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RESUMO

No âmbito mundial, o câncer colorretal (CCR) é a terceira neoplasia maligna mais frequente em homens e a segunda mais frequente em 
mulheres, enquanto que no Brasil, estima-se em 2014 a ocorrência de 15.070 novos casos de câncer colorretal em homens e 17.530 em 
mulheres. O diagnóstico pode ser feito a partir de exames de rastreio em pacientes maiores de 50 anos ou com alto risco de desenvolvimento de 
câncer colorretal, em que a cirurgia pode ser programada eletivamente, ou através de sinais e sintomas que os pacientes apresentam nas 
emergências dos hospitais, que muitas vezes resultam em cirurgias de urgência, tais como: anemia, sangramento anal, obstrução intestinal, perda 
de peso, perfuração intestinal, entre outros. A adoção de novas técnicas e tecnologias diminuiu significativamente a morbi-mortalidade nas 
cirurgias eletivas para o tratamento do câncer de cólon e reto. Por outro lado, em cirurgias realizadas em caráter de urgência, se pode notar que 
estas taxas se mantém relativamente altas. O desenho do estudo é do tipo transversal, retrospectivo e têm como objetivo  avaliar as cirurgias 
para tratamento do câncer colorretal em caráter de urgência e suas variáveis envolvidas. Para tal, foi realizado um levantamento de pacientes 
com câncer colorretal que foram submetidos à de urgência entre o período de 1999 até o ano de 2015 na II Clínica Cirúrgica do Hospital Federal 
de Bonsucesso. Foram analisados 130 prontuários de pacientes operados em cirurgias classificadas como de urgência sob o aspecto das seguintes 
variáveis: idade, sexo, dados clínicos, estadiamento TMN, localização do tumor, dados anatomopatológicos, sobrevida do paciente, tipo de 
cirurgia realizada e se houve colostomia ou anastomose primária. Em uma análise preliminar observamos que a cirurgia em caráter de urgência 
apresentou altas taxas de morbimortalidade quando comparada com dados na literatura de pacientes operados eletivamente. Tal fato se deve 
principalmente ao avançado estagio dos tumores e às condições clínicas associadas ao quadro emergencial; traduzindo possível falha nas políticas 
públicas de rastreamento do câncer colorretal.
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