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Resumo

Seid VE. Avaliação clínica e funcional do autotransplante anorretal em ratos.
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;
2012.
Introdução: A perda da função esfincteriana anal e a colostomia definitiva
são condições socialmente incapacitantes, com grande impacto social e
econômico. Não há tratamento satisfatório para estas duas condições e o
transplante anorretal surge como uma alternativa para a perda da função ou
do esfíncter anal propriamente dito. Objetivo: apresentar modelo
experimental de autotransplante anorretal em ratos, avaliar os seus
resultados clínicos e funcionais Método: 55 ratos Wistar foram divididos
aleatoriamente em quatro grupos de estudo: I – autotransplante anorretal
ortotópico (n=13); II - autotransplante heterotópico (n=14); III - SHAM - ratos
submetidos a laparotomia e incisão perianal (n=13); IV - Controle - ratos não
operados (n=15). Os animais foram avaliados com parâmetros clínicos e
manométricos. Os parâmetros clínicos de avaliação foram: peso,
comportamento, aspecto das fezes, aspecto anal e aspecto abdominal. Os
dados de avaliação clínica foram protocolados no dia do procedimento (D0),
segundo dia pós-operatório (D2), sétimo (D7) e décimo quarto dias (D14).
Exceto peso, todos os demais foram avaliados por escores préestabelecidos. A manometria foi usada para determinação das pressões
Médias e Máximas, e realizadas no pré-operatório imediato (D0 pré), logo
após o procedimento (D0 pós), no D7 e no D14. O grupo II teve avaliação
manométrica apenas no D0 pré e D14. As manometrias de ratos normais
foram analisadas separadamente, para determinação do perfil funcional
anorretal normal. Foram também comparados os grupos I, III e IV em todos
os momentos, e os quatro grupos nos momentos D0 pré e D14. Os animais
foram sacrificados após 14 dias e o segmento anorretal foi analisado
histologicamente. Resultados: ocorreram nove óbitos pós operatórios, 5 no
grupo II e 4 no grupo I. Todos os parâmetro clínicos mostraram tendência de
piora no pós-operatório precoce nos grupos transplantados. Porém, houve
equiparação entre os grupos ao final do estudo. A anatomia patológica
demonstrou histologia análoga entre os grupos transplantados e os controles
após 14 dias. As manometrias em ratos normais tiveram média de pressões
Médias de 33,7 ± 12,6 cmH2O, e de pressões Máximas de 61,2 ± 19 cmH2O.
Na comparação entre os grupos I, III e IV, no D0 pós existiu queda
significativa das pressões nos grupos I e III, diferentes do IV (p<0,05). No D7
observou-se recuperação de atividade manométrica do grupo I, porém
estatisticamente inferior ao grupo Controle. No D14 os grupos foram
estatisticamente semelhantes. Na comparação dos quatro grupos houve
queda pressórica significativa no grupo II, que diferiu dos grupos controle
(p<0,05). O grupo I não diferiu dos controles nem do grupo II no D14.
Conclusões: 1. O modelo experimental proposto de autotransplante
anorretal ortotópico e heterotópico em ratos é factível. 2. A evolução clínica e
funcional do transplante anorretal demonstrou perda da função
imediatamente após o transplante, com recuperação ao longo de 14 dias. 3.
O transplante heterotópico teve resultados precoces piores que o ortotópico.
Descritores: 1.Transplante 2. Esfíncter anal 3. Modelos animais 4. Ratos

Summary

Seid VE. Clinical and functional evaluation of anorectal autotransplantation in
rats [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2012.
Introduction: The loss of anal sphincter function and permanent colostomy
are disabling conditions with great social and economic impact. There is no
satisfactory treatment for either of these conditions and anorectal
transplantation offers an alternative to the loss of function or the loss of the
anal sphincter itself. Aim: To present an experimental model of anorectal
autotransplantation in rats to assess the clinical and functional results.
Method: 55 Wistar rats were divided randomly into four study groups: I orthotopic anorectal autotransplantation (n=13), II - Heterotopic
autotransplantation (n=14), III – SHAM - Laparotomy and perianal incision
(n=13), IV - Control – non-operated rats (n=15). The animals were evaluated
with clinical and manometric parameters. The clinical parameters of
evaluation were: weight, behavior, appearance of stools, appearance of the
anus and abdominal distension. Clinical trial data was collected on the day of
the procedure (D0) and the second (D2), seventh (D7) and fourteenth (D14)
post-operative days. All parameters, except for weight, were evaluated by
pre-established scores. Manometry was used to determine the Mean and
Maximum pressures, and performed immediately before (D0 pre),
immediately after the procedure (D0 post), and on D7 and D14. Group II had
manometric evaluation only on D0 pre and D14. The manometries of the
non-operated rats were analyzed separately to determine a normal anorectal
functional profile. Groups I, III and IV were also compared at all evaluation
times and all four groups on D0 pre and D14. The animals were sacrificed
after 14 days and the anorectal segment was examined histologically.
Results: There were nine post-operative deaths, 5 in group II and 4 in group
I. All clinical parameters showed a worsening trend in the early postoperative
evaluation in the transplant groups. However, at the end of the study there
were no significant differences between the groups. The histology of the
transplanted groups and the control groups was similar after 14 days. The
manometries in normal rats had an average of 33.7 ±12.6 cmH2O Mean
pressure, and average Maximum pressure of 61.2 ±19 cmH2O. In the
analysis of groups I, III and IV, a significant drop of pressure in groups I and
III occurred at D0 post compared to group IV (p<0.05). Functional recovery of
Group I was noted in D7, but statistically lower than the Control group. The
three groups were statistically similar at D14. In the comparison of the four
groups there was a significant pressure fall in Group II, which differed from
the control groups (p<0.05). Group I did not differ from the controls or Group
II in D14. Conclusions: 1.The proposed experimental orthotopic and
heterotopic anorectal autotransplantation model in rats is feasible. 2. The
clinical and functional outcomes demonstrated loss of function immediately
after transplantation, with recovery over the course of 14 days. 3. The
Heterotopic transplantation had worse early results than the orthotopic
method.
Keywords: 1. Transplant 2.Anal sphincter 3. Animal Models 4. Rats

1 Introdução

Introdução

2

A capacidade de evacuar fisiologicamente pela via anal é condição
determinante de boa qualidade de vida e bom convívio social. A eliminação
de flatus sem controle, ou a perda inadvertida de fezes por disfunção
anorretal é situação incapacitante, com grande impacto socioeconômico e na
qualidade de vida de seus portadores 1,2.
Outra condição complexa é a colostomia definitiva. Muitos doentes a
recusam, mesmo sabendo que existe risco de morte em casos de tratamento
de câncer. Outros aceitam a colostomia, mas sofrem consequências
socioeconômicas e familiares similares aos portadores de incontinência
fecal.
A prevalência da incontinência fecal ainda é pouco conhecida. Nos
Estados Unidos varia de 2,3 a 24% em indivíduos acima de 40 anos, com
índices crescentes entre os idosos

3-8

. Estes dados provavelmente são

subestimados, pois muitos portadores desta afecção não relatam sua
condição a seus médicos por vergonha ou constrangimento. No Brasil, os
dados sobre incontinência são desconhecidos, porém estima-se que a
incidência acompanhe a dos países ocidentais desenvolvidos.
Acredita-se que nos Estados Unidos os custos com fraldas adultas
usadas em pacientes incontinentes cheguem a 400 milhões de dólares por
ano, e o impacto econômico com cuidados e tratamentos seja da ordem de
16 a 26 bilhões de dólares por ano. Esses valores mostram o quão
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importante é este tema e o impacto desta doença nos sistemas de saúde no
mundo 9.
A continência fecal depende de uma complexa série de respostas
neurais e reflexos colônicos e retais, como estado mental, volume e
consistência das fezes, trânsito colônico, distensibilidade retal, sensibilidade
anorretal e reflexos anorretais. Porém, a função adequada do esfíncter anal
representa o principal fator determinante da continência 10.
O esfíncter interno do ânus (EIA), que é um espessamento da
musculatura própria do reto distal, devido a características miogênicas e
propriedades adrenérgicas extrínsecas próprias, constitui uma barreira
natural para a perda involuntária de fezes. O EIA é responsável por 50-85%
do tônus anal de repouso, sendo o esfíncter externo do ânus (EEA) e os
coxins hemorroidários responsáveis pelos 15% restantes 11,12.
O EEA, o músculo puborretal e outros músculos da estrutura pélvica
formam uma unidade complexa de músculos esqueléticos inervados pelos
nervos pudendos e retais inferiores denominada complexo muscular
elevador do ânus. O EEA e a musculatura do assoalho pélvico participam da
manutenção do tônus anal de repouso através de um arco reflexo
envolvendo os receptores de estiramento do músculo elevador do ânus, e do
esfíncter anal vindos de neurônios aferentes dirigidos à cauda equina, e
neurônios motores eferentes dirigidos para a musculatura. O EEA, que é um
músculo estriado, porém com parte de suas fibras de controle involuntário, e
o músculo levantador do ânus têm uma predominância de fibras musculares
tipo I, que os tornam adaptados à atividade tônica 13.
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A lesão do EIA leva à incontinência fecal passiva (perda de fezes sem
a consciência do paciente), enquanto a lesão do EEA resulta na urgência
evacuatória devido à incapacidade do paciente de suprimir a defecação 13. A
complexidade do aparelho esfincteriano e as características únicas da
musculatura envolvida tornam a substituição do esfíncter anal por outro
músculo esquelético ou por qualquer mecanismo artificial extremamente
difícil.
As principais causas de incontinência fecal são: lesões sustentadas
da musculatura esfincteriana e/ou nervos relacionados. Estas lesões podem
ocorrer durante procedimentos cirúrgicos, nos partos pela via vaginal e no
trauma perineal complexo. Outras causas são: lesões de nervos periféricos
associadas a doenças sistêmicas, afecções isquêmicas ou degenerativas do
sistema nervoso central, lesões ou deficiências congênitas de medula
espinhal, retite actínica, doença inflamatória intestinal (DII), além da idade
avançada e constipação crônica 4,14-21.
Estudos mostram que cirurgias orificiais, tais como esfincterotomia
lateral (para tratamento de fissura crônica), fistulotomia ou fistulectomia e
hemorroidectomia evoluem com incontinência fecal em numero variável de
pacientes. Khubchandani e Reed descreveram incontinência a flatus e
soiling em 35 % e 22%, respectivamente, no seguimento de longo prazo de
paciente submetidos à esfincterotomia lateral

22

. Porém, outros autores

apresentaram índices de incontinência menores em suas séries, gerando
controvérsia 23-28.
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As cirurgias de fistula são os procedimentos anorretais que mais
evoluem para incontinência fecal

29

. Por outro lado, as cirurgias para

tratamento da doença hemorroidária raramente têm este desfecho 30.
A incontinência fecal secundária ao trauma obstétrico tem sido
vastamente estudada nas ultimas décadas, colocando cada vez mais o
mecanismo de parto vaginal como importante causa de incontinência fecal.
O parto fórceps, o trabalho de parto prolongado, e a laceração do esfíncter
anal são fatores de risco para incontinência

31-33

. Por outro lado, a cesariana

feita após o início de trabalho de parto, especialmente no trabalho de parto
prolongado, não parece proteger contra a incontinência fecal, devido ao
potencial de lesão dos nervos pudendos por estiramento 33.
O tratamento da incontinência fecal está ligado diretamente a sua
gravidade, sendo que algumas causas têm tratamento específico. Do ponto
de vista terapêutico, a caracterização e classificação da incontinência
baseada em parâmetros clínicos deve sempre ser complementada com a
propedêutica armada, que ajuda a avaliar de forma mais clara tanto o
aparelho esfincteriano, quanto a parte neurológica e a função do reto 34-36.
A manometria anorretal é um dos instrumentos mais importantes na
avaliação da incontinência fecal, e oferece informações a respeito das
pressões anais de repouso, de contração e do reflexo inibitório retoanal
(RIRA). A pressão basal de repouso reflete a função do esfíncter interno do
ânus (EIA), e a pressão máxima de repouso se refere à atividade
involuntária do esfíncter externo do ânus (EEA), com aproximadamente 15%
de fibras musculares com atividade involuntária. A pressão de contração
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denota o componente voluntário do EEA e da musculatura do assoalho
pélvico 35.
Indivíduos continentes geralmente têm pressão basal máxima acima
de 35mmHg e pressão de contração acima de 90mmHg

37

. A insuflação de

um balão dentro do reto com solução salina, até que a evacuação deste
balão seja inevitável, faz parte do exame e serve para determinação do
RIRA, da capacidade e da sensibilidade retais. O ultrassom endoanal, a
determinação do tempo de latência motora do nervo pudendo, e a
ressonância magnética são outros componentes auxiliares no diagnóstico
34,38-40

.
No entanto, mesmo com o grande arsenal de possibilidades na área

de diagnóstico, o tratamento da incontinência fecal é extremamente difícil e
tem mostrado resultados pouco animadores a longo prazo, especialmente
em casos mais graves, o que abre espaço para o surgimento de novas
opções de tratamento 41.
O uso de agentes formadores de massa, anticolinérgicos, opioides,
antidepressivos e outras drogas são eficazes apenas na minoria dos casos
de incontinência leve, ou como medidas adicionais a outros tipos de
tratamento

42,43

. Outras medidas terapêuticas que surtem algum efeito para

casos menos graves são os plugs e o biofeedback, sendo este último muito
aplicado também como medida complementar ao tratamento cirúrgico 44-46.
A esfincteroplastia, ou reparação do esfíncter anal, é a técnica de
escolha clássica para o reparo esfincteriano. Desde 1940, a técnica
originalmente descrita por Parks e McPartlin

47

ganhou ampla aceitação
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como tratamento cirúrgico de primeira linha em casos de defeito parcial da
musculatura esfincteriana. Porém, estudos de longo prazo mostram queda
crescente nas taxas de sucesso da operação, de tal forma que após cinco
anos raramente encontramos taxas superiores a 40% de sucesso 48-50.
Nas formas mais graves de incontinência fecal existem outras opções
mais complexas de tratamento, como a construção de um “neo esfíncter” em
torno do canal anal com o músculo grácil ou graciloplastia, descrita por
Pickrell e cols. em 1952

51

. Os resultados deste procedimento são

decepcionantes, principalmente porque o músculo grácil é um músculo
voluntário e, portanto, não permite uma contração sustentada, e evolui
rapidamente para fadiga

52,53

. Além disso, o procedimento tem morbidade

elevada, e a obstrução evacuatória geralmente se torna um problema
significativo, muitas vezes levando à necessidade de enemas para
exoneração fecal.
As maiores séries da literatura com o emprego desta técnica são
casuísticas que não têm mais de 20 casos, com bons resultados observados
somente no seguimento de curto prazo 51,54,55.
A estimulação elétrica associada a graciloplastia (graciloplastia
dinâmica), teoricamente, poderia dar ao músculo grácil transposto as
propriedades necessárias para funcionar como um esfíncter, porém, na
prática, os resultados ainda são decepcionantes

56,57

. A técnica é complexa,

dispendiosa e depende de um eletroestimulador específico que tem vida útil
limitada. Além disso, existem muitas complicações, como a não contração
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adequada do músculo transposto, complicações infecciosas, problemas
técnicos com o estimulador, rotura de tendão muscular e constipação 58,59.
Estudos recentes da graciloplastia dinâmica demonstram taxas de
sucesso não superiores a 45% em dois anos, com maior taxa de sucesso no
primeiro ano e complicações importantes em torno de 40%, muitas delas de
tratamento cirúrgico

60,61

. Esta técnica também é usada como uma forma de

construção de “neo esfíncter” em pacientes portadores de colostomia
terminal definitiva, com a taxa de insucesso ainda maior 62,63.
Outro tratamento da incontinência fecal grave é o implante de
esfíncter anal artificial (EAA)

64

. Esta técnica representa uma alternativa ao

uso da graciloplastia, sendo menos invasivo, mas igualmente dispendioso
65,66

. A melhora da continência fecal a longo prazo, em pacientes com

incontinência fecal grave, é de aproximadamente 50%. No entanto, o
implante de material sintético na região anorretal é susceptível a um risco
elevado de infecção com explante da prótese 67.
Por fim, baseada no sucesso para tratamento da incontinência
urinária, a neuroestimulação sacral (SNS) tem sido adaptada para o
tratamento da incontinência fecal grave
sacrais

são

estimuladas

68

. Nesta técnica, as raízes nervosas

eletricamente,

determinando

melhora

da

contratilidade da musculatura do esfíncter anal 69. Porém, estudo prospectivo
recente mostrou resultados subótimos em número significante de pacientes
no seguimento de longo prazo, destacando-se o explante do equipamento
em 17,6% e a falha de funcionamento em 49,4%, dor pélvica crônica e o
custo elevado de aplicação e manutenção 70.
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Além da falência funcional do esfíncter anal, existem outras doenças
que culminam com a perda do esfíncter e levam, consequentemente, à
colostomia definitiva. Nas duas últimas décadas houve avanço significativo
no tratamento cirúrgico do câncer do reto baixo e doença inflamatória
intestinal (DII), que são algumas das maiores causas de indicação de
colostomia definitiva, gerando maior proporção de tratamentos com
preservação esfincteriana

71-79

. No entanto, muitos pacientes acabam

necessitando de estoma definitivo, sendo que a incidência da amputação de
reto (APR) para câncer retal ainda varia de 30% a 52%, em algumas
casuísticas 80-82.
Recentemente novas técnicas cirúrgicas trouxeram a possibilidade de
converter colostomias terminais em colostomias perineais continentes,
através da utilização de um “neo esfíncter” com o músculo grácil ou implante
de esfíncter artificial. Esta alternativa é empregada de forma restrita devido
aos resultados funcionais bastante discutíveis 83,84.
Em resumo, tanto o tratamento da incontinência fecal quanto a
solução para perda do esfíncter anal ainda estão longe do ideal. Assim, o
transplante do segmento anorretal surge como uma nova opção terapêutica
atraente para o tratamento tanto da falência funcional do esfíncter anal como
da perda do aparelho esfincteriano.
O transplante de órgãos com objetivo de melhorar a qualidade de
vida, e não somente com objetivo de salvar vidas, é um conceito
relativamente recente. Relatos de casos de sucesso em transplantes de
laringe, membros e face trouxeram qualidade de vida próxima do normal
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para indivíduos com grandes limitações sociais e econômicas. O sucesso
destes transplantes modificou conceitos e impôs um novo paradigma para o
transplante de órgãos 85-87. Desta forma, a indicação do transplante anorretal
poderia contemplar pacientes com incontinência fecal grave e com estoma
definitivo.
Uma indicação especialmente interessante seria para pacientes
portadores de DII (principalmente Doença de Crohn) com destruição do
aparelho esfincteriano pela doença. Nestes pacientes a preocupação com a
imunossupressão seria minimizada, pois faz parte do tratamento da doença
de base. O relato do grupo da Universidade de Pittsburg, de 2010, coloca o
transplante de intestino, incluindo o cólon em monobloco, como uma opção
de tratamento para pacientes com Doença de Crohn e falência intestinal.
Neste relato, os autores destacam a técnica de anastomose do enxerto no
plano interesfincteriano do canal anal, com bom resultado funcional e
melhora nutricional do paciente 88.
Com relação a indicação do transplante anorretal para colostomia
definitiva, devemos lembrar que grande parte dos portadores são operados
em decorrência de câncer. Entretanto, as mudanças na forma do tratamento
do câncer do reto, com terapia neoadjuvante e excisão total do mesorreto,
diminuíram a taxa de recorrência local de aproximadamente 20% para 1,7 a
5%

89,90

. Sendo assim, podemos pensar em transplante anorretal também

para pacientes selecionados operados por neoplasia, como ocorre em outros
órgãos 91-93.
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O primeiro relato de transplante anorretal data de 1901. John D.
Rushmore relatou o sucesso do tratamento de um açougueiro, vítima de
trauma perineal complexo, o qual foi submetido a diversos procedimentos
sem sucesso para tentar tratar dor perineal associada a sangramento e
incontinência fecal. Dr. Rushmore, com um procedimento em dois tempos,
posicionou o reto e o ânus 4 a 5 polegadas posteriormente a sua posição
original, levando a uma melhora sintomática e na qualidade de vida do
paciente 94. Este procedimento não foi repetido por outros autores, tampouco
ganhou destaque no meio científico, de tal forma que o transplante do
segmento anorretal caiu no esquecimento.
Todavia, quase cem anos após o relato de Rushmore, a ideia de
realizar

o

transplante

anorretal

ressurgiu,

desta

vez

em

modelo

experimental. A técnica do transplante anorretal com anastomose de nervo
pudendo, artéria e veia mesentérica inferior em modelo porcino foi descrita
por O'Bichere e cols., em 2000

95

. Os autores relataram de forma brilhante o

transplante do segmento anorretal em quatro porcos que receberam o
enxerto de quatro porcas. O procedimento, com uso de anestesia geral,
consistiu na retirada do segmento anorretal das porcas, com a manutenção
do feixe neurovascular do nervo pudendo, seguida de fechamento perineal e
substituição do segmento anorretal original dos receptores pelo enxerto.
Foram estudadas as seguintes variáveis: duração de cada etapa do
transplante, tempo de isquemia, dimensões das estruturas anastomosadas e
viabilidade do enxerto pós-operatório. Os animais foram sacrificados após 24
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horas, o estado do enxerto foi observado e os tecidos foram encaminhados
para avaliação histológica.
Apesar do pioneirismo, o pequeno número de animais incluídos no
estudo e a falta de resultados evolutivos a longo prazo limitaram esse
trabalho a descrição de uma técnica experimental de transplante anorretal 95.
Mesmo assim, o primeiro passo estava dado, com a demonstração da
viabilidade técnica do procedimento. Contudo, a pesquisa deste tipo de
transplante não foi continuada, e outros modelos experimentais relacionados
ao tema não seriam encontrados na literatura pelos próximos nove anos.
Em nosso meio, o interesse pelo transplante anorretal surgiu a partir
de experiências com o transplante intestinal. Em 2006, Galvão e cols.
descreveram modelo de transplante experimental combinado de intestino
delgado e cólon em ratos, com anastomose porto-portal com uso de um cuff
96

. Este modelo estimulou o desenvolvimento de outros experimentos que

contemplassem o estudo do transplante do intestino grosso em seu
segmento distal, incluindo o esfíncter anal. Isso culminou na descrição pelo
nosso grupo, em 2009, de um modelo inédito de transplante autólogo
anorretal em ratos.
Sem a interferência da rejeição tecidual, neste estudo foi feita a
comparação da evolução clínica de ratos submetidos ao autotransplante
anorretal de forma ortotópica e heterotópica, com ratos colostomizados,
sendo esta publicação o ponto de partida para o estudo atual

97

. Todavia, o

modelo de autotransplante descrito por nosso grupo na ocasião não
representava realmente um transplante, visto que não contemplou
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isquemia/reperfusão do segmento transplantado, tampouco secção e
anastomose intestinal. Nossa proposta no presente estudo foi oferecer um
modelo experimental de autotransplante do segmento anorretal em ratos,
com isquemia/reperfusão e secção/anastomose intestinal. Além disso,
visando uma avaliação funcional complementar mais objetiva, idealizamos
incorporar ao método o uso da manometria anorretal, que permitiria a
obtenção de informações acerca do aparelho esfincteriano, com a avaliação
objetiva das pressões do esfíncter anal 98,99.

2 Objetivos

Objetivos
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Apresentar modelo experimental de autotransplante anorretal em
ratos e avaliar os seus resultados clínicos e funcionais.

3 Material e Métodos
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Este estudo foi realizado no Laboratório LIM 37, da Disciplina de
Transplante de Fígado e Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, respeitando as normas internacionais de
Pesquisa Científica com Animais de Laboratório (International Council for
Laboratory Animal Science). O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa da FMUSP.
Foram adquiridos Ratos Wistar (Rattus norvergicus mammalia)
machos provenientes do biotério central de nossa instituição, ficando estes
animais armazenados e sob os cuidados do nosso laboratório por período de
uma semana, para adaptação e verificação de sanidade.

3.1

DESENHO DO EXPERIMENTO

Foram estudados 55 ratos Wistar com variação de peso de 230 a 280
gramas. Os animais foram divididos aleatoriamente em quatro grupos: Grupo
1 - transplante anorretal autólogo ortotópico; Grupo 2 - transplante autólogo
anorretal heterotópico; Grupo 3 - SHAM - ratos submetidos à operação
simulada, ou seja, apenas laparotomia sem secção, ressecção ou
procedimentos de isquemia; Grupo 4 - grupo Controle - ratos não operados.
(Figura 1).
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Desenho do estudo
55 ratos Wistar
(250-300g)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Ortotópico

Heterotópico

Sham

Controle

Figura 1 - Esquema de distribuição dos animais

O sorteio dos animais era feito no laboratório, de tal forma que não
havia como predizer em que grupo cada animal seria alocado.
Após a cirurgia, os ratos foram mantidos sob observação por um
período de 14 dias. Neste período, foram obtidas informações de parâmetros
clínicos desses ratos de acordo com os dados estabelecidos em protocolo, a
ser detalhado a seguir, bem como realizada a avaliação funcional com o uso
de manometria anorretal.
Passados 14 dias, os ratos foram sacrificados de acordo com as
normas éticas que regiram este procedimento, e o enxerto foi submetido a
exame histológico.
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PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO

Antes do procedimento propriamente dito, os animais foram
submetidos à inspeção anal e manometria anorretal. Todos os ratos
passaram pelo mesmo tipo de preparo pré-operatório, independentemente
do grupo randomizado. Esta preparação consistiu em 24 horas de jejum,
limpeza e pesagem do animal.
Os animais foram submetidos à anestesia com a administração
subcutânea de Ketamina (1 mg/kg), antissepsia da área cirúrgica com PVPI
tópico e colocação de campos estéreis, sem antibioticoprofilaxia. Todos os
ratos foram operados pelo mesmo cirurgião.

3.3

TÉCNICA CIRÚRGICA

A seguir descreveremos o procedimento cirúrgico específico de cada
grupo.

Grupo 1: o procedimento para este grupo iniciou-se com a abordagem da
região do períneo com incisão circunferencial na pele perianal e dissecção
cranial do reto, preservando-se o máximo de tecido periretal, mas sem a
preocupação de preservação dos vasos retais inferiores, e sem identificação
dos feixes ou ramos terminais do nervo pudendo. (Figura 2)
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Dissecção perineal do segmento retal, sem preservação de
nervos ou vasos.

Posteriormente, foi realizada incisão mediana abdominal, com
dissecção cuidadosa da porção distal do intestino grosso no sentido caudal,
com a preservação do pedículo vascular proveniente da aorta, que equivale
aos vasos mesentéricos inferiores.
O passo seguinte foi a liberação completa do reto distal, e sua
introdução em conjunto com o ânus para dentro da cavidade abdominal,
ficando o esfíncter anal e o reto completamente dissecados e irrigados pelo
pedículo vascular mesentérico inferior. (Figura 3 A e B)
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B
Ao

Figura 3 -

A – Mobilização do segmento anorretal e exposição do
pedículo dos vasos mesentéricos inferiores (seta). B – Notar a
emergência da artéria mesentérica inferior (seta) próxima à
saída das artérias ilíacas comuns (cabeça de seta). Ao – aorta
abdominal

Partiu-se então para o pinçamento do pedículo vascular por 15
minutos, associado à secção do intestino a 4 cm da borda anal, em local
correspondente

à

bifurcação

da

artéria

mesentérica

inferior,

com

anastomose imediata deste segmento intestinal, simulando o que ocorreria
em um transplante autólogo (isquemia/reperfusão quente e anastomose
intestinal) (Figura 4 A e B). Esta anastomose foi realizada com técnica
microcirúrgica, utilizando um microscópio binocular auxiliar, com aumento de
dez vezes, e sutura em pontos separados de prolene 6.0.
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B

Figura 4 -

A – Isquemia e secção colônica, simulando procedimento de
transplante. B – Aspecto do segmento anorretal após
realização de anastomose término-terminal (seta)

Após esses procedimentos, o esfíncter anal foi enxertado em seu
local original, ou seja, de volta ao períneo, sendo maturado na pele com
pontos separados de polipropileno 5.0. (Figura 5)
Em seguida, realizamos o fechamento da parede abdominal em dois
planos de sutura contínua (músculo e pele).

Figura 5 -

Aspecto final da incisão perineal após maturação do segmento
anorretal para seu local de origem no grupo de transplante
ortotópico
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Grupo 2: os animais deste grupo foram submetidos ao mesmo procedimento
cirúrgico daqueles do grupo 1 até o momento do clampeamento vascular e
secção/anastomose intestinal. Porém, neste grupo, foi realizada uma incisão
circunferencial na pele da fossa ilíaca esquerda da parede abdominal
através da qual foi exteriorizado o esfíncter anal tal qual um estoma. (Figura
6 A, B e C)

A

B

Figura 6 -

C

A – Incisão da “anustomia” realizada na fossa ilíaca esquerda
de animal submetido ao transplante heterotópico. B –
Exteriorização do segmento anorretal. C – Aspecto final da
“anustomia” no 14º dia de pós-operatório

A maturação do esfíncter na parede abdominal ocorreu da mesma
forma que a maturação do períneo, e a parede abdominal foi fechada da
mesma forma que no grupo 1. O períneo foi fechado com pontos separados
de polipropileno 5.0 (pele).

Grupo 3 (SHAM): os animais deste grupo foram submetidos a laparotomia,
manipulação das vísceras abdominais e sutura da parede abdominal, sem
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isquemia ou anastomose intestinal. No entanto, o abdome destes ratos foi
mantido aberto pelo tempo equivalente aos demais grupos operados.

Grupo 4: os animais deste grupo não foram operados.

3.4

PÓS-OPERATÓRIO

Após a cirurgia, os animais dos grupos 1 e 3 foram novamente
submetidos a manometria anorretal. Todos os animais foram mantidos no
pós-operatório imediato em observação por 30 minutos em local aquecido
até a recuperação da anestesia. Em seguida, foram colocados em gaiolas
individuais com ração padrão e água ad libitum.
Nos dias subsequentes, realizamos o acompanhamento de todos os
animais com atenção ao peso, ao comportamento, ao aspecto das fezes e à
aparência abdominal, inspeção anal e manometria anorretal. Estes
procedimentos foram repetidos em dias programados até o décimo quarto
dia após a operação (dia do sacrifício dos animais) (Figura 7). Os dados
coletados foram submetidos à análise estatística.
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Desenho do estudo
• D0
• pesagem + manometria
• cirurgia
• manometria pós op ( grupo sham e ortotópico )

• D2
• pesagem + avaliação clínica

• D7
• pesagem+avaliação clínica+ manometria ( exceto grupo 2 )

• D14
• pesagem+avaliação clínica+ manometria
• Sacrifício + avaliação histológica

Figura 7 - Esquema de cronograma de acompanhamento dos animais

Após o sacrifício dos animais, os enxertos foram examinados
histologicamente, a fim de demonstrar o padrão de reação inflamatória local
e de vascularização do enxerto.

3.5

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Os parâmetros clínicos de avaliação foram:

Peso - os ratos foram pesados em balança de precisão, com o peso medido
em gramas.
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Comportamento - o comportamento dos ratos foi avaliado de acordo com a
seguinte pontuação:
0 - rato tranquilo, com pilosidade normal, sem secreção facial;
1 - piloereção leve;
2 - piloereção acentuada e agressividade;
3 - piloereção acentuada associada à conjuntivite e postura curvada.

Aspecto abdominal - os parâmetros para a avaliação do abdome foram de
acordo com o escore abaixo:
0 - Normal;
1 - distensão leve;
2 - distensão moderada;
3 - distensão grave.

Aspecto anal - classificado segundo escore:
0 – normal;
1 - isquemia leve (borda do ânus isquêmica e mucosa normal);
2 - isquemia moderada (isquemia de borda anal e mucosa);
3 - isquemia grave (necrose).

Aspecto das fezes - obedeceu à seguinte pontuação:
0 - fezes normais;
1 - fezes pastosas;
2 - diarreia.
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MANOMETRIA ANORRETAL

A manometria anorretal foi realizada utilizando-se um equipamento
específico (Dynamed®: sistema de infusão DUAL®, São Paulo, SP), com
cateter de quatro canais, infusão contínua de água sob pressão calibrada de
0,4 mbar (recomendação do fabricante), e captação concomitante da
pressão transmitida nestes quatro canais. Este sistema foi ligado a um
dispositivo acoplado a um computador, com software específico para a
captura de curvas de medidas de pressão em cmH2O (Proctomaster®
versão 6.0) (Figura 8 A e B).

A

B

Figura 8 -

A - Equipamento utilizado para realização de manometria
acoplado a um reservatório de água destilada; computador
equipado com software específico que capta e armazena os
valores de pressão fornecidos. B - Cateter do aparelho. A
seta aponta para o eletrodo com quatro canais radiais
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Este procedimento foi realizado antes da operação e nos ratos não
operados. Também foi realizado no período pós-operatório imediato dos
ratos dos grupos 1 e 3, no sétimo dia e no décimo quarto dia de observação
pós-operatória nos grupos 1, 3 e 4. (Figura 9 A, B e C)

A

B

Figura 9 -

C

Introdução do cateter no segmento anorretal do animal (A) o
eletrodo posicionado junto à borda anal, na área de maior
pressão do esfíncter (B). O animal anestesiado e posicionado
em decúbito lateral durante todo o procedimento (C)

No grupo 2, a manometria foi realizada no pré-operatório e somente
no décimo quarto dia pós-operatório. Isto ocorreu devido à experiência
anterior em um estudo piloto, no qual foi evidenciada a morte de ratos
causada por perfuração intestinal relacionada a introdução do cateter de
manometria e ao acotovelamento da alça intestinal que ocorre no momento
em que esta é exteriorizada e maturada na parede abdominal. Este
acotovelamento demonstrou ser um obstáculo à passagem da extremidade
distal do cateter, que invariavelmente traumatizava e perfurava a parede
intestinal. (Figura 10 A e B)
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B

Figura 10 - A - Inserção do cateter para realização de manometria no
grupo heterotópico. B - Eletrodo locado na área de maior
pressão do esfíncter anal

Com relação à técnica de realização da manometria, o eletrodo foi
introduzido no canal anal de cada animal com técnica padronizada. Todos os
animais fizeram manometria em decúbito lateral direito sob anestesia com
ketamina. Nos procedimentos feitos durante o período de acompanhamento
a dose aplicada foi igual a usada para o procedimento cirúrgico.
Depois de identificar a área de maior pressão do canal anal, o cateter
era fixado para evitar a interferência do examinador nas curvas de pressão
(pressão dos dedos), sempre com o cuidado de manter o direcionamento
uniforme dos canais radiais de medida de pressão no canal anal em todas
as manometrias, ou seja, o canal que media as pressões na posição anterior
do canal anal sempre era colocado nesta posição e assim sucessivamente
com os demais canais.
Em cada procedimento manométrico, as curvas de pressão foram
capturadas no sistema de quatro canais e gravadas continuamente durante
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10 minutos. Período no qual o animal era mantido anestesiado. Os dados
foram armazenados e submetidos à análise estatística.

3.7

HISTOLOGIA

Após o período de observação com a coleta dos dados de evolução
clínica e funcional (14 dias), os animais em estudo foram sacrificados com
anestesia padrão e técnica de exsanguinação (anestesia seguida da secção
da aorta).
Todos os ratos que completaram o período de observação tiveram o
esfíncter extirpado e enviado para análise histológica, com pele e tecido
subcutâneo locais, além dos três centímetros distais do reto.
O material extirpado foi conservado em solução de formol a 10%,
fixado em parafina e submetido à avaliação histológica com seção
longitudinal e transversal, e coloração hematoxilina - eosina.
Os parâmetros adotados para avaliação histológica foram: 1- o grau
de infiltrado inflamatório; e 2- sua profundidade na parede.
A pontuação para o grau de infiltração foi leve, moderada e intensa,
de acordo com o patologista que avaliou as peças sem saber a que grupo
pertencia o espécime.
Com relação à profundidade de infiltração, o parâmetro adotado foi a
distribuição natural das camadas da parede intestinal.
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Realizou-se autópsia em todos os casos de óbito para esclarecimento
de sua causa.

3.8

ANÁLISE DOS DADOS

A avaliação de cada uma das variáveis foi realizada com a utilização
de testes específicos. Na análise específica dos óbitos, encontramos a sua
distribuição nos diversos grupos e descrevemos as causas principais. Para
comparar os quatro grupos foram utilizados o teste do qui-quadrado e o teste
exato de Fisher.
Comparamos o tempo médio de cirurgia entre os grupos Ortotópico,
Heterotópico e Sham, utilizando análise de variância para um fator e o teste
Tukey de comparações para discriminar a diferença.
Na avaliação dos parâmetros clínicos, descrevemos a média e o
desvio-padrão para cada variável nos momentos D0, D2, D7 e D14,
comparando estas medidas com a ANOVA para medidas repetidas ou
análise de variância multivariada para um fator, dependendo do número de
variáveis analisadas nos vários momentos. As diferenças encontradas nesta
análise foram discriminadas utilizando-se o teste de Tukey de comparações
múltiplas. Estes mesmos testes foram aplicados nas análises comparativas
de manometrias.
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Para verificar a correlação entre as variáveis e as mortes, foram
utilizados os parâmetros encontrados em D0. Nesta análise foi usado o teste
t student.
Com relação aos dados manométricos, para caracterizar o padrão
normal de pressão na manometria em ratos não operados, foram utilizadas
as medidas do grupo Controle realizadas nos momentos D0, D7 e D14, e as
medidas de D0 pré de todos os demais grupos.
A caracterização da manometria normal padrão foi feita utilizando o
cálculo dos valores médios, medianos e desvio padrão das pressões Médias
e Máximas obtidas no cálculo integrado das pressões dos quatro canais
para cada grupo. A partir desses dados, construímos gráficos Box-plot e
histogramas, que permitiram a verificação da distribuição das pressões em
diferentes momentos em todos os grupos.
Os testes de Kolmogorov Smirnov e Anderson Darling foram utilizados
para verificar se houve distribuição normal dos valores pressóricos nos
histogramas.
Para verificar a influência dos diversos procedimentos realizados,
observamos a evolução manométrica dos grupos 1, 3 e 4, considerando que
o grupo 2 teve a manometria realizada somente no pré-operatório e no
décimo quarto dia pós-operatório. Para incluir o segundo grupo foi realizada
uma análise separada, comparando os valores de pressão no pré-operatório
D0 e D14 para todos os grupos.
Todas as análises foram realizadas com o software Statistical
Package for the Social Sciences (v.18.0, SPSS Inc., Chicago, IL, EUA,
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2009). Um valor de p < 0,05 foi considerado significativo para todos os
dados verificados.
A seguir, apresentaremos os resultados, e no anexo 1 estão as
tabelas com os testes ANOVA e Tukey utilizados nas diversas comparações
realizadas no estudo.

4 Resultados

Resultados

35

Dos 55 animais divididos nos quatro grupos propostos, nove
morreram (16,3%), sendo a grande maioria destes óbitos ocorridos nos
primeiros dias de avaliação.
A proporção de animais nos diversos grupos foi similar, com 13 ratos
no grupo 1, 14 no grupo 2, 13 no grupo 3 e 15 no grupo 4.
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SOBREVIDA

Não houve óbitos no pós-operatório imediato. Nenhum animal foi
sacrificado por perda de peso ou qualquer desfecho considerado
desfavorável. Um total de 7 ratos morreu durante a realização do estudo
devido a complicações pós-operatórias, 2 (13,3%) no grupo ortotópico
(obstrução urinária e obstrução intestinal) e 5 (33,3%) no grupo heterotópico.
As causas de óbito são apresentadas na tabela 1.
Todos os óbitos ocorreram entre o 1o e 2o dia de pós-operatório.
Além dos óbitos relatados, dois outros ratos do grupo ortotópico morreram
durante preparo anestésico nas avaliações do 2º e 7º PO, totalizando nove
óbitos no experimento. Não houve relação de nenhuma variável estudada
com os óbitos de forma independente.

Tabela 1 -

Distribuição das causas de óbitos

Causa

Número

Percentual

Obstrução Intestinal

3

33,3

Anestesia

2

22,2

Obstrução Urinária

2

22,2

Trombose Mesentérica

1

11,1

Indeterminada

1

11,1

Total

9

100,0
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ÓBITOS

4.2.1 Óbitos por grupos

Estudamos o número de óbitos por grupo. Na tabela 2 podemos
verificar que eles se concentraram nos grupos Ortotópico e Heterotópico, e
que os grupos Sham e Controle apresentaram mortalidade nula. Houve
diferença estatística entre os grupos transplantados e os grupos Sham e
Controle (p< 0,05).
Não houve diferença estatística entre os grupos Ortotópico e
Heterotópico (p=0,999). Porém, é importante relatar que no grupo
Ortotópico, dos quatro óbitos apenas um deles foi decorrente de obstrução
intestinal, sendo os demais de causa anestésica e urinária, enquanto no
grupo Heterotópico a grande maioria dos óbitos foram decorrentes de
complicações cirúrgicas.

Tabela 2 Grupo

Distribuição dos óbitos por grupo
Óbitos

Percentual

Ortotópico

4

33,3%

Heterotópico

5

35,7%

Sham

0

0,0%

Controle

0

0,0%
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TEMPO DE CIRURGIA

Na tabela 3 temos as médias e desvios padrão para os três grupos.
O procedimento no grupo Ortotópico levou tempo médio de 43,8 ± 8,4
minutos, e no Heterotópico de 44,3 ± 4,5 minutos. Não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos (p=0,97).

Tabela 3 Grupo

Médias para o tempo de cirurgia (em minutos)
Média

Desvio Padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

Ortotópico

43,8

8,4

43

31

64

Heterotópico

44,3

4,5

45

36

51

Sham

38,7

3,9

40

30

51
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PESO

Na Figura 11 encontramos o perfil médio de evolução do ganho de
peso dos grupos, com médias e desvios padrão. Por eles notamos:
•

Nos grupos Ortotópico e Heterotópico percebeu-se tendência de perda
de peso em D2 com recuperação em D7 e D14 (p>0,05);

•

Nos grupos Sham e Controle notamos ganho progressivo de peso.

D0

D2

D7

D14

Ortotópico

261,7±29,8

255,4 ±30,1

278,8 ±36,2

319,5 ±40,7

Heterotópico

259,0±27,4

259,0 ±27,4

259,0 ±27,4

259,0 ±27,4

Sham

245,3 ±25,8

245,3 ±25,8

245,3 ±25,8

245,3 ±25,8

Controle

251,2 ±22,3

251,2 ±22,3

251,2 ±22,3

251,2 ±22,3

Figura 11 - Perfil médio de evolução do peso (em gramas)
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COMPORTAMENTO

Na Figura 12 temos o perfil médio de evolução dos escores de
Comportamento com médias e desvios padrão. Por eles notamos:
•

O grupo Controle não teve mudança significativa de comportamento ao
longo do tempo;

•

Os grupos Ortotópico, Heterotópico e Sham, apresentaram aumento do
estresse no momento D2 e posterior queda em D7 e D14, sendo o grupo
Heterotópico o que apresentou maior pico;

•

Nos momentos D0 e D14 não houve diferença estatística entre os
grupos.

Ortotópico

D0

D2

D7

D14

0,3 ± 0,5

1,0 ± 0,5

0,8 ± 0,5

0,3 ± 0,5

Heterotópico

0,0 (0,0)

1,5 ± 0,7

1,2 ± 0,7

0,6 ± 0,7

Sham

0,0 (0,0)

0,8 ± 0,7

0,7 ± 0,6

0,2 ± 0,4

Controle

0,0 (0,0)

0,1 ± 0,3

0,3 ± 0,5

0,1 ± 0,3

D2 – Controle < Heterotópico,Ortotópico e SHAM (p<0,05)
SHAM <Heterotópico (p<0,05);
D7 – Controle < Heterotópico (p<0,05)

Figura 12 - Perfil médio de evolução do escore de Comportamento
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ASPECTO ABDOMINAL

Na Figura 13 temos o perfil médio de evolução dos escores de
distensão abdominal (escore de Abdômen) com médias e desvios padrão.
Por eles notamos:
•

Nos grupos Ortotópico e Heterotópico percebeu-se um aumento de
escore no momento D2, com queda em D7 e D14, sendo que o grupo
Heterotópico foi o único diferente dos controles;

•

No momento D14 todos os ratos do grupo Ortotópico voltaram a ter
escore 0 e todos os grupos são estatisticamente semelhantes.

D0

D2

D7

Ortotópico

0,0 (0,0)

0,4 ± 0,5

0,1 ± 0,4

0,0 (0,0)

Heterotópico

0,0 (0,0)

0,8 ± 1,0

0,3 ± 0,5

0,2 ± 0,4

Sham

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Controle

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

D2 – Controle = SHAM < Heterotópico (p<0,05)

Figura 13 - Perfil médio de evolução do escore de Abdômen

D14
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ASPECTO ANAL

Na figura 14 apresentamos a evolução do Aspecto anal, com as
médias e desvios padrão dos escores. Por eles notamos:
•

Nos grupos Ortotópico e Heterotópico percebeu-se maior isquemia no
momento D2, com recuperação em D7 e D14, sendo o grupo
Heterotópico o de maior pico de escore;

•

No momento D14 o grupo Heterotópico manteve-se diferente dos grupos
controles e do grupo Ortotópico.

D0

D2

D7

D14

Ortotópico

0,0 (0,0)

0,8 ± 0,7

0,4 ± 0,5

0,0 (0,0)

Heterotópico

0,1 ± 0,3

1,8 ± 0,9

1,1 ± 1,1

0,7 ± 1,0

Sham

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

Controle

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

D2 – Controle=SHAM < Ortotópico (p<0,05) < Heterotópico (p<0,05)
D7 – Controle = SHAM < Heterotópico (p<0,05)
D14 - Controle = SHAM = Ortotópico < Heterotópico (p<0,05)

Figura 14 - Perfil médio de evolução do escore de Aspecto anal
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ASPECTO DAS FEZES

Na figura 15 temos a evolução do escore de Fezes dos grupos, com
as médias e desvios padrão. Por eles notamos:
•

Os perfis dos grupos Ortotópico, Heterotópico e Sham foram parecidos,
percebeu-se um aumento de escore no momento D2, com queda em D7
e D14, sendo o grupo Heterotópico o com maior pico.

D0

D2

D7

D14

Ortotópico

0,0 (0,0)

0,6 ± 0,5

0,3 ± 0,5

0,1 ± 0,4

Heterotópico

0,0 (0,0)

0,9 ± 0,6

0,8 ± 0,4

0,3 ± 0,5

Sham

0,0 (0,0)

0,4 ± 0,7

0,1 ± 0,3

0,0 (0,0)

Controle

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,1 ± 0,3

0,0 (0,0)

D2 – Controle = SHAM < Heterotópico (p<0,05)

Figura 15 - Perfil médio de evolução do escore de Fezes
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HISTOLOGIA

Comparamos o escore de Infiltrado Parietal e o Nível do Infiltrado
entre os quatro grupos.

4.9.1 Infiltrado parietal

Na Figura 16 estão médias e desvios padrão dos escores para os
quatro grupos. Por eles pudemos observar uma média mais baixa para o
grupo Controle, seguido do Sham, em comparação com os demais.

Média

Desvio Padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

Ortotópico

1,3

0,5

1

1

2

Heterotópico

1,4

0,5

1

1

2

Sham

1,0

0,4

1

0

2

Controle

0,3

0,5

0

0

1

Ortotópico=Heterotópico=Sham > Controle (p<0,05)

Figura 16 - Média ± um Desvio Padrão para Infiltrado Parietal
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Nível do Infiltrado

Na Figura 17 estão médias e desvios padrão dos escores para os
quatro grupos. Por eles, observamos que não houve diferença estatística
entre os grupos.

Média

Desvio Padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

Ortotópico

0,8

0,7

1

0

2

Heterotópico

0,9

0,9

1

0

2

Sham

0,6

0,8

0

0

2

Controle

0,0

0,0

0

0

0

Figura 17 - Média ± um Desvio Padrão para Nível do Infiltrado
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PADRÃO MANOMÉTRICO NORMAL

Na tabela 4 temos as medidas manométricas para as pressões
Média e Máxima. Na figura 18 temos um Box-plot, e nas figuras 19 e 20 os
histogramas representando a distribuição das pressões. Por eles podemos
observar que a distribuição das pressões apresenta variação de 10 a 65
cmH2O para a Pressão Média e de 23 a 99 cm H2O para a Pressão Máxima,
em um intervalo de confiança de 95% da população (assumindo distribuição
Normal confirmada estatisticamente – figuras 21 e 22).

Tabela 4 -

Medidas das manometrias para padrão Normal (pressões em
cm H2O)
Média

Desvio
Padrão

Mediana

Mínimo

Máximo

IC95%

Pressão Média

33,7

12,6

33,6

10,8

66,5

(8,4 ; 58,9)

Pressão Máxima

61,2

19,0

58,2

23,2

99,3

(23,1 ; 99,3)
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Pressão
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40
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0
Pressão Média

Pressão Máxima

Figura 18 - Boxplot das Pressões Média e Máxima do padrão normal em
cmH2O. Os valores foram divididos em quatro grupos (quartis).
A caixa desenhada inicia-se no 1º quartil e termina no 3º,
contendo 50% dos dados centrais. O risco no meio da caixa é a
mediana. O ponto vermelho representa a média
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Histogram of Pressão Média
Normal
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Figura 19 - Histograma da Pressão Média do padrão normal com a curva
Normal em azul (nas ordenadas temos a frequência de
ocorrência das diversas pressões, e nas abscissas os valores
de pressão em cmH2O)
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Histogram of Pressão Máxima
Normal
18
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Figura 20 - Histograma da Pressão Máxima do padrão normal com curva
Normal em azul (nas ordenadas temos a frequência de
ocorrência das diversas pressões, e nas abscissas os valores
de pressão em cmH2O)
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Probability Plot of Pressão Média
Anderson-Darling
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Probability Plot of Pressão Média
Kolmogorov-Smirnov
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Figuras 21 e 22 - Representação gráfica do Teste Kolmogorov Smirnov e
Anderson Darling demonstrando tendência de distribuição
Normal dos valores de pressão observados nos histogramas,
segundo a linha azul (pontos vermelhos representam os
valores de pressão em cmH2O)
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4.10.1 Medidas de pressões antes e depois do procedimento

4.10.1.1 Perfil de comparação dos grupos 1,3 e 4

Em primeira análise, comparamos a evolução dos grupos 1, 3 e 4 nos
momentos D0 pré-operatório, D0 pós-operatório, D7 e D14.
Nas figuras 23 e 24 temos a evolução das pressões Médias e
Máximas dos grupos, com as médias e desvios padrão.
A análise estatística dos dados de pressão Média mostraram os
seguintes resultados:
•

No grupo Ortotópico houve queda acentuada nos níveis pressóricos do
momento D0 pré para o D0 pós (p<0,05), com elevação em D7 e D14;

•

No grupo Sham notamos perfil semelhante ao grupo Ortotópico, porém
menos acentuado, ou seja, a queda no momento D0 pós foi menor,
porém com diferença significativa em comparação com o grupo Controle
(p<0,05);

•

Houve diferença significativa entre o momento D0 pós do grupo Sham e
do grupo Ortotópico (p<0,05);

•

O grupo Controle não apresentou oscilação significativa das médias de
pressão Média;

•

No momento D7 o grupo Sham não apresentou diferença em
comparação com o grupo Controle (p>0,05), porém o grupo Ortotópico
manteve-se significativamente diferente ao Controle (p<0,05).
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45
40

Pressão Média

35
30
25
Ortotópico

20

Sham

15

Controle

10
5
0
D0‐pré

D0‐pós

D7

D14

Momento
Pressão Média
D0pré

D0pós

D7

Pressão Máxima
D14

D0pré

D0pós
6,3 ±18,8

D7

D14

Ortotópico

31,4 ±13,1

1,6 ±13,1

14,9 ±13,9 23,7 ±12,2 58,3 ±18,8

Sham

34,9 ±14,3

21,6 ±5,4

29,9 ±9,9

36,1 ±18,6 50,2 ±19,8

Controle

40,7 ±13,1 40,7 ±13,1 33,8 ±13,9 33,5 ±12,2 70,2 ±18,8 70,2 ±18,8 60,5 ±18,6 61,9 ±19,8

33,1 ±10,5 64,5 ±22,6 46,5 ±10,7 58,3 ±15,3 66,6 ±24,6

D0 pós – Controle > SHAM (p<0,05) > Ortotópico (p<0,05)
D7 – Controle > Ortotópico (p<0,05) ; Controle = SHAM ; Ortotópico = SHAM

Figura 23 - Perfil médio de evolução da pressão Média nos três grupos
(em cmH2O)
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Para análise das pressões Máximas, seguimos o mesmo padrão de
análise e observamos que a comparação entre os grupos seguiu o padrão
observado nas pressões Médias.
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Figura 24 - Perfil médio de evolução da pressão Máxima, semelhante a
análise das pressões Médias (em cmH2O)
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Nas Figuras 25, 26 e 27 estão as representações gráficas das
curvas

de

pressão

dos

grupos

Ortotópico,

Sham

e

Controle,

respectivamente.

Figura 25 - Exemplo de curva manométrica de um animal do grupo
ortotópico. As curvas de cor preta representam eletrodo locado
às 12 horas, as de cor verde, às 3 horas, as de cor rosa às 6
horas e as de cor azul às 9 horas. Em relação ao préoperatório de padrão normal (A), nota-se no pós-operatório
imediato diminuição da pressão anal (B), com progressiva
recuperação no 7o e 14o dias de pós-operatório (C e D,
respectivamente)
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Figura 26 - Exemplo de curva manométrica de um animal do grupo SHAM.
As curvas de cor preta representam eletrodo locado às 12
horas, as de cor verde, às 3 horas, as de cor rosa às 6 horas e
as de cor azul às 9 horas. Em relação ao pré-operatório de
padrão normal (A), nota-se no pós-operatório imediato leve
diminuição de pressão anal (B), com recuperação no 7o dia de
pós-operatório (C) e manutenção no 14o dia de pós-operatório
(D)
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Figura 27 - Exemplo de curva manométrica de um animal do grupo
Controle. As curvas de cor preta representam eletrodo locado
às 12 horas, as de cor verde, às 3 horas, as de cor rosa às 6
horas e as de cor azul às 9 horas. Notam-se curvas
semelhantes no pré-operatório de padrão normal (A), 7o (B) e
14o dias de pós-operatório (C)
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Perfil dos quatro grupos

Realizamos também a comparação entre os quatro grupos, levando
em conta os dados manométricos pré-operatórios e do final do estudo
(momento D14). Nas figuras 28 e 29 temos as médias e desvios padrão das
pressões Máxima e Média para os quatro grupos. A análise estatística dos
dados mostrou os seguintes resultados:
•

Para a Pressão Média e Máxima temos diferença entre o grupo
Heterotópico e os grupos controles, porém o grupo Ortotópico não diferiu
dos controles nem do Heterotópico.
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Ortotópico
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Sham
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Pressão Média
D0-pré
D14
31,4 ±13,1
23,7 ±12,2
26,9 ±10,9
8,6 ±6,8
34,9 ±14,3
33,1 ±10,5
40,7 ±13,1
33,5 ±12,2
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D0-pré
D14
58,3 ±18,8
50,2 ±19,8
50,8 ±19,4
30,7 ±15,5
64,5 ±22,6
66,6 ±24,6
70,2 ±18,8
61,9 ±19,8

D14 - Heterotópico < Controle = SHAM = Ortotópico

Figura 28 - Perfil médio de evolução da pressão Média (em cmH2O)
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Figura 29 - Perfil médio de evolução da pressão Máxima (em cmH2O)
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Na Figura 30 está a representação gráfica das curvas de pressão do
grupo Heterotópico.

Figura 30 - Exemplo de curva manométrica de um mesmo animal do grupo
heterotópico. As curvas de cor preta representam eletrodo
locado às 12 horas, as de cor verde, às 3 horas, as de cor rosa
às 6 horas e as de cor azul às 9 horas. Em relação ao préoperatório (A), nota-se diminuição de pressão anal no 14o dia
de pós-operatório (B)

5 Discussão
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O transplante de tecidos compostos visando melhoria da qualidade de
vida, como o de laringe e de face, foram recentemente relatados em seres
humanos, mostrando grande potencial de elevar o padrão de vida do
indivíduo e reinserí-lo no convívio social

100,101

. Pomahac & Aflaki

enfatizaram a necessidade do trabalho multidisciplinar no sucesso deste tipo
de transplante, e profetizaram o aumento gradual do transplante funcional,
até que a engenharia tecidual se torne uma realidade 87,102.
Do ponto de vista do trato digestivo, no qual a maioria das indicações
de transplante tem o objetivo de evitar a morte do paciente (transplante de
fígado, pâncreas, intestino e multivisceral), o transplante do segmento
anorretal segue o conceito de “transplante funcional”, tendo indicações
específicas ainda não estabelecidas.
O conhecimento acumulado com o transplante de intestino e
multivisceral deve ser aplicado a esta nova modalidade de transplante,
sobretudo levando-se em conta que alguns grupos relatam que o transplante
de cólon parece ser viável

103,104,105

. Um grupo de Paris, estudando 36

pacientes receptores de transplante intestinal, relatou que a inclusão do
cólon não teve influência na sobrevida do paciente ou do enxerto 105,106. Kato
e cols. estudando um número grande de pacientes (n=93) que receberam a
doação de cólon no enxerto sugerem que este procedimento não acarreta
morbidade adicional ou risco de mortalidade, especialmente em relação à
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sobrevida do enxerto. Segundo os autores, a inclusão do cólon deve ser
considerada ativamente para receptores de transplante intestinal 107.
O transplante de intestino e o multivisceral têm despertado o interesse
de diversos grupos no mundo, incluindo o nosso serviço. Em nosso
laboratório diversas pesquisas vêm sendo realizadas no sentido de incluir o
intestino grosso no transplante intestinal e estudar o impacto desta variação
técnica principalmente na motilidade intestinal. Em 2012, publicamos um
modelo experimental de transplante intestinal que incluiu no enxerto o cólon
e o segmento anorretal

108,109

. Estes e outros trabalhos realizados através de

modelos experimentais foram a base do desenvolvimento e a chave para o
sucesso do programa de transplante intestinal e da pesquisa translacional no
transplante do segmento anorretal que, intuitivamente, deve seguir os
passos do transplante intestinal 110.
Após o extraordinário estudo de O`Bichere, de 2000, encontramos
relatos de casos nas quais o transplante autólogo do segmento anorretal foi
utilizado para tratamento de incontinência fecal em casos de más formações
anorretais

111,112

, porém este procedimento não foi efetivamente inserido no

arsenal terapêutico da disfunção anorretal grave. Este fato pode estar
relacionado à limitada experiência científica a respeito dessa técnica, e muito
provavelmente à carência de modelos experimentais necessários para
validar tal modalidade terapêutica.
Em

2009,

nosso

grupo

descreveu

o

primeiro

modelo

de

autotransplante do esfíncter anal em ratos, comparando parâmetros clínicos
de animais divididos em quatro grupos: grupo submetido ao autotransplante
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heterotópico, grupo submetido a autotransplante ortotópico, grupo submetido
à confecção de colostomia à Hartmmann e grupo controle. Neste estudo,
conseguimos demonstrar a efetividade do modelo em ratos, com mortalidade
aceitável dos animais e resultados clínicos muito animadores. A evolução
clínica de ratos submetidos ao autotransplante anorretal de forma ortotópica
e heterotópica foi bastante semelhante, e muito superior ao grupo de ratos
submetidos à colostomia, com recuperação do desempenho e do padrão
evacuatório normal em 4 dias, e mortalidade de 4,1% contra 58,3% dos
colostomizados 97.
A mortalidade dos animais transplantados no estudo atual (33 a 35%)
foi muito superior à observada no modelo de 2009

97

. Atribuímos tal

diferença à isquemia quente e anastomose colônica realizadas no presente
modelo, e ausentes no anterior. De fato, 57,1% dos óbitos deste estudo
estiveram relacionados à anastomose (obstrução intestinal, n=3) ou ao
clampeamento do pedículo vascular (trombose mesentérica, n=1), ficando
28,5% da mortalidade relacionada à dissecção perineal (lesão de via
urinária, n=2).
No modelo de 2009, a técnica cirúrgica não contemplava a isquemia
vascular nem a anastomose intestinal, o que fugia de um modelo de
transplante propriamente dito. No trabalho atual apresentamos um modelo
mais semelhante ao transplante intestinal, com isquemia “quente” dos ramos
mesentéricos inferiores, e com secção e anastomose intestinal, o que tornou
o procedimento mais complexo, refletindo nas taxas de morbi-mortalidade.
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Por outro lado, a opção de clampear o pedículo vascular ao invés de
seccionar e anastomosar os vasos mesentéricos inferiores, tornou o
procedimento mais simples e com menor morbidade. Além disso, o modelo
de autotransplante eliminou o risco de rejeição do enxerto, permitindo
avaliação dos animais por um período mais longo.
Vale

destacar

que

existem

algumas

vantagens

do

modelo

experimental em ratos que levaram a facilidade de condução do nosso
estudo. Neste modelo, não há a necessidade de equipamento específico de
anestesia, os animais são facilmente alojados no laboratório, o manuseio e
pesagem dos animais é fácil, os modelos são controlados de melhor
maneira, além da economia de recursos com os cuidados e alimentação dos
animais e a conveniência de todo procedimento poder ser realizado por um
único pesquisador 113.

5.1

PARÂMETROS CLÍNICOS

A mortalidade dos ratos transplantados foi semelhante nos dois
grupos. A autópsia dos ratos revelou que as obstruções intestinais no grupo
2 se relacionaram com a angulação da alça intestinal na parede abdominal,
e no grupo 1 com estenose da anastomose. Sendo assim, concluímos que
em grande parte a mortalidade dos animais neste modelo estiveram
relacionadas com aspectos técnicos referentes à vascularização ou
posicionamento do segmento anorretal, principalmente no grupo 2.
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Em que pese à taxa de mortalidade, na maioria dos animais
transplantados o fluxo sanguíneo proveniente dos ramos mesentéricos
inferiores foi suficiente para manter a vitalidade dos enxertos. Em 2011,
Araki e cols. questionaram a importância da irrigação proveniente dos ramos
pudendos, e publicaram um estudo de autotransplante em ratos com a
proposta de realizar a ressecção do aparelho esfincteriano, sem laparotomia,
e relocar este esfíncter ortotopicamente com anastomose intestinal e dos
ramos pudendos vasculares e nervosos. Foram comparados três ratos
submetidos a este procedimento com outros três ratos submetidos ao
mesmo método, porém sem anastomoses vasculares e nervosas. Os
autores acompanharam os animais por duas semanas, notando necrose do
enxerto nos animais sem anastomose vascular, e bom resultado dos ratos
com anastomose vascular 114.
Apesar dos autores sugerirem que a vascularização proveniente dos
ramos pudendos seja fundamental, existem sérias limitações deste modelo
que talvez inviabilize a sua reprodução, e limite o impacto de suas
conclusões. Em primeiro lugar, o número de animais estudados é
extremamente pequeno, não permitindo que sejam tiradas conclusões
definitivas sobre a evolução dos animais. Além disso, as anastomoses
vasculares e nervosas foram feitas com técnica de super microscopia,
extremamente difícil de ser reproduzida. Em nosso modelo, notamos
recuperação funcional e vascular do segmento anorretal, mesmo sem a
revascularização dos vasos retais inferiores. Esse achado vai de encontro
aos relatos de casos clínicos de transplante anorretal descritos na literatura,
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que também não realizaram anastomose destes vasos e obtiveram bons
resultados pós-operatórios 94,111,112.
Ainda referente ao aspecto técnico, o tempo médio de cirurgia, em
torno de 45 minutos, demonstra a factibilidade do procedimento, mesmo
sendo feito por um único cirurgião.
Com relação ao peso, os animais transplantados apresentaram perda
ponderal entre os momentos D0 e D2 (não significativa), com recuperação
em D7 e D14. Não foi possível correlacionar a evolução do ganho de peso
com a mortalidade. Além disso, em comparação com as demais variáveis
clínicas, a variação de peso não pareceu ser parâmetro relevante na
evolução dos animais neste estudo.
Diferente

do

parâmetro

Peso,

o

parâmetro

Comportamento

demonstrou uma diferença mais marcante entre os dois grupos de ratos
transplantados. Os ratos transplantados heterotopicamente tiveram evolução
imediata menos favorável do que os ratos transplantados ortotopicamente.
Porém, isto não se refletiu em maior mortalidade, e ao final do estudo os
quatro grupos eram comparáveis neste parâmetro.
Seguindo a curva de ganho de peso, o parâmetro Comportamento
nos permitiu constatar que, após 14 dias, a influência do trauma cirúrgico foi
mínima na evolução clínica dos ratos. Vale lembrar que estes dois
parâmetros são bem conhecidos de quem faz estudos experimentais com
este tipo de animal. Os ratos são animais extremamente sensíveis, e
qualquer alteração na sua homeostase se reflete em perda de peso e/ou
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alterações de comportamento. Esta constatação, feita em estudos anteriores
de nosso grupo, repetiu-se parcialmente neste trabalho 97.
Acompanhando a tendência dos escores de comportamento, os ratos
transplantados apresentaram distensão abdominal maior no momento D2 de
avaliação, com melhora clínica no D7 e D14. Novamente isto foi mais
marcante

e

significativo

no

grupo

2,

que

apresentou

evolução

estatisticamente pior que os demais grupos, exceto na comparação com o
grupo 1 no momento D2. Isso pode significar que os procedimentos de
transplante evoluem com maior tempo de íleo do que a laparotomia simples
do grupo Sham. Porém, novamente ao final do período de estudo, os quatro
grupos tinham média semelhante de escores.
O fato de termos um tempo de isquemia e secção/anastomose
intestinal poderia implicar em um maior tempo de íleo, porém o
acotovelamento do segmento intestinal exteriorizado na parede abdominal
no grupo 2 parece ter influência importante nesta variável, inclusive como
fator determinante de mortalidade por trombose vascular ou obstrução
intestinal, como relatado anteriormente. Este acotovelamento, que não
ocorreu no grupo 1, pode ter determinado os níveis de distensão abdominal
significativamente maiores no momento D2 do grupo 2, que possivelmente
foram compensados no decorrer dos dias nos animais que sobreviveram.
Novamente não houve relação estatisticamente comprovada desta variável
com a mortalidade.
O

nível

de

isquemia

anal

dos

ratos

transplantados

foi

significativamente diferente entre os grupos 1 e 2. O grupo 2 apresentou
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isquemia mais acentuada do que o grupo 1 em todos os momentos pósoperatórios, assim como manteve-se diferente dos dois grupos controle até o
final do estudo (p<0,05). O grupo 1, por outro lado, apesar de ter escore
significativamente menor no momento D2, iguala-se aos grupos controle já
no momento D7.
O fator mais importante, possivelmente implicado no desfecho
desfavorável do grupo 2, foi a angulação da alça intestinal na parede
abdominal, que pode ter originado défcit no fluxo vascular para o esfíncter
exteriorizado. A isquemia anal pode também ser consequente ao
clampeamento vascular intraoperatório e à dissecção do reto no tempo
perineal do transplante. Estes procedimentos foram realizados nos dois
grupos transplantados, portanto não diferenciam um grupo do outro. Já a
angulação da alça pode ser um fator diferenciador tanto dos escores de
isquemia quanto de distensão abdominal dos animais dos dois grupos
transplantados.
As suposições referentes às possíveis consequências da angulação
da alça intestinal que ocorre no grupo 2 é baseada em observações feitas
em nosso laboratório, quando procurava-se padronizar o método de
acompanhamento e de controle manométrico dos animais do estudo atual.
Em

estudo

piloto,

alguns

animais

que

foram

transplantados

heterotopicamente e que vieram a falecer, apresentavam déficit de
vascularização intestinal ou obstrução intestinal ao nível do estoma nas suas
autópsias. Esta constatação nos alertou para possíveis consequências da
exteriorização do segmento anorretal na parede e motivou cuidado extra no
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momento da escolha do local a ser maturada a “anustomia” (fossa ilíaca
esquerda). Além disso, o aprimoramento da técnica de dissecção do reto e a
padronização dos procedimentos dos grupos de transplante ajudaram a
minimizar as complicações técnicas também nos ratos transplantados
ortotopicamente.
Com relação ao padrão das evacuações, novamente houve tendência
de escore pior para os ratos do grupo 2 no momento D2, com tendência à
normalização, sendo que no momento D14 os escores foram semelhantes
nos quatro grupos. Neste aspecto também podemos ter influência da
angulação de alça intestinal que acaba por ser compensada no decorrer dos
dias.
Resumindo a análise dos parâmetros clínicos: observou-se que os
ratos transplantados apresentaram evolução clínica favorável. O padrão de
escores mais elevados no momento D2 não se deve exclusivamente ao
transplante autólogo, visto que a simples realização de laparotomia mediana
e incisão perianal (grupo Sham) geraram elevação de escores de
comportamento e de aspecto de fezes.
No grupo heterotópico, os escores de parâmetros clínicos foram em
geral os mais altos em cada avaliação, e demoraram mais para se igualar
estatisticamente aos dos grupos controle. Contudo, mesmo com evolução
mais arrastada, os ratos transplantados de forma heterotópica apresentaram
evolução clínica satisfatória, visto que os escores observados melhoraram
com o passar do tempo. Outra observação importante foi a não correlação
da mortalidade com nenhuma das variáveis clínicas de forma independente.
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RESULTADO FUNCIONAL E PARÂMETROS MANOMÉTRICOS

Com relação à eficácia funcional do transplante propriamente dito,
devemos lembrar que a integridade da morfologia e a função do esfíncter
anal são de fundamental importância para a continência normal, mas a
contribuição dos componentes extraesfincterianos (por exemplo, cólon e
reto) é cada vez mais reconhecida

115

. Portanto, podemos especular que

possíveis tentativas de transplante do segmento anorretal que contenham
parte do cólon e do reto tenham maior chance de evolução favorável.
Em que pese o fato da manometria ter se mostrado uma importante
ferramenta para a avaliação funcional do segmento anorretal em humanos
99

, o uso deste instrumento em modelos animais experimentais é aplicado de

forma bastante restrita, sendo os modelos que mais utilizam o método
aqueles que usam animais de grande e médio portes

116-119

. Não

encontramos registro de estudo manométrico em ratos com o uso de
perfusão de água aos moldes do que fizemos neste trabalho, assim como
não existia padronização da metodologia para uso da manometria anorretal
em ratos. No presente experimento optamos por acrescentar uma avaliação
funcional objetiva além dos parâmetros clínicos, utilizando a manometria
anorretal, com a qual tivemos a oportunidade de obter resultados mais
consistentes.
No entanto, precisamos desenvolver uma nova metodologia para
aplicação da manometria anorretal em ratos. Para tanto, utilizamos
equipamento convencional para manometria em humanos, com cateter de
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perfusão de água de quatro canais adaptado para utilização em roedores de
pequeno porte, o que tornou o método viável em outros experimentos e mais
barato do que o desenvolvimento de um equipamento novo.
Um dos grandes desafios deste estudo foi desenvolver o método de
avaliação manométrica em ratos com este equipamento de manometria
convencional. Inicialmente tivemos a dificuldade de não termos cateter
disponível no mercado que se adaptasse ao esfíncter anal do rato. Com a
adaptação de um cateter dedicado à manometria esofágica em humanos,
tendo seus canais longitudinais obliterados, conseguimos um modelo de
cateter que pode ser reproduzido. O próximo passo foi padronizar o método
de captação das curvas de manometria.
O canal anal extremamente curto dificultava a identificação da zona
de maior pressão do canal anal. Além disso, precisávamos de um anestésico
que não interferisse no tônus anal dos animais, e a ketamina se mostrou o
anestésico ideal para o procedimento.
Foram necessários muitos testes para aprendermos a identificar o
ponto certo de locação do cateter no canal anal, além disso, mesmo com o
animal anestesiado, a interferência na captação de pressões era constante.
Depois de muitos exames, observamos que era necessário fixar o cateter na
mesa cirúrgica para abolirmos a interferência gerada pelos dedos do
examinador. Além disso, para manter o rigor de avaliação, sempre
mantínhamos o animal em decúbito lateral com a direção dos canais de
medida de pressão sempre na mesma posição no canal anal, ou seja, o

Discussão

72

canal representado pela curva preta às 12 horas, o verde às 3 horas, o rosa
às 6 horas e o azul às 9 horas.
Nos ratos, o mecanismo evacuatório é mais simples do que nos
humanos, pois não existe o componente voluntário para inibir as
evacuações.

Portanto,

optamos

por

usar

o

estudo

manométrico

exclusivamente para medir a pressão Média e Máxima do canal anal
funcional, sem testar o reflexo inibitório retoanal ou a sensibilidade retal.
Além disso, a adaptação de um balão no cateter de manometria para testar
o reflexo inibitório retoanal e a sensibilidade retal tornaria o procedimento
mais complexo e dispendioso.
Como o canal anal funcional nos ratos é extremamente curto,
optamos pela captura contínua de curvas de pressão por 10 minutos em vez
de utilizarmos a técnica de retirada rápida do cateter. Este método de
captura foi recentemente utilizado em 52 seres humanos voluntários
saudáveis que foram submetidos ao registro da pressão anal de repouso,
pressão de contração voluntária, tempo de fadiga, além da sensibilidade
retal e do reflexo retoanal pelo período de 15 minutos. Os autores
conseguiram confirmar os padrões normais de manometria anorretal em
humanos, e chamaram a atenção para a boa sensibilidade do método de
captura de pressões de forma contínua, sugerindo ser superior ao método
de tração rápida do cateter

120

. Em outro estudo recente realizado no Brasil

foi constatado que a técnica de perfusão é a forma mais fisiológica de se
obter a medida de pressão de repouso do canal anal 121,122.
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Um aspecto que deve ser mais detalhado relaciona-se à anestesia.
Em

nosso

estudo,

tanto

os

procedimentos

cirúrgicos

quanto

os

manométricos foram realizados sob anestesia com uso de Ketamina. A
ketamina produz um estado de anestesia dissociativa, interrompendo de
modo seletivo o percurso das vias associativas cerebrais antes de
estabelecer

bloqueio

sensório-motor.

Rapidamente

produz

analgesia

profunda, com preservação do tônus da musculatura esquelética, dos
reflexos laríngeos e faríngeos. Quanto a influência da anestesia na
manometria, não existem dados recentes comparando a uso da Ketamina
com outros anestésicos gerais em estudos experimentais de manometria
anorretal.
Em trabalho realizado em 1984, Paskins e cols. compararam os
efeitos da sedação com Ketamina e “não sedação” em crianças submetidas
a manometria anorretal. Nestes estudos foram medidos o tônus anal de
repouso e a amplitude da atividade rítmica do esfíncter anal interno, entre
outras variáveis. Os autores não relataram interferência do uso de Ketamina
nas pressões do esfíncter anal 123. Pfefferkorn e cols. também demonstraram
ausência de impacto da anestesia geral e sedação no reflexo inibitório reto
anal

124

. Em 1995, Erdogan e cols. Realizaram, com sucesso, manometria

em leitões com idade entre 7 e 10 semanas, sedados com cloridrato de
Ketamina por via venosa em doses de 2 mg/kg dose. A análise dos gráficos
publicados neste trabalho mostrou que o relaxamento anorretal durou muito
tempo, sugerindo sedação mais profunda

125

. Em nosso estudo, além de

utilizarmos doses menores do anestésico, a via subcutânea favoreceu a
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performance dos ratos no estudo manométrico. Vale lembrar que a ketamina
mantém o animal anestesiado, porém com reflexo evacuatório preservado
125,126

. Assim sendo, o uso da ketamina durante estudo de manometria

parece ser uma alternativa bastante interessante.
Com relação à técnica, a manometria anorretal pode ser realizada
utilizando-se diferentes tipos de sondas e aparelhos de captação de
pressão. Medidas satisfatórias de pressões do canal anal e de respostas do
esfíncter anal podem ser obtidas com cateteres de perfusão de água ou
micro transdutores, sendo a técnica de perfusão mais amplamente utilizada.
Diversos estudos utilizando sistemas de perfusão de água validaram o
método em seres humanos, alguns desses utilizando técnica de tração
rápida do cateter, outros com o método de captação de pressão com o
cateter fixo

98,99,120,127,128

. Em nosso estudo, optamos por utilizar a

metodologia convencional de manometria com uso de cateter de perfusão e
captação de pressão com cateter fixo, por motivos econômicos e pela
familiaridade com o equipamento.
Verificamos o padrão das curvas de pressão nos ratos não operados,
e estas medidas serviram de parâmetros para avaliação dos demais ratos
incluídos no estudo. Por meio das curvas obtidas no grupo Controle, e de
cada rato dos demais grupos no pré-operatório, foi possível obter um padrão
de variação de pressão para eletromanometria normal em ratos.
Assim, conseguimos estabelecer um perfil médio de comportamento
de pressões no canal anal, com valores médios de 33,7 e 61,2 cmH2O para
pressão Média e Máxima, respectivamente. Em outros modelos, observamos
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a manometria sendo realizada com o uso de cateter com balão, e os valores
de pressão anal obtidos por meio da média de três medidas consecutivas.
Tal metodologia foi descrita primeiramente por Read e cols., em 1992

129

, na

ausência dos recursos de informática disponíveis atualmente, e com
equipamento rudimentar de difícil reprodução. Atribuímos à diferença de
metodologia adotada as razões para menor média observada em nossos
ratos quando comparada aos estudos citados (33,7 vs 65-72 cmH2O para
pressão Média e 61,2 vs 71,7 cmH2O para pressão Máxima) 130-132.
A realização da manometria, conforme nossa proposta para aferição
da pressão anal em ratos em modelo de transplante intestinal é inédita, não
obstante tal método já ter sido utilizado em alguns poucos estudos sobre a
função anorretal nesses animais

130-133

. Sem dúvida, a padronização e a

reprodutibilidade do método desenvolvido pelo nosso grupo são grandes
contribuições deste estudo.
Quando avaliamos a influência dos diversos procedimentos no padrão
de manometria dos animais, verificamos que o transplante ortotópico seguiuse de queda significativa da pressão Média e Máxima no pós-operatório, se
comparado ao grupo Controle. No grupo Sham, apesar de realizarmos
somente uma incisão perianal e laparotomia, sem isquemia ou anastomose,
também

notamos

queda

dos

níveis

pressóricos

médios,

porém

significativamente diferentes do grupo 1 (p<0,05). Talvez o trauma cirúrgico,
independente da realização do transplante propriamente dito, tenha alguma
influência neste aspecto, principalmente levando-se em conta que a prensa
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abdominal está intimamente relacionada com o esforço evacuatório, e
obviamente está prejudicada nos animais submetidos à laparotomia.
Por outro lado, tanto o grupo de ratos transplantados (grupo 1) quanto
os grupos controle tiveram pressões semelhantes estatisticamente no
momento D14 (p>0,05) de observação, mostrando recuperação funcional do
esfíncter anal ao longo do tempo.
É importante observarmos que numa primeira análise deixamos de
fora o grupo 2, que, por motivos técnicos já relatados, foram submetidos à
manometria somente no pré-operatório e no dia D14 (sacrifício). A conduta
de se fazer manometria somente em fase mais tardia de evolução pósoperatória trouxe os índices de mortalidade deste grupo de ratos para níveis
aceitáveis, tornando-se então a conduta padrão para este grupo.
Durante a realização deste estudo, pela dificuldade de adaptação à
metodologia proposta, foi cogitada a eliminação do grupo Heterotópico.
Porém,

ao

nos

aprofundarmos

no

conhecimento

dos

mecanismos

fisiológicos de evacuação, de continência fecal, e de todas as possíveis
influências que eles podem sofrer, sobretudo das estruturas pélvicas,
optamos por manter este grupo, a fim de estabelecermos uma comparação
entre a função de um segmento anorretal posicionado na pelve e a função
deste mesmo segmento fora da pelve.
Quando analisamos os quatro grupos no momento D0 pré-operatório
e D14, observamos que o grupo 2 tem uma diferença significativa dos níveis
pressóricos Médios e Máximos no dia D14, quando comparado com o grupo
Controle (p<0,05), apesar dos níveis iniciais de pressão serem semelhantes
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nos quatro grupos. Quando confrontamos o desempenho dos ratos do grupo
1 com os do grupo 2, notamos que o grupo 1 não difere estatisticamente dos
grupos controle, nem do grupo 2 (p>0,05). Assim, podemos dizer que os
dois tipos de transplante são factíveis do ponto de vista funcional, mas com
tendência de melhor resultado para o transplante ortotópico. Talvez a
reintegração do enxerto na estrutura músculo-nervosa da pelve tenha
alguma influência no resultado funcional final do transplante.
É intrigante o fato de que nos grupos transplantados, mesmo sendo o
procedimento cirúrgico feito sem a preservação dos ramos terminais do
nervo pudendo, os desfechos clínicos e manométricos nos levem à
observação de resultados semelhantes aos grupos controle. A influência da
motilidade retal e dos nervos pudendos no mecanismo evacuatório ainda
não está totalmente elucidada

134,135

, e os trabalhos de investigação destes

aspectos mostram que este mecanismo é muito mais complexo do que se
pode imaginar.
Estudos experimentais têm sugerido que ondas de pressão se iniciam
na junção retossigmoideana, desencadeada por um “marcapasso” local, e se
propagam caudalmente
miotomia

retal

em

136

. Um desses estudos mostrou que, após a

cães,

ondas

elétricas

podem

proximalmente à miotomia, mas não distalmente

117

ser

registradas

. Supõe-se que

alterações da atividade elétrica retal possam levar a alterações da motilidade
retal e distúrbios de defecação 137-140.
Foi demonstrado que ondas elétricas retais persistem após a
ganglionectomia pélvica bilateral, porém com "padrão arrítmico”, sugerindo
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que ondas de pressão retais podem não ser iniciadas, e podem estar sob o
controle da inervação autonômica extra retal, apesar da influência da
inervação intrínseca

141

. Outros estudos constataram que ondas elétricas se

propagam através dos feixes musculares da parede retal e não dos plexos
nervosos mioentéricos 142.
Shafik demonstrou, em estudo experimental em cães, que a secção
da camada circular da musculatura retal não alterou a aparência das ondas
elétricas registradas por eletrodos aplicados sobre a camada muscular
longitudinal, confirmando conclusões anteriores, que as ondas elétricas
retais se propagam em direção caudal

136

. Este autor acredita que as fibras

musculares circulares do reto são estimuladas a contrair pela simples
distensão, ou seja, a distensão retal estira as fibras musculares circulares e
leva a sua contração. Portanto, a contração deste músculo, segundo o autor,
parece ser um processo local, aparentemente não evocado por atividade
elétrica, como ocorre nas fibras longitudinais, ou por estímulos nervosos, no
caso de fibras musculares lisas do tipo multiunidade 143.
Estas características intrínsecas neuro-musculares do reto podem ser
parte da resposta para a recuperação funcional do enxerto transplantado
sem a inervação extrínseca (nervos pudendos), seja ele ortotópico ou
heterotópico.
Com relação ao papel do nervo pudendo no mecanismo evacuatório e
na continência fecal, os dados são controversos. O nervo pudendo é um
nervo misto com componente motor e fibras sensitivas direcionadas para o
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esfíncter externo do ânus, esfíncter uretral e musculatura perineal, bem
como para a mucosa do canal anal e pele da região perineal.
O componente motor do nervo pudendo do EEA e o componente
sensitivo da inervação pudenda do canal anal são importantes para a
continência fecal. Um aumento do tempo de latência do nervo pudendo,
detectada por exame específico, está associado à incontinência fecal e
outras disfunções anorretais em alguns estudos 144-146. Porém, a contribuição
destes nervos na inervação da musculatura elevadora do ânus e no
processo evacuatório em si ainda é controversa. Evidências vindas de
estudos filogenético e eletrofisiológico sugerem que o músculo puborretal,
que é parte do elevador do ânus, é inervado não só pelo nervo pudendo,
mas também por um ramo do nervo sacral (S3 e S4), que passa acima do
assoalho pélvico

147

. Não existe prova clara de que a ação das vias

aferentes dos nervos pudendos contribui definitivamente para a sensibilidade
no reto distal. Os receptores relacionados com esta sensibilidade parecem
estar tanto na parede retal como em estruturas vizinhas extramurais do reto,
incluindo o músculo puborretal, e demais músculos dos elevadores do ânus,
lembrando que a sensibilidade retal é parte integrante do mecanismo de
continência fecal 147,148.
Além disso, o reto distal pode receber fibras aferentes intramurais
provenientes do canal anal superior, ou através do nervo hemorroidário
inferior, ou ainda através de outras vias aferentes distintas provenientes de
mecano-receptores do assoalho pélvico, que inervam os músculos
levantadores do ânus através de ramos primariamente motores

148,149

.
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Estudos recentes a respeito das conexões nervosas da musculatura e das
vísceras da pelve, assim como a interação entre estas estruturas do ponto
de vista neurológico, demonstram que este sistema pode ser ainda mais
complexo.
Ustinova e cols. comprovaram, em modelo experimental em ratos,
que a colite aguda induzida influencia na função vesical por meio da
sensibilização de propriedades mecano e quimioceptoras da estrutura
vesical via nervos pélvicos

150,151

. Estas interações irritativas cruzadas entre

os órgãos pélvicos sugerem existir um mecanismo de modulação de vias
aferentes pré-existentes na pelve, ligando, de alguma forma, as estruturas aí
localizadas

151

. Tais vias aferentes cruzadas podem ser originárias de vias

neuronais centrais, via espinal ou circuitos supraespinais, e/ou de vias
periféricas vindas diretamente do cólon, via reflexo axonal antidrômico, ou
ainda de uma dicotomização primária do suprimento aferente de duas
estruturas viscerais distintas (convergência pré-espinal). A dicotomização
aferente foi previamente descrita por Groat e cols. em estudos de
eletrofisiologia

152

. Estes e outros autores demonstraram, em modelos

experimentais em ratos e gatos, que 3 a 6% da inervação do cólon e dos
órgãos urogenitais apresentam características de dicotomização 152,153.
Assim, fica claro que os mecanismos envolvidos no ato evacuatório e
as vias neurológicas implicadas vão muito além da simples influência da
inervação pudenda, tendo provavelmente influência da inervação local
intramural e outras influências ainda não completamente documentadas.
Possivelmente a estrutura pélvica desempenhe algum papel na melhor
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evolução do transplante ortotópico em comparação com o heterotópico neste
estudo.
Neste

modelo

experimental,

optamos

pela

realização

do

autotransplante do segmento anorretal sem a inervação ou vascularização
de ramos pudendos, pela dificuldade de identificação destas estruturas nos
ratos.

Segundo

nossos

resultados,

a

ausência

de

inervação

ou

vascularização proveniente de ramos pudendos não inviabilizou o enxerto do
ponto de vista funcional nem determinou isquemia com perda do segmento
transplantado.

5.3

PARÂMETROS HISTOLÓGICOS

No tocante à avaliação histopatológica, foi observada preservação da
musculatura e a inervação intrínseca do esfíncter anal em todos os animais,
inclusive no grupo Heterotópico. Isso é sugestivo de que o fluxo sanguíneo
proveniente da artéria mesentérica inferior foi suficiente para a manutenção
do reto distal e do esfíncter anal.
A intensidade do infiltrado inflamatório foi semelhante entre todos os
grupos

submetidos

provavelmente,

o

ao

procedimento

transplante

anorretal

cirúrgico,

indicando

ortotópico

ou

que,

heterotópico

desencadeia reação tecidual local comparada ao procedimento mais
simples, que não envolve isquemia ou secção e anastomose intestinal.
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Os dados histológicos comprovam a viabilidade do modelo proposto
de autotransplante anorretal em ratos.

6 Conclusões

Conclusões

84

O modelo experimental de autotransplante anorretal ortotópico e
heterotópico em ratos é factível, e a metodologia proposta para manometria
anorretal em ratos mostrou ser útil e reprodutível em novos estudos.

A evolução funcional do transplante anorretal demonstrou perda da
função imediatamente após o transplante, com recuperação ao longo de 14
dias. O transplante heterotópico apresentou pressões Médias e Máximas
menores do que o ortotópico ao final de 14 dias.

A evolução clínica dos ratos transplantados mostrou piores resultados
no pós-operatório precoce, especialmente o grupo heterotópico, com
melhora e estabilização após 14 dias de observação.

7 Anexos
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Anexo 1: Tabelas das análises comparativas com teste ANOVA e Tukey

Análise de Variância Multivariada para Peso. O nível descritivo
<0,05 mostra que existe diferença entre os tempos nos grupos
e na composição tempo/grupo

Tabela 5 -

Fonte

Teste

Grupo

Teste F

Tempo

Wilks

Tempo*Grupo

Wilks

Tabela 6 -

Grupo
D0
D2

Heterotópico

Sham

Controle

D0

GL
GL
Nível
Numerador Denominador descritivo

F
0,85

3

41

0,4769

0,1865

56,69

3

39

0,0000

0,2814

7,22

9

95,0664

0,0000

Comparação múltipla pelo método de Tukey para Peso. Os
valores comparativos menores que 0,05 mostram o
grupo/tempo responsável pela diferença verificada no ANOVA
Ortotópico

Momento
Ortotópico

Estatística

D2
1,000

1,000

D7

0,906

0,264

D14

0,000

0,000

D7

Heterotópico
D14

D0

D2

D7

Sham
D14

D0

D2

Controle
D7

D14

D0

D2

D7

D14

0,906

0,000

1,000

1,000

1,000

0,943

0,977

1,000

1,000

0,065

0,999

1,000

0,742

0,003

0,264

0,000

1,000

1,000

1,000

0,735

1,000

1,000

0,980

0,017

1,000

1,000

0,402

0,001

0,000
0,000

1,000

0,959

1,000

1,000

0,538

0,946

1,000

0,441

0,787

1,000

0,998

0,042

0,034

0,005

0,053

0,867

0,000

0,002

0,259

1,000

0,001

0,047

0,887

1,000

0,990

1,000

0,003

0,989

1,000

0,998

0,029

1,000

1,000

0,570

0,001

0,919

0,000

1,000

1,000

0,868

0,004

1,000

0,996

0,166

0,000

0,012

0,966

1,000

1,000

0,049

0,998

1,000

0,700

0,002

0,071

0,375

1,000

0,931

0,166

0,969

1,000

0,287

0,868

0,000

0,000

1,000

0,683

0,007

0,000

0,001

0,000

1,000

0,993

0,091

0,000

0,511

1,000

0,995

0,011

0,000

0,036

0,945

0,998

0,008

0,000

0,000

0,000

0,000

D0

1,000

1,000

1,000

0,034

D2

1,000

1,000

0,959

0,005

0,990

D7

1,000

1,000

1,000

0,053

1,000

0,919

D14

0,943

0,735

1,000

0,867

0,003

0,000

0,012

D0

0,977

1,000

0,538

0,000

0,989

1,000

0,966

0,071

D2

1,000

1,000

0,946

0,002

1,000

1,000

1,000

0,375

0,868

D7

1,000

0,980

1,000

0,259

0,998

0,868

1,000

1,000

0,000

0,001

D14

0,065

0,017

0,441

1,000

0,029

0,004

0,049

0,931

0,000

0,000

0,000

D0

0,999

1,000

0,787

0,001

1,000

1,000

0,998

0,166

1,000

1,000

0,511

0,000

D2

1,000

1,000

1,000

0,047

1,000

0,996

1,000

0,969

0,683

0,993

1,000

0,036

0,008

D7

0,742

0,402

0,998

0,887

0,570

0,166

0,700

1,000

0,007

0,091

0,995

0,945

0,000

0,000

D14

0,003

0,001

0,042

1,000

0,001

0,000

0,002

0,287

0,000

0,000

0,011

0,998

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
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Tabela 7 Comportamento. O nível descritivo <0,05 mostra que existe
diferença nos grupos, nos tempos e na composição
tempo/grupo
Fonte

Teste

Grupo

Teste F

Tempo

Wilks

Tempo*Grupo

Wilks

Tabela 8 -

Grupo

Heterotópico

Sham

Controle

D0

D0

GL
GL
Nível
Numerador Denominador descritivo

F
10,08

3

41

0,0000

0,2732

34,58

3

39

0,0000

0,4728

3,81

9

95

0,0004

Comparação múltipla pelo método de Tukey para escore de
Comportamento. Os valores comparativos menores que 0,05
mostram o grupo/tempo responsável pela diferença verificada
no ANOVA
Ortotópico

Momento
Ortotópico

Estatística

Heterotópico

Sham

Controle

D2

D7

D14

D0

D2

D7

D14

D0

D2

D7

D14

D0

D2

D7

D14

0,007

0,068

1,000

1,000

0,000

0,000

0,859

1,000

0,038

0,293

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,068

0,008

0,144

0,975

0,989

0,002

1,000

1,000

0,119

0,001

0,006

0,153

0,006

0,355

0,059

0,026

0,750

1,000

0,024

1,000

1,000

0,452

0,017

0,052

0,537

0,052

0,999

0,000

0,001

0,993

0,998

0,215

0,731

1,000

0,997

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,117

1,000

0,002

0,041

0,999

1,000

1,000

0,992

1,000

0,884

0,000

0,000

0,030

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,016

0,000

0,878

0,349

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,268

0,986

1,000

0,962

0,225

0,446

0,983

0,446

0,000

0,000

0,974

1,000

1,000

0,978

1,000

1,000

0,003

0,000

0,001

0,065

0,001

0,119

0,007

0,027

0,505

0,027

0,995

1,000

1,000

1,000

1,000

0,855

1,000

D2

0,007

D7

0,068

1,000

D14

1,000

0,068

0,355

D0

1,000

0,008

0,059

0,999

D2

0,000

0,144

0,026

0,000

0,000

D7

0,000

0,975

0,750

0,001

0,000

0,884

D14

0,859

0,989

1,000

0,993

0,117

0,000

0,016

D0

1,000

0,002

0,024

0,998

1,000

0,000

0,000

0,268

D2

0,038

1,000

1,000

0,215

0,002

0,030

0,878

0,986

0,000

D7

0,293

1,000

1,000

0,731

0,041

0,001

0,349

1,000

0,000

1,000

D14

1,000

0,119

0,452

1,000

0,999

0,000

0,000

0,962

0,974

0,003

0,119

D0

1,000

0,001

0,017

0,997

1,000

0,000

0,000

0,225

1,000

0,000

0,007

0,995

D2

1,000

0,006

0,052

1,000

1,000

0,000

0,000

0,446

1,000

0,001

0,027

1,000

1,000

D7

1,000

0,153

0,537

1,000

0,992

0,000

0,000

0,983

0,978

0,065

0,505

1,000

0,855

0,987

D14

1,000

0,006

0,052

1,000

1,000

0,000

0,000

0,446

1,000

0,001

0,027

1,000

1,000

1,000

0,987

0,000

1,000
0,987

0,987
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Análise de Variância Multivariada para escore de Abdômen. O
nível descritivo <0,05 mostra que existe diferença nos grupos,
nos tempos e na composição tempo/grupo

Fonte

Teste

Grupo

Teste F

Tempo

Wilks

Tempo*Grupo

Wilks

Estatística

F

GL
GL
Nível
Numerador Denominador descritivo

5,61

3

41

0,0026

0,7195

7,80

2

40

0,0014

0,6885

2,74

6

80

0,0181

Tabela 10 - Comparação múltipla pelo método de Tukey para escore de
Abdômen. Os valores comparativos menores que 0,05
mostram o grupo/tempo responsável pela diferença verificada
no ANOVA
Grupo

Ortotópico
Momento

Ortotópico

Heterotópico

Sham

Controle

D2

D2
D7

0,482

D14

0,039

Heterotópico

Sham

Controle

D7

D14

D2

D7

D14

D2

D7

D14

D2

D7

D14

0,482

0,039

0,375

1,000

0,999

0,365

0,365

0,365

0,326

0,326

0,326

0,991
0,991

0,008

0,980

1,000

1,000

1,000

1,000

0,999

0,999

0,999

0,001

0,663

0,967

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

D2

0,375

0,008

0,001

D7

1,000

0,980

0,663

0,002

0,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,995

0,493

0,493

0,493

0,449

0,449

0,449

D14

0,999

1,000

0,967

0,000

0,995

D2

0,365

1,000

1,000

0,000

0,493

0,928

0,928

0,928

0,928

0,914

0,914

0,914

1,000

1,000

1,000

1,000

D7

0,365

1,000

1,000

0,000

0,493

0,928

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

D14

0,365

1,000

1,000

0,000

0,493

0,928

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

D2

0,326

0,999

1,000

0,000

0,449

0,914

1,000

1,000

1,000

D7

0,326

0,999

1,000

0,000

0,449

0,914

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

D14

0,326

0,999

1,000

0,000

0,449

0,914

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
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Tabela 11 - Análise de Variância Multivariada para escore de Aspecto anal.
O nível descritivo <0,05 mostra que existe diferença nos
grupos, nos tempos e na composição tempo/grupo
Fonte

Teste

Grupo

Teste F

Tempo

Wilks

Tempo*Grupo

Wilks

Estatística

F

GL
GL
Nível
Numerador Denominador descritivo

19,28

3

41

0,0000

0,3441

24,78

3

39

0,0000

0,3014

6,73

9

95

0,0000

Tabela 12 - Comparação múltipla pelo método de Tukey para escore de
Aspecto anal. Os valores comparativos menores que 0,05
mostram o grupo/tempo responsável pela diferença verificada
no ANOVA
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Tabela 13 - Análise de Variância Multivariada para escore de Fezes. O
nível descritivo <0,05 mostra que existe diferença nos grupos,
nos tempos e na composição tempo/grupo
Fonte

Teste

Grupo

Teste F

Tempo

Wilks

Tempo*Grupo

Wilks

Estatística

F

GL
GL
Nível
Numerador Denominador descritivo

8,50

3

40

0,0002

0,6474

10,62

2

39

0,0002

0,6575

3,03

6

78

0,0102

Tabela 14 - Comparação múltipla pelo método de Tukey para escore de
Fezes. Os valores comparativos menores que 0,05 mostram o
grupo/tempo responsável pela diferença verificada no ANOVA
Grupo

Ortotópico
Momento

Ortotópico

Heterotópico

Sham

Controle

D2

D2

Heterotópico

Sham

Controle

D7

D14

D2

D7

D14

D2

D7

D14

D2

D7

D14

0,642

0,009

0,157

1,000

1,000

0,449

0,449

0,449

0,326

0,326

0,326

0,999

0,001

0,873

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,001

0,512

0,967

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,999

0,449

0,449

0,449

0,326

0,326

0,326

0,999

0,999

0,999

0,967

0,967

0,967

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

D7

0,642

D14

0,009

0,999

D2

0,157

0,001

0,001

D7

1,000

0,873

0,512

0,000

D14

1,000

1,000

0,967

0,000

0,999

D2

0,449

1,000

1,000

0,000

0,449

0,999

D7

0,449

1,000

1,000

0,000

0,449

0,999

1,000

D14

0,449

1,000

1,000

0,000

0,449

0,999

1,000

1,000

D2

0,326

1,000

1,000

0,000

0,326

0,967

1,000

1,000

1,000

D7

0,326

1,000

1,000

0,000

0,326

0,967

1,000

1,000

1,000

1,000

D14

0,326

1,000

1,000

0,000

0,326

0,967

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
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Tabela 15 - Análise de Variância para Infiltrado parietal. O nível descritivo
<0,05 mostra diferença entre os grupos

Fonte

GL

Soma de
quadrados

Quadrados
Médios

F

Nível
descritivo

Grupo

3

9,1

3,0

14,09

0,000

Resíduo

50

10,8

0,2

Total

53

19,9

Tabela 16 - Comparação múltipla de Tukey para Infiltrado parietal. Os
valores comparativos menores que 0,05 mostram o grupo
responsável pela diferença verificada no ANOVA
Ortotópico
Ortotópico

Heterotópico

Sham

Controle

0,9359

0,5400

0,0002

0,2035

0,0002

Heterotópico

0,9359

Sham

0,5400

0,2035

Controle

0,0002

0,0002

0,0024
0,0024
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Tabela 17 - Análise de Variância para Nível do Infiltrado. Análise de
Variância para Infiltrado parietal. O nível descritivo >0,05
mostra que não há diferença entre os grupos

Fonte

GL

Soma de
quadrados

Quadrados
Médios

F

Nível
descritivo

Grupo

3

3,14

1,0

1,83

0,157

Resíduo

39

22,30

0,6

Total

42

25,44
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Tabela 18 - Análise de Variância Multivariada para Pressão Média (grupos
1, 3 e 4). O nível descritivo <0,05 mostra que existe diferença
nos grupos, nos tempos e na composição tempo/grupo
Fonte

Teste

Estatística

Grupo

Teste F

Tempo

Wilks

Tempo*Grupo

Wilks

F

GL
GL
Nível
Numerador Denominador descritivo

13,63

2

33

0,0000

0,1900

44,04

3

31

0,0000

0,1990

12,83

6

62

0,0000

Tabela 19 - Comparação múltipla pelo método de Tukey para Pressão
Média grupos 1, 3 e 4). Os valores comparativos menores que
0,05 mostram o grupo responsável pela diferença verificada no
ANOVA
Grupo

Ortotópico
Momento

Ortotópico

D0-pré
D0-pós

Sham

Controle

D0pré

D0pós

D7

Sham
D14

D0pré

D0pós

D7

Controle
D14

D0pré

D0pós

D7

D14

0,000 0,003

0,607 1,000 0,557 1,000 1,000 0,860 0,860 1,000 1,000

0,058

0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

D7

0,003 0,058

0,597 0,006 0,967 0,115 0,019 0,000 0,000 0,009 0,011

D14

0,607 0,000 0,597

D0-pré

1,000 0,000 0,006

0,511

D0-pós

0,557 0,005 0,967

1,000 0,005

D7

1,000 0,000 0,115

0,982 0,927 0,316

D14

1,000 0,000 0,019

0,755 1,000 0,028 0,998

D0-pré

0,860 0,000 0,000

0,031 0,962 0,001 0,304 0,802

D0-pós

0,860 0,000 0,000

0,031 0,962 0,001 0,304 0,802 1,000

D7

1,000 0,000 0,009

0,622 1,000 0,149 0,998 1,000 0,501 0,501

D14

1,000 0,000 0,011

0,673 1,000 0,181 0,999 1,000 0,419 0,419 1,000

0,511 1,000 0,982 0,755 0,031 0,031 0,622 0,673
0,005 0,927 1,000 0,962 0,962 1,000 1,000
0,316 0,028 0,001 0,001 0,149 0,181
0,998 0,304 0,304 0,998 0,999
0,802 0,802 1,000 1,000
1,000 0,501 0,419
0,501 0,419
1,000
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Tabela 20 - Análise de Variância Multivariada para Pressão Máxima
(grupos 1, 3 e 4). O nível descritivo <0,05 mostra que existe
diferença nos grupos, nos tempos e na composição
tempo/grupo
Fonte

Teste

Estatística

Grupo

Teste F

Tempo

Wilks

Tempo*Grupo

Wilks

F

GL
GL
Nível
Numerador Denominador descritivo

11,04

2

33

0,0002

0,1937

43,03

3

31

0,0000

0,1990

12,83

6

62

0,0000

Tabela 21 - Comparação múltipla pelo método de Tukey para Pressão
Máxima (grupos 1, 3 e 4). Os valores comparativos menores
que 0,05 mostram o grupo/tempo responsável pela diferença
verificada no ANOVA
Grupo

Ortotópico
Momento

Ortotópico

D0-pré
D0-pós

Sham

Controle

D0pré

D0pós

D7

Sham
D14

D0pré

D0pós

D7

Controle
D14

D0pré

D0pós

D7

D14

0,000 0,020 0,936 1,000 0,858 1,000 1,000 0,975 0,975 1,000 1,000
0,000

0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

D7

0,020 0,001

D14

0,936 0,000 0,584

0,584 0,026 0,975 0,198 0,012 0,002 0,002 0,086 0,052
0,811 1,000 0,997 0,649 0,301 0,301 0,972 0,931

D0-pré

1,000 0,000 0,026 0,811

D0-pós

0,858 0,000 0,975 1,000 0,031

0,031 0,987 1,000 0,999 0,999 1,000 1,000
0,483 0,009 0,029 0,029 0,628 0,478

D7

1,000 0,000 0,198 0,997 0,987 0,483

D14

1,000 0,000 0,012 0,649 1,000 0,009 0,903

0,903 0,822 0,822 1,000 1,000
1,000 1,000 0,999 1,000

D0-pré

0,975 0,000 0,002 0,301 0,999 0,029 0,822 1,000

D0-pós

0,975 0,000 0,002 0,301 0,999 0,029 0,822 1,000 1,000

1,000 0,667 0,847
0,667 0,847

D7

1,000 0,000 0,086 0,972 1,000 0,628 1,000 0,999 0,667 0,667

D14

1,000 0,000 0,052 0,931 1,000 0,478 1,000 1,000 0,847 0,847 1,000

1,000
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Tabela 22 - Análise de Variância para Pressão Média (quatro grupos). O
nível descritivo <0,05 mostra que existe diferença nos grupos e
nos tempos
Fonte

Soma de
quadrados

GL

Quadrados
Médios

F

Nível
descritivo

Grupo

5108,1

3

1702,7

10,79

0,0000

Erro

6467,0

41

157,7

Tempo

1529,0

1

1529,0

16,46

0,0002

Tempo*Grupo

565,7

3

188,6

2,03

0,1247

Erro

3808,4

41

92,9

Tabela 23 - Comparação múltipla pelo método de Tukey para Pressão
Média (quatro grupos). Os valores comparativos menores que
0,05 mostram o grupo/tempo responsável pela diferença
verificada no ANOVA
Grupo

Ortotópico

Ortotópico

Heterotópico

Sham

Controle

0,0567

0,4584

0,1113

0,0005

0,0002

Heterotópico

0,0567

Sham

0,4584

0,0005

Controle

0,1113

0,0002

0,7950
0,7950
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Tabela 24 - Comparação múltipla pelo método de Tukey para Pressão
Máxima (quatro grupos). Os valores comparativos menores que
0,05 mostram o grupo/tempo responsável pela diferença
verificada no ANOVA
Grupo

Ortotópico

Heterotópico

Sham

Controle

0,2047

0,4906

0,4236

0,0033

0,0020

Ortotópico
Heterotópico

0,2047

Sham

0,4906

0,0033

Controle

0,4236

0,0020

0,9998
0,9998

Tabela 25 - Análise de Variância para Pressão Máxima (quatro grupos). O
nível descritivo <0,05 mostra que existe diferença nos grupos e
nos tempos

Fonte

Soma de
quadrados

GL

Quadrados
Médios

F

Nível
descritivo

Grupo

9753,3

3

3251,1

6,19

0,0014

Erro

21531,7

41

525,2

Tempo

1469,0

1

1469,0

6,84

0,0124

Tempo*Grupo

1052,7

3

350,9

1,63

0,1963

Erro

8805,2

41

214,8
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