
ARTIGO ORIGINAL
Ciências Cirurgicas

© Acta Scientiae Medica (2012)
Revista Oficial da Escola de Medicina da UNIGRANRIO ISSN (on-line) 1983-6805

73

Anatomia do reto
O Reto é a parte pélvica do trato gastrintestinal inacessível ao 

exame palpatório por via abdominal, ao contrário do cólon sigmoide 
que pode ser palpado na fossa ilíaca esquerda. O reto é uma estrutura 
intrapélvica, que apresenta sua maior parte no retroperitônio mantendo 
continuidade proximal com o cólon sigmoide e distal com o canal anal, 
e está circundado por um tecido extraperitoneal conectivo (Gardner et 
al.,1988; Williams et al. 1995).

O peritônio cobre as faces anteriores e laterais do terço superior 
do reto e o terço inferior é retroperitoneal. A porção superior do Reto 
é derivada embriologicamente do intestino posterior, assim como a sua 
porção inferior deriva-se da cloaca (Moore & Persaud, 2003). No recém-
nascido, o reto é relativamente mais longo do que no adulto e a sua parte 
superior é usualmente dirigida para a direita, enquanto que a porção 
inferior desce verticalmente e é mais reta que no adulto (Crelim, 1988).

A precisa localização de ambos os limites proximais e distais do reto 
mantém-se em ampla discussão. A junção retossigmoidea é considerada 
em S3 (terceira vértebra sacral) pelos anatomistas (Standring, 2010; 
Moore et al., 2011), e no promontório sacral pelos cirurgiões, e o limite 
distal do reto é considerado pelos cirurgiões no anel muscular anorretal, 
e na linha pectínea pelos anatomistas. A discórdia entre o cirurgião e o 
anatomista é muito simples, reside na diferença entre o paciente vivo e 
o cadáver, mas grande parte dela é devido a uma rica terminologia em 
ambos os sinônimos e ambiguidades.

Para Didio (2002), o Reto pode apresentar variações na sintopia, 
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RESUMO

Este artigo de revisão sobre a anatomia clínica do reto tem o objetivo de servir de roteiro aos alunos que estão iniciando os diversos cursos na 
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INTRODUÇÃO

O Câncer colo retal é a terceira causa mais comum de diagnóstico 
e mortalidade por câncer na América do Norte, com predomínio em 
homens e afro-americanos, quando comparados com caucasianos. 
Nos Estados Unidos da América do Norte ocorrem cerca 150.000 novos 
casos de Câncer colo retal/ano e 58.000 mortes por esta doença, apesar 
de serem gastos cerca de 6.4 bilhões de dólares/ano com o tratamento. 
Foi observado uma redução da mortalidade nos últimos anos (de 1998 
a 2004), em virtude da melhora no diagnóstico e tratamento. No Brasil, 
o Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgou dados semelhantes com 
estimativas de Incidência do Câncer Colo retal, para 2012, como o 3º 
tumor maligno mais freqüente entre homens (com 14.180 novos casos 
[7,3%]) e 3º entre as mulheres (15.960 novos casos [8,4%]) (INCA, 
2012), sendo mais frequente na faixa etária entre 50 e 70 anos, mas 
as possibilidades de desenvolvimento já aumentam a partir dos 40 anos 
(Cordeiro, 2004).

O tratamento do câncer de reto ainda representa um desafio na 
prática clínica, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto dos tratamentos 
neo-adjuvantes. Em vista da importância médica, e considerando que 
poucas escolas médicas abordam com riqueza de detalhes a anatomia 
do reto, nos propomos a fazer uma revisão anatômica com vistas à 
aplicação cirúrgica. 
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Tanto no homem quanto na mulher, as reflexões laterais do peritônio 
do terço superior do reto formam as fossas pararretais (Figura 3) que 
permitem que o reto se distenda enquanto se enche de fezes (Didio, 
2002;). A flexura anorretal de aproximadamente 80 graus é um importante 
mecanismo para a continência fecal, sendo mantida durante o repouso 
pelo tônus do músculo puborretal e por sua contração ativa.

A vascularização do reto é formada pelas artérias retal superior que 
é continuação da artéria mesentérica inferior (Figura 4), e irriga a parte 
superior do reto, e as artérias retais media direita e esquerda que se 
originam das divisões anteriores das artérias ilíacas internas na pelve e 
irrigam as partes media e inferior do reto. As artérias retais inferiores se 
originam das artérias pudendas internas no períneo e suprem a junção 
anorretal. A artéria retal média possui uma disposição variável e pode 
estar ausente (Figura 5).

onde pode aproximar-se do osso sacro (posição sacripeta), ou longe dele 
(posição sacrifuga). Ele apresenta uma flexura sacral, com a convexidade 
posterior e, na sua junção com o canal anal, a flexura perineal, cujo nome 
oficial é flexura anorretal, com a convexidade anterior. Ao nível desta 
flexura (ângulo de 90º), a alça do músculo pubo-retal encaixa-se na sua 
concavidade (voltada posteriormente).

O comprimento do reto pode variar de 15 a 20 cm de comprimento 
medido a partir da margem anal (Figura 1) (Didio, 2002; Standring, 
2010). Do ponto de vista anatômico, o reto pode ser divido por 3 flexuras 
laterais: flexura súpero-lateral direita; flexura intermédio-lateral esquerda 
e flexura ínfero-lateral direita (Terminologia Anatômica – SBA, 2001). 
Essa divisão é largamente utilizada na prática cirúrgica para auxiliar no 
tipo de tratamento para o câncer de reto em cada nível relatado, e guiar 
os cirurgiões, patologistas e oncologistas para um melhor planejamento 
terapêutico. 

O reto é parcialmente coberto pelo peritônio, podendo ser 
dividido em parte intraperitonial e parte infraperitonial (Didio, 2002). 
A reflexão peritoneal é normalmente encontrada entre 7 e 9 cm 
da margem anal, nos homens, e entre 5 a 7,5 cm nas mulheres 
(Schafer, 2010). Assim, o nível de reflexão do peritônio é muito mais 
baixo na mulher, do que no homem já que o peritônio chega até as 
vesículas seminais (Figura 2). 

Nas mulheres, o reto se limita anteriormente com a parede 
posterior da vagina pelo septo retovesical (fáscia peritônio-perineal 
de Denonvilliers), e no homem, o reto apresenta-se posterior 
à próstata, vesículas seminais, vasos deferentes e bexiga urinária, 
separados pelo septo retovesical (fáscia retoprostática de Denonvilliers) 
(Testut & Jacob, 1950; Fernandes, 1999; Standring, 2010; Schafer, 2010). 
Portanto, é importante saber a extensão do revestimento peritoneal 
porque, dependendo da doença que atinja esses órgãos, a expressão e 
os sintomas podem ser perineais ou abdominais.

Figura 1. Desenho esquemático representando as medidas do reto a partir da 
margem anal e as divisões anatômica e cirúrgica do canal anal (Beck et al., 2011).

Figura 2. Desenho esquemático representando as relações anatômicas peritônio-
fásciais do reto: A - Homem, B – Mulher (Beck et al., 2011).

Figura 3. Desenho esquemático representando a fossas pararretais 
(Netter, 2008).
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O Figura 4. Desenho esquemático representando a irrigação arterial do gênero masculino (Netter, 2008).
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sangue do reto drena através das veias retais superiores, medias 
e inferiores (Figura 6). As veias retais superiores drenam para o 
sistema venoso porta, e as veias retais médias e retais inferiores 
drenam para a circulação sistêmica (Gardner et al.,1988; Williams 
et al. 1995; Moore et al., 2011; Standring, 2010). A drenagem 
venosa retal pode explicar por que tumores do reto inferior e canal 
anal podem diretamente criar metástases pulmonares sem, no entanto, 
causar metástases hepáticas, que são mais comuns nos cânceres do 
aparelho digestivo (Sterk et al.,2000; Schafer, 2010).

O conhecimento da inervação da pelve possui grande importância 
na pratica clínica. A inervação simpática do reto origina-se da medula 
espinhal lombar conduzido através dos nervos esplâncnicos, nervos 
lombares e dos plexos hipogástricos pélvicos e através do plexo 
periarterial das artérias mesentérica inferior e retal superior (Gardner 
et al.,1988; Williams et al. 1995; Moore et al., 2011; Standring, 2010). 

Figura 5. DSA da artéria retal superior e seus ramos e da veia retal superior, 
que a acompanha (Schafer, 2010).

Figura 6. Desenho esquemático representando a irrigação arterial do gênero masculino (Netter, 2008).
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seminais no homem. Na mulher, é localizada anteriormente e 
lateralmente ao reto, correndo pelo colo do útero e do fundo de saco 
vaginal, e atingindo a parede lateral vaginal e na base da bexiga. A parte 
principal do plexo está localizada ao nível do fundo de saco vaginal. O 
plexo sacral autonômico é constituído por fibras provenientes do nervo 
hipogastrico e dos nervos sacrais esplâncnicos, e dao origem às fibras 
para os órgãos genito-urinário e do reto (Williams et al. 1995; Moore et 
al., 2011; Standring, 2010).

As fibras parassimpaticas estão envolvidas no mecanismo de 
ereção, aumentando o fluxo sanguíneo no pênis ou na vulva e vagina, e 
aumentam a lubrificação vaginal e ereção do clitóris e dos lábios. Estas 
fibras contribuem também para a inervação do músculo detrusor 
e, portanto, envolvido no mecanismo da micção. Por outro lado, as 
fibras simpáticas estão relacionadas com a ejaculação e à contração 
rítmica dos órgãos genitais durante o orgasmo, no homem e também 
muito provavelmente na mulher. Além das fibras simpáticas inibirem o 
músculo detrusor, e estimular a contração do colo da bexiga, faz parte 
tambem no mecanismo de continência (Figura 8-9). Assim podemos 
ver que a inervação da pelve possui grande importancia tanto na 
identificação de suas estruturas quanto ao cuidado na dissecção no 
tratamento cirurgico do câncer de reto (Williams et al. 1995; Moore et 
al., 2011; Standring, 2010).

A drenagem linfática da pelve e seus linfonodos podem variar em 
números, tamanho e localização, e sua classificação em grupos definidos 
apresenta-se arbitraria. Podemos definir alguns grupos de linfonodos, 
como a cadeia de linfonodos ilíacos externos que estão acima da margem 
da pelve ao longo dos vasos ilíacos externos. A cadeia dos linfonodos 
ilíacos internos se encontram nas divisões da artéria ilíaca interna a 
nas origens das artérias glúteas. Os linfonodos sacrais se situam na 
concavidade do sacro juntamente com os vasos sacrais medianos. 
Outros grupos de linfonodos podem ser encontrados no tecido conectivo 
ao longo dos ramos ilíacos internos e são chamados de linfonodos 
pararretais (Williams et al. 1995; Moore et al., 2011).

A difusão de metástases a partir de um carcinoma primário no epitélio 
do reto pode ser, por extensão, na submucosa, ou por semeadura 
peritoneal de extensão para a gordura subserosa (Figura 10). Mais 
comumente, as metástases percorrerem através do sistema linfático para 
linfonodos principais na raiz do mesentério, ou por veias do sistema portal 
(Skandalakis et al., 1983). Os grupos de linfonodos primários e os grupos 
menores dos linfonodos pélvicos estão diretamente interconectados de 
forma que os principais linfonodos podem ser removidos sem prejudicar a 
drenagem linfática. As interconexões também permitem a disseminação 
do câncer de reto em quase todas as direções, e para quaisquer vísceras 
pélvicas ou abdominais (Moore et al., 2011).

Os vasos linfáticos da porção superior do reto seguem até os 
linfonodos mesentéricos inferiores, e no caminho, muitos deles passam 
pelos linfonodos pararretais que estão situados diretamente sobre a 
camada muscular do reto, e pelos linfonodos sacrais. Os vasos linfáticos 
da metade inferior do reto drenam diretamente para os linfonodos sacrais 
e os da ampola distal acompanham os vasos retais médios e drenam 
para os linfonodos ilíacos internos (Figura 11). (Moore et al., 2011).

A disseminação linfática lateral é incomum e é limitada a lesões com 
menos de 4 cm da linha pectínea. Lesões acima deste nível propagam 

A inervação parassimpática origina-se do nível de S2-S4 da medula 
espinhal, seguindo através dos nervos esplânicos pélvicos e dos plexos 
hipogástricos inferiores esquerdo e direto ate o plexo pélvico (retal) 
(Figura 7).

A parte pélvica, que está localizada posteriormente ao reto e sua 
fáscia própria, são cobertas por uma fina fáscia adicional, chamado fáscia 
parietal. As fascias visceral e fáscia parietal apresentam um espaço 
chamado de retro retal, preenchido por tecido conjuntivo. Ressecção 
desse tecido permite o acesso ao espaço retro retal e a mobilização do 
reto. Ambos os nervos simpáticos e parassimpaticos constituem o plexo 
pélvico nervoso. Raízes da inervação simpática originam de L2 e L3. 
Eles formam inicialmente o plexo aórtico (Plexo hipogástrico superior), 
que se encontra abaixo do peritônio parietal no nível da bifurcação da 
aorta, distal ao promontório sacral, onde suas fibras formam os nervos 
hipogástricos, que correm lateralmente ao ureter e a artéria ilíaca interna, 
juntando-se o plexo pélvico autonômico na parede pélvica lateral (Gardner 
et al.,1988; Williams et al. 1995; Moore et al., 2011; Standring, 2010). 

As fibras parassimpaticas originam de S3-S4 no homem, e de S2-S4 
na mulher e correm ao longo dos nervos erigentes, que atravessam o 
forame sacral e chegam à pélve e ao plexo inferior hipogastrico. Este 
plexo nervoso está localizado anteriormente e lateralmente ao reto, mais 
profundamente abaixo do peritônio, ao longo da fáscia endopélvica, que 
cobre o músculo elevador do ânus. 

O plexo autonômico da pelve, também conhecido como plexo 
hipogástrico inferior, é constituído por tecido nervoso localizado na 
parede pélvica, em estreita proximidade com a próstata e as vesículas 

Figura 7. Desenho esquemático representando a inervação do reto e canal 
anal (Beck et al., 2011).
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As lâminas parietal e visceral membranáceas tornam-se continuas nos 
locais onde os órgãos penetram no assoalho pélvico. 

Em geral, o tecido conectivo abundante entre as laminas parietal 
e visceral membranácea é considerado parte da fáscia visceral, porém 
às vezes, é identificado como fáscia parietal (mesorreto), ou como esta 
descrito nos livros textos de anatomia (Williams et al. 1995; Moore et 
al., 2011), é mais realista descrever esta fáscia  apenas como fáscia 
endopélvica subperitoneal ou extraperitoneal adjacentes as fáscias 
visceral e parietal. Esta fáscia forma uma matriz de tecido conjuntivo 
para acondicionamento das vísceras pélvicas e varia muito de densidade 
e conteúdo.  Parte dela e formada por tecido adiposo (areolar) 
extremamente frouxo, relativamente desprovido de vasos sanguíneos e 
linfáticos (Moore et al., 2011). Entretanto, sua aparência macroscópica 
não possui diferença significativa, e a consistência de outras partes 
da fáscia endopélvica é muito mais fibrosa, contendo abundancia de 
colágeno, fibras musculares lisas dispersas.

Então entendemos que a pelve é apoiada pela fáscia endopélvica, 
e seus dois componentes que podem também ser descritos como uma 
camada visceral e uma parietal.  A camada visceral da fáscia endopélvica 
(fáscia própria do reto) envolve o reto.  É uma fina camada, transparente 
que mantém a integridade do mesorreto.  A camada parietal endopélvica 
(fáscia pré-sacral) cobre o sacro. A violação desta camada expõe as veias 
sacrais e pode levar a um sangramento severo durante a mobilização 
nos porcedimentos cirurgicos de ressecção do reto (Gardner et al.,1988; 
Williams et al. 1995; Schaefer, 2010).

Após a descrição das fáscias que envolvem a pelve podemos 
descrever o mesorreto e suas características do ponto de vista cirúrgico. 
O mesorreto representa uma camada de tecido conectivo que envolve 
o reto e é derivado do mesentério dorsal. Este compartimento de 
tecido perirretal consiste de tecido adiposo que é subdividida por 
septos de tecido conjuntivo no adulto. 

superiormente ao longo da artéria mesentérica superior pelo sistema 
linfático retal inferior (Grinnell, 1950). A recorrência de tumores do terço 
inferior do reto é muito mais elevada do que a dos tumores dos dois terços 
superiores sugerindo que a propagação lateral pode ser mais frequente 
do que tem sido suspeitada (Morgan, 1968). Propagação descendente 
de lesões do reto é igualmente rara, provavelmente apenas cerca de 
2% ocorrem (Morgan, 1965).  Granfield et al. (1992) relataram que a 
tomografia computadorizada (TC) de rotina do abdome e pelve mostra a 
distribuição das metástases nos nódulos linfáticos regionais, assim como 
o mais recente uso da Ressonância Magnética Nuclear (RMN) tem sido 
hoje uma ferramenta fundamental no auxilio do diagnostico e tratamento 
das metástases pélvicas.

A disposição dos linfonodos no trato gastrintestinal tende a ser 
relativamente uniformes. Os linfonodos menores estão adjacentes em 
toda a parede intestinal, e eles drenam para linfonodos maiores através 
dos vasos mesentéricos e subseqüentemente para linfonodos próximos 
da origem das artérias. Existem poucos dados relatando a localização 
e distribuição dos linfonodos do mesorreto e poucos trabalhos estão 
baseados na dissecção de cadáveres que nos ajudam a mostrar alguns 
dados sobre este tema (Tufano et al., 2003). 

A fáscia da pelve é um tecido conjuntivo que ocupa o espaço que está 
situado entre o peritônio membranáceo acima e as paredes do assoalho 
pélvico muscular abaixo da cavidade pélvica e que não é ocupada por 
suas vísceras. A fáscia da pelve é formada pelos componentes visceral 
e parietal. A porção parietal é uma lâmina membranácea de espessura 
variável que reveste a face interna (profunda ou pélvica) dos músculos 
que formam as paredes e o assoalho pélvico (músculos obturador 
interno, piriforme, coccígeo, levantador do ânus, e parte dos músculos 
esfíncteres da uretra) (Moore et al., 2011). A fáscia visceral consiste 
na fáscia membranácea que reveste diretamente os órgãos pélvicos. 

Figura 8. Desenho esquemático representando a inervação e continência fecal 
(Skandalakis et al., 2006). Figura 9. Desenho esquemático representando as relações nervosas na 

defecação (Skandalakis et al., 2006).
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dissecção precisa e cuidadosa ao redor do reto na pelve objetivando 
preservar a integridade da fáscia visceral do reto (que representa a 
camada mais externa do envelope de tecido gorduroso que o envolve 
circunferencialmente) e da fáscia parietal (que recobre a face anterior 
do sacro e da parede lateral da pelve). Através dessa manobra, espera-
se que quaisquer micrometástases presentes no tecido linfovascular 
que compõe o mesorreto juntamente com o tecido gorduroso perirretal 
sejam removidas em bloco com o tumor primário. Concomitantemente, a 
preservação da integridade da fáscia pélvica evitaria lesão da inervação 
autonômica da pelve e conseqüente prejuízo das funções sexuais e 
urinárias.

 A hipótese que originou a casuística é a de que uma redução na 
margem distal intramural no reto abaixo do tumor com objetivo de 
estender as operações de conservação esfinctérica em um maior número 
de doentes era segura desde que realizada conjuntamente com a ETM. 

Evidência de que a recidiva pélvica é conseqüência direta de excisão 
inadequada do mesorreto foi demonstrada por Quirke et al., (1988) e 
confirmada por outros estudos. Estas operações foram então sugeridas 
consecutivamente desde então para todos os doentes portadores de 
câncer do reto médio ou distal (Quirke et al. 1988).

O plano cirúrgico apresenta-se situado posteriormente, entre a 
camada da fáscia do mesorreto (fáscia visceral) e a fáscia pré-sacral 
(fáscia parietal) na qual cobre o sacro, cóccix, artéria sacral media e 
veias perissacrais. Inferiormente, ao nível da quarta vértebra sacral, as 
fáscias visceral e parietal se condensam e formam a fáscia retrossacral 
o que representa um reflexo de espessura facial ântero-inferior que 
corre para a fáscia pré-sacral, conhecido como o fáscia de Waldeyer. 

Mesorreto
O mesorreto estende-se desde o nível da reflexão peritoneal 

superiormente até a alça do músculo puborretal inferiormente. Sua 
externa lâmina de tecido conjuntivo forma a fáscia retal e se funde 
com a fáscia superior do diafragma pélvico, que é a fáscia que cobre  
músculo elevador do ânus. A bainha de tecido perirretal é formada por 
uma condensação de tecido conjuntivo frouxo mesenquimal circundando 
o reto nos estágios inicial fetal (semanas após a concepção) (Williams et 
al. 1995). 

Desenvolve-se ao longo do ramo terminal da artéria retal 
superior contendo os nervos e vasos linfáticos retais. Durante a fase 
tardia fetal (cerca da 16 semanas), o tecido mesenquimal é substituído 
por lâminas de tecido conjuntivo denso, formando a fáscia mesorretal. 
Esta camada de tecido conjuntivo fica mais fina na direção 
craniocaudal desaparecendo completamente próximo a alça muscular 
do músculo puborretal, além do qual não há virtualmente nenhum tecido 
linfático perirretal ou linfonodos.

A prática da cirurgia moderna do câncer de reto permanece dentro 
do conceito do estudo do mesorreto.  A Excisão Total do Mesorreto 
(ETM) foi descrita pela primeira vez por um cirurgião inglês chamado 
Heald e originou-se da sua experiência prospectiva iniciada em 1978 
na Colorectal Research Unit do Hospital do Distrito de Basingstoke na 
Inglaterra onde todos os doentes portadores de câncer do reto foram por 
ele operados e posteriormente a técnica foi descrita por esse autor em 
1982 (Heald et al. 1982).

A Técnica de Excisão Total do Mesorreto (ETM) consiste na 

Figura 10. Desenho esquemático representando os percursos de propagação 
de metástases. A espessura de setas indica a frequência com que ocorre 
propagação. (Skandalakis et al., 1983).

Figura 11. Desenho esquemático representando a drenagem 
linfática (Skandalakis et al., 2006).
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cirúrgico para a ETM? O mesorreto pode ser excisado totalmente? 
Literaturas recentes têm se mostrado confusas em relação à descrição 
anatômica e a nomenclatura do mesorreto. Entretanto alguns estudos 
têm discutido a drenagem linfática, número de linfonodos, vascularização 
e inervação do mesorreto. Outros estudos têm demonstrado que a 
excisão total do mesorreto apresenta grande impacto na diminuição nas 
taxas de recidivas local do câncer de reto. As principais vantagens desta 
técnica cirúrgica é a preservação de estruturas exteriores a fáscia retal, 
principalmente os feixes nervosos que vão em direção a bexiga, próstata 
e vagina e a total remoção dos linfonodos peri-retais, levando a uma 
diminuição de recidivas tumorais locais e menores taxas de complicações 
pós-operatórios como a disfunção sexual e urinaria, maior sobrevida e 
melhor qualidade de vida (Tufano et al., 2007). 

O câncer de reto
O Câncer Colorretal (CCR) representa uma doença dos países 

ocidentais e industrializados onde o consumo de gordura, carnes e 
carboidratos é elevado, assim como de alimentos industrializados. 
Apresenta maior incidência nos Estados Unidos, Canadá, Grã-bretanha, 
Dinamarca, na Austrália e na Nova Zelândia. Essa distribuição geográfica 
dos casos de câncer de reto indica a importância do papel de fatores 
ambientais, provavelmente dietéticos em sua etiopatogenia. No entanto, 
o câncer colorretal, assim como os outros cânceres, é uma doença 
genética e como tal, a sua susceptibilidade necessária ao aparecimento 
é herdada. A evidência epidemiológica a favor dessa constatação está no 
fato de que nas localidades de alto risco para câncer colorretal (países 
desenvolvidos) a predominância é para tumores de localização distal 
no cólon (cólon esquerdo) e no reto e, nos locais de baixo risco para 
câncer colorretal, há uma predominância de tumores de localização no 
cólon direito que são as neoplasias mais freqüentemente observadas 
em pacientes com câncer colorretal hereditário sem polipose. Ainda, se 
observarmos a incidência do câncer do cólon direito em todo o mundo 
veremos que ela talvez não esteja significativamente aumentada entre 
os indivíduos de sociedades industrializadas.

Para melhor abordagem diagnóstica, o rastreamento para prevenção 
secundária deve ter como base a estratificação de risco, avaliação da 
idade de início do seguimento e intervalos de realização dos exames, 
garantindo a qualidade e aderência ao programa. O rastreamento para 
prevenção do CCR esporádico é recomendado em todos pacientes com 
idade ≥ 50 anos, independente de sinais ou sintomas ou de história 
familiar, devido a sua alta incidência, para detecção e remoção dos 
pólipos adenomatosos no intestino, sendo comprovada a redução não 
apenas da mortalidade, mas também da sua incidência.

O CCR esporádico corresponde a 70% dos casos ocorrendo em 
pacientes de risco médio, ou seja, indivíduos com idade ≥ 50 anos, 
independente de sinais e/ou sintomas da doença e/ou história familiar 
de câncer. O rastreamento deve ser feito pelo exame proctológico 
adequado e exame endoscópico, como a retossigmoidoscopia rígida 
ou flexível, e se possível a colonoscopia devera ser feita de acordo com 
a indicação (Cordeiro, 2004).

O resultado desse arranjo fáscial comparativamente ao tecido 
avascular areolar esta no plano entre a fáscia visceral e a fáscia 
parietal. Posteriormente a este “plano importante” da pratica 
cirurgica do câncer rectal (o peri-mesorreto) está o plexo venoso pré-
sacral, que é uma estrutura importamnte com grande risco de danos 
durante procedimentos cirúrgicos. Condensações distais da fáscia do 
mesorreto formam os ligamentos laterais do reto, que pode conter ramos 
das artérias retais médias. Estes ligamentos fixam o reto com a parede 
lateral pélvica.

Desde a introdução da ETM o termo mesorreto tem sido largamente 
utilizado pelos cirurgiões colorretais indicando o tecido adiposo tissular na 
fáscia retal. Porém do ponto de vista correto da ciência anatômica o uso 
do termo mesorreto deve ser abandonado (Gaudio et al., 2010). Segundo 
alguns artigos publicados, o termo empregado é um equívoco que tem 
causado falta de clareza na literatura onde numerosos autores relataram 
o conceito de que o reto apresenta seu próprio mesorreto. O prefixo 
“meso” indica uma dobra peritoneal que liga um segmento do tubo 
digestivo para uma parede e que contém vasos e nervos. O reto é um 
órgão retroperitoneal coberto por peritônio nos dois terços de sua face 
ântero-lateral. Posteriormente o reto não possui cobertura peritoneal, 
entretanto sua parede é circundada por uma fáscia de tecido adiposo, já 
descrito anteriormente. Entretanto o termo mesorreto não esta descrito 
na terminologia anatômica (SBA, 2001).

Durante os últimos 20 anos, a cirurgia oncológica do reto tem 
sofrido uma evolução notável. Graças aos seus esforços, a importância 
da excisão em bloco do reto juntamente com o tecido adiposo circunjacente 
perirretal e gânglios linfáticos, envoltos em um envelope fino representam 
uma importante barreira à disseminação neoplásica especialmente 
durante a manipulação cirúrgica. 

Este procedimento deve ser realizado de forma meticulosa, tendo 
que reconhecer e respeitar o plexo pélvico nervoso, assim limitando 
as complicações funcionais das lesões do plexo nervoso pélvico. A 
importância do assim chamado mesorreto consiste no fato de que 
este contém uma rede linfática conspícua perirretal com canais linfáticos 
que drenam diretamente para os linfonodos (Topr et al., 2003).

Outros autores não definem o mesorreto como um “meso”, porque 
o reto não se encontra suspenso, assim como outras partes do intestino 
que contem meso, mas está anexada à concavidade do sacro. Além 
disso, a superfície posterior do reto não está conectado ao sacro pela 
peritônio, mas por tecido conjuntivo.  Sua derivação embriológica não é 
do celoma, mas a partir da fáscia parietal endopélvica.  

Finalmente a função da estrutura não é de suspender e fixar parte do 
intestino, garantindo sua mobilidade, mas para protegê-lo de traumas e 
auxiliar na defecação, pois funciona como um tecido que auxilia na 
distensão do reto no momento que este se enche de fezes. Então devido 
a suas caracteristicas anatomicas, funcionais e de sustentação alguns 
autores não definem o mesorreto como um “meso”.

 Devido a estas divergencias de nomenclatura e de função entre 
alguns autores e a implicação do mesoreto na pratica clincia do 
tratamento do cancer de reto, algumas perguntas permanecem sem 
respostas: Qual a morfologia do mesorreto? Qual o apropriado plano 



© Acta Scientiae Medica (2012)
Revista Oficial da Escola de Medicina da UNIGRANRIO ISSN (on-line) 1983-6805

81

Silva et al.

em cadáveres frescos que a maioria dos linfonodos perirretais são 
pequenos, e confirmam que a maioria dos linfonodos estão localizados 
nos dois terços proximais da porção posterior do mesentério, e que 
sugerem que a remoção desses linfonodos seja responsável por um 
resultado oncológico satisfatório, em contraste com a técnica cirúrgica 
tradicional para o câncer de reto (Giandomenico et al., 2010; Matsuoka et 
al., 2004; Pirro et al., 2008; Seid et al., 2007).

Sabemos que uma das grandes complicações que levam a uma 
maior morbidade e queda da qualidade de vida do paciente submetido 
à cirurgia para câncer de reto, são as lesões da inervação da pelve, 
podendo causar disfunção sexual e do aparelho urinário. A retenção e a 
incontinência urinária são dois grandes problemas enfrentados no pós-
operatório de cirurgia colorretal, e são alterações que vão acompanhar os 
pacientes durante toda sua vida. O uso de diferentes técnicas cirúrgicas 
têm também reduzido à incidência de dano funcional. A ETM foi rapidamente 
se tornando um procedimento amplamente executado, devido a seu 
sucesso na cura do câncer combinado com um melhor resultado 
funcional. 

Em contraste, a técnica, utilizada nos anos 70, de 
dissecção retal estendida foi associada à complicação urinária grave 
e disfunção sexual, devido à lesão do nervo autonômico do plexo 
pélvico. Mais recentemente, ramos importantes de pesquisa estenderam-
se a anatomia e fisiologia dos nervos pélvicos e tem fornecido 
dados precisos e informações detalhadas, permitindo um mapeamento 
detalhado da anatomia macroscópica do plexo nervoso da pelve. No entanto, 
um aspecto negativo possível é a variabilidade anatômica individual e 
anormalidades morfológicas da pelve, o que pode aumentar o desafio 
de identificação intra-operatória correta dos nervos.  A extensão da 
doença oncológica e a infiltração direta do plexo pélvico pode exigir a 
dissecção dos nervos, juntamente com o tumor, potencialmente 
resultando em prejuízo funcional grave.

A disfunção da bexiga é comum após a cirurgia pélvica, 
especialmente em cirurgias para o câncer de reto. Durante a 
dissecção da mesorreto, o reto é mobilizado, com possíveis danos a 
inervação simpática e parassimpatica, que correm para a bexiga e 
estão envolvidos em funções imporatntes neste órgão. Tem sido 
demonstrado que os danos cirúrgicos aos nervos do plexo hipogástrico, 
o plexo pélvico e os nervos cavernosos também podem levar à 
disfunção do trato urinário baixo (Clausen et al., 2008; Havenga et al., 
2005; Hollabaugh et al., 2000; Suh, 2006).

Com a evolução e a difusão desta técnica dentro do tratamento 
do câncer de reto, estudos têm demonstrando estatisticamente que a 
Excisão Total do Mesoreto é hoje uma técnica que aumenta a sobrevida 
dos pacientes, juntamente com os tratamentos neo-adjuvantes, como 
a quimioterapia e a radioterapia. Os exames diagnósticos tem sido 
de grande valia dentro deste cenário e funcionam como auxilio não 
só no diagnóstico dos tumores de reto, mas o acompanhamento dos 
pacientes operados, Brown et al. (2004), em alguns de seus trabalhos 
publicados nos mostra  a Ressonância Nuclear magnética como 
instrumento imprescindível no entendimento da anatomia do reto e sua 
implicação na Excisão Total do Mesoreto, descrevendo radiologicamente 
o aspecto das estruturas anatômicas. A ressonância magnética de 

A importância da ressonância nuclear magnética 
na prática clínica do câncer de reto e o estudo do 
mesorreto.

A anatomia detalhada das fáscia do mesoreto (fáscia própria do 
reto) e as descrições na Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de suas 
estruturas têm sido bem descritas. A fáscia do mesorreto é claramente 
mostrada na RNM e assim permitindo uma melhor avaliação das distancias 
entre o tumor de reto e uma potencial margem circunferencial na ETM. 
Muitos estudos mostram que o conhecimento da anatomia pré-operatório 
do reto e suas estruturas pela RNM ajudam numa melhor dissecção no 
ato operatório. O estudo da RMN pode auxiliar na avaliação do volume 
do mesorreto, assim como tipos, tamanhos e localização dos linfonodos 
do mesorreto e pelve. Ajudam na preservação da inervação da pelve, 
assim como o tamanho do tumor e sua invasão na cavidade pélvica. 
Muitos estudos foram realizados em pessoas portadoras de câncer de 
reto no pré-operatório e depois comparado com as peças cirúrgicas, e 
outros estudos foram realizados com cadáveres onde foram identificadas 
as fáscias, nervos, vascularização, volume e linfonodos encontrados na 
pelve na RNM e depois as comparando na dissecção. Assim mostrando 
a importância do mesorreto na pratica clinica e no tratamento do câncer 
colorretal (Allen et al., 2007; Brown et al., 2004; Matsuoka et al., 2004).

DISCUSSÃO

 De acordo com Moubin et al. ( 2011), a Excisão Total do 
Mesorreto foi descrita há 20 anos e hoje esta sendo considerada 
padrão ouro no tratamento cirúrgico do câncer de reto. Um impacto 
sobre essa técnica em proporção internacional foi mostrado pelo 
estudo norueguês que relatou uma taxa de quatro anos de sobrevida de 
73% após TME comparada com 60% após a cirurgia convencional. 
Entretanto permanecem ainda controversos os aspectos morfológicos 
do mesorreto, e se ele pode ser chamado de “meso”, devido a suas 
características peculiares em relação ao outros “mesos” do aparelho 
digestivo e suas funções.  Recentes literaturas tem se mostrado confusas 
em relação aos aspectos das descrições anatômicas e nomenclatura na 
Ressecção Total do Mesorreto.  (Moubin et al. 2011).

Do ponto de vista de Sterk et al., (2000), afirmam que 
uma ressecção em um plano anatomicamente definidos, sob visão 
direta e com uma dissecção minuciosa distingue a técnica ETM de uma 
cirurgia retal convencional, e que se mostra superior a ultima técnica. 
Dentro desta discussão sobre aspectos morfológicos e anatômicos da 
ETM, entramos em conflito do ponto de vista da drenagem linfática do 
mesorreto e seus linfonodos. Apesar de o sistema linfático ser um dos 
responsáveis pela disseminação de células tumorais, poucos artigos 
(Grinnell, 1950; Granfield et al., 1992; Giandomenico et al., 2010; 
Matsuoka et al., 2004) tem sido descritos para nos dar uma visão sobre 
a localização, número e tamanho dos linfonodos, e além disso muitas 
divergências sobre o tema tem sido encontrada, já que muitos estudos 
avaliam linfonodos em cadáveres não portadores de câncer de reto e 
outros avaliam os linfonodos com metástases nas peças cirúrgicas 
retiradas nos tumores de Reto, que se mostram alteradas em seu 
número, tamanho e localização. Topr  et al. (2003) conclui em seu estudo 
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CONCLUSÂO

A literatua hoje é muito rica nas publicações sobre os beneficios 
da Excisão Total do Mesorreto para o tratamento do câncer de reto. 
Sendo hoje uma patologia com um alto inidice de mortalidade mundial, 
principlamente nos paises desenvolvidos e em desenvolvimento, já que 
as populaçãos destes últimos estão envelhecendo. Também a mudança 
dos hábitos alimentares, pinciplamente no Brasil, onde há uns 30 anos 
tinhamos uma alimentação menos industrializada assim como uma 
população com uma expectativa de vida menor. Hoje nos deparamos com 
um avanço no câncer de cólon e reto, já se tornando um grande problema 
de saúde publica. Dentro deste cenário, a comunidade científica evolui 
tanto no ponto de vista de diagnóstico e tratamento, como também na 
prevenção destas patologias, estimulando a uma melhor alimentação 
com pouca gordura e mais fibras.

A Excisão Total do Mesorreto já é uma realidade dentro da pratica 
clinica-cirurgica do câncer de reto, e dentro deste tema, as cirurgias 
tem evoluido no aspecto de tecnicas mais apuradas de ressecção, 
como a Robótica que já é uma realiadade em alguns paises, onde essa 
ressecção ampla apresenta-se de uma forma mais eficaz, onde se pode 
retirar todo o reto com seu envoltorio de tecido conectivo, linfonodos e 
drenagem linfática, sem causar danos à inervação pelvica. Aumentando 
a sobre vida dos pacientes com um número menor de recidivas locais.

Dentro deste cenario entendemos que ainda podemos avançar 
mais no aspecto de definir o mesorreto quanto a sua estrutura, e uma 
nomenclatura mais adequada a seus componentes anatômicos, com 
mais pesquisas e estudos nessa área.
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ABSTRACT

This review article on clinical anatomy of the rectum aims to provide guidance to students who are starting the various courses in health and, as 
a script, does not pretend to be complete. Reading the works cited in the references list will expand and will solidify the knowledge received here, 
remembering that supplementation with practical lessons in the laboratory is essential.
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