapia paliativa
O cancro do recto localmente avançado e a recorrência 
pélvica podem causar morbilidade pélvica, nomeada-
mente sob a forma de hemorragia, efeito de massa, 
dores. Nestes casos e nos dos doentes que não estão 
medicamente aptos para uma cirurgia ou para um 
tratamento oncológico multimodal, a radioterapia 

pélvica paliativa parece ser importante no alívio desses 
mesmos sintomas, embora não haja um esquema de 
radioterapia consensual. (120,121)

5.6) Cirurgia paliativa
Os tumores localmente avançados irressecáveis que 
tenham tido boa resposta à quimioterapia sistémica 
paliativa, tornando-se potencialmente ressecáveis, 
devem ser submetidos a cirurgia de ressecção.
Parece haver um potencial benefício na sobrevivência  
nos doentes submetidos a ressecção paliativa do tumor 
primário (130-133). As opções cirúrgicas para o 
tratamento do cancro do recto sintomático (oclusivo, 
hemorrágico) incurável, incluem a ressecção do cancro 
e anastomose primária ou a criação de ostomia 
(derivativa ou terminal).

5.7) Opções paliativas não cirúrgicas
A colocação de uma prótese metálica auto-
expansivel endoluminal pode ser necessária para 
paliação de sintomas obstructivos relacionados
com tumor do recto. Relativamente à cirurgia
paliativa apresentam uma recuperação mais
rápida e um menor tempo de internamento
(140-142). Se o tumor não for totalmente obstructivo, a 
electrofulguração ou a ablação por laser podem ser 
uma opção para manter latente o lúmen intestinal 
(143-150).

6) Estomaterapia 
Todos os doentes que, em virtude da cirurgia 
programada, poderão vir a necessitar de um estoma, 
deverão ser referenciados pré-cirurgicamente para 
uma consulta de estomaterapia. Os doentes que foram 
submetidos a uma ostomia de eliminação sem 
referenciação prévia (exemplo: cirurgia de urgência), 
deverão sê-lo no pós-operatório. Um aconselhamento 
adequado por parte da enfermeira de estomaterapia 
virado para a reabilitação dos doentes ostomizados, 
minimiza as consequências biopsicossociais que 
surgem com a ostomia (160).

No pré-operatório torna-se vital a pré-marcação do 
local do estoma de eliminação digestivo para evitar 
más localizações e consequentes problemas futuros. 
São também mostrados os dispositivos que permitem o 
seu manuseamento ainda numa fase precoce.

No pós-operatório é reforçado o ensino, visando o 
auto-cuidado como o objectivo principal. Neste ensino 
deve ser sempre incluído o cuidador. Deverão ser 
focados os seguintes temas: a higiene, a alimentação, o 
vestuário e a aplicação dos dispositivos e acessórios. 
Na fase de seguimento reforçam-se as acções positivas 
e aborda-se a sexualidade com eventual encaminha-
mento para as especialidades de urologia ou 
ginecologia. Também nesta fase é importante o ensino 
da técnica de irrigação, restricta aos doentes 
portadores de colostomia do cólon descendente ou 
cólon sigmoide, o que permite que seja recuperada a 
continência. 

7) Tratamento de suporte

8) Anatomia patológica
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