












Semiologia do Cólon e do Recto

Anatomia

Fisiologia
absorção de água, Na, ácidos biliares

Motilidade (parasimpático e simpático)
peristalse em massa (+ após refeição)

reflexo gastrocólico

Defecação
sensibilidade rectal
esfíncter anal (intº, extº)
reflexo de relaxamento



Doença diverticular (diverticulose)

Etiopatogenia
Dieta pobre em fibras; doentes idosos.

Falsos divertículos no local de penetração das
arteríolas através da muscular.

Hipertrofia muscular, mais frequente no sigmóide e
descendente (pequeno volume fecal associado a
motilidade com elevada pressão intraluminal para
propulsão das fezes).





Diverticulite

Inflamação e perfuração de divertículo do cólon
(peridiverticulite).

Sintomas: dor na FIE, com irradiação para hipogastro, flanco
esquerdo ou região sagrada;
alterações nos hábitos intestinais, febre e arrepio.

Exame físico depende do local da diverticulite e da extensão
do processo inflamatório.
Dor e defesa na FIE, plastron na FIE, distensão abdominal,
Blumberg localizado ou generalizado.

Diagnóstico diferencial – neoplasia do sigmóide perfurado ...

Exames: Ecografia, TAC, (clister com gastrografina,
endoscopia, com potenciais riscos).





Classificação da severidade da diverticulite (Hinchey):

I, abcesso pericólico ou mesentérico;

II, abcesso pélvico;

III, peritonite purulenta generalizada;

IV, peritonite fecal.



- Diverticulite não complicada.

- Diverticulite complicada:

Abcesso (se > a 2 cm, drenagem percutânea)

Fístula (entero-vesical: pneumatúria, fecalúria, infecção

urinária)

Peritonite generalizada (sinais de sépsis)



Abcesso pélvico

ar na bexiga - fístula
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44 anos

Dor FIE 3 dias evolução

Subfebril

Ligeira rectorragia

Empastamento FID







Vólvulo do
sigmóide

Pseudo-oclusão do cólon 
(Síndrome de Ogilvie)



Doenças inflamatórias intestinais do cólon:
Colite ulcerosa e Doença de Crohn

Colite ulcerosa

Etiologia e patogénese
Países desenvolvidos; 6/100.000 habitantes.

Disfunção na imunoregulação da parede cólica.

Neutrófilos na lâmina própria.

p-ANCA + em 75% dos casos.

ASCA (+ doença de Crohn)



Histopatologia
Inflamação contínua da mucosa, desde o recto e
extensão proximal variável.
Eritema, friabilidade, ulcerações mais ou menos
extensas.
Pseudopólipos de regeneração.
Mucosa desnudada.

Estenose (dúvidas se carcinoma associado).

Abcessos crípticos e infiltrado inflamatório da
mucosa e submucosa.
Redução das células caliciformes.

Colite ulcerosa



Colite aguda 

Hemorragia no recto 







Diagn. Dif. com Crohn do cólon.

Manifestações clínicas
Diarreia,
desconforto abdominal,
rectorragias e mucorreia.
urgência e tenesmo
incontinência (d. severa).

Perda de peso e anemia (doença crónica).

Ligeira dor na palpação da FIE e flanco E.,
distensão e irritação peritoneal se complicação de megacólon
tóxico.

Manifestações extraintestinais.
Artrite (joelho e tíbio-társica), sacroileíte.
Colangite esclerosante e
maior risco de degenerescência maligna.



Diagnóstico
Rectoscopia, Colonoscopia e biópsias
Mucosa granulosa, friabilidade.

Diagnóstico diferencial.
Crohn do cólon;

Colite por clostridium difficile (toxina nas fezes)
Colite infecciosa 
(Campilobacter, Salmonela, amebíase), 

coprocultura

Colite idiopática colagenosa



Risco de cancro
Tempo de evolução da doença, extensão e grau de displasia na
biopsia.

DALM, displasia associada a lesão ou massa,
50% probabilidade de degenerescência.

Formação polipóide 7 cm 



DALM
(displasia assoc lesão / massa)

Col. Ulcerosa
44 a; sexo masc
12 a evolução



Indicações para cirurgia:
Intratabilidade

Risco de degenerescência

Colite severa e megacólon tóxico.

Hemorragia cólica maciça.

Intervenções cirúrgicas:
Proctocolectomia total com ileostomia.

Proctocolectomia reconstrutiva (PCR),

com bolsa ileal e anastomose íleo-anal

Colectomia total (não…)



Megacólon tóxico
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32 anos, sexo masc

Colite ulcerosa distal: rectorragias, diarreia, dores abdominais

Tratamento com corticóides intermitente

Azatioprina 150 mg/dia

Início de Infliximab, IDR +; isoniasida

Colite aguda: 15 dejecç/dia, rectorragias, dores

Resposta parcial à corticoterapia

Colonoscopia com lesões ulcerativas extensas e homorragia

Colonoscopia prévia: lesão até colon descend. Íleon term normal

Operação - urgência diferida/  PCR







27 23 22



Anastomose íleoanal

mecânica manual



Ileostomia terminal
de Brook



Crohn do cólon

Doença de Crohn limitada ao cólon (cerca de 15%)

Processo inflamatório transmural, descontínuo, com 
granulomas.

Úlceras aftóides, empedrado, úlceras longitudinais e 
transversas.



Crohn do cólon

54a
Hemicolectomia D
20a antes

Anastomose íleo-
cólica

Fístula recto-vaginal



Fístula recto-vaginal - tratamento
Retalho de deslizamento rectal



Crohn do cólon – Proctocolectomia total

recto

Canal
anal

cego

Lesões descontínuas
skip areas

26 anos; sexo masc.  - D. Crohn doo cólon e abcessos anais
6 anos evolução; tratamento: corticóides, azatioprina; infliximab



Proctectomia, 
tempo perineal

Fístula anal de Crohn e abcessos



Clínica:
Dores abdominais, 
diarreia (sintomas inespecíficos), 
perda de peso.

Envolvimento do recto em mais de 50% dos casos. 

Associação com doença perianal
(hemorróidas externas edemaciadas, fístulas, 
fissuras).

Diagnóstico
Colonoscopia, biópsias, trânsito do delgado, TAC 
abdominal, serologia (ASCA).
Exame histológico da peça 



Indicação cirúrgica

Intratabilidade
Oclusão
Abcesso intra-abdominal
Fístulas (colo-cutânea, colo-vesical ou colo-vaginal)
Colite fulminante (severa)
Risco de cancro

Manifestações extraintestinais

Intervenção cirúrgica
Ressecção conservadora da lesão 

colectomia segmentar, 
colectomia total,
proctocolectomia total (não bolsa íleo-anal)



Colite isquémica

Vascularização do cólon.
Etiologia: aterosclerose, situações hipotensivas, 
anticonceptivos orais, coagulopatias hereditárias ...
Isquémia transitória, crónica e gangrena.

Sintomas: dor abdominal, hematoquésia, febre, sinais 
de sépsis.

Diagnóstico –
colonoscopia: mucosa acinzentada, hemorragia…
clister opaco



Colite isquémica



Cancro colo-rectal (CCR)

2ª ou 3ª causa de morte mais frequente por neoplasia maligna
(mais frequentes, pulmão e próstata no homem e mama na
mulher).

CCR esporádico (75-80%)

CCR hereditário: 
polipose familiar (1%), 
síndrome de Lynch – HNPCC, 

cancro colo-rectal hereditário não polipósico (3-5%)



Teoria da sequência adenoma–carcinoma (Vogelstein)

no CCR esporádico e hereditário.

MLH1, MSH2, PMS6



1) Genes supressores tumorais (evita a formação de criptas 
aberrantes com displasia) –

Gene APC (5q21) – mutação germinal –
Polipose adenomatosa familiar

(mutação somática – CCR esporádico)
Gene MYH – Polipose atenuada.
Gene p 53 (17p) – guardião do genoma (induz apoptose)

2) Genes reparadores dos erros de replicação do ADN
(mismatch repair genes – MMR)
hMLH1, hMSH2, hPMS1, hPMS2, hPMS6
– Síndrome de Lynch (HNPCC).
Mutações que condicionam a produção de instabilidade 

de microssatélites (sequências repetitivas de ADN em 95% dos 
HNPCC e 10-15% dos CCR esporádicos)

3) Oncogenes – proliferação desordenada das células.
TGFa, erbB2, K-RAS



Pólipos colorectais

Adenoma tubular, tubulo-viloso e viloso. 

Pediculado ou séssil.  
Tamanho.

Degenerescência – carcinoma quando células malignas 
ultrapassam a muscularis mucosa.

Classificação do grau de invasão no pólipo degenerado 
(Haggit): nível 0 até nível 4



Haggit



Síndromes de cancro hereditário digestivo

Síndrome de Peutz-Jeghers –

Mutação no gene STK11. 

Pólipos hamartomosos digestivos, 

hiperpimentação lábio e mucosa da boca; 

risco de degenerescência e tumores extra-intestinais.

Polipose familiar juvenil –
superior a 10 pólipos juvenis no cólon. 



Polipose adenomatosa familiar –
doença autosómica dominante com mutação no gene APC. 
Mais de 100 pólipos no cólon e no recto (adenomas); 

pólipos duodenais; 
lesões extra-intestinais: tumor desmóide intra-abdominal,   

osteomas (mandíbula, crâneo, quistos epidermóides, 
tumores cerebrais; 

hipertrofia congénita do epitélio pigmentar retiniano. 
Polipose cólica com osteomas e quistos –

síndrome de Gardner
Polipose cólica com tumor cerebral –

síndrome de Turkot.
Rastreio da família (teste genético e colonoscopia)

Cirurgia profiláctica após 18-20 anos
(proctocolectomia reconstrutiva ou colectomia total).

Tumor desmóide – sulindac, tamoxifeno, quimioterapia.



adenoarcinoma T3N+

64 a

Pólipose familiar típica
100 pólipos < 1000
Manifest fenotípica moderada

Colectomia total

íleon



35 anos, sexo masc.

Rectorragias

Sem história familiar



36a;  ucraniana
Polipose adenomatosa familiar
Proctocolectomia total
com histerectomia

útero

Colo do
útero

Carc recto



1996 PAF, 25 anos

PCR

2000, oclusão por
tumor desmóide



Síndrome de Lynch (HNPCC)

Diagnóstico – história familiar. 

Critérios de Amesterdam: 
3 familiares com CCR (primeiro grau), 
em duas gerações sucessivas e 
pelo menos um com idade inferior a 50 anos. 

Critérios modificados – Amesterdam II (Coimbra) 
associam outros tumores 
(endométrio, delgado, urotélio).



Critérios de suspeição – Bethesda:
cancro do cólon ou do endométrio com idade < 45 anos,
adenoma antes dos 40 anos,
em pessoas com tumores síncronos ou metácronos,
nos casos de cancro do cólon direito indiferenciados ou
mucinosos com idade < 45 anos.

Árvore familiar.

Família suspeita :
Rastreio colonoscópico a partir dos 20-25 anos e
testes genéticos (gene descoberto em 50% dos portadores da
doença).

Rápida progressão adenoma – carcinoma.



Tratamento cirúrgico em doente com cancro, 
portador de HNPCC –

Colectomia total.

Associação de histerectomia total e anexectomia
bilateral na mulher (família constituída).

Colectomia profiláctica ?



35 anos; MLH1 +;  dores abd.

?



CCR esporádico

Cancro do cólon

Sintomas - hematoquésia, melenas, anemia, fadiga, 
rectorragias (c. recto); 
alterações do trânsito, obstipação recente, diarreias, 
dor abdominal; 
quadro obstrutivo mais frequente no cólon esquerdo, 
mas qualquer tumor avançado pode condicionar 
perturbações do trânsito e oclusão.

Exame físico –
massa abdominal, ascite, hepatomegália ...
ou sem anomalias…



Diagnóstico – colonoscopia e biópsia; clister opaco

Estadiamento –
TAC abdominal e pélvica; TAC torácica (Rx tórax); 
provas funcionais hepáticas, hemograma, 
CEA e CA 19.9, 

Classificação TNM–
T2 invade a muscular
T3 invade a sub-serosa ou tecidos pericólicos não 
peritonizados; 
T4 perfura o peritoneu e invade outras estruturas. 
N1 metástases em 1 a 3 gânglios; 
N2 metástases em mais de 3 gânglios.



Tratamento cirúrgico –
excisão da lesão com margem, linfadenectomia 
regional e reconstrução da continuidade.

Hemicolectomia direita
Hemicolectomia esquerda
Sigmoidectomia
Colectomia total.

Tratamento adjuvante
no estádio III e 

estádio II se associa oclusão ou invasão vascular ou    
linfática.



Hemicolectomia D

Sigmoidectomia

Amputação abdomino-
perineal

Hemicolect. Esq

Ressecção anterior



Cancro do recto

Sintomas:
Hematoquésia, tenesmo, 
alteração dos hábitos intestinais, 
corrimento anal e incontinência mucosa.

Diagnóstico diferencial:
Crohn do recto, 
proctite radica, 
prolapso rectal, 
intussuscepção , 
úlcera solitária do recto.



Avaliação pré-operatória - estadiamento:

1) distância do tumor ao esfíncter anal – com rectoscópio rígido até à margem anal
2-6 cm – 1/3 inferior
6-11 cm – 1/3 médio
11-16 cm – 1/3 superior

2) grau de invasão da parede –
Toque rectal: palpação até 8-9 cm da margem –

-Tumor móvel em relação ao plano muscular do recto – neoplasia 
superficial (T1)
-Tumor fixo ao plano muscular, mas móvel em relação à parede 
pélvica (T2-T3)
-Tumor fixo em relação à parede pélvica, próstata, útero, vagina 
(provável T4)

Ecografia endo-rectal – para avaliação do grau de invasão parietal (T1-T3)

RM pélvica – para avaliação do grau de invasão extra-parietal (meso-recto; 
fáscia meso-rectal)

3) grau de metastização regional e à distância:

TAC abdominal e TAC pulmonar (Rx Tórax)



Carc. Recto – 2 cm    T1/T2

muscul

submucosa

tumor



Cancro do recto –1/3 superior

RM pélvica

Fáscia meso-rectal

T



Ressecção anterior
do recto (sigmoido-rectal)

Face anterior

Face posterior

Tumor
1/3 sup. recto

1/3 médio
recto

meso-recto posterior
do recto

sigmóide



72 anos

Rectorragias e dor anal, 6 meses

Tratamento médico de carc próstata

Massa dura e úlcero-vegetante na face posterior 

do terço inferior do recto, anexo à linha dentada

Lesão dura perianal de 1 cm associada a fissura

Colonoscopia total

RM pélvica – T2 N0

TAC abdominal e torácica normal



bexiga

próstata





Excisão ano-rectal
via perineal



próstata

Sacro
face anterior



Tratamento:

- Se tumor T1-T3 – Cirurgia

-Se tumor T3-T4 (N+):
– Radioquimioterapia pré-operatória (5 sem)

(downstaging e downsizing)

- Cirurgia

-Se T3/T4 e, ou N+
- Quimioterapia adjuvante pós-operat



Pré RadioQuimioterap Pós RadioQuimioterap

downstaging e downsizing



Cirurgia: (cancro do recto)

- Ressecção local –
T1, < 3cm, diferenciado, sem invasão vascular, sem adenopatias

- Amputação abdómino-perineal –
ressecção do recto e do ânus com colostomia do sigmóide.

- Ressecção anterior (procto-sigmoidectomia com anastomose colo-rectal),
alta e baixa.

Tumor do 1/3 superior, 5 cm de margem livre.
Tumor dos 1/3 médio e inferior – exérese total do meso-recto

(ETM)
Anastomose colo-anal – quando secção completa do recto poupando

o canal anal
(anastomose até 1-2 cm da linha dentada)



Anastomose colo-anal: neo-recto

1 2 3 4

Bolsa cólica
R. Park 1996
Lazorthes 1996

Coloplastia
Fazio 2001

Lat-termin
Machado 2003



Rastreio do cancro-colo-rectal:
(vantagens, custos e adesão da população)
Risco médio – idade > 50 anos (até 70-75 a)

Risco elevado – HNPCC, Polipose adenomatosa familiar.

Como realizar o rastreio?
Pesquiza de sangue oculto nas fezes

Colonoscopia esquerda

Colonoscopia total



Doenças do pavimento pélvico:

Prolapso rectal

Rectocelo

Síndrome da obstrução defecatória

(prolapso interno e rectocelo)

defecografiatoque rectal



Enterocelo

Rectocelo



Obstipação

Dejecções normais – 3 vezes por dia até 3 vezes por semana.
Também considerada obstipação se fezes duras e dificuldade   

na evacuação.

Estudos: clínica, toque rectal, anuscopia, rectoscopia; 
defecografia e tempo de trânsito cólico.

- Inércia cólica, com tempo de trânsito cólico lento.

- Inércia cólica com megacólon
Doença de Hirschsprung (ausência de reflexo de 

relaxamento recto-anal, biópsia)
Megacólon e megarecto por Tripanosoma cruzi
Displasia neuronal intestinal
Idiopática



4º d 7º d

7 27

18

0 3

38

T. Trânsito cólico: colon Dto (8.4h); colon Esq(36h); recto-sigm (67h)
(20 marcadores, dia 1, 2 e 3) 2x 


