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RESUMO: Uma colectomia subtotal num colon esquerdo em
obstrução aguda, num só tempo, melhoraria não só a quali-
dade de vida do doente como encurtaria o seu tempo de hos-
pitalização. Níveis de mortalidade proibitivos são, no en-
tanto, vulgarmente atribuídos a semelhante abordagem.
Neste estudo é analizada a experiência do autor senior com-
parando os níveis de morbidade e mortalidade operatórias e
a duração do período de hospitalização de colectomia subto-
tal uni-estadiada e ressecção multi-estadiada. Entre Janeiro
de 1973 e Setembro de 1990 foram internados, por obstrução
esquerda aguda, 49 de 291 carcinomas colorectais (17%) ne-
cessitando cirurgia de urgência. Colostomia, como único
tratamento, foi a cirurgia em 18 (37%), colectomia multi-es-
tadiada em 20 (41%, do grupo A) e colectomia subtotal, num
só tempo, em 11 (22%, grupo B, todos depois de 1979). Ambos
os grupos eram comparáveis no que diz respeito a dis-
tribuição por sexo e idade, estadiamento TNM e classificação
ASA. A mortalidade e morbidade operatórias foram 10% e
30% no grupo A, 9% e 18% no grupo B, respectivamente. O
tempo médio de permanência hospitalar foi de 21,25 dias (14-
30) no grupo A e 9,18 dias (7-14) no grupo B. Sempre que uma
equipe cirúrgica experiente está envolvida e na ausência de
contraindicações (factores locais impedindo uma dissecção

rápida, instabilidade hemodinâmica, gangrena intestinal)
uma colectomia subtotal uni-estadiada, beneficiando de uma
anastomose com melhores condições de cicatrização, acar-
reta níveis de morbilidade e mortalidade operatórias per-
feitamente aceitáveis, melhorando, no entanto, a qualidade
de vida e encurtando o período de internamento hospitalar.
Deve ser encarado como método de eleição sempre que ex-
perimentados critérios selectivos e adequadas capacidades
técnicas sejam respeitadas.

UNITERMOS: obstrução aguda do colon esquerdo; cancer
colo-rectal; colectomia num só estádio
















