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Tratamento endoscópico do câncer retal precoce
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Resumo

Relata-se um caso de tratamento endoscópico de câncer 

retal precoce. Paciente do sexo masculino, 63 anos, foi 

admitido no Serviço de Endoscopia do Hospital Ana Costa 

para a realização de colonoscopia para seguimento de 

doença diverticular dos cólons. Durante o procedimento, 

além da diverticulose, observou-se lesão plano-elevada 

em reto médio, que foi ressecada em bloco com alça de 

polipectomia precedida de injeção de solução de azul de 

metileno na submucosa. A peça foi submetida a estudo 

anatomopatológico, que evidenciou adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado com margens circunferen-

ciais livres. Foi realizada ecoendoscopia transrretal perile-

sional, com o intuito de detectar a presença de neoplasia 

residual e acometimentos linfáticos e vasculares com 

resultados negativos. A conduta a seguir foi a realização 

de seguimento com retossigmoidoscopia fl exível e colo-

noscopia para detecção de recidiva do tumor.

Unitermos: Câncer Retal Precoce.

Summary

We report a case of endoscopic treatment of early rectal 

cancer. A male patient, 63 years, was admitted to the 

Endoscopy Unit, Hospital Ana Costa, Santos, SP, for colo-

noscopy to follow-up colon diverticular disease. During 

the procedure, beyond diverticulosis, a high level lesion 

in medium rectum was observed, which was resected 

en bloc with polipectomy loop preceded by injection 

of methylene blue in submucosa. The piece underwent 

pathologic evaluation, which showed moderately differen-

tiated adenocarcinoma with free circunferencial margins. 

It was performed perilesional transrretal ultrasound in 

order to detect the presence of residual neoplastic super-

fi cial vascular and lymphatic affections with negative 

results. The path to follow was to conduct screening with 

fl exible retosigmoidoscopy and colonoscopy for detection 

of recurrence tumor.

Keywords: Early Rectal Cancer. 

Introdução 

O câncer colorretal é a neoplasia mais comum do trato 

digestório e a terceira causa de morte por neoplasias 

nos países ocidentais.1 O câncer retal representa menos 

de 30% de todos os cânceres colorretais. O número de 

casos novos de câncer colorretal no Brasil, fornecidos 

pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) em 2010, foi 

de 13.310 casos em homens e 14.800 em mulheres. 

O número de mortes registrados em 2007 foi de 11.322 

casos, sendo 5.305 homens e 6.017 mulheres.2 É mais 
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incidente em indivíduos caucasianos, com idade entre 70-79 

anos, casados e com nível socioeconômico médio.3 

Existem alguns fatores de risco que predispõem o desen-

volvimento de câncer colorretal, como os genéticos (poli-

pose adenomatosa familiar e síndrome de Lynch), ambien-

tais (uso de álcool, dieta pobre em frutas, vegetais e fi bras 

e ricas em gorduras) e as doenças infl amatórias intestinais.4 

A tese da sequência adenomacarcinoma mostra que os 

pólipos adenomatosos evoluem lentamente para câncer. 

Uma maneira de prevenir o aparecimento de tumores seria a 

detecção e remoção dos pólipos antes de eles se tornarem 

malignos.5 

A realização do rastreamento de câncer colorretal é uma 

signifi cativa ferramenta para seu diagnóstico precoce, 

com importante impacto na morbimortalidade. Os exames 

necessários para a sua realização são toque retal, retossig-

moidoscopia fl exível e pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

The American Cancer Society recomenda a realização anual 

de toque retal em pacientes com mais de 40 anos, pesquisa 

anual de sangue oculto nas fezes em pacientes com mais 

de 50 anos e retossigmoidoscopia fl exível a cada 3-5 anos 

em pacientes com mais de 50 anos. Se houver pesquisa 

de sangue oculto nas fezes positiva ou alterações no toque 

retal ou na retossigmoidoscopia fl exível, é mandatória a 

realização de colonoscopia.6 

A defi nição de câncer retal precoce baseia-se no fato da 

lesão estar limitada à mucosa e submucosa, independen-

temente de acometimento linfonodal, localizado nos últimos 

11 cm proximais à borda anal.7,8 A ressecção endoscópica 

do câncer retal precoce representa grande benefício para 

os pacientes porque preserva a função esfi ncteriana, além 

de promover baixa mortalidade e rápida recuperação.9 

O prognóstico dos pacientes depende da profundidade 

de invasão do tumor, número de metástases linfonodais 

e comprometimento da margem circunferencial da peça 

ressecada.10

RELATO

Paciente do sexo masculino, de 63 anos de idade, cauca-

siano, procurou atendimento no Serviço de Endoscopia do 

Hospital Ana Costa, Santos, SP, para realização de colonos-

copia para seguimento de doença diverticular dos cólons.

À colonoscopia, foram observados inúmeros óstios diverticu-

lares, predominantes em sigmoide, sem sinais de processo 

infl amatório atual ou recente. Em reto médio, foi evidenciada 

lesão plana-elevada (0-IIa-IIc) com superfície irregular, 

medindo aproximadamente 10 mm de diâmetro em seu maior 

eixo com leve depressão em seu ápice (Figura 1). 

Procedeu-se a marcação dos bordos com ponta de alça de 

polipectomia (Figura 2), seguida de injeção de solução de 

azul de metileno a 1% na submucosa; foi então realizada 

mucosectomia, com alça de polipectomia, sendo a lesão 

retirada em bloco.

O estudo anatomopatológico revelou fragmentos de 

mucosa intestinal contendo estrutura parcialmente subs-

tituída por neoplasia de células epiteliais, formando glân-

dulas e algumas projeções papilíferas – adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado. O pleomorfi smo nuclear era 
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Figura 1. Lesão plana-elevada em reto médio.

Figura 2. Marcação dos bordos com ponta de alça de 
polipectomia.
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discreto e com hipercromasia, além de frequentes mitoses. 

As margens circunferenciais da lesão eram de aproximada-

mente 5 mm (Figuras 3, 4 e 5).

O local da ressecção foi submetido à avaliação por ecoen-

doscopia transrretal, que evidenciou áreas de cicatrização 

de aspecto normal após a mucosectomia endoscópica 

com hiperecogenicidade irregular da parede, no qual se 

verifica fusão das terceiras e quartas camadas no local 

e ausência de acometimento linfonodal e vascular perile-

sional (Figura 6-A).

REVISÃO DA LITERATURA 
Em 1826, Lisfranc foi a primeira pessoa no mundo a ressecar 

uma lesão cancerosa retal por via transanal. Naquela época, o 

tratamento mais realizado para o câncer retal era a confecção 

de colostomia para prevenir a obstrução, como descrito por 

Amussat em 1839. Em 1885, Kraske et. al. abordaram o câncer 

retal por acesso transsacral (remoção do cóccix e sacro distal 

com preservação do ânus e musculatura adjacente).

Em 1908, Ernest Miles desenvolveu a técnica de ressecção 

abdominoperineal, após observar a elevada taxa de recor-

rência quando se realizava a ressecção local devido à dissemi-

nação linfática. Em 1947, esta modalidade cirúrgica começou 

a ser realizada com maior frequência devido ao advento da 

transfusão sanguínea. 

As desvantagens da ressecção abdominoperineal incluem 

necessidade de estoma permanente e altas taxas de morbi-

mortalidade. Dixon demonstrou a segurança da técnica da 

ressecção anterior no fi nal dos anos 40, mas o seu uso foi 

popularizado nos anos 70 com o advento do uso de grampe-

adores circulares que facilitaram a realização da anastomose 

retal baixa e até a anastomose coloanal. Devido às compli-

cações inerentes à cirurgia (impotência sexual, disfunção 

urinária e lago anastomótico), a tendência do tratamento do 

câncer retal precoce foi por via local, primeiramente tran-

sanal e após, endoscópica.11
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Figura 3. Transição entre mucosa retal normal 
(esquerda) e tumoral (direita). HE 100x.

Figura 6-A: Áreas de cicatrização de aspecto normal com 
conteúdo hiperecóico irregular da parede (SETA); B: Fusão 
das terceiras e quartas camadas.

Figura 4. Área central do tumor com leve depressão.
HE 100x.

Figura 5. Glândulas tumorais infi ltrando mucosa.
HE 100x.
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Atualmente, a Classifi cação Macroscópica do Câncer Precoce 

do Cólon e Reto utilizada no Japão é a seguinte (Figura 7):

Os carcinomas precoces do reto podem ser de dois tipos: 

1) polipoides (Ip, Isp, Is); 2) superfi ciais ou não-polipoides 

(IIa, IIb, IIc ou mistos como IIa+IIc e IIc+IIa). Além destas 

formas macroscópicas, pode-se acrescentar as lesões de 

espraiamento lateral. 

As neoplasias de crescimento horizontal possuem dois 

subtipos: 1) as superfi ciais com glândulas tubulares e 

macroscopicamente IIa, IIb, IIc, ou mistas, com, no máximo, 

20mm de tamanho; 2) as de espraimento lateral ou superfi -

cial, com glândulas vilotubulares ou vilosas, arranjadas lado a 

lado, ou adenocarcinomatosas, medindo entre 20 e 30mm. 

A morfologia dos carcinomas precoces polipoides é: 1) séssil 

desde o começo; 2) séssil na evolução de um carcinoma 

pediculado submucoso, e 3) séssil após invasão submucosa 

de um carcinoma superfi cial. A maioria dos adenomas é de 

sésseis quando pequenos, nos quais, ao longo do tempo, 

permanecem pequenos ou crescem ou ocorre transfor-

mação carcinomatosa. Vale lembrar que existe a possibili-

dade de uma lesão ser carcinomatosa desde pequena.

As lesões superfi ciais do reto podem ser superfi cialmente 

elevadas, planas ou deprimidas, em que a altura ou a 

depressão não pode ultrapassar o dobro da espessura da 

mucosa normal (800-1500 micrômetros). As formas poli-

poides são mais frequentes que as superfi ciais e deprimidas 

(alto grau de atipia celular), requerendo o uso de apare-

lhos com alta resolução óptica e cromoscopia com azul de 

metileno a 0,05% e índigo-carmin a 0,4% para aumentar a 

acurácia de identifi cação da lesão. Os sinais indiretos suges-

tivos de neoplasia superfi cial são a presença de pontos 

brancos, perda do padrão vascular, indentação, pontos de 

sangramento espontâneo e pregas convergentes. Nas lesões 

superfi cialmente elevadas, as glândulas são maiores que as 

do epitélio normal, nas planas são iguais e nas deprimidas, 

menores. As neoplasias superfi ciais, discretamente elevadas 

(IIa), planas (IIb) ou deprimidas (IIc) ou suas combinações, 

possuem coloração rosa ou avermelhada compatíveis histo-

logicamente com adenomas.

As deprimidas geralmente correspondem a carcinomas e 

possuem elevação marginal com pontos brancos adjacentes. 

Deve-se diferenciar estas lesões de angiodisplasias, lesões 

infl amatórias e traumáticas. A maioria destas lesões mede 

menos que 2cm, pois as maiores correspondem às neopla-

sias avançadas. 

A lesão de espraiamento lateral mede em torno de 2-3cm 

e é subdividida em tipo 1 (neoplasias rastejantes e tumores 

de agregação nodular) e tipo 2 (adenomas vilosos do tipo 

em tapete). Pode ser classifi cada em granulares, nodulares 

e planas.

Os fatores prognósticos de carcinomas em adenomas são 

baseados no grau de invasão neoplásica de acordo com a 

Classifi cação de Haggitt Modifi cada (Figura 8).

Tratamento Endoscópico do Câncer Retal Precoce/ Modelo
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Figura 8. Classifi cação de Haggitt Modifi cada.
A primeira lesão corresponde a pólipo séssil e a 
segunda, ao pólipo pediculado.

Haggitt 4

Haggitt 1

Haggitt 3

Haggitt 2

Haggitt 4

Haggitt 0

Haggitt 2

Seção de 
polipectomia

Mucosa

Submucosa

Mucosa 
muscular

Musculatura
própria 

Figura 7. Classifi cação Macroscópica Japonesa do 
Câncer Precoce do Cólon e Reto.

Ip  Pediculado

Isp Subpediculado

Is Séssil

IIa Superfi cialmente elevado

IIa + IIc  Superfi cialmente elevado 
com depressão

IIb Plano

llc Deprimido

llc + lla Deprimido com bordas 

superfi cialmente elevadas

Tratamento Endoscópico do Câncer Retal Precoce
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A classifi cação baseia-se nos níveis de invasão da lesão 

(nível 0-carcinoma não-invasivo; nível 1-invasão da cabeça 

do pólipo Ip; nível 2-invasão do colo do pólipo Ip; nível 

3-invasão do pedículo do pólipo Ip; nível 4-invasão da base 

do pólipo Ip). Todos os pólipos sésseis com carcinoma inva-

sivo são considerados nível 4. A incidência de metástases do 

nível 0 a 3 é muito pequena e a partir do nível 4 (invasão de 

submucosa) é que se observam metástases linfonodais em 

até 10% dos casos. Acresce ainda que a invasão da submu-

cosa até a profundidade de 1000 micrômetros (sm1) apre-

senta taxa de metástases linfonodais desprezível.12

Ainda em relação à macroscopia, com o advento da colo-

noscopia com magnifi cação de imagem, pode-se estudar a 

microssuperfície da mucosa colorretal associando-se à apli-

cação de cromoscopia para a realização de diagnóstico dife-

rencial entre lesões neoplásicas (adenomas) e não-neoplá-

sicas, lesões mucosas e extramucosas, além de determinar 

a extensão lateral de uma lesão e realçar áreas de invasão 

da submucosa. 

Pela classifi cação proposta por Kudo, modifi cada por 

Takahiro Fujii, pode-se avaliar o padrão de abertura das glân-

dulas intestinais de Lieberkühn (PITS), que possui corre-

lação importante com o diagnóstico histológico da lesão. A 

Classifi cação de Kudo modifi cada pode ser subdividida em 

neoplásicos (IIIs, IIIl, IV e V) e não-neoplásicos (I e II). As 

do tipo I (mucosa normal) possuem padrão arredondado 

e correlacionam-se com pólipos infl amatórios. As do tipo II 

possuem padrão de criptas estreladas e correlacionam-se 

com pólipos hiperplásicos. As do tipo IIIs, IIIl e IV possuem 

padrões, respectivamente, tubulares pequenos, tubulares 

grandes e cerebroides, correlacionando-se com neoplasias. 

As do tipo V possuem padrão de desorganização estrutural 

ou ausências de criptas e se correlacionam com neoplasias 

invasoras de submucosa (Figura 9).13

Em relação à microscopia do câncer retal precoce, é neces-

sária a explicitação de alguns conceitos histológicos. O 

conceito de displasia baseia-se no fato da transformação 

neoplásica não-invasiva do epitélio. Pode ser graduada 

em leve, moderada, intensa e carcinoma in situ (limitada à 

membrana basal do epitélio), de acordo com a intensidade 

das alterações celulares como núcleos hipercromáticos, 

aumentados e estratifi cados, aumento da razão núcleo-

citoplasma, depleção de muco e alterações arquiteturais. 

Abaixo, lista-se um quadro com a progressão biológica e a 

terminologia utilizada por diversas sociedades (Quadro 1).

As técnicas de tratamento endoscópico são: 1) Mucosec-

tomia Simples; 2) Mucosectomia com Cap (cilindro); 3) 

Dissecção Submucosa Endoscópica (Endoscopic Submu-

cosal Dissection) e 4) Microcirurgia Transanal Endoscópica 

(TEMS-Transanal Endoscopic Microsurgery).

Na Mucosectomia Simples, deve-se proceder ao posicio-

namento do colonoscópio de modo que a lesão fi que loca-

lizada no quadrante inferior direito, seguida de injeção de 

20-40mL de solução hipertônica na submucosa (glicerol a 

10%, frutose a 5%, dextrose a 50%, hialuronato de sódio, 

adrenalina e solução salina, adrenalina e índigo-carmin). 

A injeção de solução na submucosa disseca o epitélio da 

muscularis própria, diminuindo as chances de perfuração 

e de implantes neoplásicos na submucosa local. Após, 

procede-se à apreensão da lesão com alça de polipectomia 

seguida de ressecção com auxílio do bisturi elétrico. 
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Figura 9. Classifi cação de Kudo das criptas (PITS), 
modifi cada por Takahiro Fujii.

HistologiaMorfologiaTipo de cripta

Não-neoplásico

Neoplásico

Tipo I Redonda

estelar

Pequena

Tubular

Cerebroide

Ausente

Irregular

Normal

Hiperplásico

Adenoma tubular

Adenoma viloso

Ca invasivo

Displasia grave ou Ca intramucosoTipo IIIs

Tipo IIIL

Tipo IV

Tipo V

Tipo II

Quadro 1. Comparação das terminologias 
recomendadas pelas diversas sociedades no relatório 
anatomopatológico de displasia e carcinoma em 
pólipos colorretais

Progressão
Biológica

Diretriz do 
American 
College of 

Gastroenterology

TNM
Organização 
Mundial da 

Saúde

Society of 
Surgery 
of the 

Alimentary 
Tract

Japanese 
Classifi cation 
of Colorectal 
Carcinoma

Displasia leve
Displasia de baixo 

grau
TO

NIE* 
glandular de 
baixo grau

Benigno Atipia leve

Displasia 
moderada

Displasia de
baixo grau

TO
NIE* 

glandular de 
baixo grau

Benigno
Atipia

moderada

Displasia
intensa

Displasia de
alto grau

TO
NIE* 

glandular de 
alto grau

Benigno
Atipia

intensa

Carcinoma
in situ

Displasia de
alto grau

Tis
NIE* 

glandular de 
alto grau

Carcinoma 
in situ

Adenocarcinoma 
intramucoso

Adenocarcinoma 
intramucoso

Displasia de
alto grau

Tis – –
Adenocarcinoma 

intramucoso

Adenocarcinoma 
invasivo Carcinoma T1 Carcinoma Carcinoma Carcinoma

*NIE= Neoplasia Intraepitelial
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Na Mucosectomia com Cap, realiza-se a localização e 

marcação da lesão com auxílio do índigo-carmin e marcação 

dos bordos da lesão com margem de, pelo menos, 2 mm 

da lesão. O aparelho é retirado e reintroduzido até a lesão 

com o Cap fi xado. Injeta-se solução de adrenalina e salina na 

submucosa (20-40 mL) e após, abre-se a alça de polipec-

tomia de modo que ela alce a lesão. Após a captura da lesão, 

realiza-se sucção da lesão para o interior do Cap, seguida de 

ressecção com auxílio do bisturi elétrico.

Na Dissecção Endoscópica Submucosa, utiliza-se um bisturi 

com ponta recoberta com esfera cerâmica (insulated-tip 

electrosirurgical knife: IT-knife) para limitar a profundidade 

de dissecção da submucosa local. Indicada para lesões de 

grande diâmetro. As complicações da mucosectomia são 

hemorragia, perfuração e recorrência local.14

TEMS é realizado com um endoscópio especial com 45 mm 

de diâmetro e 25 mm de comprimento (Figura 10). Lesões 

localizadas anteriormente até 10 cm, lateralmente até 15 cm 

e posteriormente até 20 cm da margem anal, podem ser reti-

radas por visão direta.15

DISCUSSÃO 
Em indivíduos assintomáticos com mais de 50 anos subme-

tidos à colonoscopia, a prevalência de adenocarcinoma é de 

0,8%, dos quais 50% são estadio 0 (TisN0M0) ou estadio I 

(T1N0M0 ou T2N0M0).16

A excisão local do câncer retal deve considerar o risco de 

acometimento linfonodal, a incidência de recorrência local, 

a mortalidade operatória e risco de disfunção anorretal. O 

diagnóstico da lesão em fase precoce oferece a opção de 

se realizarem ressecções locais com baixo risco operatório. 

As opções são a ressecção endoscópica e microcirurgia tran-

sanal endoscópica (TEMS).17 A ressecção endoscópica do 

câncer retal precoce efi caz deve se enquadrar nos seguintes 

critérios: 1) adenocarcinoma bem ou moderadamente dife-

renciado; 2) invasão do terço superior da submucosa (sm1) 

até profundidade menor que 1000 micrômetros; 3) margens 

de segurança de, pelo menos, 1 mm, e 4) ausência de invasão 

vascular ou linfática.18,19 A taxa de cura para esta modalidade 

de tratamento é de 97%.20

Pacientes com estadiamento T1 são os grandes candidatos 

ao TEMS e aqueles com estadiamento T2 podem realizar o 

procedimento, desde que realizem tratamento complementar, 

geralmente quimiorradioterapia, se indicados. A ressecção de 

tumores grandes por TEMS pode ocasionar perda do volume 

retal e estenose da anastomose após reparo primário após 

a excisão. Lesões T3 não são candidatas à TEMS curativa, 

exceto para pacientes com alto risco cirúrgico. Todos os 

pacientes com qualquer tipo de acometimento linfonodal 

devem realizar ressecção radical porque a ressecção endos-

cópica não pode tratar e avaliar os linfonodos acometidos.21 

Os critérios para a realização da TEMS são tumor mobilidade, 

tamanho menor que 3,5 cm e localização do tumor até 15 

cm da borda anal.22 As taxas de sobrevida livre de doença 

no estadiamentos T1 e T2 com terapia neoadjvante são de, 

respectivamente, 100% e 93%.23

A ecoendoscopia transrretal é o método de maior acurácia 

para a avaliação da invasão local do câncer retal e acometi-

mento linfonodal perirretal. Os achados deste exame deter-

minam as diretrizes do tratamento, como ressecção local ou 

ressecção radical. Pode ainda detectar a recidiva do câncer 

com confi rmação histológica por punção local com agulha fi na 

ecoguiada. O toque retal, para avaliar a mobilidade e grau de 

infi ltração do tumor e detecção de linfonodos palpáveis, tem 

acurácia de, respectivamente, 80% e 65%. Estudos compara-

tivos mostraram que a acurácia da ecoendoscopia transrretal 

é maior que a da tomografi a computadorizada para o estágio 

T (87% e 76%) e N (78% e 62%) e também maior que o da 

ressonância magnética (85% e 77%).24

O seguimento dos pacientes com câncer retal precoce pós-

ressecção endoscópica baseia-se na realização retossig-

moidoscopia fl exível e colonoscopia. A retossigmoidoscopia 

fl exível deve ser realizada 3-6 meses após a ressecção e, com 

resultado sem alterações, a cada 2-3 anos. A colonoscopia 

está indicada um ano após ressecção e, se normal, após 

quatro anos. Não havendo anormalidades, a colonoscopia 

pode ser realizada a cada cinco anos.25 O paciente relatado 

realizou a colonoscopia para seguimento de diverticulose do 

cólon e o diagnóstico do câncer retal precoce foi realizado 
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ao acaso. A lesão foi submetida à marcação das bordas com 

ponta de alça de polipectomia para facilitar alçar toda a lesão 

durante a mucosectomia, e a injeção de azul de metileno a 

1% na submucosa para promover elevação da mucosa em 

relação à submucosa. Isso facilitou ainda mais a mucosec-

tomia e a coloração da submucosa com azul de metileno a 1% 

permite identifi car resquícios de mucosa ou acometimento da 

muscular própria após o procedimento. 

A seguir, procedeu-se a retirada em bloco da lesão com alça 

de polipectomia. A lesão foi enviada para estudo anatomopa-

tológico, respeitando todos os critérios de ressecção endos-

cópica completa porque se tratava de um adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado; a lesão é restrita à mucosa, as 

margens circunferenciais de segurança da lesão são de apro-

ximadamente 5 mm, e ausência de invasão vascular ou linfática 

na peça. O paciente foi submetido à ecoendoscopia transr-

retal no local da ressecção, que evidenciou áreas de cicatri-

zação de aspecto normal com hiperecogenicidade irregular 

das paredes, com fusão das terceiras e quartas camadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O rastreamento do câncer colorretal é a ferramenta mais 

efi caz para o diagnóstico destas lesões em estágio precoce, 

que podem ser tratadas com métodos minimamente invasivos, 

como mucosectomia endoscópica e TEMS. Desde que a 

lesão apresente margens circunferenciais livres de segurança 

limitadas a T1, para mucosectomia endoscópica e limitadas 

a T2 com tratamento neoadjuvante, para TEMS e a ecoen-

doscopia transrretal perilesional apresentando ausência de 

invasão vascular e/ou linfática perilesional, o paciente pode 

ser considerado tratado, devendo seguir os protocolos após 

ressecção da lesão.
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