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RESUMO: Introdução: O tratamento adjuvante dos doentes com câncer colorretal tem aumentado significativamente a sobrevida,
tornando-se, nos últimos anos, um avanço no tratamento destes doentes. O objetivo deste estudo foi determinar a sobrevida e o tempo
livre de doença de pacientes com câncer de colon ressecado submetidos a quimioterapia adjuvante e de câncer de reto submetidos a
rádio e quimioterapia adjuvante.
Casuística e Métodos: Setenta e quatro pacientes com câncer colorretal ressecados estádio II e III foram submetidos a tratamento
adjuvante. Os doentes com câncer de colon (N=58) foram tratados com 5Fluorouracil (5FU) e levamisole (Lev) por um ano ou 5FU e
ácido folínico (AF) por 6 meses por via endovenosa. Os pacientes com câncer de reto foram também submetidos a quimioterapia
adjuvante com 5FU associado ou não ao ácido folínico por 6 meses e radioterapia adjuvante. O seguimento foi realizado por no mínimo
três anos.
Resultados: O índice de sobrevida dos doentes com câncer de colon foi de 86% nos estádios II e 55% nos doentes estádio III.
O percentual de sobrevida foi ligeiramente superior nos doentes com câncer de colon tratados com 5FU e ácido folínico, no entanto
estas diferenças não foram estatisticamente significantes. O tempo livre de doença dos pacientes com câncer de colon foi de 81% nos
de estádios II e 52% nos de estádio III. O tempo livre de doença foi também ligeiramente superior nos enfermos com câncer de colon
tratados com 5FU e ácido folínico, no entanto estas diferenças também não foram estatisticamente significantes. Nos doentes com
câncer de reto a sobrevida foi de 71,5% e 50% nos de estádio II e II respectivamente e o tempo livre de doença de 62.5% nos pacientes
estádio II e de 50% nos de estádio III.
Conclusão: Os resultados observados em nosso estudo foram semelhantes aos da literatura. O uso endovenoso de 5FU e AF mostrou
discretos benefícios em relação ao uso de 5FU e Lev. O tempo livre de doença e a sobrevida foram piores nos pacientes com câncer
de reto.
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