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O esófago é um tubo membranoso e muscular que transporta os alimentos da boca para o estômago. É 

constituído por várias camadas ou túnicas concêntricas, que de dentro para fora se denominam de: 

mucosa, submucosa, muscular interna, muscular externa e adventícia. 

Nas camadas da parede do esófago podem desenvolver-se mais frequentemente dois tipos principais de 

cancros: o carcinoma de células escamosas (ou epidermoide) e o adenocarcinoma. O primeiro está 

relacionado com o consumo de tabaco e de álcool e representa 80% dos cancros do esófago. Já o 

adenocarcinoma está muito associado ao refluxo gastro-esofágico (passagem fácil e sem vómito de 

conteúdo do estômago para o esófago dando a sensação de azia e/ou ardor no peito). O refluxo agrava-se 

com a obesidade. O cancro do esófago é o 5º cancro mais frequente do tubo digestivo. Ele surge 

sobretudo nas pessoas de idade superior a 65 anos e tem maior incidência no sexo masculino.  

A) INTRODUÇÃO  
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Não se sabe quais são as causas exatas deste cancro, mas já se identificaram vários fatores de risco que 

favorecem o seu aparecimento em algumas pessoas. Na verdade há pessoas sujeitas àqueles fatores de 

risco que nunca terão cancro. Por outro lado há doentes que desenvolvem cancro do esófago sem a 

presença dos fatores.  

 

Os fatores de risco já identificados para o carcinoma epidermoide são: 

1. Consumo de tabaco- o risco aumenta com o número de cigarros e com a duração da 

exposição; 

2. Consumo de álcool- aumenta 6 a 9 vezes o risco. A combinação dos dois fatores aumenta o 

risco 12 vezes nos homens e 19 nas mulheres e é responsável por 90% destes cancros; 

3. Baixo nível socioeconómico e pouca higiene dentária; 

4. Hábitos dietéticos- o consumo repetido de alimentos e de bebidas muito quentes e de 

vegetais azedos, dietas pobres em frutos/legumes frescos (carências vitamínicas e de alguns 

minerais). Um estudo mostrou que o consumo de trigo integral seria um fator protetor; 

5. Doenças do esófago: 

a. Acalásia- distúrbio da motilidade do esófago que condiciona atraso do seu 

esvaziamento durante a deglutição, um contacto mais prolongado com 

substâncias potencialmente cancerígenas, dilatação e inflamação crónica; 

b. A doença de Plummer-Vinson é uma condição rara que cursa com dificuldade em 

engolir, habitualmente associada a anemia e presença de membranas esofágicas 

e/ou da faringe; 

c. Queimaduras químicas do esófago algumas vezes associadas a estreitamento do 

mesmo;  

d. Radioterapia prévia cervical ou torácica; 

e. Tilose: doença hereditária rara com placas escamosas nas palmas das mãos ou 

plantas dos pés e papilomas (saliências em dedo de luva) no esófago. 

 

Os fatores de risco já identificados para o adenocarcinoma são: 

1. A presença de epitélio de Barrett: isto é, as células escamosas que revestem interiormente o 

esófago são substituídas em maior ou menor extensão por células que revestem o estômago 

(células cilíndricas glandulares) ou o intestino. Esta substituição denomina-se metaplasia. É 

B) CAUSAS DO APARECIMENTO 
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uma condição pré-cancerosa que aumenta dez vezes o risco de adenocarcinoma. Contudo a 

maioria das pessoas com esta condição não terá carcinoma do esófago. Os fatores de risco 

para aparecer o epitélio de Barrett são: 

a. O refluxo gastro-esofágico crónico: passagem do conteúdo gástrico ácido para o 

esófago por um longo período de tempo, sem o esforço de vómito, o que causa 

esofagite e metaplasia intestinal, mais intensa e frequente na extremidade inferior 

do esôfago. 

b. A obesidade duplica o risco de cancro por vários mecanismos: sexo masculino, 

obesidade andróide, adiposidade visceral (porque é a causa da superprodução de 

substâncias chamadas adipocinas preditivas de adenocarcinoma) e por via 

puramente mecânica por aumento do risco de refluxo devido ao aumento da 

pressão intragástrica (o maior volume abdominal empurra o estômago contra o 

diafragma), aumentando por isso o risco de hérnia do hiato (subida para o tórax da 

junção esófagogástrica). 
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Pode suspeitar-se da doença perante as queixas de: 

1. Disfagia, isto é, a dificuldade em engolir; é o sintoma mais comum (80% dos casos); é 

tipicamente progressiva, sendo inicialmente para alimentos sólidos, evolui para líquidos até à 

incapacidade completa de comer (afagia). Mas também pode ser irregular e inconsistente; 

2. Dor ou ardor retrosternal ou dor ao engolir os alimentos (odinofagia); 

3. Emagrecimento; 

4. Regurgitação alimentar sem vómito; 

5. Soluços persistentes; 

6. Hematemeses- vómito com sangue; 

7. Arrotos dolorosos; 

8. Disfonia (rouquidão recente persistente); 

9. Tosse, expectoração hemoptoica (com sangue misturado) 

 

O exame físico não é muito útil para o cancro do esófago. Contudo em casos avançados podem existir 

gânglios cervicais palpáveis e/ou outros sinais de doença metastizada: hepatomegália (aumento do 

fígado) palpável, ascite (muito líquido no abdómen), tromboses venosas profundas, etc.  

C) APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO 
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D) COMO SE FAZ O DIAGNÓSTICO 

E AVALIAÇÃO PARA TRATAMENTO 

DO CANCRO DO ESÓFAGO  

O diagnóstico e a avaliação baseiam-se na: 

1. História clínica; 

2. Endoscopia digestiva alta com biopsia; 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ecoendoscopia: É uma ecografia endoluminal (ou seja, realizada através de aparelho de 

endoscopia) que permite ver todas as camadas do esófago e avaliar o grau de profundidade 

das lesões esofágicas e os gânglios periesofágicos. Pode permitir citologia de gânglios 

suspeitos peri-lesionais. Se existir uma estenose (aperto) muito significativa, este exame pode 

não ser possível.; 

4. Tomografia computorizada (TC): avalia a extensão local da doença e a sua eventual 

disseminação à distância; 

5. PET-CT (tomografia por emissão de positrões): também avalia a extensão local da doença e a 

sua eventual disseminação à distância mas tem maior sensibilidade do que a TC; 
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6. Provas funcionais respiratórias: avaliam o funcionamento dos pulmões sendo úteis na 

avaliação do risco cirúrgico; 

7. Broncofibroscopia: permite observar e realizar citologia da traqueia e dos brônquios de 

dimensões maiores para conhecer eventual invasão tumoral; 

8. Análises ao sangue: para além das rotinas analíticas podem ser solicitados doseamentos de 

determinados marcadores tumorais; 

9. Eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma se houver alterações clínicas cardíacas ou no ECG; 

10. Angiografia por radionuclídeos (ARN) – permite a avaliação da função sistólica global (força de 

contração do coração), sendo útil na avaliação pré-quimioterapia (que usa fármacos 

potencialmente cardiotóxicos).  
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E) O ESTADIAMENTO DO CANCRO 
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O estadiamento da doença tem por objetivo saber se o cancro está localizado, com ou sem invasão de 

órgãos vizinhos, ou se está disseminado à distância (metástases). O estadiamento baseia-se na avaliação 

clínica e nas informações prestadas pelos exames complementares referidos anteriormente. O 

estadiamento correto é fundamental para equacionar o prognóstico (sobrevivência) e para selecionar o 

tipo de tratamento a propor. 

Nesta fase do processo clínico é necessário avaliar o estado geral do doente, as outras doenças de que 

padece (comorbilidades), as contraindicações operatórias e a possibilidade de remover o tumor 

(ressecabilidade). Há doentes com contraindicações absolutas para intervenção cirúrgica, 

nomeadamente: 

1. Tumor localmente avançado que invade uma das estruturas seguintes: traqueia, brônquios, 

artéria aorta, veia cava, artéria pulmonar, veia ázigos; 

2. Insuficiência respiratória grave; 

3. Cirrose hepática descompensada com varizes esofágicas; 

4. Insuficiência renal grave; 

5. Enfarto do miocárdio com menos de seis meses ou doença cardíaca progressiva; 

6. Presença de metástases à distância ou neoplasias inoperáveis de outros órgãos. 
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F) O TRATAMENTO DO CANCRO 
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O tratamento deve ser individualizado e conduzido por uma equipa multidisciplinar, que inclui elementos 

da Cirurgia geral, Oncologia médica, Radioterapia, Gastroenterologia, Imagiologia e Medicina Nuclear. 

 

Qualquer que seja a opção terapêutica, esta deve ser acompanhada de um adequado tratamento de 

suporte, que inclui medidas como o suporte nutricional, controlo da dor, apoio psicológico, cinesiterapia 

respiratória, consulta de cessação tabágica, etc. 

 

Quando o tumor é pequeno e está presente só na camada mucosa (o que é muito raro) pode ser 

removido apenas por via endoscópica. 

 

Tumores situados na parte superior do esófago (cervical) que invadem as outras camadas do órgão têm 

de ser tratados apenas por quimioterapia e radioterapia  (definitiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumores situados nas partes torácica e abdominal do esófago que invadem as outras camadas do órgão 

são tratados por quimioterapia e radioterapia (neoadjuvante ou pré-operatória), seguidos de um 

reestadiamento e posterior resseção cirúrgica (esofagectomia). 

 

Tumores situados nas partes torácica e abdominal do esófago que invadem todas as camadas, os órgãos 

vizinhos (traqueia, brônquios, aorta, etc.) e/ou são acompanhados de metástases à distância são tratados 

apenas por quimioterapia e/ou radioterapia. Estes doentes podem necessitar de procedimentos 

endoscópicos – colocação de próteses esofágicas (tubos que mantêm a patência do lúmen deste órgão), 

ou cirúrgicos – gastrostomias ou jejunostomias de alimentação (colocação de sondas no estômago ou no 

intestino por via cirúrgica, por forma a assegurar a alimentação). 
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Os adenocarcinomas da união esofagogástrica podem ser tratados como tumores do esófago distal ou 

então como tumores do estômago, se estiverem localizados na parte inferior da união esofagogástrica. 

Estes últimos se forem localmente avançados está indicado realizar laparoscopia de estadiamento para 

saber se existe carcinomatose peritoneal (disseminação pela cavidade abdominal) ou metástases em 

outros órgãos não detetáveis pelos exames. 

 

Alguns doentes que foram operados poderão realizar quimioterapia pós-operatória (adjuvante). 
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G) RISCOS E EFEITOS SECUNDÁRIOS 

DOS TRATAMENTOS  

1. Da quimioterapia: os principais são: queda do cabelo, náuseas e vómitos, diarreia, úlceras na 

boca, anemia, diminuição dos glóbulos brancos, cansaço fácil, lesão nos rins (deve beber muita 

água), diminuição da audição, lesões no coração, pele mais sensível à luz solar. 

2. Da cirurgia: a remoção do esófago é uma operação de grande risco que pode dar complicações: 

problemas respiratórios, cardíacos, hemorragia, infeções. Durante a intervenção cirúrgica após a 

excisão do esófago efetua-se uma anastomose (união) entre o resto do esófago que permanece no 

doente e o estômago ou o intestino. Nesta anastomose pode ocorrer uma abertura (deiscência) por 

dificuldade de cicatrização provocando fuga de parte do conteúdo do interior das vísceras para os 

espaços vizinhos do pescoço ou do tórax causando infeção. A dificuldade de cicatrização é um 

fenómeno natural e inevitável nesta cirurgia. 

Por vezes ocorre um estreitamento da anastomose devido a cicatrização muito exuberante e 

rígida que causa dificuldade em engolir, mas que se trata com dilatações por endoscopia. 

3. No período pós-operatório: poderá ter alguma dificuldade em engolir sólidos durante algum 

tempo, que pode compensar se mastigar muito bem os alimentos que deverá colocar na boca em 

pequena quantidade de cada vez.  
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H) CONSULTAS DE SEGUIMENTO 

PÓS-OPERATÓRIO  

Depois de terem sido efetuados os tratamentos médicos e/ou cirúrgicos, o doente entra num programa 

de vigilância, que inclui consultas e exames periódicos, com os objetivos de: identificar complicações e 

tratá-las e detetar precocemente recidivas tumorais.    

A consulta de seguimento será realizada nos Serviços de Cirurgia, Oncologia e Radioterapia. Se tiver sido 

operado as consultas de Cirurgia terão a periodicidade de: 3 em 3 meses nos primeiros 2 anos, de 6 em 6 

meses até aos 5 anos e posteriormente de forma anual, até aos 10 anos. Em cada consulta para além da 

história clínica devem ser solicitados exames complementares de diagnóstico. 

O doente receberá alta da consulta quando completar 10 anos livre de doença, isto é, quando não 

apresentar, durante 10 anos consecutivos, qualquer alteração dos exames complementares de 

diagnóstico efetuados que sugiram recidiva nem metastização da doença. 
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CONTACTOS DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA (POLO HUC) 

 

Serviço de Cirurgia Geral - Enfermaria C 
239 400 624 
 

Consulta Externa (Piso 2) 
239 400 529 
 

Bloco Operatório Periférico 

239 400 528 
 

Email 
cirur3dir@chuc.min-saude.pt 
 

Email para marcação de visita 
intcirurgiacd@chuc.min-saude.pt 




