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TELECONDUTAS – PÓLIPOS COLORRETAIS 

TeleCondutas têm por objetivo serem materiais de apoio de fácil utilização e busca rápida, passíveis 

de serem consultados durante o atendimento aos pacientes. Foram elaboradas pela equipe de 

teleconsultores do canal 0800 644 6543 do TelessaúdeRS-UFRGS.  
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Introdução 

 

Pólipos colorretais são pequenas protrusões da mucosa colônica e do reto, sendo a sua 

grande maioria de potencial maligno baixo (como os adenomas tubulares com displasia de baixo 

grau) ou nulo (como os pólipos hiperplásicos). Os pólipos que contêm potencial maligno – os 

adenomas – são a parte inicial da cascata de carcinogênese de 95% das neoplasias malignas 

colorretais e podem ser diagnosticados e removidos através da colonoscopia.  

 

 

Classificação dos pólipos colorretais 

 

Os pólipos colorretais podem ser classificados pela sua histologia (quadro 1) e morfologia 

(quadro 2). Outra informação importante é seu tamanho estimado na colonoscopia, apresentando 

maior risco para neoplasia quando são maiores ou iguais a 1 cm. Essa classificação é importante 

para a decisão terapêutica na colonoscopia e para o seguimento do paciente. 

  



 

Quadro 1 - Classificação histológica dos pólipos colônicos 

TIPO HISTOLOGIA CARACTERÍSTICAS 

Neoplásicos Adenomatosos Contêm displasia e risco de evolução para adenocarcinoma. 
A displasia é classificada em baixo grau (baixo risco) ou alto grau (alto 
risco). 
Subclassificação: tubular, túbulo-viloso e viloso (maior risco). 

Serrilhados São mais comuns no cólon direito e também estão associados a 
adenocarcinoma. Sua descrição é mais recente e, em alguns casos, 
pode haver confusão diagnóstica com os pólipos hiperplásicos. 

Não 

neoplásicos  

Hiperplásicos  Geralmente encontrados no retossigmoide e menores que 5 mm. 
Não têm risco de malignidade. 

Hamartomas Geralmente benignos. Pode ser necessária sua excisão pelo potencial 
de crescimento e desenvolvimento de sintomas. 

Inflamatórios 
(pseudopólipos) 

Resultam de regeneração da mucosa, mais frequentemente 
encontrados em pacientes com retocolite ulcerativa e Doença de 
Crohn. 

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2017). Adaptado de Duncan et al. (2013). 

 

Quadro 2 - Classificação morfológica dos pólipos colônicos 

TIPO MORFOLOGIA IMAGEM OBSERVAÇÕES 

POLIPOIDE Pediculado 

 

Não há diferença de risco pela morfologia. 
 
Geralmente são excisados na 
colonoscopia em que são encontrados. 
 
Pólipos sésseis são os mais comuns 

Subpediculado 

 
Séssil 

 
NÃO 

POLIPOIDE 

Plana / plana-elevada 

 

Lesões com maior risco de conter 
neoplasia invasiva. 
 
Podem necessitar de excisão em centro 
terciário. 

Fonte: Short (2015). Imagens: Open-i Service of the National Library of Medicine (2017). 

 

  



 

Avaliação dos pólipos colorretais 

 
Após a realização da colonoscopia, devem ser avaliadas as características macroscópicas à 

colonoscopia e as microscópicas na histologia para se decidir o seguimento do paciente. A partir 

desses resultados, classifica-se o paciente em alto ou baixo risco para neoplasia colônica, e 

programa-se o seguimento do paciente (ver quadro 3).  

Características macroscópicas na colonoscopia 

Há diversas características endoscópicas das lesões que permitem avaliar se há invasão da 

submucosa (o que caracteriza o adenocarcinoma).  

A predição histológica dos pólipos pode ser feita pela avaliação da sua superfície, descrita 

como “pits” e classificadas de I a V. Pits tipo III (subdivididas em III-S e III-L) são sugestivas de 

adenoma de baixo grau, enquanto pits tipo IV e V podem indicar adenomas mais avançados, com 

maior risco de displasia de alto grau ou câncer.  

Algumas lesões têm características macroscópicas invasivas e não são ressecáveis por 

endoscopia, mesmo se a biópsia demonstrar adenoma (sem carcinoma). As seguintes 

características sugerem lesão invasiva (câncer): lesão vegetante com ulceração, friabilidade, 

retração de pregas, endurecimento ao toque da pinça de biópsia, estenose ou obstrução à 

passagem do endoscópio. Pacientes com lesões com essas características devem ser encaminhados 

para avaliação precoce com proctologista ou cirurgião do aparelho digestivo, independentemente 

do resultado da biópsia. Por outro lado, mesmo lesões extensas podem ser ressecáveis pela 

colonoscopia. Lesões sem as características invasivas descritas acima podem ser avaliadas por um 

colonoscopista experiente e ressecadas por via endoscópica na grande maioria dos casos. Nessas 

situações o encaminhamento deve ser para serviços especializados em Gastroenterologia ou 

Proctologia. 

 

Características microscópicas na histologia 

Após a excisão, as lesões são analisadas por um médico patologista. A grande maioria dos 

pólipos tem características de baixo risco, sendo hiperplásicos ou adenomas tubulares com 

displasia de baixo grau. Embora possa causar temor em médicos e pacientes, displasia de baixo 

grau é característica típica de pólipos com baixa chance de evoluir para neoplasia maligna. Por outro 

lado, fatores relacionados com maior risco de câncer colorretal são: tamanho do pólipo > 1 cm, 

padrão histológico viloso e presença de displasia de alto grau. Pólipos com displasia de baixo ou 

alto grau não devem ser motivo de encaminhamento para oncologia, necessitando 

acompanhamento colonoscópico (ver quadro 3 a seguir). 



 

Seguimento das lesões pré-malignas colorretais 

 

Conforme os achados da colonoscopia, orienta-se o intervalo para novo exame. Deve-se 

avaliar risco-benefício de colonoscopia de seguimento após os 75 anos de idade, podendo-se 

oferecer nova colonoscopia apenas àqueles com expectativa de vida estimada em mais de 10 anos 

e sem comorbidades graves. Não é recomendada vigilância em pacientes acima de 85 anos. O 

quadro 3 orienta o intervalo para repetição de colonoscopia conforme os achados da colonoscopia 

inicial. 

Quadro 3 – Periodicidade para colonoscopia dos pólipos colorretais § 

LESÕES PRÉ-MALIGNAS DE MENOR 

POTENCIAL NEOPLÁSICO  

PERIODICIDADE RECOMENDADA PARA 

COLONOSCOPIA (ANOS)  

Pólipos hiperplásicos pequenos (<10 mm) no 

reto ou sigmoide  

10 

1 a 2 adenomas tubulares pequenos (<10 mm)  5 a 10 

LESÕES PRÉ-MALIGNAS DE MAIOR POTENCIAL 

NEOPLÁSICO*  

PERIODICIDADE RECOMENDADA PARA 

COLONOSCOPIA (ANOS) 

3 a 10 adenomas tubulares  3 

>10 adenomas  < 3 

≥1 adenoma tubular ≥ 10 mm  3 

≥1 adenoma viloso  3 

Adenoma com displasia de alto grau  3 

Pólipo séssil serrilhado < 10 mm sem displasia  5 

Pólipo serrilhado ≥ 10 mm ou com displasia  3 

Síndrome de polipose serrilhada**  1 

Fonte:  Macrae (2017). 

* Sugerido acompanhamento em serviço especializado. 

** ≥ 5 pólipos serráteis proximais ao sigmoide com pelo menos 2 ≥ 10mm; qualquer pólipo serrátil proximal ao sigmoide 
com história familiar de síndrome de polipose serrátil; > 20 pólipos serráteis de qualquer tamanho no cólon. 
 
Obs: pólipos hiperplásicos raramente têm mais de 10 mm. Seu encontro deve levantar a hipótese de pólipo serrilhado. 

§ Essas recomendações são válidas quando a colonoscopia foi completa (até o ceco ou íleo distal) e com limpeza colônica 
adequada; sem esses critérios de qualidade, há risco de haver lesões não diagnosticadas. 

 

  



 

Manejo dos pólipos colorretais 

 

Os pólipos colorretais usualmente são excisados através da polipectomia no próprio 

procedimento em que são encontrados. Pólipos maiores e lesões não polipoides podem necessitar 

de técnica de mucosectomia, procedimento um pouco mais extenso e com risco um pouco maior 

de complicações. Nele é utilizada injeção de solução na submucosa para elevar a lesão e reduzir o 

risco de perfuração da parede colônica. Em alguns casos, como na presença de lesões polipoides 

ou grandes, pode se optar por marcar uma nova colonoscopia para a retirada da lesão, visto que 

há maior risco de sangramento e perfuração. Pacientes com pólipos não excisados devem ser 

avaliados para nova colonoscopia. 

 

Colonoscopia – o procedimento e cuidados pré-exame 

 

A colonoscopia é um exame feito sob sedação consciente, com ou sem anestesia. As 

orientações do preparo são feitas no local onde o exame é realizado. O preparo para o 

procedimento envolve a limpeza intestinal com dieta pobre em resíduos e uso de laxante – 

usualmente bisacodil e manitol. O manitol é um laxante osmótico potente, gerando evacuações em 

grande número, podendo causar desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. Pacientes com 

comorbidades graves (especialmente insuficiências cardíaca e renal) e idosos são mais suscetíveis 

a esses distúrbios. Para evitá-los, orienta-se hidratação abundante até o horário do jejum. 

Algumas medicações devem ser suspensas ou modificadas para o exame: 

 AAS – suspender uso 7 dias antes do procedimento se paciente estiver utilizando 

por prevenção primária. Manter a medicação se o paciente utilizar AAS por 

prevenção secundária de evento cardiovascular.  

 Clopidogrel e anticoagulantes – avaliar risco e benefício em suspender a medicação 

(conforme indicação do uso e risco de evento tromboembólico elevado). 

Usualmente orienta-se suspensão para permitir polipectomia no momento do 

exame. 

 Sulfato ferroso – suspender uso 7 dias antes da colonoscopia pois dificulta a 

limpeza do cólon.  

 

  



 

Rastreamento e vigilância de câncer colorretal 

 

No Brasil, atualmente não se recomenda rastreamento populacional de câncer de cólon por 

questões de limitação ao acesso para diagnóstico e tratamento posterior. Embora existam 

evidências de redução de incidência e mortalidade específicas por câncer colorretal com pesquisa 

de sangue oculto nas fezes (PSOF), a avaliação do Ministério da Saúde é de que a implantação do 

rastreamento no SUS é atualmente inviável. Isso se deve ao custo elevado da intervenção na 

população e à capacidade instalada insuficiente para realização de exames subsequentes 

(colonoscopia e retossigmoidoscopia). Entretanto, pessoas com histórico familiar de câncer 

colorretal têm indicação de serem avaliadas com colonoscopia: 

 Aos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do familiar (o que for antes), se câncer em 

dois familiares de 1º grau ou se familiar de 1º grau diagnosticado com menos de 60 

anos de idade. O rastreamento é feito a cada 5 anos; 

 Aos 50 anos, se familiar diagnosticado com mais de 60 anos de idade. 

Recomenda-se, por outro lado, a estratégia de diagnóstico precoce, com divulgação ampla 

dos sinais de alerta para a população e profissionais de saúde, acesso imediato aos procedimentos 

de diagnóstico dos casos suspeitos (o que implica ampliação da oferta de serviços de colonoscopia 

e demais suportes diagnósticos) e acesso ao tratamento adequado e oportuno. 

Apesar das evidências de benefício do rastreamento, são poucos os países que têm 

programas nacionais de rastreamento de câncer colorretal. A recomendação do rastreamento, nos 

locais onde ele é realizado, é relativamente padronizada a partir das evidências existentes. O 

rastreamento para pessoas sem risco aumentado para câncer colorretal é realizado entre os 50 e 

75 anos com: pesquisa de sangue oculto nas fezes anual ou bienalmente ou com colonoscopia a 

cada 10 anos. Se o paciente apresentar sangue oculto nas fezes positivo, deve-se realizar 

investigação sequencial com colonoscopia. A partir dos 75 anos, a continuação do rastreamento é 

individualizada. 

 

  



 

Encaminhamento para serviço especializado 

 

As seguintes condições clínicas têm indicação de encaminhamento para colonoscopia na APS 

(adaptado conforme disponibilidade de recurso local):  

 História familiar de risco para câncer colorretal:  
o Realizar colonoscopia aos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do familiar (o que 

for antes), se o paciente tiver história familiar de câncer colorretal em dois familiares 
de 1º grau ou se familiar diagnosticado antes dos 60 anos de idade.  

o Realizar colonoscopia aos 50 anos, se familiar diagnosticado após os 60 anos de idade 
com câncer colorretal. 

 Acompanhamento de lesões pré-malignas com menor potencial neoplásico (quadro 3) 
 

Sugerimos encaminhar para proctologista ou gastroenterologista pacientes com lesões pré-

malignas de maior potencial neoplásico para melhor decisão na periodicidade do seguimento do 

paciente. 

Pacientes portadores de lesões com características altamente sugestivas de neoplasia na 

colonoscopia podem ser encaminhados para Oncologia Proctologia ou Oncologia Cirurgia 

Gastrointestinal, mesmo sem o resultado da biópsia, nas seguintes condições: lesão vegetante com 

ulceração, lesão friável, com retração de pregas ou com endurecimento ao toque da pinça de 

biópsia, presença de estenose ou obstrução à passagem do endoscópio. 

Independentemente do resultado anatomopatológico, esses pacientes possuem alto risco 

de possuir carcinoma avançado, devendo receber maior prioridade no encaminhamento em 

relação a pacientes sem suspeita de neoplasia. 
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