Câncer
Colorretal

Gastroenterologia

O câncer colorretal é, na maioria das vezes, o adenocarcinoma, derivado do epitélio glandular colônico (criptas). Geralmente se manifesta em pessoas acima de
60 anos.
• FATORES DE RISCO
Síndromes de polipose familiar, síndrome de câncer colorretal hereditário “nãopolipose” (síndrome de Lynch), e pólipo adenomatoso esporádico (sem história
familiar importante). Quanto à dieta e hábitos de vida, dietas ricas em calorias e
gorduras de origem animal e/ou carboidratos refinados estão associados à maior
incidência desse câncer. Há uma relação entre consumo de carnes vermelhas e
câncer colorretal, principalmente à esquerda. Além disso, a obesidade, predominantemente abdominal, também é fator de risco, pois esses pacientes apresentam resistência insulínica, cursando com hiperinsulinemia, o que aumenta os níveis circulantes de IGF-I (Insuline-like Growth Factor), estimulando diretamente
o crescimento de células da mucosa colônica (principalmente as que sofrem
transformação maligna). A diabetes mellitus também é um fator de risco, além
do tabagismo e etilismo. Colecistectomia, ureterossigmoidostomia (para tratamento cirúrgico de câncer de bexiga), endocardite infecciosa por Streptococcus
bovis, e radioterapia também estão associados a maior risco.
Pacientes que já apresentaram adenomas colorretais esporádicos ou câncer colorretal esporádico têm maior probabilidade de apresentar novamente essa neoplasia. Quando há recidiva de câncer colorretal nos primeiros cinco anos do diagnóstico, chama-se de metacrônicos. História familiar de câncer colorretal esporádico em um familiar de primeiro grau aumenta o risco em 1,7 vezes em relação à população geral. Esse risco é maior ainda se o indivíduo apresentar dois
parentes de primeiro grau com história positiva, ou se apenas um parente, mas
que tenha tido o câncer com menos de 55 anos.

A presença de pólipo adenomatoso maior que 1 centímetro ou de adenoma colônico com histologia avançada também aumenta a probabilidade de câncer.
Quanto às doenças inflamatórias intestinais, tanto a retocolite ulcerativa quanto
a doença de Crohn colorretal são fatores de risco.
OBS: Síndrome de Lynch: Desordem autossômica dominante caracterizada por
mutação em genes que regulam o reparo do DNA, tais como hmsh2, hmsh6 e
hpms2. Desenvolvem o câncer numa idade precoce, em torno de 35 a 45 anos,
quase sempre no cólon direito ou ceco.
• FATORES PROTETORES
Consumo regular de peixe e ácido ômega 3, ingesta rica em cálcio (laticínios não
gordurosos), consumo de altas doses de vitamina B6. Frutas, vegetais e fibras
parecem reduzir também a incidência do câncer. Exercícios físicos regulares e
controle da obesidade também são fatores preventivos. Aspirina e outros antiinflamatórios não esteroidais, pois induzem apoptose celular e inibição da ciclooxigenase 2, o que prejudica o crescimento de células tumorais. Terapia de reposição hormonal, mas não deve ser recomendada exclusivamente para esse
fim.
• PREVENÇÃO E RASTREAMENTO
Colonoscopia é padrão ouro. Para câncer esporádico, toda a população deve realizar colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Para indivíduos com história
familiar positiva, realizá-la a partir dos 40 anos. Já indivíduos com síndrome de
Lynch, devem fazer colonoscopia a partir dos 20 anos. Em casos de polipose
adenomatosa familiar (PAF), a partir de 10 anos. Se o exame mostrar câncer

esporádico ou câncer em indivíduo que já tenha história familiar, realizar colectomia segmentar. Mas se o paciente apresentar síndrome de Lynch ou polipose
adenomatosa familiar, é necessário realizar colectomia total.
Outros métodos podem ser empregados para rastreamento, como pesquisa de
sangue oculto nas fezes com guálaco, ultilizando 3 amostras, realizado a cada
ano, ou pesquisa de sangue oculto nas fezes através de método imunohistoquímico, utilizando 2 a 3 amostras, realizado a cada ano, ou teste de DNA de uma
amostra de fezes, possivelmente a cada cinco anos.
• PATOLOGIA E PATOGENIA
Os adenocarcinomas colorretais podem ser de dois tipos: lesões polipoides e lesões anulares constritivas. A lesão polipoide é mais comum no lado direito (ceco
e cólon ascendente), e a lesão constritiva, que pode causar sintomas de obstrução, é mais comum no lado esquerdo (cólon descendente, sigmoide e reto).
O câncer colorretal se inicia como lesão epitelial intramucosa, geralmente surgindo a partir de pólipos adenomatosos. Enquanto crescem, penetram na submucosa, invadem o sistema linfático, ganhando acesso a tecidos vizinhos e órgãos à distância. A mucosa do cólon não possui vasos linfáticos, então o tumor
só é considerado invasivo quando invade a submucosa. O carcinoma de cólon
pode disseminar-se através da parede do intestino até a gordura pericolônica e
mesentério, invadindo órgãos adjacentes, através dos linfáticos para os linfonodos regionais, através da veia porta para o fígado, e para toda a cavidade peritoneal, pulmões e ossos. O câncer retal pode invadir diretamente a vagina, próstata, bexiga, ureteres e ossos da pelve, além de produzirem metástase para fígado e pulmões.

O adenocarcinoma de cólon tem velocidade de crescimento muito lenta quando
comparada à maioria das outras neoplasias malignas.
• MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Nas fases precoces, é totalmente assintomático. As principais manifestações
são: sangramento (oculto ou exteriorizado), dor abdominal, alteração do hábito
intestinal (constipação ou diarreia) e a presença de massa abdominal palpável.
Mais raramente, abre seu quadro já com emagrecimento, obstrução mecânica,
perfuração intestinal com sinais de peritonite, fístulas, ascite carcinomatosa ou
sinais de metástase hepática.
Câncer do cólon esquerdo (descendente, sigmoide): Predomina a alteração do
hábito intestinal (constipação progressiva, ou constipação alternada com hiperdefecação ou diarreia). Acontecem pois o cólon esquerdo é de menor calibre e
contém fezes semissólidas, em vez de líquidas.
Câncer do cólon direito (ascendente, ceco): Predomina sangue oculto nas fezes
e anemia ferropriva. O paciente pode apresentar perda ponderal e febre de origem indeterminada. Esses tumores são altamente sangrantes, mas raramente
causam obstrução do fluxo fecal, devido ao maior calibre do cólon e por conter
fezes líquidas. Geralmente as lesões são maiores e mais invasivas ao diagnóstico.
Câncer retal: Predomina hematoquezia de pequena monta, persistente ou intermitente. Há constipação, tenesmo, eliminação de muco e sintomas relacionados
à invasão dos órgãos adjacentes (uropatia obstrutiva, hematúria, fístulas vaginais) podem dominar o curso da doença. As principais complicações das metástases são hepatomegalia dolorosa, ascite carcinomatosa, disfunção da bexiga,
corrimento e sangramento vaginais e comprometimento pulmonar e ósseo. As

metástases de pulmão resultam, em geral, de metástases hepáticas (exceto para
o câncer de reto).
• DIAGNÓSTICO
Anamnese (incluindo a história familiar) é fundamental. Suspeitar de carcinoma
colorretal em todo paciente com sangramento retal, dor abdominal, modificação
dos hábitos intestinais, anemia ferropriva e emagrecimento, principalmente se
for idoso. O exame físico pode evidenciar hepatomegalia dolorosa, ou massas
abdominais. O toque retal permite diagnosticar o câncer de reto distal. O laboratório pode confirmar anemia ferropriva ou revelar alterações das enzimas hepáticas, sugerindo metástase. Os exames que confirmam o diagnóstico são: Retossigmoidoscopia flexível, clister opaco (enema baritado), com duplo contraste, colonoscopia (o melhor e mais completo exame).
• TRATAMENTO
Se câncer de cólon, realizo colectomia mais linfadenectomia. Pode necessitar de
quimioterapia adjuvante (se linfonodo acometido). Se câncer de reto, com acometimento da submucosa, e sem acometimento linfonodal, fazer excisão local.
O padrão é quimioterapia mais radioterapia neoadjuvante (exceto em câncer de
cólon, não é indicado radioterapia pois destrói o funcionamento intestinal) para
reduzir o tamanho da massa tumoral, cirurgia e quimioterapia adjuvante se necessário.
Cirurgia: Se mais de 5 cm da margem anal, realizar ressecção abdominal baixa
(RAB) do reto e excisão total do mesorreto. Pode-se fazer a reconstrução com
uma anastomose colorretal. Se menos ou igual a 5 cm da margem anal, realizar

Miles (ressecção abdominoperineal) mais excisão total do mesorreto. Fazer colostomia definitiva.
• SEGUIMENTO PÓS OPERATÓRIO
Realizar consulta médica e dosagem do CEA a cada 3 a 6 meses por dois anos,
depois, a cada 6 meses até completar 5 anos. Colonoscopia após 1 ano. Se negativa, repetir em 3 anos e, depois, a cada 5 anos. Retossigmoidoscopia flexível
em pacientes submetidos à ressecção abdominal baixa para câncer de reto (deve
ser realizado após 1 mês da cirurgia e repetido a cada 3 meses, nos 2 primeiros
anos). Considerar tomografia de tórax, abdome e pelve anualmente nos pacientes com alto risco de recorrência (tumor indiferenciado ou com invasão de linfáticos/veias).

