
Serviço de Cirurgia Geral | Unidade de Cirurgia Colorretal 

 

GUIA INFORMATIVO 

CANCRO DO RETO 
 

 

 

Centro de Referência | Oncologia de Adultos 

 

CHUC/278, Versão 0, Dez-20 



Página 2 de 8 
 

 

 

 

RETO 

O reto é a parte final do tubo digestivo que continua o cólon (intestino grosso) e 
que termina no ânus. O reto juntamente com o ânus tem a função de 
reservatório, para armazenar as fezes, até ser socialmente oportuno defecar. 

 

CANCRO DO RETO 

Em Portugal ocorrem, aproximadamente, 2.000 novos casos de Cancro do Reto 
por ano, com uma taxa de incidência de 16,3/100.000 habitantes. O tipo mais 
comum é o Adenocarcinoma (98% dos casos).  

Em alguns doentes, estes tumores não podem ser curados, mas podemos 
atenuar ou aliviar os sintomas (por exemplo a dor ou os vómitos) e melhorar a 
qualidade de vida dos doentes. 

 

TRATAMENTO  

As opções para o tratamento do cancro do reto dependem de vários fatores e 
podem incluir: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, técnicas de imagiologia e 
endoscópicas. 

O tratamento pode iniciar-se por uma intervenção cirúrgica, por radioterapia ou 
quimioradioterapia consoante a sua localização e o estádio do tumor quando foi 
feito o diagnóstico. Se este desaparecer com a radioterapia ou se todo o tecido 
invadido for removido durante a cirurgia, o tratamento pode ser curativo.  

O tratamento cirúrgico é realizado através de uma incisão na parede abdominal 
de maiores dimensões (por laparotomia) ou através de pequenas incisões (por 
laparoscopia). Por vezes, devido a vários fatores (por exemplo, a localização do 
tumor) pode ser necessário converter uma intervenção inicialmente por via 
laparoscópica em via laparotómica. Noutros casos pode ser necessário alterar a 
decisão do tipo de intervenção cirúrgica durante a operação. 
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Imagem 1 – Laparoscopia. 

 

A cirurgia para remover a totalidade ou parte do reto é denominada de 
ressecção do reto. Na ressecção anterior alta do reto é removido o cólon 
sigmoide e a porção superior do reto. Na ressecção anterior baixa do reto é 
removido o colón sigmoide e a totalidade do reto.  

               

Imagem 2 – Ilustração das diferentes resseções do reto. 

 

Habitualmente, no final da ressecção, as porções restantes do intestino são 
novamente ligadas (anastomose). Poderá ́também ser necessário realizar uma 
ostomia.  

Ostomia é uma ligação do intestino à pele do abdómen. Pode ser feita com 
intestino delgado (ileostomia) ou com intestino grosso (colostomia). Pode ser 
temporária (durante alguns meses) ou definitiva, mas será ́ sempre 
acompanhado por enfermeiros de estomaterapia da consulta externa do 
serviço de Cirurgia Geral.  
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Nos casos em que o tumor é muito baixo (muito perto do canal anal ou no 
próprio canal anal) terá ́ de ser realizada uma cirurgia chamada ressecção 
abdomino-perineal. Neste caso, o ânus é encerrado e faz-se um estoma 
definitivo (não há anastomose/ligação). 

Nalguns casos, devido à localização do tumor, poderá ́ser necessário remover 
parte da vagina e/ou do útero e ovários, no caso da mulher, ou a próstata, no 
homem.  

Por vezes, a decisão sobre o tipo de cirurgia só́ pode ser tomada durante a 
operação.  

O seu novo tubo digestivo terá ́ um funcionamento parecido com o normal, 
mas poderá ́ter dejeções mais frequentes.  

A alimentação deverá ser variada e adaptada à nova condição, sempre com o 
apoio de profissionais de saúde do serviço de Cirurgia Geral. 

O período de internamento varia entre 4 e 7 dias, mas pode ser mais 
demorado. Quando o intestino demora a começar a funcionar, poderá ́ter de 
receber nutrição por uma veia até que possa comer e beber normalmente.  

 

Outras técnicas utilizadas no tratamento do cancro do reto 

1 – Radioterapia – orientação pelo serviço de Radioncologia do CHUC; 

2 – Quimioterapia – orientação pelo serviço de Oncologia Médica do CHUC; 

3 – Técnicas de Radiologia de Intervenção 

◦ Drenagem de coleções e abcessos por via percutânea guiadas 

por ecografia ou TAC; 

4 – Técnicas de Gastroenterologia de Intervenção (técnicas endoscópicas) 

◦ Tatuagem endoscópica da lesão, facilitando a visualização do 

tumor por laparoscopia 

◦ Colocação de stents endoluminais; 

5 – Tratamento Médico para situações não passíveis de intervenção cirúrgica 

ou radiológica. 

A capacidade de utilizar modalidades combinadas de tratamento, utilizando 
quimio-radioterapia e cirurgia é determinante para o melhor resultado 
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oncológico, pelo que a capacidade de programar, em simultâneo, estas 
modalidades terapêuticas é fator crítico para o sucesso no tratamento. 

 

COMPLICAÇÕES 

Como qualquer cirurgia, a resseção do reto comporta o risco de algumas 
complicações. 

Complicações mais frequentes no pós-operatório imediato: 

1 – Íleos (paragem do funcionamento do intestino) 

2 – Hemorragia 

3 – Fístula de anastomose (fuga no local de ligação do tubo digestivo) 

4 – Infeções/abcessos da ferida cirúrgica ou intra-abdominais 

5 – Eviscerações (abertura da ferida cirúrgica da parede abdominal) 

 

Complicações mais frequentes no pós-operatório tardio: 

1 – Hérnia Incisional 

2 – Disfunção urinária 

3 – Disfunção sexual 

4 – Disfunção Intestinal 

 

As infeções podem, geralmente, ser tratadas com antibióticos, mas algumas 
complicações podem necessitar de outra cirurgia. 

 

PROGNÓSTICO 

A sobrevivência dos doentes tratados a um cancro do reto depende do 
estádio em que a doença foi diagnosticada e tratada. 

Muitos doentes estão vivos passados cinco anos do início do tratamento. 
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Doente com suspeita de 
Cancro do Reto

Consulta do Centro de 
Referência de Oncologia do 

Reto

Realização de exames 
auxiliares de diagnóstico e 

terapêutica

Consulta de Decisão 
Terapêutica (CDT)

Tratamentos de 
Radioterapia ou 

Quimioterapia ou Cirurgia se 
indicado

Consulta ERAS

Internamento para 
intervenção cirúrgica

Consulta de seguimento

Alta

O seu médico identifica o seu problema e 
envia-o a uma consulta de Cirurgia Geral

Consulta de cirurgia onde será feita a 
avaliação geral e pedidos exames necessários. 

Realização dos exames solicitados na consulta

Na CDT é decidido o melhor tratamento para 
si

Será orientado para tratamentos de 
Radioterapia com ou sem Quimioterapia se 

indicado ou orientado diretamente para 
cirurgia

Consulta de avaliação e otimização              
pré-operatória que inclui Anestesiologia, 

Fisiatria, Enfermagem, Serviço Social e 
Nutrição

Será submetido a uma intervenção cirúrgica 
com preparação pré-operatória, cirurgia e 

vigilância pós-operatória com identificação e 
tratamento de possíveis complicações

Consulta de cirurgia onde será feita uma 
avaliação geral e pedidos exames necessários 

para vigilância e diagnóstico de eventuais 
complicações tardias

Alta da consulta, quando perfizer 5 anos livres 
de doença, com informação para o Médico 

Assistente

Aguarde o agendamento da 
consulta hospitalar

Traga todos os relatórios de exames 
e a sua terapêutica habitual

Siga as instruções para a realização 
dos exames

Consulta não presencial

Pergunte todas as suas dúvidas e se 
concordar assine o consentimento 

informado. Receberá o Guia 
Informativo

Faz parte de um plano de 
otimização dos doentes para 

cirurgia. Serão explicados todos os 
procedimentos pré e pós-

operatórios

Ser-lhe-à entregue um guia de 
acolhimento da unidade. Será 

avaliado regularmente pela equipa 
médica e de enfermagem

Serão realizados consultas e exames 
periódicos para avaliação do estado 

clínico e despiste de recidiva da 
doença durante um período 

expetável de 5 anos

Será considerado curado e passará 
a ser seguido pelo seu Médico 

Assistente

 

INFORMAÇÃO À PESSOA E/OU FAMILIAR/CUIDADOR FASES DO PROCESSO 
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Consulta ERAS – consulta de avaliação pré-operatória multidisciplinar (Anestesia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e 
Serviço Social) 
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https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/centros-de-referencia.php 
cirur3dir@chuc.min-saude.pt 

 

Serviço de Cirurgia Geral 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

 Endereço eletrónico 

cr_cancrodorecto@chuc.min-saude.pt 

cirurgia3@chuc.min-saude.pt 

 Endereço do site  

https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/centros-de-

referencia/cr-de-oncologia-de-adultos---cancro-do-

reto.php 

Endereço postal 

Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra 

Telefone 

Enfermaria B - 239 400 627 

Consulta Externa - 239 400 529 


