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RESUMO 

 

 

Objetivo : Variações técnicas têm sido propostas para o tratamento cirúrgico 

definitivo da doença de Hirschsprung ou megacolo congênito (MC). O objetivo deste 

trabalho é avaliar as diferenças nos resultados cirúrgicos obtidos através da 

manometria anorretal e da profilometria, bem como verificar a sua correlação com 

parâmetros clínicos de padrão de evacuação de pacientes submetidos a uma das 

duas técnicas para tratamento cirúrgico do MC: 1. colectomia do segmento 

aganglionar e cirurgia de Duhamel modificado (DM) para abaixamento do colo 

ganglionar; e 2. colectomia do segmento aganglionar e retossigmoidectomia 

transanal modificada (RTM). 

Métodos:  O presente estudo submeteu, no período de abril de 2001 a março de 

2006, 42 pacientes à avaliação clínica e manometria anorretal para controle pós-

operatório de correção cirúrgica de MC, sendo 36 do sexo masculino (74%) e 6 do 

sexo feminino (26%). Todos os pacientes foram submetidos ao exame pós-

operatório sem sedação, pela técnica de perfusão, buscando avaliar a pressão de 

repouso (PR), a resposta pressórica esfincteriana à tosse (T), a resposta pressórica 

à contração voluntária (CV), a resposta pressórica à contração voluntária mantida 

(CVM), a resposta pressórica à estimulação perianal (EPA), a pesquisa do reflexo 

reto-esficteriano (RRE) e analisar as curvas pressóricas simples e potencializada. A 

partir das pressões adquiridas na elaboração da curva pressórica foi elaborado um 

traçado tridimensional do canal anorretal, permitindo estudar a distribuição das 

pressões nas paredes anorretais. Além disso, com o objetivo de comparar as 

variáveis manométricas, profilométricas e clínicas entre as duas técnicas, foi usado o 

teste t de Student para os casos em que se tratavam de variáveis contínuas. 

Também foi proposto o teste Qui-Quadrado e, quando necessário, o teste Exato de 

Fisher, a fim de verificar diferenças na distribuição de uma característica 

categorizada, bem como para comparar as variáveis entre as técnicas em relação ao 

padrão de continência (continente e parcialmente continente), sendo que o nível de 

significância adotado foi de 5% 

Resultados:  A MAR mostrou médias de PR de 53,44 mmHg para o grupo DM e de 

60,67 mmHg para o grupo RTM. Em relação à pressão de CV, obteve-se média de 

94,50 mmHg para o grupo DM e de 95,47 mmHg para o grupo RTM. Não há 
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diferença estatisticamente significativa entre os grupos DM e RTM. Ressalte-se que 

o valor da média da pressão de contração voluntária foi quase o dobro da pressão 

de repouso, o que em geral é esperado quando se pesquisa capacidade de 

continência. Verificou-se, também, que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as variáveis manométricas, independentemente da técnica 

utilizada, quer seja no grupo geral, no grupo continente, ou, ainda, no grupo 

parcialmente continente. Tal inexistência de diferença estatisticamente significativa 

para as medidas pressóricas de esfíncteres interno, externo e levantados do ânus 

reforçam a idéia de que o abaixamento endoanal pela técnica de sutura colo-anal 

semelhante à proposta por Swenson não expõe o complexo muscular esfincteriano à 

riscos. A ausência do RRE foi observada em quase todos os casos analisados, 

sendo que às formas, CPS e CPP não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa, independentemente da técnica cirúrgica utilizada. Também não há 

diferença estatisticamente significativa nas formas de CPS e CPP para os grupos 

continente e parcialmente continente, quer seja no grupo geral, no grupo DM, ou no 

grupo RTM.  

Conclusão : Com o presente estudo verificou-se que as duas técnicas operatórias 

para abaixamento do colo ganglionar, a saber, técnica de DM e técnica de RTM, são 

equivalentes do ponto de vista manométrico e profilométrico. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective : Several techniques are being proposed for a definite treatment using 

surgery for the Hirschsprung’s disease or congenital megacolon (CM). This study 

aims to evaluate the differences in the surgery results obtained with manometric 

anorectal procedure and profilometric analysis, as well as verify its correlation with 

clinical parameters of patients’ fecal standard results who were submitted to one of 

these two techniques for the CM chirurgic treatment: 1.colectomy of the aganglion 

segment and modified Duhamel procedure (MD) to perform a pull through of the 

ganglionic colon; and 2. colectomy of the anglion segment and modified transanal 

rectosigmoidectomy (MTR). 

Methods : The present study submitted, for the period of April 2001 to March 2006, 

42 patients to clinical evaluations and anorectal manometry for a post-operative 

control for a CM correction procedure, of which 36 were male (74%) and 6 female 

(26%). All patients were submitted to the exam without sedation, using the perfusion 

technique, in the post-operative period, seeking to evaluate the resting pressure 

(RP), the pressure response of the sphincter to cough (C), the pressure response to 

voluntary contraction (VC), the pressure response to sustained voluntary contraction 

(SVC), the pressure response to perianal stimulation (PAS), the analysis of the rectal 

sphincter reflex (RSR) and to analyze the standard and potentiation pressure curves. 

With the pressures acquired from the pressure curve elaboration in the perfusion 

channels, a tridimensional image of the anorectal canal was taken, allowing us to 

study the distribution of the pressure in the anorectal walls.  Furthermore, aiming to 

compare the manometric, profilometric and clinical variables between the two 

exploited techniques, a Student-t test was applied for the cases in which the 

variables were continuous. A Chi-squared test was also proposed and, whenever 

necessary, the Fisher’s exact test; in order to verify the differences in the distribution 

of a categorized characteristic, as well as to compare the variables between the 

techniques regarding the fecal continence standard (continent and partially 

continent), and the significant level criteria adopted was 5%. 

Results:  The ARM demonstrated RP average of 53,44 mmHg for the MD group and 

60,67 mmHg for the MTR. Regarding the VC pressure, an average of 94,50 mmHg 

was attained for the MD group and of 95,47 mmHg for the MTR. There is not a 
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significant difference, statistically, between the MD and MTR groups. It is important to 

highlight that the average amount of the voluntary contraction pressure was almost 

double the resting pressure, which is expected, in general, when incontinence 

research is concerned. It was also noticed, that there was no significant difference, 

statistically, among the manometric variables, independently of the technique 

employed, whether in the general group, in the continent group, or, even in the 

partially continent group. The nonexistence of a significant difference, statistically, for 

the pressure amount of the internal, external sphincter and ascending colon reinforce 

the idea that the pull through procedure with the oversewing of the rectum technique, 

similar to the one proposed by Swenson, do not expose the complex of the sphincter 

muscles to risks.The absence of RSR was observed in almost all of the analyzed 

cases, which to the forms CPS and CPP did not show significant difference, 

statistically, independently of the technique employed. There is also no significant 

difference, statistically, for the CPS and CPP forms to the continent and partially 

continent groups, whether in the general group, in the DM group or in the MTR 

group. 

Conclusion:  With this present study, it was perceived that both operative procedures 

for pull through procedure of the ganglionic colon, in which case were, the MD 

technique and MTR technique, are equivalent from the manometric and profilometric 

standpoint.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O megacolo congênito é uma doença causada pela ausência de células 

ganglionares nos plexos mioentéricos de Auerbach e submucosos de 

Meissner.1,2,3,4,5 É também denominada doença de Hirschsprung, megacolo 

aganglionar, doença aganglionar do colo ou aganglionose intestinal congênita. 

Esta doença afeta 1 em cada 5000 nascidos vivos,6 existindo incidência 

familiar em 3 a 8% dos casos,7,8 sem predileção por raças e acometendo mais o 

sexo masculino que o feminino na proporção de 4:1.9,10  

A ausência de células ganglionares nos plexos mioentérico e submucoso, no 

portador de doença de Hirschsprung, provoca a incoordenação motora e funcional 

intestinal, que dificulta o peristaltismo. Isto acarreta a estase do bolo fecal e a 

dilatação progressiva do colo à montante da zona aganglionar. 

A estase fecal é traduzida clinicamente por quadros variáveis de constipação 

presentes desde o período neonatal.11 A ausência de eliminação de mecônio nas 

primeiras 24 horas de vida é verificada em 85 a 93% dos pacientes.12,13 

Pode ocorrer, também, desde distensão abdominal progressiva, constipação 

intestinal refratária a tratamento clínico e perdas fecais mínimas involuntárias até 

quadros mais graves de suboclusão e de obstrução intestinal, estes últimos mais 

freqüentes no período neonatal e que comumente necessitam de descompressão 

por meio de colostomia.  

A estase fecal também pode facilitar a translocação bacteriana e o surgimento 

de enterocolite que, quando acompanhada de choque séptico, caracteriza o 

megacolo tóxico, a complicação mais temida da doença de Hirschsprung. 

O exame físico pode variar de acordo com a idade do paciente, podendo estar 

presente a distensão abdominal, a impactação fecal, o retardo no desenvolvimento 

pôndero-estatural e o toque retal com saída explosiva de fezes. 

O diagnóstico definitivo da doença é conseguido através de biópsia intestinal 

com estudo histológico, histoquímico14,15,16,17 e imuno-

histoquímico18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ,mas pode ser suspeitado clinicamente pela 

presença dos sinais e sintomas acima referidos. Também pode ser diagnosticado 

por exames subsidiários como o enema opaco sem preparo de colo. 29  

A realização de enema opaco sem preparo de colo, no paciente com 

megacolo aganglionar confirma a dilatação intestinal associada à impactação fecal e 
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à imagem sugestiva de cone de transição. Uma radiografia simples de abdome, 

após 24 horas, mostra retardo na eliminação de contraste.  

A manometria anorretal (MAR) é outro método utilizado no diagnóstico do 

megacolo congênito.  

É consenso entre pesquisadores que a MAR é um meio objetivo de estudo 

fisiológico da defecação, provido pelo esfíncter anal interno e externo, responsáveis 

respetivamente pela manutenção das pressões de repouso e pela contração 

voluntária.30,31,32,33,34 

O reflexo reto-esfincteriano (RRE) constitui a viga mestra do exame 

manométrico. Foi descrito por Gowers35 no século XIX e é representado pela queda 

de pressão ao nível do esfíncter interno do ânus, quando ocorre distensão da 

ampola retal no indivíduo normal.  

O RRE ocorre até mesmo em pacientes anestesiados, sob efeito de agentes 

curarizantes e em paraplégicos. Independe, portanto, da musculatura estriada e da 

inervação periférica.36  

A alteração na inervação intestinal no portador de doença de Hirschsprung é 

caracterizada manometricamente pela ausência do reflexo de relaxamento 

esfincteriano ou RRE,30 pela ausência da resposta de fechamento retal e pelo 

aumento da atividade rítmica da região do esfíncter interno do ânus. 

Assim, para verificar estas alterações, a manometria anorretal pode ser 

realizada com cateteres contendo balões reduzidos, cateteres de perfusão contínua 

tipo sonda aberta (“open tip”) ou com sondas transdutoras. 

Lawson e Nixon,31 utilizando sistema de balões, estudaram crianças normais 

e portadoras de doença de Hirschsprung. Após este estudo, definiram os padrões 

manométricos diferenciais entre os dois grupos, incorporando a MAR como teste 

clínico diferencial.  

Martins e Esteves37,38 relataram o uso da manometria anorretal 

computadorizada pela técnica de balões, ressaltando a vantagem da sensibilidade 

na captação das respostas, no armazenamento e na recuperação de informações. 

Por permitir o registro das variações pressóricas em apenas um transdutor, reflete a 

variação pressórica ocorrida ao longo do eixo do canal anal. 

A técnica de perfusão utiliza um cateter de menor diâmetro com um sistema 

de tubos laterais por onde a água passa, em fluxo contínuo, possibilitando a leitura 

das variações pressóricas em quatro pontos diferentes para quatro transdutores.39 
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Estudo comparativo entre as técnicas manométricas40 estabeleceu que a 

técnica de perfusão é mais sensível que a de balões na captação da variação da 

pressão de repouso, da resposta pressórica à contração voluntária e da pressão 

máxima durante a curva pressórica. Este estudo também evidenciou que as duas 

técnicas são equivalentes na pesquisa do reflexo reto-esfincteriano e na captação 

das respostas pressóricas à tosse e ao estímulo da pele perianal. 

Martins e Pinus41 relataram o estudo manométrico realizado em 1153 crianças 

e estabeleceram os parâmetros aqui adotados no estudo do aparelho esfincteriano, 

a saber, a pressão de repouso, a resposta pressórica à tosse, a resposta pressórica 

à contração voluntária, a resposta pressórica à estimulação da pele perianal e a 

pesquisa do reflexo reto-esfincteriano, além da obtenção da curva pressórica 

simples e potencializada pela tosse ou pela contração voluntária. 

A manometria anorretal é um método propedêutico útil não só no diagnóstico 

diferencial da doença de Hirschsprung, como também na avaliação pós-operatória 

dos pacientes, tendo em vista que, além de fornecer dados sobre a pressão no eixo 

do canal anal, também pode demonstrar a simetria radial das variações pressóricas 

e, com a ajuda da análise computadorizada, fornecer um esquema tridimensional do 

canal anal, conhecido como profilometria. 

Benninga et al.42 associaram o estudo manométrico à ecografia do canal anal 

e ao defecograma em crianças. Nesta pesquisa, obtiveram um esquema 

tridimensional computadorizado pela análise das variações pressóricas ao longo do 

canal anal. 

A profilometria foi utilizada, em 1999, por Österberg e Gfar43 no estudo do 

perfil longitudinal da zona de alta pressão do canal anal. Nesta pesquisa, relataram 

que, em pacientes incontinentes, pode haver simetria radial do complexo 

esfincteriano associada à diminuição dos valores pressóricos na parte mais distal do 

canal.  

A profilometria também foi ulilizada por Schuster et al.44 no estudo do 

complexo muscular reto-esfincteriano e sua relação de simetria com o reto. 

Ao analisarmos as pesquisas que versam sobre o assunto, verificamos que a 

primeira descrição de tratamento cirúrgico definitivo para o megacolo congênito foi 

feita por Swenson e Bill em 1948.45 Até então, havia uma alta mortalidade e um 

empirismo muito grande nos procedimentos, pois se dedicava maior atenção ao colo 

dilatado pela falta do substrato anatomo-patológico.  
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Na técnica de Swenson, após colostomia prévia, o reto era cuidadosamente 

dissecado e liberado do complexo muscular esfincteriano. O segmento aganglionar 

era ressecado e as bocas dos colos, tanto distal aganglionar quanto proximal 

ganglionar eram temporariamente ocluídas. A boca distal retal fechada era evertida 

e exteriorizada através do ânus, sendo feita uma cuidadosa anastomose em dois 

planos do colo normal com o reto evertido, na região perineal, acima do canal anal. 

Swenson, 46 em 483 pacientes, apresentou mortalidade de 3,3%, infecções de 

incisão (4,6%), deiscências (1,2%), fístulas (5%), abscessos pélvicos (2,9%), 

obstrução intestinal (2,7%) e estenoses (6,2%). Foi descrita, ainda, alta ocorrência 

de enterocolite pós-operatória, tanto precoce (16,4%), quanto tardia (27%) com êxito 

letal em 1,2% dos pacientes com esse tipo de complicação. 

Na tentativa de melhorar seus resultados, especialmente quanto à incidência 

de enterocolite, o próprio Swenson descreveu a esfincterotomia interna 

complementando a sua proposta técnica.47 

Tentando eliminar a dissecção pélvica e preservar o reto aganglionar sem 

lesar o complexo muscular esfincteriano, Duhamel propôs sua técnica em 1956,48,49 

na qual o colo aganglionar é dissecado até a região da reflexão peritonial, sendo 

feita a colectomia e o sepultamento do coto retal. O intestino ganglionar proximal é 

abaixado através de túnel retrorretal por incisão na hemi-circunferência posterior do 

reto aganglionar distal. Além disso, a parede posterior do reto e a parede anterior do 

colo ganglionar são unidas e mantidas por duas pinças de Kocher, com suas pontas 

encostadas uma à outra. Ocorre um processo de necrose entre as pinças num 

intervalo de dias, de forma a estabelecer uma anastomose entre o reto aganglionar e 

o colo normalmente inervado. 

Na técnica proposta por Duhamel as complicações mais freqüentes são a 

presença de um septo colorretal (esporão) acompanhado de constipação e a perda 

fecal, manchando as roupas íntimas (soiling) no pós-operatório. As deiscências de 

anastomoses e as fístulas estercorais são raras48.  

Duhamel49 (1964) relatou 100% de continência fecal e 3,7% de constipação 

ou diarréia. 

Jung7 relatou que seus pacientes operados com a técnica de Duhamel 

apresentavam função intestinal normal em 90% dos casos. Referiu enterocolite pós-

operatória em 10% dos pacientes. 

Várias modificações foram introduzidas à técnica de Duhamel com o intuito de 

evitar lesões esfincterianas,50 diminuir a recorrência do esporão e, 



 5  

consequentemente, recidiva da constipação51,52,53 e, ainda, de diminuir o tempo 

cirúrgico.54,55 

Swenson48 propôs uma variação de sua técnica criando uma anastomose 

obliqua ao deixar a parede retal anterior mais longa e estender a anastomose 

posterior e inferiormente. Desta forma, removia um segmento do músculo esfíncter 

interno do ânus. Com isso, a esfincterectomia interna parcial evitava um possível 

segmento obstrutivo. 
 Neste mesmo ano Soave56 publicou sua técnica, que consiste na ressecção 

do segmento aganglionar e no abaixamento endorretal do colo ganglionar, após ter-

se retirado a mucosa do intestino distal mediante dissecção submucosa. Mantinha-

se o colo ganglionar abaixado protruso por cerca de duas semanas, quando o 

mesmo era então ressecado. A ocorrência de estenoses pós-operatórias de difícil 

tratamento era alta, necessitando dilatações por período prolongado. 

Boley57(1964) propôs como variação à técnica de Soave, a anastomose 

primária do colo ganglionar abaixado à borda anal. 

Swenson et al. 46 (1975)46 relataram, como complicações à sua técnica, a 

presença de enterocolite em 20,7% dos casos e estenose retal em 6,2%.  

Tais intercorrências também foram descritas por Madonna et al.58 em 1998 

em estudo usando a técnica de Swenson, no qual obtiveram enterocolite em 16% 

dos pacientes, além de deiscências de anastomoses (6%), abscessos intra-

cavitários (4%) e estenoses (4%). 

Com a aquisição de experiência no diagnóstico anátomo-patológico, a 

divulgação da fisiopatologia da doença e o advento de técnicas menos invasivas, 

observou-se um caminhar na direção de diagnósticos cada vez mais precoces, 

cirurgias em tempo único sem colostomia prévia e, por fim, a realização de 

tratamento cirúrgico exclusivamente por via transanal e endorretal, com a utilização 

dos princípios propostos por Soave59,60,61,62,63, inclusive no período neonatal 64,65, 

culminando com a técnica de De La Torre-Mondragon, em 1998, de abaixamento 

transanal endorretal tipo Soave e sem colostomia.66 O procedimento eliminava a 

necessidade de acesso abdominal e a conseqüente ocorrência de aderências 

peritoniais e lesões nervosas pélvicas.67,68,69,70,71 

Contudo, a ocorrência de estenose e enterocolite no pós-operatório precoce 

continuou significativa,68,69,70,71 estimulando a introdução de nova modificação, por 

Peterlini e Martins,72 que propuseram o abaixamento exclusivamente endo-anal com 

anastomose coloanal de acordo com os princípios propostos por Swenson.  
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Esta modificação vem sendo aplicada desde 2000, com resultados favoráveis 

no tocante à avaliação subjetiva do paciente pelo escore de continência fecal clínica 

e pela avaliação da manometria anorretal.  

No entanto, é fundamental o acompanhamento destes pacientes de maneira 

consistente, visando garantir a vantagem da técnica da reto-sigmoidectomia 

transanal com sutura colo-anal total proposta pelos autores nacionais sobre a 

técnica proposta por Duhamel, até então técnica de escolha no Setor de Colo-

Proctologia da Disciplina de Cirurgia Pediátrica na UNIFESP. 

Para tanto, o seguimento clínico foi enriquecido pelo emprego da manometria 

anorretal. 

A proposta da manometria anorretal é a investigação da integridade da função 

da unidade de defecação, incluindo suas atividades motora e sensitiva.73 

Através do estudo da pressão de repouso e da pressão de contração 

voluntária é possível avaliar a atividade do esfíncter anal interno e externo, 

respectivamente.34 

O acesso à função anorretal não só facilita o diagnóstico racional, como 

também o impacto no manuseio dos pacientes possibilitando o planejamento de 

terapias associadas, como o biofeedback. Dados prognósticos podem ser 

fornecidos, melhorando a qualidade de vida desses indivíduos.74 

A vectografia ou profilometria foi um avanço na manometria anorretal. Com 

auxílio de sensores orientados radialmente é possível a captação da pressão ao 

longo do canal anorretal, o que se traduz na visão espacial da simetria 

circunferencial do complexo esfincteriano anorretal. Os dados são processados por 

computador, gerando imagens tridimencionais do perfil pressórico do canal anal que 

podem revelar alterações funcionais do canal anorretal.75,76 

Para o estudo da avaliação manométrica e profilométrica anorretal e sua 

correlação com dados clínicos (constipação e continência referida) e no intuito de 

surpreender eventual vantagem de um dos procedimentos, valemo-nos de duas 

populações de pacientes submetidos aos mesmos critérios diagnósticos, operados 

por uma mesma equipe cirúrgica, que se utilizou tanto da técnica de abaixamento 

retrorretal, quanto da técnica de abaixamento transanal. 

 



2. OBJETIVOS  

 

 

2.1.GERAL 

 

Avaliar os resultados de duas técnicas para tratamento cirúrgico do megacolo 

congênito: colectomia do segmento aganglionar e cirurgia de Duhamel modificado 

para abaixamento do colo ganglionar e colectomia do segmento aganglionar e 

retossigmoidectomia transanal modificada. 

  

 

2.2.ESPECÍFICO 

 

Avaliar a manometria anorretal, a profilometria e as suas correlações com 

parâmetros clínicos de padrão de evacuação em duas populações de pacientes 

portadores de megacolo congênito tratados por duas técnicas operatórias para 

abaixamento do colo ganglionar. 



3. MÉTODOS 

 

3.1.CASUÍSTICA 

 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (no. 0938/07). 

No período de abril de 2001 a março de 2006, 42 pacientes foram submetidos 

à avaliação clínica e manometria anorretal para controle pós-operatório de correção 

cirúrgica de megacolo congênito, no Laboratório de Manometria Anorretal do Setor 

de Colo-Proctologia Pediátrica da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da Universidade 

Federal de São Paulo. 

Todos foram diagnosticados clínica, radiológica e manometricamente como 

megacolo congênito clássico ou de segmento aganglionar longo. Trinta e seis eram 

do sexo masculino (74%) e seis do sexo feminino (26%). 

Todos os pacientes foram operados por uma única equipe no Hospital São 

Paulo e foram divididos em 2 grupos, de acordo com a técnica operatória 

empregada para a correção (tabela 1): 

 

1. Grupo 1: Submetidos à colectomia do segmento aganglionar e cirurgia de 

Duhamel modificado (DM) para abaixamento do colo ganglionar (n = 23) 

 

2. Grupo 2: Submetidos à colectomia do segmento aganglionar e 

retossigmoidectomia transanal modificada (RTM) (n = 19). 
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Tabela 1 - Identificação, data de nascimento, data da realização da manometria anorretal e tipo de  

                procedimento cirúrgico prévio. 

 

     cirurgia  
 Iniciais RG DN Sexo RTM DM Data  MAR  

1 LSS 1005687 16/11/94 M    10/05/05 
2 ALDS 783040 25/11/91 M    08/08/06 
3 LGR 1034967 05/09/91 M    15/05/01 
4 KWBR 981661 16/02/91 M    19/02/02 
5 LHSRA 987297 10/01/98 F    07/05/02 
6 EVS 7028664 10/10/96 M    03/03/05 
7 LFB 719684 09/11/89 F    20/08/02 
8 JDCF 805558 23/09/92 M    03/03/05 
9 MSOA 7028828 23/03/94 M    04/12/02 

10 GRS 941706 08/05/96 M    16/03/05 
11 MAS 7028861 27/12/99 M    02/10/02 
12 ESS 1660017 05/06/01 F    04/09/03 
13 BSM 920465 27/03/95 M    16/06/03 
14 EOC 1393525 20/05/95 M    12/09/05 
15 MAS 937532 27/07/95 M    10/04/03 
16 RMA 970059 08/08/89 M    01/04/03 
17 NMS 964862 23/03/97 F    16/06/05 
18 FSS 1885882 06/09/96 M    05/05/05 
19 RLS 2428 13/06/95 M    10/03/05 
20 LCSS 1599880 07/10/94 M    25/11/04 
21 ANS 958350 01/02/97 M    24/03/05 
22 JBMS 1658827 29/03/95 M    22/06/04 
23 WRV 895882 13/12/93 M    27/02/03 
24 VMR 7028663 13/12/93 M    06/05/04 
25 GVS 1055246 02/09/99 M    26/06/03 
26 SRSO 1029800 10/06/99 M    10/04/01 
27 MAS 1059770 20/07/92 F    26/11/02 
28 CVB 1043080 04/08/93 M    17/04/03 
29 MNF 1039877 02/05/99 F    12/07/05 
30 DFS 2076955 16/03/00 M    17/04/02 
31 WBSC 1051618 27/02/98 M    30/11/04 
32 WCS 1029595 26/03/97 M    06/11/03 
33 MJOA 1074701 19/03/96 M    18/09/02 
34 PNM 1045001 18/03/99 M    19/06/02 
35 KOB 1063670 24/04/99 M    14/08/01 
36 ASM 2 2 7 2 18/03/03 M    04/05/04 
37 KNK 10082872 22/07/03 M    29/07/04 
38 GFBG 10045987 26/11/02 M    05/08/04 
39 RSOJ 1043904 10/03/99 M    02/09/04 
40 RFDC 1070606 24/02/02 M    23/09/04 
41 SHRJ 10023035 15/08/95 M    05/05/03 
42 LAD 10096533 03/02/04 M    30/11/04 
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3.2.TÉCNICA OPERATÓRIA 

 

 

3.2.1.GRUPO 1 

 

Os pacientes do Grupo 1, com diagnóstico clínico, radiológico e manométrico 

sugestivos de doença de Hirschsprung foram submetidos à laparotomia transversa 

supra-umbilical direita, para realização de biópsias sero-musculares colônicas para 

confirmação diagnóstica. As bordas das incisões foram suturadas com fios 

inabsorvíveis 4-0, de diferentes materiais e colorações para permitir a identificação 

do local da biópsia durante o tempo operatório do abaixamento do colo ganglionar. 

No mesmo procedimento foi realizada colostomia em duas bocas na flexura hepática 

do colo.77 

Cerca de três a seis meses após o primeiro procedimento, já ciente do 

resultado anátomo-patológico e do posicionamento da zona de transição, foi 

realizado o procedimento definitivo que consistiu de colectomia do segmento 

aganglionar e abaixamento do colo ganglionar pela técnica de Duhamel modificada 

com o uso de grampeadores cirúrgicos. 

Os pacientes foram internados dois dias antes da cirurgia para preparo de 

colo. Inicialmente recebiam dieta leve, sem resíduos, e foram submetidos à 

enteroclismas pela boca distal da colostomia. O jejum oral absoluto foi iniciado 8 

horas antes da cirurgia. 

O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia geral inalatória com 

halogenados, venoclise periférica, entubação oro-traqueal e bloqueiro epidural sacro 

complementar com o uso de marcaína 0,25% sem vasoconstritor. 

Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal horizontal, com os 

membros inferiores apoiados em perneiras, permitindo flexão discreta dos joelhos e 

exposição anal, o que possibilitou a realização do tempo cirúrgico perineal. 

Realizada laparotomia longitudinal para-umbilical para-retal interna esquerda 

de 10 a 15 cm de extensão, com abertura do peritônio parietal e exposição visceral. 

O colo, especialmente em sua porção esquerda, foi liberado pra avaliação dos 

fios cirúrgicos nas regiões previamente biopsiadas. Desta forma, foi possível a 

identificação do segmento aganglionar a ser retirado e da porção ganglionar a ser 

abaixada. 
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A abertura dos folhetos do peritônio visceral do mesossigmóide possibilitou a 

ligadura da vascularização arterial e venosa, a liberação do colo a ser abaixado e a 

verificação de sua adequada perfusão. 

A desvascularização do segmento a ser ressecado foi realizada até a 

formação triangular determinada pela união das asas do reto e da fáscia pré-sacral. 

Nesse local foi feita manobra digital com divulsão entre a fáscia pré-sacral de 

Waldeyer e a fáscia retal, do espaço retrorretal. 

O tempo perineal iniciou-se com a incisão da mucosa retal, 1 cm acima da 

linha pectínea, para atingir o espaço retrorretal previamente criado. A incisão retal se 

estendeu cranialmente por 3 a 4 cm. Realizou-se a secção retal ao nível da reflexão 

peritonial e a exérese da zona aganglionar.  

Após oclusão da abertura proximal do colo ganglionar, foi feita a tração deste 

pelo espaço retrorretal, exteriorizando-o pelo orifício criado na região anorretal. 

Foram aplicados pontos de poligalactina 3-0 para fixar a parede anterior do 

colo abaixado à borda superior do orifício criado na parede posterior do canal 

anorretal. A parede posterior do colo abaixado foi fixada à borda inferior do mesmo 

orifício. A fixação do colo abaixado promoveu a formação de um septo colorretal 

determinado pela parede anterior do colo ganglionar abaixado e pela porção 

posterior do reto aganglionar. 

Um grampeador cirúrgico linear cortante de 7,5 cm de extensão (Ethicon 

proximate linear cutter 75 ®) foi utilizado na ressecção do septo colorretal e 

anastomose primária entre o colo abaixado e o reto. 

O coto retal foi fechado de maneira a manter o menor septo colorretal 

possível. 

Em todos os casos foi deixado dreno laminar no espaço retrorretal 

exteriorizado por contra-abertura na fossa ilíaca esquerda. 

O fechamento da cavidade abdominal foi feito por planos, conforme 

procedimento convencional. 

Após o procedimento cirúrgico, os pacientes permaneceram internados por 

tempo variável, sendo então liberados para acompanhamento ambulatorial no Setor 

de Colo-Proctologia Pediátrica da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da UNIFESP-

EPM. 

O fechamento da colostomia foi executado entre 2 e 4 meses após a 

confecção do abaixamento, sob anestesia geral inalatória com halogenados, 

venoclise periférica e entubação oro-traqueal. As duas bocas de colostomia foram 
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dissecadas para permitir a colo-colo anastomose em um plano sero-muscular com 

prolene 4-0. O fechamento da cavidade abdominal foi executado por planos 

conforme procedimento convencional, após drenagem da mesma com dreno 

laminar. 78,79 

Da mesma forma, após o procedimento cirúrgico, os pacientes permaneceram 

internados por tempo variável, sendo então liberados para acompanhamento 

ambulatorial no Setor de Colo-Proctologia Pediátrica da Disciplina de Cirurgia 

Pediátrica da UNIFESP-EPM. 

 

 

3.2.2.GRUPO 2 

  

 

Os pacientes do Grupo 2 foram internados três dias antes do procedimento 

cirúrgico para preparo dos colos com o seguinte esquema: 

No primeiro dia de internação receberam dieta líquida sem resíduos, e 

enteroclismas com soro fisiológico glicerinado 10 %, no volume de 10 ml/Kg de 

peso. 

No segundo dia de internação, os pacientes receberam apenas chá e água 

via oral, sendo instalado, a partir de punção venosa periférica, soro de manutenção 

contendo as necessidades calóricas e hidro-eletrolíticas básicas. Os enteroclismas 

foram mantidos. 

O jejum absoluto iniciou no terceiro dia, bem como a antibioticoterapia com 

amicacina (15 mg/Kg de peso por dia, a cada 12 horas) e metronidazol (30 mg/Kg de 

peso por dia, a cada 8 horas). A lavagem intestinal foi mantida até que os resíduos 

fecais estivessem ausentes. O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia 

geral inalatória com halogenados, venóclise periférica, entubação oro-traqueal e 

bloqueio epidural sacro complementar com o uso de marcaína 0,25% sem 

vasoconstritor. 

Os pacientes foram colocados em decúbito dorsal com flexão e abdução 

forçada dos quadris, de modo a expor o ânus adequadamente. 

Após a dilatação digital anal, a cavidade anorretal foi preparada por meio de 

anti-sepsia com polivinil-pirrolidona tópico, colocando-se afastador auto-estático anal 

(Lone Star Medical Products, Inc. ®). 
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Foram aplicados 8 pontos com fios de poligalactina 4-0, interessando mucosa 

e submucosa, na região correspondente à 1cm acima da linha pectínea, 

caracterizando a borda retal a ser suturada no colo abaixado ganglionar. 

Uma incisão circular com bisturi elétrico (Valley Lab ®) em mucosa e 

submucosa foi realizada, permitindo a dissecção da camada muscular retal. À 

medida que se prosseguiu a incisão circular, foram aplicados mais 8 pontos com fios 

de polipropileno 4-0 que permitiram a tração do segmento aganglionar a ser 

ressecado. 

O reto em toda a sua espessura foi tracionado a partir dos pontos de 

polipropileno, realizando-se a dissecção retal, em sentido cranial, em toda sua 

circunferência, preservando-se o complexo muscular esfincteriano. 

A dissecção retal prosseguiu até a reflexão peritonial que foi aberta entre 

pinças de Kelly. 

Após a liberação da região peritonial, o reto e sigmóide foram tracionados e 

exteriorizados através do ânus, realizando-se a cauterização dos vasos do 

mesossigmóide com bisturi elétrico ou ligaduras dos mesmos com fios de algodão 4-

0. 

O reto e o colo assim dissecados foram submetidos à biópsias para 

identificação anátomo-patológica do cone de transição por meio de exame de 

congelação e estabelecimento do nível de ressecção do segmento aganglionar. 

Foi feita então a anastomose do colo ganglionar à borda retal previamente 

reparada com os fios de poligalactina 4-0. Semelhante à técnica de Swenson, a 

anastomose colorretal foi realizada com pontos separados extramucosos com fios 

de poligalactina 4-0. 

Não foram utilizados drenos. 

Após o término da cirurgia, realizou-se o estímulo perianal com estimulador 

muscular elétrico (EM-BGE ®) para observar a contração esfincteriana dos pacientes 

operados, que se mostrou normal em todos os casos do grupo 2. 

Da mesma forma, após o procedimento cirúrgico, os pacientes permaneceram 

internados por período variável, sendo mantidos em jejum oral até o 4º dia pós-

operatório. Após completa recuperação do trânsito intestinal, receberam dieta 

líquida, progredindo-se para leve e geral sem resíduos, e finalmente dieta geral. 

Receberam alta hospitalar entre o 6º e 7º dia pós-operatório, quando foram liberados 

para acompanhamento ambulatorial no Setor de Colo-Proctologia Pediátrica da 

Disciplina de Cirurgia Pediátrica da UNIFESP-EPM. 
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3.3.ACOMPANHAMENTO PÓS OPERATÓRIO 

 

 

Em consulta ambulatorial de rotina, trimestral no primeiro ano pós - operatório 

e semestral nos demais anos, os pacientes foram questionados quanto às condições 

de evacuação, perdas fecais involuntárias e continência fecal (Anexo 2). 

Após assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) 

por um dos pais ou responsável, os pacientes foram submetidos a exame clínico, 

manometria anorretal computadorizada e profilometria. 

O primeiro exame manométrico foi realizado no terceiro mês pós-operatório e 

depois, anualmente, desde que o quadro clínico assim o permitisse. Os dados 

obtidos neste trabalho correspondem aos achados do exame manométrico mais 

recente do paciente. 

O preparo intestinal para o exame foi realizado na véspera com enteroclisma 

de solução de soro fisiológico glicerinado 10%, no volume de 10 ml/Kg de peso, para 

limpeza intestinal. 

Pacientes com condições clínicas desfavoráveis (doença infecciosa ativa) ou 

que estivessem com o colo repleto de fezes tiveram o exame adiado. 

 

 

 

3.4.MANOMETRIA ANORRETAL COMPUTADORIZADA 

 

 

3.4.1.Descrição técnica do sistema de manometria anorretal 

 

3.4.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO APARELHO UTILIZADO PARA MANOMETRIA ANORRETAL 

COMPUTADORIZADA 

a) Processador MPX 816 para manometria anorretal. 

b) Sistema de infusão de água destilada, pneumo - hidráulico, padronizado 

internacionalmente, que permite infusão em 4 canais do cateter, com vazão de 0,56 

ml/min/canal. 

c) Mangueiras para conexão da bomba de infusão. 
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d) Recipiente para água destilada, de policarbonato, com capacidade de 1,2 

L. 

e) Manômetro regulador de pressão. 

f) Sensores de pressão com variação pressórica de -50 a 300 mmHg, em 

número de 4.  

g) Programa de computador para Manometria Anorretal Proctomaster 5.0® 

Dynamed ® MPX 816, que trabalha com a plataforma Windows (versões 1985 a 

2003). 

           h) Cateteres flexíveis de 4 mm de diâmetro, com 4 canais radiais, lume 

permeável e um balão de látex em sua porção mais distal, com capacidade máxima 

de 200ml. A sonda era marcada por cm e a distância entre os orifícios de perfusão e 

o balão era de 3 cm (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

O cateter foi conectado a um receptor de pressão de 4 canais, com sistema 

pneumático de CO2, com pressão de infusão de 1 atm e fluxo contínuo de 0,56 

ml/min de água destilada (Figura 2). A atividade contrátil intraluminal gera resistência 

ao fluxo da água perfundida através dos orifícios, a qual por sua vez é quantificada 

como pressão intraluminal em mmHg. 76,80 

 

 

Figura 1 – Cateter flexível de quatro milímetros de diâmetro, com 4 orifícios radiais, com lume 

permeável para inflar balão de látex em sua extremidade distal. 
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3.4.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO COMPUTADORIZADO UTILIZADO: 

  

- Alimentação: 110 v/220v 60Hz 

- Taxa de amostragem: 15 Hz/canal 

- Computador compatível: PC PIII 600Mhz / 64MB de memória RAM 

- Plataforma: Windows 98 

- Número de canais: 4 

- Transdutores de pressão do tipo membrana ativa: -50 cm³ H2O a 300 cm3 

H2O. 

 

 

 

3.4.2.DESCRIÇÃO DO EXAME MANOMÉTRICO 

 

Todos os pacientes foram submetidos à manometria anorretal, sem sedação, 

pela técnica de perfusão conforme proposto por Martins e Esteves. 37,38 

 O paciente foi posicionado em decúbito lateral direito, com flexão do joelho 

direito e esquerdo em extensão quando, então, o cateter previamente lubrificado 

com vaselina líquida e calibrado em zero foi introduzido no canal anal até a marca 

de cinco centímetros, a partir da borda anal. 

Figura 2 - Receptor de pressão de quatro canais com sistema pneumático de CO2. 
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Após período de estabilização do paciente em relação à etapa inicial do 

procedimento, o cateter foi tracionado manualmente, numa velocidade de 5mm/seg, 

registrando-se, no gráfico obtido na tela do computador, o trajeto percorrido pelo 

cateter, permitindo determinar a extensão do canal anal, a zona de maior pressão do 

aparelho esfincteriano e sua posição em relação à borda anal.40,81 

O cateter foi reintroduzido até que os orifícios de perfusão se posicionassem 

na região do segmento de maior pressão do canal anal,43 onde foi fixado. Essa foi a 

região escolhida para o registro e avaliação dos seguintes parâmetros:  

 

1. PRESSÃO DE REPOUSO (PR). 

 

Com o cateter introduzido no canal anorretal, aguardamos até que houvesse 

a estabilização pressórica da região anorretal. 

Para a obtenção do registro da pressão de repouso, o cateter foi introduzido 

até que a porção sensível às variações de pressão se localizasse a 5 cm da borda 

anal. 

O cateter foi tracionado com uma velocidade de 5 mm/seg, descrevendo uma 

curva pressórica, de modo a indicar a região esfincteriana de maior pressão. 

A média das pressões registradas na curva pressórica, calculadas pelo 

programa de computação, foi considerada como pressão de repouso. O cateter foi, 

então, reposicionado de forma que o sensor coincidisse com a zona de maior 

pressão.76,81 (Figura 3) 

 

2. RESPOSTA PRESSÓRICA ESFINCTERIANA À TOSSE (T). 

Foi solicitado aos pacientes, por três vezes consecutivas com intervalos de 

15 segundos, que tossissem de forma a permitir o registro das variações 

pressóricas na região anorretal. Nos pacientes pouco cooperativos, tomou-se 

como medida a elevação pressórica ocorrida com a tosse no momento do choro, 

uma vez que, em ambos, há aumento de pressão intra-abdominal e durante o 

choro, existem episódios de tosse e contração voluntária do aparelho 

esfincteriano (Figura 3). 

 



 

 19  

3. RESPOSTA PRESSÓRICA À CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA (CV). 

 

Os pacientes foram solicitados, por três vezes, a contrair o aparelho 

esfincteriano durante 30 segundos, de forma a se obter o registro da resposta 

pressórica à contração voluntária. A média das maiores pressões esfincterianas 

gravadas em qualquer nível do canal anal foi considerada como a pressão 

máxima de contração voluntária. Também foi utilizada a média dos picos 

pressóricos no estudo (Figura 3).  

  

4. RESPOSTA PRESSÓRICA À CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA        

  MANTIDA (CVM); 

 

A medida da pressão na sonda de manometria foi obtida mediante 

solicitação ao paciente para que contraísse voluntariamente a musculatura do 

complexo muscular esfincteriano e sustentasse essa contração por um período de 

tempo maior possível, de forma a se obter o registro da resposta pressórica à 

contração voluntária. A média das maiores pressões esfincterianas gravadas em 

qualquer nível do canal anal foi considerada como a pressão máxima de 

contração voluntária. Utilizamos a contração de maior amplitude como parâmetro 

de avaliação do estudo (Figura 3). 

  

5. RESPOSTA PRESSÓRICA À ESTIMULAÇÃO PERIANAL (EPA). 

 

Com um objeto metálico de ponta romba, estimulamos a região perianal, à 5 

mm da borda anal, por três vezes consecutivas com intervalos de 15 segundos de 

forma a obter uma resposta reflexa com variação da pressão esfincteriana (Figura 

3). 

 

 

6. REFLEXO RETO-ESFICTERIANO (RRE). 

 

A pesquisa do reflexo reto-esfincteriano foi feita a partir da insuflação de ar 

com seringa, no balão retal, com volumes de 20, 40 e 60 ml. O balão foi mantido 

inflado por 10 segundos ou até que a pressão esfincteriana retornasse ao normal. 
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Após o esvaziamento do balão retal, foi aguardado o restabelecimento da pressão 

de repouso antes de se pesquisar novamente o RRE (Figura 3). 

 

7.  CURVA PRESSÓRICA SIMPLES (CPS) 

 

Após introdução até o reto, o cateter foi tracionado pelo canal anal com 

velocidade de 5 mm/seg sendo registrada a curva pressórica de toda a extensão do 

canal anal.33,81,82(Figura 3) 
 

8. CURVA PRESSÓRICA POTENCIALIZADA (CPP) 

 

Após introdução até o reto, o cateter era tracionado pelo canal anal com 

velocidade de 5 mm/seg sendo registrada curva pressórica de toda a extensão do 

canal anal, pedindo ao paciente para tossir ou contrair rapidamente seu aparelho 

esfincteriano. 

As curvas pressóricas foram analisadas a partir do seu traçado manométrico 

normal, com uma fase inicial ascendente, correspondendo à atividade do feixe 

puborretal do músculo levantador do ânus, seguida de um ápice e de uma curva 

decrescente, em queda brusca, representando a atividade do músculo esfíncter 

externo do ânus.  

Foram classificadas quanto à sua forma em normais e anormais, e quanto ao 

seu nível de intensidade em altas, normais e baixas, devendo haver a presença de 

contração em toda a sua extensão. 82 

  

 Os parâmetros manométricos de pressão de repouso, a resposta pressórica 

à tosse, a resposta pressórica à contração voluntária, a resposta pressórica à 

estimulação perianal e a pesquisa do reflexo reto-esfincteriano, foram definidos pelo 

estudo em 1153 crianças portadoras de distúrbios diversos da evacuação.41  
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Figura 3 – Traçado manométrico mostrando a pressão de repouso, as respostas pressóricas à tosse, à 

contração voluntária, à contração voluntária mantida, à estimulação da pele perianal e curvas 
pressóricas simples e potencializada. 

 
 
 
 

3.5. PROFILOMETRIA OU VETORGRAMA 

 

A profilometria ou vetorgrama é uma técnica que permite o acesso à simetria 

circunferencial do perfil esfincteriano anorretal, por meio de gráfico tridimensional 

computadorizado das pressões resultantes da retirada do balão, centímetro a 

centímetro, no canal anal. 

O desenho gráfico tridimensional do aparelho esfincteriano é obtido através 

da técnica de manometria anorretal com perfusão, tanto no momento estático quanto 

do dinâmico do exame. 

A partir de imagens adquiridas na elaboração da curva pressórica nos quatro 

canais de perfusão, o programa de computador elabora traçado tridimensional do 

canal anorretal, permitindo estudar índices de assimetria total e segmentar desse 

canal e a distribuição das pressões nas paredes anorretais, traduzidas no programa 

através de seqüência de cores que correspondem a pressões em escala 

previamente estabelecida (verde:<20 mmHg; azul: 20-50 mmHg; amarelo: 50-80 

mmHg; vermelho:>80 mmHg) (Figura 4). 
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    Fig.4- Profilometria mostrando altos valores pressóricos na  região esfincteriana. 

 

 

3.6. MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

 

Com o objetivo de comparar as variáveis manométricas, profilométricas e 

clínicas entre as duas técnicas cirúrgicas 1) submetidos à colectomia do segmento 

aganglionar e cirurgia de Duhamel modificado para abaixamento do colo ganglionar; 

2) submetidos à colectomia do segmento aganglionar e retossigmoidectomia 

transanal modificada, para a correção de megacolo congênito, foi utilizado o teste t 

de Student em se tratando de variáveis contínuas. 

A fim de verificar diferenças na distribuição de uma característica 

categorizada foi proposto o teste Qui-Quadrado e, quando necessário, o teste Exato 

de Fisher. As mesmas metodologias foram utilizadas para comparar as variáveis 

entre as técnicas em relação ao padrão de continência (continente e parcialmente 

continente). 

O nível de significância adotado foi de 5%. 



4. RESULTADOS 

 

 São apresentados os resultados da comparação das variáveis 

manométricas e profilométricas entre os grupos DM e RTM. Também foram feitas 

comparações entre os subgrupos: 

• Continente e parcialmente continente (independentemente da técnica 

cirúrgica) 

• Continente e parcialmente continente (para os pacientes submetidos à 

técnica de DM) 

• Continente e parcialmente continente (para os pacientes submetidos à 

técnica de RTM) 

 

Tabela 2: Medidas da idade (anos) segundo as técnicas. 

Técnica Obs. N Média D.P. Mínimo Mediana Máximo p-va lor  

DM 23 23 8.70 3.08 2.00 9.00 15.00 0.0003 
RTM 19 19 5.00 2.92 1.00 5.50  9.00  

 

 

Tabela 3: Medidas da idade (anos) segundo as técnicas e continência fecal. 

Continência Técnica Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana  Máximo p-valor 
Continente DM 14 14 8.14 3.61 2.00 8.50 15.00 0.0033 
 RTM 14 14 4.16 2.87 1.00 3.79  9.00  
          
Parc.Contin. DM 9 9 9.56 1.88 8.00 9.00 13.00 0.0452 
 RTM 5 5 7.35 1.53 5.50 7.75  8.75  

 

 

Tabela 4.  Distribuição de freqüência e percentual dos pacientes para sexo, 

continência e constipação. 

 DM  RTM  Variável  
 n (%)  n (%)  

p-valor  

Sexo         
Feminino  4 (17.39)  2 (10.53)  0.6729 
Masculino  19 (82.61)  17 (89.47)   
Total  23 (100.0)  19 (100.0)   
         
Constipação         
Não  15 (65.22)  18 (94.74)  0.0268 
Sim  8 (34.78)  1 (5.26)   
Total  23 (100.0)  19 (100.0)   
         
Continência  9 (39,13)  5 (26,3)  ------ 
  14 (60,86)  14 (73,78)   
  23 (100)  19 (100)   
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Tabela 5: Medidas das variáveis manométricas segundo as técnicas. 

Variável Técnica Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana Máx imo p-valor 
PR          
 DM 23 23 53.44 19.83 22.78 55.81  96.00 0.3456 
 RTM 19 19 60.67 29.08 15.60 58.00 124.00  
          
Tosse (pm)          
 DM 23 23 83.57 24.24 46.40 85.71 132.87 0.3891 
 RTM 19 17 75.66 33.24 27.48 78.81 136.96  
          
Tosse (pico)          
 DM 23 23 119.63 39.46 59.75 118.75 201.00 0.6679 
 RTM 19 17 113.24 54.19 17.50 110.00 223.75  
          
CV          

 DM 23 23 94.50 33.66 34.51 88.85 179.39 0.9288 
 RTM 19 19 95.47 36.16 40.02 87.36 158.23  

          
CV (pico)          
 DM 23 23 138.80 49.15 55.25 120.00 254.50 0.6199 
 RTM 19 19 130.48 58.77 28.25 125.25 243.50  
          
CVM          
 DM 23 21 95.46 33.84 49.06 93.59 167.26 0.5508 
 RTM 19 17 88.99 31.79 30.02 92.89 128.69  
          
CVM (pico)          
 DM 23 21 139.95 50.08 65.25 150.50 241.50 0.5018 
 RTM 19 17 128.60 52.74 31.00 128.75 223.50  
          
CPS (nível pressórico)         
 DM 23 23 58.18 25.70  9.97 51.88 106.08 0.9608 
 RTM 19 19 57.76 29.53 20.58 57.14 141.02  
          
CPS (pico)          
 DM 23 23 126.63 43.23 70.00 114.25 223.25 0.9615 
 RTM 19 19 125.90 53.96 34.19 117.25 252.75  
          
EPA          
 DM 23 23 67.87 24.06 28.32 65.28 129.05 0.7601 
 RTM 19 19 70.74 36.18  5.55 67.38 154.53  
          
EPA (pico)          
 DM 23 23 94.41 32.33 38.75 95.50 147.00 0.9417 
 RTM 19 19 95.33 48.00 18.00 98.50 222.75  
          
CPP (nível pressórico)         
 DM 23 23 68.41 25.22 28.98 66.35 132.62 0.7415 
 RTM 19 19 65.84 24.68 26.45 66.37 110.08  
          
CPP (pico)          
 DM 23 23 141.73 50.23 40.25 138.25 236.25 0.7468 
 RTM 19 19 136.58 52.11 39.75 145.75 216.00  

 

 



 

 25  

Tabela 6: Medidas das variáveis manométricas segundo as técnicas  em 

pacientes continentes. 

Variável Técnica Obs. N Média D.P. Mínimo Mediana Máx imo p-valor 
PR          
 DM 14 14 56.26 21.89 22.78 60.41 96.00 0.5502 
 RTM 14 14 61.49 23.83 15.60 61.27 93.00  
          
Tosse (pm)          
 DM 14 14 81.43 26.63 46.40 71.40 132.87 0.9322 
 RTM 14 12 80.43 32.68 27.48 80.63 136.96  
          
Tosse 
(pico) 

         

 DM 14 14 116.23 43.46 59.75 104.25 200.50 0.6042 
 RTM 14 12 125.73 48.73 40.50 123.13 223.75  
          
CV          

 DM 14 14  95.24 39.12 34.51 92.13 179.39 0.7365 
 RTM 14 14 100.00 34.86 40.02 92.88 158.23  

          
CV (pico)          
 DM 14 14 143.20 55.98 55.25 148.88 254.50 0.8520 
 RTM 14 14 139.09 59.30 48.75 129.38 243.50  
          
CVM          
 DM 14 12 97.76 37.31 49.06 102.48 167.26 0.5405 
 RTM 14 13 89.18 31.65 30.02  92.89 128.69  
          
CVM (pico)          
 DM 14 12 144.71 53.01 65.25 154.00 241.50 0.6319 
 RTM 14 13 134.77 49.39 50.75 128.75 223.50  
          
CPS (nível pressórico)         
 DM 14 14 61.23 25.06 21.97 59.14 106.08 0.8353 
 RTM 14 14 63.49 31.58 28.48 58.47 141.02  
          
CPS (pico)          
 DM 14 14 131.68 49.34 70.00 115.00 223.25 0.8898 
 RTM 14 14 134.39 53.10 71.75 125.38 252.75  
          
EPA          
 DM 14 14 67.71 26.48 28.32 63.51 129.05 0.6788 
 RTM 14 14 72.72 36.16 27.00 66.79 154.53  
          
EPA (pico)          
 DM 14 14  93.89 34.33 38.75 96.50 147.00 0.6201 
 RTM 14 14 101.79 47.82 48.00 98.13 222.75  
          
CPP (nível pressórico)         
 DM 14 14 71.90 25.23 31.35 66.70 132.62 0.7893 
 RTM 14 14 74.33 22.32 26.45 79.74 110.08  
          
CPP (pico)          
 DM 14 14 151.38 56.44 40.25 159.88 236.25 0.9468 
 RTM 14 14 150.11 42.05 42.00 155.50 216.00  
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Tabela 7: Medidas das variáveis manométricas segundo as técnicas em 

pacientes parcialmente continentes. 

Variável Técnica Obs. N Média D.P. Mínimo Mediana Máx imo p-valor 
PR          
 DM 9 9 49.05 16.34 27.47 45.00  74.50 0.6703 
 RTM 5 5 58.36 44.18 17.31 41.10 124.00  
          
Tosse (pm)          
 DM 9 9 86.89 21.04 57.69 87.53 111.00 0.1534 
 RTM 5 5 64.21 35.37 32.20 53.90 113.14  
          
Tosse 
(pico) 

         

 DM 9 9 124.92 34.06 90.25 121.00 201.00 0.1191 
 RTM 5 5  83.25 60.20 17.50  81.50 172.50  
          
CV          

 DM 9 9 93.36 25.00 62.38 87.64 141.39 0.5545 
 RTM 5 5 82.80 40.75 40.40 72.79 143.13  

          
CV (pico)          
 DM 9 9 131.97 38.26 90.25 113.00 199.00 0.3275 
 RTM 5 5 106.39 55.94 28.25 102.50 166.75  
          
CVM          
 DM 9 9 92.40 30.51 52.17 91.03 138.41 0.8394 
 RTM 5 4 88.35 37.17 42.05 91.75 127.85  
          
CVM (pico)          
 DM 9 9 133.61 48.23 74.25 125.00 207.50 0.4542 
 RTM 5 4 108.56 66.18 31.00 116.63 170.00  
          
CPS (nível pressórico)         
 DM 9 9 53.44 27.46  9.97 47.70 87.00 0.4019 
 RTM 5 5 41.72 15.73 20.58 47.99 58.83  
          
CPS (pico)          
 DM 9 9 118.78 32.70 76.00 114.25 171.75 0.4840 
 RTM 5 5 102.14 54.59 34.19 117.25 173.75  
          
EPA          
 DM 9 9 68.13 21.27 34.18 71.51 97.79 0.8585 
 RTM 5 5 65.20 39.87  5.55 83.79 96.85  
          
EPA (pico)          
 DM 9 9 95.22 30.97 40.00  93.75 139.50 0.4115 
 RTM 5 5 77.25 48.82 18.00 103.75 120.00  
          
CPP (nível pressórico)         
 DM 9 9 62.97 25.69 28.98 59.02 105.98 0.1171 
 RTM 5 5 42.05 12.69 29.26 38.50  59.00  
          
CPP (pico)          
 DM 9 9 126.72 36.68 78.50 133.00 183.75 0.3098 
 RTM 5 5  98.70 63.57 39.75  81.25 188.50  
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Tabela 8: Medidas das variáveis manométricas segundo a continência. 

Variável Continência Obs. N Média D.P. Mínimo Mediana  Máximo p-valor  

PR          
 Continente 28 28 58.87 22.61 15.60 61.27  96.00 0.4229 
 Parc.Continente 14 14 52.38 28.04 17.31 43.96 124.00  
          
Tosse 
(pm) 

         

 Continente 28 26 80.97 28.96 27.48 77.54 136.96 0.8198 
 Parc.Continente 14 14 78.79 28.01 32.20 87.48 113.14  
          
Tosse 
(pico) 

         

 Continente 28 26 120.62 45.28 40.50 116.25 223.75 0.4926 
 Parc.Continente 14 14 110.04 47.52 17.50 112.00 201.00  
          
CV          

 Continente 28 28 97.62 36.44 34.51 92.13 179.39 0.4826 
 Parc.Continente 14 14 89.59 30.38 40.40 84.66 143.13  

          
CV (pico)          
 Continente 28 28 141.14 56.63 48.75 137.25 254.50 0.2988 
 Parc.Continente 14 14 122.84 45.00 28.25 112.88 199.00  
          
CVM          
 Continente 28 25 93.30 34.03 30.02 98.54 167.26 0.8505 
 Parc.Continente 14 13 91.15 31.14 42.05 91.03 138.41  
          
CVM 
(pico) 

         

 Continente 28 25 139.54 50.33 50.75 148.50 241.50 0.4410 
 Parc.Continente 14 13 125.90 52.83 31.00 125.00 207.50  
          
CPS (nível pressórico)         
 Continente 28 28 62.36 27.99 21.97 58.47 141.02 0.1424 
 Parc.Continente 14 14 49.26 23.96  9.97  47.85  87.00  
          
CPS 
(pico) 

         

 Continente 28 28 133.04 50.32 70.00 117.38 252.75 0.2000 
 Parc.Continente 14 14 112.84 40.54 34.19 115.75 173.75  
          
EPA          
 Continente 28 28 70.21 31.20 27.00 65.67 154.53 0.7527 
 Parc.Continente 14 14 67.09 27.74  5.55 75.50  97.79  
          
EPA 
(pico) 

         

 Continente 28 28 97.84 41.04 38.75 97.63 222.75 0.4932 
 Parc.Continente 14 14 88.80 37.46 18.00 98.75 139.50  
          
CPP (nível pressórico)         
 Continente 28 28 73.12 23.41 26.45 72.50 132.62 0.0275 
 Parc.Continente 14 14 55.50 23.75 28.98 52.34 105.98  
          
CPP 
(pico) 

         

 Continente 28 28 150.74 48.84 40.25 159.88 236.25 0.0380 
 Parc.Continente 14 14 116.71 47.60 39.75 132.75 188.50  
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Tabela 9: Medidas das variáveis manométricas segundo a continência (Duhamel 
modificado). 

Variável Continência Obs. N Média D.P. Mínimo Mediana  Máximo p-valor 
PR          
 Continente 14 14 56.26 21.89 22.78 60.41 96.00 0.4077 
 Parc.Continente 9 9 49.05 16.34 27.47 45.00  74.50  
          
Tosse 
(pm) 

         

 Continente 14 14 81.43 26.63 46.40 71.40 132.87 0.6095 
 Parc.Continente 9 9 86.89 21.04 57.69 87.53 111.00  
          
Tosse 
(pico) 

         

 Continente 14 14 116.23 43.46 59.75 104.25 200.50 0.6179 
 Parc.Continente 9 9 124.92 34.06 90.25 121.00 201.00  
          
CV          

 Continente 14 14  95.24 39.12 34.51 92.13 179.39 0.9000 
 Parc.Continente 9 9 93.36 25.00 62.38 87.64 141.39  

          
CV (pico)          
 Continente 14 14 143.20 55.98 55.25 148.88 254.50 0.6046 
 Parc.Continente 9 9 131.97 38.26 90.25 113.00 199.00  
          
CVM          
 Continente 14 12 97.76 37.31 49.06 102.48 167.26 0.7292 
 Parc.Continente 9 9 92.40 30.51 52.17 91.03 138.41  
          
CVM 
(pico) 

         

 Continente 14 12 144.71 53.01 65.25 154.00 241.50 0.6277 
 Parc.Continente 9 9 133.61 48.23 74.25 125.00 207.50  
          
CPS (nível pressórico)         
 Continente 14 14 61.23 25.06 21.97 59.14 106.08 0.4912 
 Parc.Continente 9 9 53.44 27.46  9.97 47.70 87.00  
          
CPS 
(pico) 

         

 Continente 14 14 131.68 49.34 70.00 115.00 223.25 0.4976 
 Parc.Continente 9 9 118.78 32.70 76.00 114.25 171.75  
          
EPA          
 Continente 14 14 67.71 26.48 28.32 63.51 129.05 0.9680 
 Parc.Continente 9 9 68.13 21.27 34.18 71.51 97.79  
          
EPA 
(pico) 

         

 Continente 14 14  93.89 34.33 38.75 96.50 147.00 0.9260 
 Parc.Continente 9 9 95.22 30.97 40.00  93.75 139.50  
          
CPP (nível pressórico)         
 Continente 14 14 71.90 25.23 31.35 66.70 132.62 0.4201 
 Parc.Continente 9 9 62.97 25.69 28.98 59.02 105.98  
          
CPP 
(pico) 

         

 Continente 14 14 151.38 56.44 40.25 159.88 236.25 0.2600 
 Parc.Continente 9 9 126.72 36.68 78.50 133.00 183.75  
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Tabela 10: Medidas das variáveis manométricas segundo a continência (RTM). 

Variável Continência Obs. N Média D.P. Mínimo Mediana  Máximo p-valor 
PR          
 Continente 14 14 61.49 23.83 15.60 61.27 93.00 0.8432 
 Parc.Continente 5 5 58.36 44.18 17.31 41.10 124.00  
          
Tosse 
(pm) 

         

 Continente 14 12 80.43 32.68 27.48 80.63 136.96 0.3762 
 Parc.Continente 5 5 64.21 35.37 32.20 53.90 113.14  
          
Tosse 
(pico) 

         

 Continente 14 12 125.73 48.73 40.50 123.13 223.75 0.1460 
 Parc.Continente 5 5  83.25 60.20 17.50  81.50 172.50  
          
CV          

 Continente 14 14 100.00 34.86 40.02 92.88 158.23 0.3763 
 Parc.Continente 5 5 82.80 40.75 40.40 72.79 143.13  

          
CV 
(pico) 

         

 Continente 14 14 139.09 59.30 48.75 129.38 243.50 0.2985 
 Parc.Continente 5 5 106.39 55.94 28.25 102.50 166.75  
          
CVM          
 Continente 14 13 89.18 31.65 30.02  92.89 128.69 0.9651 
 Parc.Continente 5 4 88.35 37.17 42.05 91.75 127.85  
          
CVM 
(pico) 

         

 Continente 14 13 134.77 49.39 50.75 128.75 223.50 0.4023 
 Parc.Continente 5 4 108.56 66.18 31.00 116.63 170.00  
          
CPS (nível pressórico)         
 Continente 14 14 63.49 31.58 28.48 58.47 141.02 0.1629 
 Parc.Continente 5 5 41.72 15.73 20.58 47.99 58.83  
          
CPS 
(pico) 

         

 Continente 14 14 134.39 53.10 71.75 125.38 252.75 0.2628 
 Parc.Continente 5 5 102.14 54.59 34.19 117.25 173.75  
          
EPA          
 Continente 14 14 72.72 36.16 27.00 66.79 154.53 0.7018 
 Parc.Continente 5 5 65.20 39.87  5.55 83.79 96.85  
          
EPA 
(pico) 

         

 Continente 14 14 101.79 47.82 48.00 98.13 222.75 0.3408 
 Parc.Continente 5 5 77.25 48.82 18.00 103.75 120.00  
          
CPP (nível pressórico)         
 Continente 14 14 74.33 22.32 26.45 79.74 110.08 0.0076 
 Parc.Continente 5 5 42.05 12.69 29.26 38.50  59.00  
          
CPP 
(pico) 

         

 Continente 14 14 150.11 42.05 42.00 155.50 216.00 0.0554 
 Parc.Continente 5 5  98.70 63.57 39.75  81.25 188.50  
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Tabela 11:  Distribuição de freqüência e percentual dos pacientes para as 

variáveis manométricas quanto à técnica 

 DM  RTM  Variável  
 n (%)  n (%)  

p-valor  

RRE         
Ausente  22 (95.65)  19 (100.0)  - 
Presente  1 (4.35)  0 (0.00)   
Total  23 (100.0)  19 (100.0)   
         
CPS (forma)         
Alterado  6 (26.09)  5 (26.32)  1.000 
Normal  17 (73.91)  14 (73.68)   
Total  23 (100.0)  19 (100.0)   
         
CPP (forma)         
Alterado  8 (34.78)  9 (47.37)  0.4082 
Normal  15 (65.22)  10 (52.63)   
Total  23 (100.0)  19 (100.0)   

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 : Distribuição de freqüência e percentual dos pacientes para as 

variáveis manométricas quanto à continência 

 Continente   Parc.Continente   Variável  
 n (%)  n (%)  

p-valor  

RRE         
Ausente  27 (96.43)  14 (100.0)  - 
Presente  1 (3.57)  0 (0.00)   
Total  28 (100.0)  14 (100.0)   
         
CPS (forma)         
Alterado  6 (21.43)  5 (35.71)  0.4588 
Normal  22 (78.57)  9 (64.29)   
Total   28 (100.0)  14 (100.0)   
         
CPP (forma)         
Alterado  9 (32.14)  8 (57.14)  0.1197 
Normal  19 (67.86)  6 (42.86)   
Total  28 (100.0)  14 (100.0)   
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Tabela 13 : Distribuição de freqüência e percentual dos pacientes para as 

variáveis manométricas (DM). 

 Continente   Parc.Continente   Variável  
 n (%)  n (%)  

p-valor  

RRE         
Ausente  13 (92.86)  9 (100.0)  - 
Presente  1 (7.14)  0 (0.00)   
Total  14 (100.0)  9 (100.0)   
         
CPS (forma)         
Alterado  2 (14.29)  4 (44.44)  0.1616 
Normal  12 (85.71)  5 (55.56)   
Total  14 (100.0)  9 (100.0)   
         
CPP (forma)         
Alterado  4 (28.57)  4 (44.44)  0.6570 
Normal  10 (71.43)  5 (55.56)   
Total  14 (100.0)  9 (100.0)   

 

 

 

Tabela 14 : Distribuição de freqüência e percentual dos pacientes para as 

variáveis manométricas (RTM). 

 Continente   Parc.Continente   Variável  
 n (%)  n (%)  

p-valor  

RRE         
Ausente  14 (100.0)  5 (100.0)  - 
Presente  0 (0.00)  0 (0.00)   
Total  14 (100.0)  5 (100.0)   
         
CPS (forma)         
Alterado  4 (28.57)  1 (20.00)  1.000 

 
Normal  10 (71.43)  4 (80.00)   
Total  14 (100.0)  5 (100.0)   
         
CPP (forma)         
Alterado  5 (35.71)  4 (80.00)  0.1409 
Normal  9 (64.29)  1 (20.00)   
Total  14 (100.0)  5 (100.0)   
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Tabela 15 : Medidas das variáveis profilométricas segundo a continência. 

Variável Continência Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana  Máximo p-valor 
Comp.canal 
(cm) 

         

 Continente 28 28 4.79 2.86 0.79 4.41 13.06 0.0045 
 Parc.Continente 14 14 7.93 3.78 2.83 8.09 13.72  

 

 

Tabela 16 : Medidas das variáveis profilométricas segundo as técnicas. 

Variável Técnica Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana Máx imo p-valor 
Comp.canal (cm)          
 DM 23 23 7.02 3.80 1.13 5.98 13.72 0.0134 
 RTM 19 19 4.40 2.46 0.79 4.00 10.50  

 

 

Tabela 17 : Medidas das variáveis profilométricas em pacientes submetidos à 

RTM quanto à continência 

 

 

Tabela 18 : Medidas das variáveis profilométricas  em pacientes submetidos àDM 

quanto à continência. 

Variável Continência Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana  Máximo p-valor 
Comp.canal 
(cm) 

         

 Continente 14 14 5.72 3.39 1.13 5.91 13.06 0.0378 
 Parc.Continente 9 9 9.04 3.67 3.51 10.24 13.72  

 

 

Tabela 19 : Medidas das variáveis profilométricas em pacientes continentes 

segundo as técnicas. 

Variável Técnica Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana Máx imo p-valor 
Comp.canal 
(cm) 

         

 DM 14 14 5.72 3.39 1.13 5.91 13.06 0.0857 
 RTM 14 14 3.85 1.88 0.79 4.00  7.21  

 

 

 

 

 

Variável Continência Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana  Máximo p-valor 
Comp.canal 
(cm) 

         

 Continente 14 14 3.85 1.88 0.79 4.00  7.21 0.1060 
 Parc.Continente 5 5 5.93 3.44 2.83  4.00 10.50  
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Tabela 20 : Medidas resumo das variáveis profilométricas segundo as técnicas em 

parcialmente continentes 

Variável Técnica Obs. n Média D.P. Mínimo Mediana Máx imo p-valor 
Comp.canal 
(cm) 

         

 DM 9 9 9.04 3.67 3.51 10.24 13.72 0.1473 
 RTM 5 5 5.93 3.44 2.83  4.00 10.50  

 

 

Tabela 21 : Distribuição de freqüência e percentual dos pacientes segundo o 

quadro clínico. 

Quadro clínico n (%) 
diária sem perdas  3  7.14 
evacua 2 a 3x/dia com perdas  1  2.38 
evacua 2 a 3x/dia, sem perdas  1  2.38 
evacua 2x/dia + assaduras  1  2.38 
evacua 2x/dia, amolecido, sem dermatite  1  2.38 
evacua 3 a 4x/dia com perdas aos esforços  1  2.38 
evacua a cada 2 dias + perdas  1  2.38 
evacua a cada 3 dias, sem perdas  2  4.76 
evacuação diária  2  4.76 
evacuação diária com perdas esperádicas  1  2.38 
evacuação diária sem perdas 12 28.57 
evacuação diária, perdas esporádicas  3  7.14 
evacuação diária, sem perdas, com laxante  1  2.38 
Constipada  1  2.38 
Constipação + perdas  5 11.90 
perdas diárias  2  4.76 
perdas freqüentes  1  2.38 
perdas frequentes + retenção fecal+ esporão  1  2.38 
retenção fecal + perdas  2  4.76 

Total 42 100.0 

 

 

Tabela 22 : Distribuição de freqüência e percentual dos pacientes segundo o 

quadro clínico (após agrupamento). 

Quadro clínico N (%) 
evacua 2 a 3x/dia, sem perdas  1  2.38 
evacua 2 a 4x/dia, com perdas  2  4.76 
evacua 2x/dia + assaduras  1  2.38 
evacua 2x/dia, amolecido, sem dermatite  1  2.38 
evacua a cada 2 dias, com perdas  1  2.38 
evacua a cada 3 dias, sem perdas  2  4.76 
Evacuação diária  2  4.76 
Evacuação diária com perdas  6 14.29 
Evacuação diária sem perdas 16 38.10 
Constipada  1  2.38 
Constipação + perdas  5 11.90 
perdas freqüentes  2  4.76 
retenção fecal + perdas  2  4.76 

Total 42 100.0 



5. DISCUSSÃO 
 

 

5.1.CASUÍSTICA 

 

Nesta casuística foram observados 36 pacientes do sexo masculino (74%) 

e 6 pacientes do sexo feminino (26%), conforme esperado e já citado na literatura 

por Zaslavsky e Loening-Baucke84 (Tabela 4). 

A média etária ao tratamento cirúrgico pela técnica de RTM foi menor do 

que a observada nos pacientes submetidos à DM, independentemente de ser 

continente ou parcialmente continente (Tabela 2). Tal diferença também foi 

observada por El-Sawaf et al. (2007)85 ao comparar seus resultados de 

abaixamento transanal ao abaixamento por via abdominal. 

Esse fato é explicável pelo avanço no conhecimento da doença permitindo 

diagnósticos cada vez mais precoces e tratamento cirúrgico até no período 

neonatal.64,65 

Kigo et al.75 relataram adquirir melhores resultados ao operar seus 

pacientes portadores de anomalia anorretal antes dos seis meses de vida, com 

posicionamento adequado do reto mais precocemente. O restauro precoce da 

continuidade anorretal encorajaria novas sinapses para o desenvolvimento das 

sensações e funcionamento mais eficiente do mecanismo esfincteriano.  

Neste estudo o período de seguimento pós-operatório do grupo RTM ainda 

é curto e a idade média dos pacientes submetidos a esta técnica operatória é 

praticamente a metade da média etária do grupo DM, não nos permitindo, ainda, 

conclusões acerca de comparações referentes à continência; sendo que 

esperamos marcante incremento em seu estado de continência fecal não só pela 

maturidade, mas pela neuroplasticidade que se estabelece. 

Define-se como continência fecal, a habilidade de perceber, reter e evacuar 

o conteúdo retal, quando em ambiente e em momento adequados.86 

Alguns autores relatam que a continência depende da complacência do 

reservatório retal, da presença de barreiras esfincterianas íntegras, da 

sensibilidade anorretal e dos reflexos pélvicos preservados.76,87,88,89,90
 

A porção superior do canal anal, correspondente à região da alça do 

músculo puborretal, tem grande importância na captação da sensação de 
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plenitude retal através do epitélio transicional retoanal. Juntamente com o 

esfíncter interno do ânus constitui a região responsável pela discriminação entre 

gases, fezes líquidas e sólidas, contribuindo, portanto, para a manutenção da 

continência. 

Na técnica de DM há preservação do epitélio sensorial retal. O mesmo não 

ocorre na técnica de RTM, sendo esta mais uma possível explicação para as 

perdas fecais apresentadas nos primeiros 6 meses pós-operatórios da técnica de 

RTM. 

A pressão de repouso constitui o fator preponderante na manutenção da 

continência fecal.33,34,91,92,93
 

A contração tônica dos esfíncteres interno e externo contribui para a 

pressão de repouso, sendo o esfíncter interno responsável por 85% dessa 

pressão e o externo por apenas 15%.35,76 

Para Penninckx et al.94 a evidência clinica de incontinência se manifesta 

apenas quando a atividade de ambos os esfíncteres anais, externo e interno, 

encontra-se significantemente alterada. Todas as correlações com a pressão 

basal máxima e a pressão de contração voluntária confirmam a importância 

funcional de ambos os esfíncteres na manutenção da continência normal. 

Em nossa opinião a pressão de repouso e a pressão de contração 

voluntária têm papel importante na manutenção da continência. 

Hool et al.95 (1999) concluíram em seu artigo que a habilidade de controle 

de fezes e gases é o resultado de uma interação complexa do trânsito intestinal, 

consistência fecal, armazenamento e sensação retal e anal, além da função 

neuromuscular dos músculos do esfíncter do ânus. 

Pena et al.96 (2003), descreveram a incontinência fecal como uma perda da 

habilidade ou da capacidade de limitar a passagem de fezes ou gases em tempo 

e/ou local socialmente aceitável.  

Gordon97 (2001) referiu que a explicação mais comumente aceitável para a 

continência anal seria a barreira efetiva promovida pela zona de alta pressão do 

canal anal em repouso (25 a 120 MG). 

Em nosso estudo não houve diferença estatisticamente significante na 

pressão de repouso entre os grupos continente e parcialmente continente, 

independente da técnica utilizada. 

Em relação à variável continência, observamos que 73,7% dos pacientes 

submetidos à correção cirúrgica pela técnica de RTM não apresentam perdas 
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fecais, enquanto que 60,9% dos pacientes submetidos à técnica de DM são 

continentes fecais. Em nossa opinião alguns pacientes do grupo DM seriam 

continentes constipados apresentando perdas fecais mínimas involuntárias 

resultantes de irritação da mucosa pela formação de fecalomas. 

Em nenhum dos pacientes da casuística foi estabelecido diagnóstico pós-

operatório de incontinência fecal. 

Constipação e impactação fecal são relatadas após cirurgia de Duhamel 

em incidência que varia de 7,7 a 31% dos pacientes. Perdas fecais mínimas 

involuntárias são descritas em 17 a 20% dos pacientes.98
 

Duhamel49 relata incidência de 3,7% de constipação ou perdas fecais 

mínimas e 100% de continência em sua casuística. 

Outros autores publicaram resultados de suas casuísticas utilizando a 

técnica de Duhamel. 

Livaditis99 (1981) referiu a formação de fecalomas como a complicação 

pós-operatória mais freqüente, apresentando-se em 33,3% de seus pacientes. 

Jung7 relatou o desenvolvimento de esporões que propiciaram a formação 

de fecalomas no coto retal em 0,03% dos pacientes tratados pela técnica de DM 

com grampeador cirúrgico. 

Peterlini, Martins e Cury79 em casuística com 43 pacientes, descreveram 

incidência de 27,9% de esporão pós-operatório ao compararem o uso de pinças e 

do grampeador cirúrgico na confecção do abaixamento de colo pela técnica de 

DM. 

Yanajira et al.100 relataram a não ocorrência de esporões pós–operatórios 

quando passaram a utilizar grampeador cirúrgico mais longo, de 80mm.  

Observamos que a queixa de constipação pós-operatória tem significância 

estatística maior entre os pacientes submetidos à correção cirúrgica pela técnica 

de DM, quando comparados aos pacientes operados pela técnica de RTM 

(Tabela 4). 

Acreditamos que a sintomatologia de constipação, mais presente no DM, 

deva-se à manutenção do coto retal e recidiva do septo colorretal como fator 

determinante na formação de fecalomas, como já discutido anteriormente. 

Há que se entender, entretanto, que a manutenção de esfíncter interno na 

técnica de DM também possa contribuir com o quadro de constipação, secundário 
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à quadro de acalasia resultante de um aumento nas contrações do esfíncter 

interno do ânus, característica da doença33 sendo por vezes proposta a realização 

de anorretomiectomia no pós-operatório47. 

Grob et al.50 propuseram, como alteração à técnica proposta por DM, a 

colocação das pinças mais altas, acima do esfíncter interno para evitar lesão 

deste músculo e perda fecal. A nosso ver, essa manobra propicia o 

estabelecimento de um fator determinante de constipação47. 

 

5.2. MANOMETRIA ANORRETAL 

 

Para avaliarmos comparativamente o efeito das 2 diferentes técnicas de 

correção do megacolo congênito sobre o canal anal, a manometria anorretal 

revela-se poderoso instrumento de aferição das medidas pressóricas e 

funcionamento do canal anal. 

Benninga et al.42,, assim como Morera et al.74 referem-se à manometria 

anorretal como um procedimento não invasivo, seguro, versátil e de grande 

utilidade na exploração da função anorretal em várias doenças.  

Pode fornecer a capacidade e complacência retal e a presença do reflexo 

reto-esfincteriano. Estaria indicada no estudo da incontinência fecal, já que 

permite avaliar a capacidade esfincteriana voluntária e involuntária, assim como a 

sensibilidade retal.  

Tem aplicação específica na constipação, nas incontinências fecais, nas 

seqüelas pós-traumáticas, pós-operatórias e infecciosas da região anorretal e, 

principalmente, na avaliação pós-operatória das malformações anorretais e dos 

abaixamentos de colo.33,38,73,82,91,101,102,103 

A partir do uso de sistemas informatizados na dinamização das avaliações, 

melhorou a qualidade e sensibilidade dos traçados e o armazenamento das 

informações, permitindo maiores acertos nos estudos, sendo possível predizer o 

potencial de continência para os pacientes.  

Cali et al. 104 referem que a manometria anorretal tem se tornado uma 

rotina na investigação para a avaliação de pacientes com doenças anorretais. 

Para eles as variações nos padrões dos valores manométricos também teriam 

sido descritas em indivíduos normais, guardando-se variantes relacionadas ao 

sexo e idade. 
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Rao e Patel105 (1997) salientaram a ausência de contra-indicações na 

realização do exame, além da possibilidade de refletir outros aspectos clínicos, 

visto que a continência fecal também dependeria de outras habilidades 

fisiológicas. 

Rao et al. 106 (1999) observaram que a correlação entre os parâmetros 

manométricos correntes (pressão de repouso, pressão de contração voluntária, 

reflexo reto-esfincteriano, comprimento do canal anal) e o grau de continência 

fecal, mesmo entre indivíduos normais, poderia apresentar variações, em função 

da complexidade dos mecanismos de continência e dos movimentos intestinais do 

colo. 

Em 1951, Goligher e Hughes107 já questionavam o porquê, quando o reto 

estava distendido, de o músculo esfíncter interno manter-se contraído para resistir 

à pressão aumentada, assim como, o porquê de esse esfíncter ser submetido ao 

reflexo de relaxamento para facilitar a defecação. Imaginavam ser difícil perceber 

qual parte do esfíncter interno podia controlar o escape de fezes e flatos. 

Rao et al.106(1999) e Osterberg et al.43(1999) conceituaram a pressão 

máxima de repouso como sendo a mais alta em qualquer nível do canal anal 

durante o repouso. A posição da pressão máxima de repouso definiria a 

localização da barreira pressórica do canal anal. Segundo os autores, a diferença 

entre grupos incontinentes e continentes fecais poderia ser demonstrada pela 

magnitude da diferença dessa barreira em relação à sua intensidade e 

comprimento. 

Nesta casuística não houve diferença estatisticamente significante na 

pressão de repouso entre os grupos, independente da técnica empregada (Tabela 

5). 

Também não houve diferença estatisticamente significante na PR entre os 

grupos RTM e DM quando comparados os pacientes continentes ou parcialmente 

continentes entre si (Tabelas 6 e 7). A diferença estatística também não se 

manifestou quando comparamos a PR de continentes com parcialmente 

continentes, independentemente da técnica utilizada (Tabela 8), o que corrobora a 

idéia de que as perdas fecais não foram determinadas por lesão esfincteriana. 

A pressão de contração voluntária é gerada primariamente pelo músculo 

esfíncter externo do ânus e pelo músculo levantador do ânus, com maior 

participação do feixe puborretal. Em geral, os valores normais encontrados 

para a contração voluntária máxima do canal anal correspondem a duas a três 
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vezes o valor da pressão basal de repouso. A contração voluntária máxima 

conseguida tem durabilidade curta, mantida em geral por 50 segundos, em 

função da fadiga rápida do esfíncter anal externo. Esses valores são 

encontrados em situações esporádicas, com o objetivo de evitar perdas 

indesejáveis de fezes, como nas distensões retais, aumento das pressões 

intra-abdominais e nas alterações de postura. Observam-se reduções 

fisiológicas nesses valores durante o envelhecimento, especialmente após a 

quinta década de vida.76 

O músculo esfíncter externo do ânus tem atividade tônica no repouso, 

assim como durante o sono. Essa atividade depende da integridade de 

segmentos sacrais e de seus ramos nervosos periféricos. A contração máxima do 

esfíncter externo pode manter-se por aproximadamente um minuto. A distensão 

do reto ou aumento de pressão no seu interior evoca a contração desse esfíncter 

por cerca de 20 a 30 segundos.108 

Sundblad et al.109 (1993) e Rao et al.106(1999) concluíram que a pressão 

máxima de contração voluntária correspondia à diferença entre a pressão máxima 

de contração e a pressão de repouso e representava o poder contrátil do esfíncter 

músculo externo do ânus. 

Para Pena et al.96(2003) a importância do esfíncter anal externo para a 

manutenção da continência fecal sustenta-se pelo fato de que a pressão 

máxima de contração voluntária baixa ou a hipotonia do esfíncter anal externo 

se faz acompanhar por incontinência fecal ou urgência para a defecação.  

Avaliamos essa atividade contrátil, solicitando aos pacientes que 

tossissem e que contraíssem a musculatura estriada anal. Nas crianças 

menores, essa fase do exame foi algumas vezes prejudicada em função da 

dificuldade de conseguir sua cooperação, sendo nesses casos, a atividade 

contrátil voluntária do músculo esfíncter externo do ânus, avaliada durante o 

choro.  

O comportamento pressórico da manometria anorretal, para o grupo de 

pacientes da nossa casuística, mostrou médias de pressão de repouso de 53,44 

mmHg para o grupo DM e 60,67 mmHg para o grupo RTM. Em relação à CV, 

obteve-se média de 94,50 mmHg para o grupo DM e 95,47 mmHg para o grupo 

RTM. Não houve diferença estatisticamente significante entre as medidas de PR e 

CV nos grupos. 
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Observamos que o valor da média da pressão de contração voluntária foi 

quase o dobro da pressão de repouso, o que em geral é esperado quando se 

pesquisa capacidade de continência.  

Conforme observado nas tabelas 5, 6 e 7 não houve diferenças 

estatisticamente significantes das variáveis manométricas independentemente da 

técnica utilizada, quer seja no grupo geral, quer seja no grupo continente, quer 

seja no grupo parcialmente continente. 

Deste modo, a inexistência de diferenças estatisticamente significantes 

para as medidas pressóricas de esfíncteres interno, externo e levantador do ânus 

reforçam a idéia de que o abaixamento endoanal, com técnica de sutura colo-anal 

semelhante à de Swenson não determina lesões esfincterianas. 

O reflexo reto-esfincteriano pode facilitar a apresentação do conteúdo retal 

à porção superior do canal anal, ajudando a discriminar entre fluidos, flatos e 

fezes sólidas.76 

Para Martins110 esta diferenciação é feita pela porção superior do feixe 

puborretal do músculo levantador do ânus, e em continuação pelo esfíncter 

interno do ânus, que serviria como discriminador do tipo e da consistência fecal. 

Esse reflexo é regulado pelos plexos mioentéricos intrínsecos e está 

presente em pacientes com transecção da medula espinhal, com secção dos 

nervos hipogástricos e nas lesões da medula espinhal sacral. Está ausente em 

pacientes portadores de doença de Hirschsprung e nas secções totais do reto 

seguidas de anastomoses término-terminais.108,111 

No indivíduo normal, o esfíncter interno do ânus contrai 14 a 16 vezes por 

minuto, mantendo o ânus limpo. 

No portador de megacolo congênito essas contrações aumentam para 24 a 

26 por minuto, denotando certa espasticidade chamada por alguns autores de 

acalasia do esfíncter interno e tratada com anorretomiectomia. Talvez por esta 

acalasia, o reto do portador de megacolo congênito não possa apresentar o 

reflexo reto-esfincteriano normal.33,110,112,113 

A ausência de RRE na doença de Hirschsprung é esperada, tanto no pré 

quanto no pós-operatório, e faz parte do diagnóstico manométrico do megacolo 

congênito. 

O eventual aparecimento de RRE no indivíduo com aganglionose do colo 

pode ser resultante de mecanismo de contrações em massa de todo o complexo 

muscular esfincteriano.114 
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A contração em massa pode representar a ausência de relaxamento, e/ou 

uma resposta da musculatura lisa à presença do conteúdo intestinal. 

Conforme descrito por Vital81 (2005), a existência de alterações nas curvas 

pressóricas seria sugestiva de lesão no canal anal. 

Em nossa casuística não houve diferença estatisticamente significante nas 

curvas pressóricas potencializadas quando comparadas as duas técnicas 

operatórias (Tabela 5). Também não houve diferença estatisticamente significante 

quando comparadas as medidas pressóricas das curvas nos pacientes 

continentes, em cada técnica (Tabela 6); bem como quando comparamos as 

medidas pressóricas das curvas nos pacientes parcialmente continentes (Tabela 

7). 

Já no grupo de pacientes submetidos à técnica de RTM o registro 

observado na CPP (nível pressórico) tem medidas significantemente maiores 

dentre os pacientes do grupo continente do que dentre os do grupo parcialmente 

continente (Tabela 10), o que poderia inferir um processo de alteração 

esfincteriana. É necessário o acompanhamento mais prolongado destes 5 

pacientes para estabelecer diagnóstico e prognóstico mais seguro. 

Quando comparados os grupos continente e parcialmente continente, 

independentemente da técnica operatória utilizada, a CVM e CPS também não 

apresentavam diferença estatisticamente significante. Entretanto o nível 

pressórico e pico da CPP é estatisticamente maior nos pacientes continentes do 

que nos parcialmente continentes (Tabela 8). 

El-Sawaf et al. 85 relatam uma continência significantemente maior nos 

pacientes submetidos à abaixamento de colo por via abdominal quando 

comparados ao grupo por via endorretal. Eles acreditam que esta diferença possa 

ser explicada pelo estiramento dos esfíncteres anais ou ainda, dado o fato de a 

anastomose colo-anal ser baixa, poderia haver dano aos muito delicados nervos 

sensitivos na mucosa junto à linha denteada.  

Ho et al. 115 (1998), Van Tes et al. 116 (1997) documentaram redução nas 

pressões de repouso e de contração voluntária à manometria anorretal em 

adultos submetidos à cirurgias proctológicas com ou sem afastador anal. 

Deste modo, julgamos que dilatações exageradas motivadas pela 

passagem de segmentos colônicos muito dilatados devem ser evitadas 

preferindo-se nestes casos colostomia desfuncionalizante pré-operatória. 
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Ao estudarmos exclusivamente os pacientes do grupo DM, não houve 

diferença estatisticamente significante das variáveis manométricas nos grupos 

continente e parcialmente continente quanto à CPP (nível pressórico e pico) 

(Tabela 9), o que reforça a hipótese de as perdas fecais mínimas neste grupo 

serem devidas à formação de fecalomas. Não se pode desconsiderar, entretanto, 

que no grupo DM era sempre realizada colostomia prévia, o que garantia 

diâmetros colônicos de menor calibre. 

O caso de número 28, um dos primeiros pacientes da casuística a ser 

submetido à RTM, apresentava gigantesca desproporção entre o colo abaixado e 

o ânus, com parâmetros manométricos inicialmente baixos e que responderam 

positivamente à realização de BFB, com evidente melhora clínica. 

Em relação às formas, CPS e CPP não apresentam diferença 

estatisticamente significante, independentemente da técnica cirúrgica utilizada 

(Tabela 11). 

Também não há diferença estatisticamente significante nas formas de CPS 

e CPP para os grupos continente e parcialmente continente, quer seja no grupo 

geral (Tabela 12), quer seja no grupo DM (Tabela 13) , quer seja no grupo RTM 

(Tabela 14).  

A avaliação dos níveis pressóricos das curvas, em especial da CPP, no 

presente estudo nos levam a supor que os mesmos guardam íntima relação com 

o padrão de continência. 

 

5.2. PROFILOMETRIA 
 
 
Acreditamos que essa fase do exame manométrico computadorizado seja 

uma das grandes e inovadoras contribuições aos pacientes em pós-operatório de 

abaixamento de colo, de forma a nos proporcionar informações confiáveis 

relacionadas à topografia tridimensional do canal anorretal como também da 

distribuição das pressões envolvidas no processo de continência fecal anorretal, 

auxiliando muito na condução clínica desses pacientes. 

Taylor et al. 116 (1984), estudando indivíduos adultos normais, 

determinaram medidas de pressões simultâneas em todos os quadrantes do 

canal anorretal. Observaram que, durante a contração voluntária e durante o 
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repouso, as pressões ventrais, laterais e posteriores do canal anorretal 

apresentavam mudanças em suas intensidades e distribuições, fato esse 

confirmado posteriormente com a profilometria. 

Williamson et al. 118 (1990) e Keck et al. 119 (1995), a partir dos achados 

anteriormente citados, realizaram trabalhos pioneiros em crianças e concluíram 

que nas porções inferiores do canal anal havia usualmente uma acentuação 

dessas pressões. 

Na porção medial do canal anal as pressões eram mais pronunciadas 

lateralmente, sendo simétricas, e refletiam a ação do complexo muscular. 

Proximalmente, as pressões eram mais altas no segmento dorsal, realçando a 

ação do feixe puborretal do músculo levantador do ânus. Essa arquitetura de 

pressões contribuiu no reconhecimento das distribuições anormais de pressões 

nas diversas entidades clínicas que comprometem o aparelho esfincteriano. 

Com a utilização da manometria de fluxo contínuo, tornou-se possível 

construir de forma tridimensional o perfil pressórico do canal anorretal. A análise 

desses dados pode ser transformada numa expressão matemática da simetria 

esfincteriana, medida durante a pressão de repouso ou durante a contração 

voluntária máxima.120 

Benninga, et al.121 (1994) usaram as técnicas introduzidas na manometria 

de fluxo contínuo, fornecendo imagens tridimensionais do canal anorretal, 

favorecendo a visualização da anatomia e da distribuição das pressões desse 

segmento. Verificaram que essas técnicas poderiam gerar informações adicionais 

sobre anomalias do esfíncter anal quando comparadas às técnicas convencionais 

através do gráfico desenvolvido no exame. Observaram duas áreas de contração 

durante o repouso, uma proximal que representaria a pressão exercida pelo 

músculo esfíncter interno do ânus, com superposição da pressão de contração 

reflexa da musculatura do esfíncter anal externo, e uma distal, que traduziria o 

envolvimento da porção subcutânea desse último esfíncter, fechando o segmento 

distal do canal anal. Sua importância encontrava-se no fato de identificar tanto 

anomalias quanto lesões esfincterianas que indicassem novas intervenções 

terapêuticas. Esse método ofereceu imagens gráficas tridimensionais dos perfis 

de pressão esfincteriana ao longo do canal anal revelando as anormalidades 

radiais e axiais da distribuição pressórica.  
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Usamos esse método nos nossos pacientes no período pós-operatório de 

abaixamento de colo com o objetivo de avaliarmos as distribuições das pressões 

ao longo do colo abaixado. 

Na avaliação dos 42 pacientes da casuística apresentada, verificamos o 

predomínio da cor vermelha na zona de maior pressão que, em valores 

matemáticos, representa pressões entre 60 e 80mmHg observadas nas paredes 

anorretais. 

Outro elemento a ser ressaltado é a possibilidade de mudança nesse 

padrão de cores, principalmente entre os pacientes parcialmente continentes, 

passando a padrões de continentes, após serem submetidos a treinamentos com 

exercícios adequados (biofeedback), já sendo motivo de pesquisa no Laboratório 

de Manometria Anorretal da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da UNIFESP. 

Quanto às características da manometria anorretal, podemos considerar 

como variáveis favoráveis ao bom prognóstico as curvas pressóricas com formas 

normais e níveis de intensidade pressórica normais a altos, pressão de repouso 

igual ou maior que 30 mmhg, pressão de contração voluntária igual ou superior a 

65 mmhg, canal anal com extensão superior a 2,5cm e a profilometria com 

predomínio das cores amarela e vermelha.  

Esses valores nos levam a acreditar na possibilidade mais concreta de 

tratar-se de uma criança com grande chance de ser continente, ou quando 

continente parcial, conseguir sucesso em manter-se limpa após treinamento 

regular com exercícios de continência adequados. 

Em nossa opinião, a manometria anorretal computadorizada e a 

profilometria são métodos de grande utilidade na avaliação fisiológica da região 

anorretal em crianças operadas de megacolo congênito, assim como no 

acompanhamento pós-operatório e planejamento terapêutico, com critérios 

objetivos e eficazes.  

 

5.3.COMPRIMENTO DO CANAL ANAL 

 
 
Arhan et al. 82 (1976) demonstraram, através de traçados profilométricos, 

uma resistência no canal anal quando esse se apresentava com comprimento 

igual ou superior a 2,5 cm. Referiram que canais curtos (<1,2 cm) em geral 

ofereciam pouca resistência e um limiar alto de sensibilidade, ambos associados 
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à incontinência fecal. Essa resistência mecânica foi relacionada à pressão radial 

do canal anal e ao comprimento do canal anal.  

Segundo avaliações de Cali et al. 104 e Sundblad et al.109.o comprimento 

funcional do canal anal não era igual ao anatômico. Encontraram canais anais 

funcionais significantemente mais longos em indivíduos do sexo masculino que 

nos do sexo feminino, resultado provavelmente da maior massa muscular no 

primeiro grupo. Os autores associaram o comprimento do canal anal a um 

importante fator na continência anorretal. 

O canal anal é a porção terminal do intestino. Inicia-se na junção anorretal 

e tem extensão aproximada de 3 a 4 cm de comprimento, terminando na borda 

anal.97 

Na avaliação dos 42 pacientes dessa casuística, o comprimento do canal 

anal funcional variou de 0,79 a 13,72 cm de extensão, com média de 7,65 cm. A 

média do comprimento do canal anal dentre os pacientes continentes foi de 4,79 

cm enquanto a média foi de 7,93 cm para o grupo parcialmente continente, 

representando uma diferença estatisticamente significante (Tabela 15) 

Para o grupo RTM a média de comprimento do canal anal foi de 4,40 cm, 

enquanto que no grupo DM foi de 7,02 cm, observando-se nova diferença 

estatisticamente significante (Tabela 16). 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas 

medidas do comprimento do canal anal entre os grupos continente e parcialmente 

continente para os pacientes submetidos à correção cirúrgica pela técnica da 

RTM (Tabela 17). Dentre os pacientes do grupo DM, observa-se maior 

comprimento anal dentre os parcialmente continentes (9,04 cm) do que entre os 

continentes (5,72 cm). 

Quando analisamos os pacientes continentes não houve diferença 

estatisticamente significante da medida de canal anal independentemente da 

técnica. (Tabela 19). O mesmo ocorreu quando avaliados os pacientes 

parcialmente continentes. (Tabela 20). 

A nosso ver, a presença de canal anal mais alongado pode se associar à 

coto retal amplo resultante do esporão colo-retal resultando em perdas fecais 

mínimas involuntárias que podem ser confundidas com parcialmente continentes.  

Hool et al.95 e Schuster et al.44 consideraram o comprimento do canal anal 

como a extensão na qual a pressão de repouso deveria ser igual ou superior a 20 

mmhg em todos os quadrantes. Referiram em seus estudos que o comprimento 
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do canal anal poderia constituir um elemento de grande importância para a 

continência fecal. Segundo os autores, a continência estaria bastante relacionada 

ao comprimento do canal anal após a correção cirúrgica, à pressão de repouso e 

um pouco menos à pressão de contração voluntária.  

A técnica de RTM parece revelar-se excelente opção técnica ao tratamento 

cirúrgico definitivo de pacientes portadores de megacolo congênito, permitindo 

abordagem precoce, até neonatal, dispensando a realização de colostomia e 

resultando em menor incidência de constipação pós-operatório, ainda que 

necessitemos de uma casuística maior e maior tempo de acompanhamento pós-

operatório para resultados definitivos. 



6. CONCLUSÕES 

 

 

1. As duas técnicas operatórias: 1.colectomia do segmento aganglionar e 

cirurgia de Duhamel modificado para abaixamento do colo ganglionar; e 

2.colectomia do segmento aganglionar e retossigmoidectomia transanal 

modificada foram equivalentes do ponto de vista manométrico e profilométrico. 

 

2. A colectomia do segmento aganglionar e cirurgia de Duhamel modificado 

para abaixamento do colo ganglionar determinou maior incidência de constipação 

pós-operatória que a colectomia do segmento aganglionar e retossigmoidectomia 

transanal modificada.  

 

3. A manometria e a profilometria revelaram-se excelentes exames para 

acompanhamento pós-operatório de pacientes submetidos a tratamento cirúrgico 

de megacolo congênito. 
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9. ANEXOS 
 
 

1.TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 
 

1- Estas informações estão sendo fornecidas para esclarecimento sobre sua participação 
voluntária em estudo sobre os resultados da manometria anorretal. 

2- Os resultados deste estudo serão utilizados em Tese de Mestrado com o objetivo de 
obtenção de Título de Mestre em Medicina – área de Concentração – Cirurgia Pediátrica. 

3- Os procedimentos aos quais seu filho(a) será submetido são os mesmos utilizados em todos 
os pacientes que apresentam distúrbios na evacuação atendidos neste ambulatório. Serão os 
seguintes:  
• A REALIZAÇÃO DA MANOMETRIA ANORRETAL COMPUTADORIZADA QUE 

CONSISTE NA MEDIDA DE PRESSÃO DO CANAL ANAL ATRAVÉS DA 
INTRODUÇÃO DE SONDA ESPECIAL NO ÂNUS. 

4- Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao profissional 
responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 
A investigadora é a Dra Elaine Cristina Soares Martins, que pode ser encontrada às quartas 
feiras no endereço Rua dos Otonis, 600, telefone 0(XX)11-55795709. 
Se você tiver dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa – Rua Botucatu, 572 – 1o. andar – conjunto 14, telefone 55711062, Fax 55397162 

5- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

6- Direito de Confidencialidade -  as informações obtidas serão analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

7- Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa ou de 
resultados que sejam de conhecimento do investigador. 

8- Despesas e Compensações: não há despesa adicional para o participante em qualquer fase 
do estudo, incluindo consultas e exames. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação. 

9- Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos neste estudo 
(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico nesta instituição, 
bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

10- Existe o compromisso do pesquisador usar estes dados e o material coletado apenas para 
esta pesquisa. 

 
Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das i9nformações que li ou que foram 
lidas para mim. 
Discuti com a Dra Elaine sobre minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos deste estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia de acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo. Concordo que poderei retirar meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo, 
perda de qualquer benefício que eu tenha adquirido ou perda de meu atendimento neste 
serviço. 
 
____________________________________                        data __/__/__ 
Assinatura do paciente ou responsável legal 
 
____________________________________                        data__/__/__ 
Assinatura do médico 
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2. Questionário  
 

Nome________________________________________________________________________ 
Endereço _____________________________________________________________________ 
Telefone ________________ 
Data de nascimento ___________sexo ___  cor ____ data do questionário ________________ 
RG_______________ 
Serviço de origem ______________________________________________________________ 
 

Quadro Clínico da Obstipação 
Início ( )ao nascer ___meses ___anos 
Eliminação meconial em ___h 
Diarréia intercalada____ 
Soiling ____ 
Distensão abdominal____ 
Fecaloma____ 
Vômitos_____ 
 

Exame Físico 
Distensão abdominal ______ 
Movimentos peristálticos____ 
Toque retal  ( ) nl  ( ) fezes na ampola  ( )fecaloma  ( )hipertonia  ( )hipotonia  ( )estenose   

 ( )esporão ( )outro______________________________________________ 
 

Anomalias associadas _____________________________________________________ 
 

Dieta  
( )predomínio de carboidratos 
( )predomínio de proteínas 
( )adequada 
 

Medicamentos 
( )laxante VO____________________________________________________________ 
( )enteroclisma___________________________________________________________ 
( )outros________________________________________________________________ 
             ________________________________________________________________ 
 

Perfil Psicológico 
( )dependência materna 
( )hiperatividade 
( )introspecção 
( )problemas escolares____________________________________________________ 
( )problemas familiares____________________________________________________ 
( )outro________________________________________________________________ 
 

Rx simples                                                        
( )fecaloma  
( )níveis hidro-aéreos 
( )distensão gasosa 
 
Enema Opaco / altura do cone _____________________________________________ 
Rx 24h/altura do contraste________________________________________________ 
 

MAR 
Pressão de repouso____mmHg 
Tosse____mmHg 
Contração Voluntária_____mmHg 
Contração Voluntária Mantida____mmHg 
Estímulo peri-anal___________________ 
Curva pressórica simples: ( )nl  ( )alterada____________________________________________ 
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Pico de pressão______mmHg 
Curva pressórica potencializada: ( )nl  ( )alterada______________________________________ 

Pico de pressão_____mmHg 
Reflexo reto-esfincteriano__________ 
Profilometria 
Predomínio de cor________ 
Volume total______cmHgxmm 
Índice de assimetria total______% 
Comprimento total_____cm 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Anátomo Patológico 
HE   células ganglionares ( )nl 
                                          ( )no. Reduzido 
                                          ( )ausentes 
                                          ( )alteradas_______________________________________________ 
        troncos nervosos espessados_________________________________________________ 
 
Acetilcolinesterase   +/- 
                                 Altura_____cm 
                                 Troncos nervosos espessados____________________________________ 
 
P S – 100  células ganglionares ( )nl 
                                                   ( )no. Reduzido 
                                                   ( )ausentes 
                                                   ( )alteradas__________________________________________ 
 

Tratamento 
Clínico 
( )dieta  
( )laxante VO__________________________________________________________________ 
( )enteroclisma_________________________________________________________________ 
( )psicologia 
 
Cirúrgico 
( )colostomia__________________________________________________________________ 
( )Anorretomiectomia____________________________________________________________ 
( )Abaixamento 
  Técnica______________________________________________________________________ 
  Local________________________________________________________________________ 
  Complicações  ( )deiscência  ( )fístula  ( )prolapso  ( )estenose  ( )esporão 
                          ( )outra__________________________________________________________ 
 
AP cirurgia___________________________________________________________________ 
 
 

Evolução 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


