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INTRODUÇÃO

A Esclerose Sistêmica Progressiva (ESP) é uira desordem genera. -

lizada do tecido conjuntivo caracterizada por fibrose e alterações

degenerativas da pele (escleroderma).membrana sinovial,artérias digi-

tais B alguns oreaos internos,notadamente o trato gastrintsstinal (TGI),

. 2D0pulmões,coração e rins
»

A disfunçao esofagiana.muito embora não condicione um rrais gra-

ve prognostico ,e a manifestação mais coirum de acornetimanto visce-

200 227ral na doença,ocorrendo em mais de 9C% dos casos ' .Seu dia£

nóstico vem sendo feito principalmente pelos tradicionais metades úa

radiologia e manomBtria.com dificuldades técnicas e análises apenas

-.-j. •• J ^ * -j. x-' • 66,73,166qualitaxvas da transito esofágico '

Histórico

A primeira descrição da Lap e atribuida a usn medico napolitano,

Cario Cuizio,que em 1752 publicou a "Discusaioni anatomico-pratiche

di un raro,e stravagante rorbo cutâneo in una çjicvarv: Donca felice-

198 202mente curato in questo Grande Ospedale degl'Incurabili" ' .Este

relato,no entnnto,parece mais se tratar de um C2sn de esclerudeína dp

Buscbke* ,doer..;.a auto-limitada de etialoyia diversa.

Em 1B35,Fantonetti (Padua) utilizou prAn primeira vez o tnr:-n

203

"skleroderma" .Grisole & Fortjet,em 1B'»7tproporcxor.;rtm ema melitr.r d£

finiçao dü quadro clinico,mas foi apenas em 1903 que Ehrpann (l/iena)

sugeriu que a disfagia ET3 devida a ocorrência,na esófago,cío rr.f.TjiTO

processo degenarfítivo visto na p;uc



_:^í4í:^>^^.^-;:^:^>^^;^^«»^

: ,» Ã . t u r

er*icü ' *

«trapes r j literatura relsrtça q/ue cleraaente

tiMtnto *í*cer»l rxr EÇPt principa líente ca» dsecriçDtí© Biintjciqe33

p*tolcgie eft0f«onc* * *

0 ten» •to«clero»c eistirtica progressiva" foi proposto por &p-

crÍBt*lii»va A

ai»\«6Íc» do cpjadro .tío wisrao ano ¿á &« Bcunulsvan r«la-

rio» ocharfOB cJÚiieos^risriiQgrBficcr» e partolóçico» que finae*eítlç

a dc»nç^ esofágica ctww una menjfeatjgeo cardinal tía

pubiicer U<M Afacri(,;si detalhada

1
enia

O ereofi^u te» inicio no bordo caudal da cartílago» criccicte,

cor reaper tie 3 nprgt:» inferior do mu se u i o críco-f^rançtc ao ni-

íl da Eexti.» vertebra cervical.Se estende psr^t baixo atravera da por-

inferinr do peacx»;n,metlia3tino superior e pu5te-iur,e t^ííga ao

ito diafrflyffwítico pera pe juntar no carcha a nivel da 1Df

cervical tem relaross con a trotiutia,nervos larin-

rrrorrt*fitPG,cnrpüB vertebral? .tr^rculca "longus col l í " c ]L¿>OS ds

)iür.A prr^jo torsni^.CDn a traq'jeiu Cote a r f vertebra toraci-

hifurca),o l>ionr¡üín font;' p?qtiLT[!M,nt.rio er.qucri/rj f p^rí-

pria twbclavía esquerríd G pleura parietal,arco cía Aorta e

porção desi.-.enrfente,e o d'jto toracJCO.Em z\\¿ curtj porçau í

j|I o Bínfagc ce essenta re riiafj .ign.t p fa: o impressão he



twáft ent*iTHiJi3*BíÍ0rttwiite»d» t a l ftówe que É» eix© transverso i

.JM&íitt <&* 9 w ó «itwti^pcfttafiorvd diâmetro vnría bastante tíí

do Br» o tôix« *ea,p* rppousQpé er Bwdj» efe 2 en.

k i*tíaeuli*orB tío esófago a ctwwtituicier cíe tíuaa ca^adaa^a

á e> terna B t ramada wuaeular circular intern»,A porção «ais

de terço Superior e ocupad© por «caculatura estriada, em Km ex-

twisao vsriavfcl.A ¿unçao entre a» fibras rou^rulares estriadas e Uses

t difusa»ocorrendo no «eyaento rai& distal do terço superòr.A metatíe

inferior de órgao e constituida puramente por siusculatura l iaa *

Entre es duas remetía» *ustoulares uma fina canada ds tecifJ» con-

ss insere»» qual acomoda o plexo «ioenterico de

Fisiología esofágica

As fiwTçôe» de esófago dependen» de fatort?3 miogêníces ,tía inerva

cao e de Bubataricias ht,moraÍ3 circulantes .Um? ccntrsçÈo crdtna-

| d* « progressiva de corpo esofagíano te» lugar quarteto c índividi.0 de-

Blute (pcri&taltiiwBo primário) DU e«r resposta a tsna dilataçao do e&5~

fago (per istal t iwc necundsrio),fazendo com que o bolo alimentar che*



«upftTiDT.o corpo

te l tfe 3 cm- * estantío contrwidfc no repouse »oclid neto c lúW-n.ü

pereça per o laaior responsável por- Bsta força ete o-

»»0 êsfxnctéí- Bofre ttflawswenttj re deglutição em ume seiiuencie tito

nm^e» seguida apoa e centraçao faríngea r precatíen-1

o in íc io da paristalse m corpc^A imrveçao é vasal,cccrdenadc pw

centro tíe deglutição localizado na forme^ao re t icu lar do Sistema

Cer/tral * ' ,0 esf ínt ter permsr^ce contraído em

descrerga Ccr.stante tís eeus narvos rotores,sendo tpjg eeo

íto ne deglutição representa inibiçso t ransi tor ia das cargas

i.

- J

Z.Corpo proximal - esta porção fica contraída apenas na

atividade no repouso.A inervaçao é vagai,via receptores nieo-

Ímcoe,Bob comando neural central de 2 feses ; n» primeira fase (bu-

*fÈtrínges),ocorrem a inibiçao e a excitaçao de nervoa motores da fc«*

,pescoço B faringe,alem da inibiçao do esfíncter esofágico
Mir t **

', na segunda fe^e ocorre então a a tivaçso da musculatura

de cerpo do esofstjo ,A força e velocidade da contração per i atai-

E que eurge variam conforme a natureza tío bolo deglutido (se reco

liquido,por exemplo),existindo provavelmente mecanorecepotores que

impulsos oferentes ao centro da deglutição e que podem elterer



r io ocorrendo cs* liquida^ Qeladea ;

* *:t~*^*.;^w'mmm indivíduo wio varia «» die* di

fUfT r«c«*iecidoB na wediifei «* que de*orgw>i«9i» t »

previawente jrçBistrBíto^Ha ura pletwa aiowtterico hesta rsgia»

fogo .com função nao bem estabelecida.

3»Corpo distai - sofre contraio epenas na tíeglutii;ãotci»

recterísticw efe velocidade? B força contratíl sewelÑntes ao - c&rpo

proximal,muito estoota ctsnpoeta por «Bueculetura lisa.A inervaçao se dl

por plexos íntramuraís simpáticus e paraaíinpáticDs (moentericaa e «r

e p^io plexo vagai extemo,0 controle parece tambó»

VBZ que haveria aqui a terceira fase (gastrtJ*eEofágica)

Artividads cto centro tf a deglutição, cem» ativação e ínibição da

tora liea.CwborB a inervaçw seja do tipo visceral (autoromica),» »rus*

Culstura lisa seria controlada Centralmente.Cowprovou-se também e «xi§

tercia de mecenísmos locais reflexos no corpo diüstal tío Beôfago do

opoB&um (modelo eniraal Bxperífrient3l),o qual estabeteeria o padrsn de

contração.Tal eistejna eataríe normalmente inativD,s&ndt> ativado tta d»-*

^lutiçao pela descarga do centro da deglutição,Os detalhes entre B&

conexões neuraiu dos dois sistemas uso incowpletameate conhecidoe»A

4

ni



seqüência da cortraçao peristáltica na musculatura lisa esofágica ocojr

re através de diferentes latericias para o inicio tía excitacao neu-

ral ' T.A musculatura de cada região do esófago possui um período

latente específico antes da contração,o qual é maior distalmente,

permitindo ao esófago contrair-se seqüencialmente,das zonas irais pro-

ximais para as mais distais.Duss hipóteses sao plausíveis para 3 ex-

plicação de tal fenômeno :

A - ao haver a deglutição,os nervos- responsáveis seriam exci-

tados simultaneamente ao longo do segmento de músculo liso,mas a

contração que se seguiria a isso apareceria seqüencialmente,como uma
, '•• .. . 3 5

frente movei de contrações,devido a tal gradiente ;

B - a excitaçao elétrica estimularia nervos inibitórios à mus-

culatura circular,produzindo hiperpolarizaçao da rnsmbrana ; haveria a

posteriori uma despolarizaçao devido a alguma propriedade intrínseca

destas membranas musculares.Esta teoria e atrativa por sua semelhança

com a teoria das ondas elétricas lentas do estômago e intestino del-

gado33.

*».Esfxncter esofágico inferior (EEI) - permansce fechado em re-

pouso, aparentemente tanto por controle neural como por propriedade

intrínseca do músculo,Tal região difere du duas maneiras das regiões

qua lhe ficam acima e abaixo :

A - a tensão desenvolvida pelo músculo aumenta em função de

BKU comprimento durante o Estiramenta,numa curva de tnnsao bem trais

• , , M.7B
prenunciada neste süçjmíínto ;

B - a musculatura desta região sofre relaxamento apôs estimu-
, - _. -x • 36,2V.laçao dos nervos intramurais

Coir os dados atuais,pensa-se que a contração em repouso rio cs-



fincter seja devida a uma propriedade especial do músculo propriamen-

te dito (baixo potencial de membrana em repouso ?) e que a inervação

possa modificar o grau de contração por reflexos emergentes de mecano

ou quimioreceptores localizados em outras regiões do treto gastrin-

testinal (TBI).

D relaxamento do esfíncter na deglutição tem duas hipóteses ex-

plicativas : a hipótese mecânica,em que a deglutição geraria um encur-

tamento tío esófago,puxando a junção esofago-gástrica para fora do

hiato diafragmatico e das estruturas que a compriman,como o diafragma

uu o ligamento freno-esofagiano.Concernitantemente haveria uma altera-

ção no ângulo de His.Por esta hipótese nao ficom explicadas várias ob,

servaçoes como a de que o esfíncter do opossum esta situado de 3 a 4

cm abaixo do diafragma.A segunda,hipótese neural, parte da constata-

ção de que a vgutomia em animais abole o relaxamento da deglutição.Os

nervos inibitórios nao seriam edrenergicos ou colinérgi~os,roas sim de

unia variedade exclusiva do esófago

Os agentes farmacológicos e humorais qua alteram as funções do

EEI nao serão aqui revisadas,por nao importar seu conhecimento de

forma fundamental para a compitjsnsao do presente estudo de trânsito e-

sofagiano..De importante citamos que a corpo possui vario3 receptores

...,.-• . • 78,101 . .- . . .

de substancias neuro-hLinorais ,as evidencias sugerindo que a am-

plitude da peristalse na região da musculatura lisa possa ser aumen-

tada { 'Ia estimulaçaaJcDlinEjrgica,drogas alfa-edrenergicas e hista-

tn Ub A5 TJ3 ' .
mina ' ' '"".As drogas onticolinerrjicas reduzem a amplitude psns-
' » ' • 99 219

taltica,mas nao afetam sua seqüência ordenada ' .

Alterações da peristalse esofágica pela pnsiçao corporal c tipo de ali

mento - a força da gravidade e a força propulsora dos músculos tioofa-



{jicos parecem de certa maneira determinar o esvaziamento esofágico,uma

vez que a posição supina ou de cabeça para baixo altera os resulta-

dos dos estudos manométricos

D padrão usual do transito no esófago ' ' é o de una di

minuiçao da amplitude da onda peristáltica uns poucos centímetros a-

baixo da junção faringo-eeofaçica,aumentando distelíente.A duração

da contração aumenta progressivamente ao longo do trajeto do órgão,

enquanto que a velocidade de propagação c. maior proximalmente,dirainuin

do ao nível do arco eortico, aumentando no esófago médio e novamente di_

•anuindo perto do cárdia.

Tal padrão é diverso quando os estudos sao efetuados com uro

bolo líquido e co¡nparados a deglutiçoes "sscas" f ' .fieste caso ,

as contrações sao mais prolongadas,de maior força e de progressão

mais lenta :

* as amplitudes sao maiores em todo o esófago na posição supi-

na, principalmsrvte com as deglutiçoes "secas" ; uma alteraçeo da peris-

talse mediada centralmente explicaria tais achadas,uma vez que impul-

sos oferentes provenientes da região mais proximal podem ser a base

para o entendimento da modulação observada.Um? hipótese tía reflexos

puramente locais nau encontraria embasamento,ja que,proxim=¡lm*ínte,a

diatensao por líquidos deveria ser maior na posição supina que na ere

ta ;

* a duração s relativamente pouco influenciada pela posição cor-

pornl ;

* os tempos de propagação sao menores no esófago superior com

e pessoa sentada e maiores na metade proxí.mal rio eoofegu inferior

com as deglutiçoHS líquidas,talvez por efsito bolo-dependenta.



POrtanto,Q estímulo de distensào produzido por um bolo alimentar

e maior na esófago proximal com a pessoa em posição supina,e no esó-

fago distal coro a pessoa ereta.Neste ultimo caso,a adição da gravida-

de à propulsao esofágica resulta em um transito mais rápido do bolo

no esófago proximal que no distal,onde ele permanecera por maior tonpo

s CBUsara distensao por vários segundos,até que a abertura do EEI es-

teja completa .De qualquer farina,a gravidade e importante para o cia

reamento de acido do esófago distal em pacientes com déficit motor e

esvaziamento esofágico comprometido

D esófago na Esclerose Sistêmica Progressiva

A ESP e a tíoença que clinicamente manifesta as anormalidades

mais pronunciadas úa função motora esofágica '' .Demonstra-se ura

_, , ., v -* 1.*t 32,38, l»1,i>3,f»B, 91,116,195,2u7,216,252 . ..duplo defeito » » ' » » » » » » » » » : apenstalse

na cine-esofagografia ou manometria em 9ü% dos pacientes,acometendo

principalmente os 2/3 inferiores do esófago e insuficiência do EEi

- o que poderá acarretar refluxo gastro-esofágico (RGE) severo.Ape-

' f 30

nas metade destes casos terá disfagia como queixa clinica ,CDnside -

rando-se como disfagii a sensação dolorosa em qu5Ímaçaa,de lccalizo-

çao retro-esternal,na linha media,entre D manubrio e o processo r\~

fóide .É,em geral,rcanifest3çao leve dentro do quadro do indivíduo

1 ** ' .A maioria do3 pacientes aprenda a mastigar lentair^nte e o

ii rir uma maior quantidade de líquidos durante as refeições,Désete

que nao tente a ingestão de alimentos na posição supina,a dísfagia e

perfeitamente contorné l

Quendo uma tíisfagiu severa é a queixa clinica,dt2ve-;,Ü suspeitar



que urna esterase péptica desenvolveu-se,como resultado de RGE de re-

petição * .Nestes casos coa refluxo,dor torácica anterior e regurgi-

taçao para a boca ocorrem ero 5G?S dos pacientes .

Os achados esofágicos podem preceder as alterações cutâneas da

3if 67 188 20*» * . •
doença ' ' * .De fato,os disturbios da irotilidade do esófago pa

dem ser demonstrados precocemente na evolução do quadro '* ,o que

se traduzirá clinicamente,mais tarde,em disfagia progressiva para soli

dos e,ultimamente,também para líquidos .A falha do peristaltismo per-

«¿te un» maior tempo de contato dos conteúdos gástricos refluidos com

O esófago,intensificando a reação inflamatoria caracterizada por eds-

,. 4T* - 15,16,134,Zhk
MB e eritema da mucosa esofágica .

• 19 — .»
0 hipDperistaltisrra 2 a perda do tonus do EE1 sao achacíos tao

freqüentes na ESP que se constituem em importantes sinais diagnós

., _, 3,195,210tacus da doença

Desde 195*»,com os estudos de Dornhorst,Pierce & ülhimster ,tíce-

nos o início das investigaçoss fisiológicas no esófago esciercdsrmico,

coi! a demonstração de falha na progrBssao da onda peristáltica atravJs

do USD de traçados de pressão intra-eeofágicos.Muito embora mstads dos

indivíduos permaneçam assintomáticos quanto ao esófago,a presença de

sintomas traz uma alta probabilidade de encrntrarmos alterações nos

estudos radiográficos ou fisiológicos

A piróse é,nrovB>'slmente,o síntcrra mais freqüente ,iniciando \:a_

mo uma dor em queimaçôo retro-esternal,com irradiação para o pescoço

B,eventualmente,associada a rer(urgitaçao ' .Sintomas ir̂ noy comuns in-

Cluem vômitos ocasionais,sRnsaçuu de plenitude n3 região retro-ester-

nal DU epigástrica,e dor ou aperto sub-es temais " .Tais sintomas sao

freqüentemente exacerbados pelo decúbito,especialmente logo epos urrra



t

refeiçSo.e podem ser aliviados ao se adotar a posição ereta * .Varia

çoes no grau de disfagia sugerem duas possibilidades : espasmo eso-

• 1B2 r.
fagiano superposta ,talvez relacionado ao fenômeno de Raynaud ocer-

j ' • • • - . 91 . *- . ~

renco no próprio esófago ,ou presença ds anéis mucosos r.s transição

esofago-gastrica

Ds sintomas pouco se correlacionam cem os testes objetivos da

função esofagiana * * .relatando-sr: casos com anormalidades seve-

TB& B totalmente assintorratices f .Tarbem nao se tfeexrstrcu rela

çao entre a extensão das anormElidader: ds moti lidada e a duiaçÊo ou

severidade ¿o fenômeno c*e Raynaiid * .Ds distúrbios de fisiología

esofágica pedem ser detectados numa fase en» que nao há alterações his-

tológicas

Deterioração progressiva dos ache dos é vista ire-s-mo quando E S Ba-

ni festaçces cutâneas oc sistêmicas estão com boa evolução eu estacio-

r.£jriaE * ' .Nao ee tir :u.rt>ritou até o presente reversé das E

em qualqter paciente

As comfílicaçues c-bservaveis na evolução do quae'ro nsc-fagicc cão

aquelas relacionadas È esofagite de r Bfi U Xo
B' 1 6' l 7' 3 2' 5 6» 6 2' 9 5' 1 1 C' 2 2^

cem subsequente ulceraçaojestenose ou, raramente, he mor regi a, cora cm Een;

EE alteraçces muccee? característica?- de um esófago de Barrett • e

. • , . , • ~ 160,176 „ . .

seu potencial de malignizaçao ' .Os nsces de asparaçEo de con-

teúdos gestricos ou esofágices a partir de um esôfagc eBipilatre-nte c-ilg

tado B atonice S E O bem reconhecides .Sugern-SE,inclusive,que D RGE

possa sutrentar s fíbross pulmonar na E£P,ufrn vez que e¡ caTplacêncria

dípcmíce pulmonar eetava emplamente diminuída v.m LTO firup-c ¿e psciertc&
J-r-J

coro hipopyristaltistr.o e hipofunçao CÍD EF.I .
A atividade períívtultica scabs diminuidci ac prrjto da o esvax.Í3-



to esofágico &er totalmerte dependente c~ or̂ vitLit-:"*1 ^.Via de re -

c- Esofagc nao e responsável pela morte ro ^rÍDrtR,inES há un» caso

TM literatura em que f.' .tula pleuro-esofáyica l" Ca partir de tQcwa-

de terço distai) foi a responsável diretu JTÍLIO óbito.Outro há em

he*orragia maciça a partir de Lita eEofey:le ulcerativa necessitou

cirurgia de emergência psra evitar-se o exit, lutai '.

Cm uma doença de evolução crônice coma ¡j ESPt ÍBÜ DS observado

que ns sintomes esofágicos pedem de fato se 'Vojmsr incapacitantes

pera o indivíduo,além de levar à diminuição c'a inyesta .contribuindo

psra c ©¿.adro de esquexia que se observa,nas fases fineis desta enfer-

«dadc.em 2Z%> dos casos.

Além tie a distribuição des formas CREST e DIFUSA ser equivalen-

te em número ,nao se constata meior cíistúrtio da motilídedE esufá-

gic£ CL: «raior disfagia rm qualquer des dues formas clínicss

Fisiopctogertia das alterações esofágicas ns EEP

0 tecido conjuntivo e comporto por pouras cslulst en! irei o a un-éi

ebundanr ia de material extra-celuiar - proteinas fibrosas,colágeno e

122elostina embebidas em um gel ÜQUOSO de p ateoglicanos .Em virtuda de

eeu alto conteúdo em colágeno (B0% de sec peso Geco),elastina e pro-

teDgliccDDE; (20%),e na fh;le que as alteraçaas principais de ESP sao

vistas,muito embora este orgao se constitua num espelho do que ocorre

rras outros viscBras,

A atrofia e a fibrose,as "alterações vasculares e também os pro

cessos imunológicos de auto-agressao GG constituem na base da fisio-

ia da doença,muito embora permaneçam desconhecidos os fatores



• . » . BI •
desencadeantes e inúmeros mecanismos 3ntimos do processo .útil para
tais esclarecimentos poderão ser os estudos recentemente encetac'o«¿ ERI

| 93
galinhas Leghorn 200 ,modelo animal da E5P que deservelvp fibrose eso

i

fágica, anticorpos anti-nucieares de padreo moteado Em células HEP-

2 e oclusao de vasos de médio e pequeno calibres.

Ds achados anatcmo-patolr^ictis se repetem manatí ¿ñámente,sr-ja nu
, . * ... 30,51,81.98 . ....

pttie,seja nas vísceras acometidas f .A tibroõi; pods ser seg-

mentar ou difuse,nam sempre relacionada 05 alterações vasculares.Os

feixes de colatjeno est3o compactos ou hcrnogansizadas na derate e teci-

do celular sub-eutâneo.A atrofia da epiderme o anexes representa u«

estágio final,ocorrendo provavelmente por inadequada nutrição.Ero um da

do paciente e em dado terapo.diferentes graus d» inflsnvêç&o são vis-

tas nos órgãos envolvidos,presumivelmente porqua a taxa de procerassão

varia em cada sistema.Os tecidos biopsisdos precocemente na evolução

apresentam infiltrado inflamatorio inononuclear peri-vascular ,cora te-

cido najcinoso intersticial .Linfóritos.plasmccitos e macrófagc& fo-

ram ocasionalmente relatados na sinovia,.TÚSCU1G liso.esôfagn *,íleo ,

jejuno e fígado 'tem torno de nervos superficiais,glândulas sudorí-

paras écrinas e perto do aparelho pílo-ssbaceo.

Embora a inflamação,a fibrose e a atrofia contribuam para o qus-

dro clínica,a lesão vascular parece ser o fator dominante na patofisio

logia da doença e o dsterminante primário da sobrevida .Ocorre marca-

da redução dos capilares,espessamento da paretfe crterialar,cr:<n estrei-

tatrento do lúfríen e lispesaaniüfitc da íntima das pequenos artérias.Tal

espessamsnto endntelial poderia sei- devido a substituição do células

endoteliais danifiçadas,níscformaçao de pequenofi vasos sanguíneos ou

formação ds teleangíectasias,havendo ainda a possibilidade da neo-



transformação de células endoteliais en fibroblastos.Tais alterecoas

vasculares sao responsáveis pala severa isquemia e gangrena frequente-

K?ntb*/istos em lesões periféricos da ESP.

Na «icroscopia eletrônica sao característicos os actisdcs de fi-

hrose,redupliccÇ.eo e espesssmento tía membrana basal cepilar,eü£ir£ de

células endoteliaie,Jumento das organs}as celulares e marcada diminui-

.. . ^79 213 211

cao do numero de capilares * ' .Rupee et al * demonstraram aunen-

to das fitiras coí&genas de diinstro menor que 300 A,mas nenhuma alte-

ração na organização das fibrilas.As alterações endoteliais se consti-

tuíam em degeneraçao nuclear granuiar,edema mitocondrial e «jmplos va-

CUOIDS citoplasmaticos.l-infocitoSjblastos-Tjplasiiiablastos, .plastroci-

.mecrófagos,fibroblastos e células fibroblastos-tipo foram os ele-•entos celulares encontrados >f ' .As estruturas neurais estavam

213

todas normais ' .

R strofia e a fibrose encontrados no esófago e restante tía tra-

to digestivo sao similares às alterações da musculatura lisa em pele,.
, - 133,222,255 -...*- r' • *' , •nns.caraçao e pulmões ' .A dilatsçao esofágica esta relaciona

da primariamente 8 tais alterações anátoira-patologicas,enquanto que a

~ 33

pobre motilidade se correlsciona com a tíisfunçao nsuro-tnuscular .Uma

interr.çao cíclica,na qual proliferação da íntima,da adventicia ou de

ambau predisporia os vasos a maior vasoconstriç30,e que por sua vez

maí:> estimularia a atividade fibroblástica.s deposição ds colíííjeno e

B re¿:c2o prol if era ti va, seria facilmente vísualizavel COTAO processo fi-

siopíit /jênico condutor.

Muito embora s lesão esofsgiane mais proeminesnte seja a atro-

fia Begnvt.;ntí:r da musculsturô lisa com fibro5e,ü echado de função mo-

tora encrmol em area:; de músculo noa lesado sugeriria que a atrofia e,



ei» verdatí3.,um estsgio tardio da doença .Desta forma,tetn se coloca-

do em cheque a afirmativa da que a atrofia e fibrose tía "ousculsrie

própria11 desempenhariam ura papel primário rus fisiopõtogenia da ESP :

• Creamer et ai descreveram alguns pacientes com incoordena-

çeo de con trações esofayices, sugerindo qus o inicio do processo pas-

sa ser «sis cotnplexo que E simplss atrofia da musculatura tía parede ;

• Treacy et ai ,em estudos de necropsies,demonstraram que a

atrofia do músculo liso era as vezes mínima em sreas do esófago onde
»

as anormalidades da pressão intr3-$úminal eram marcadas quando ent

vida ;

233

• Stevens et ei relataram slteraçoes cia motilidatíc distai

em varias colagt?nose3,muitas en qus nao se encentra B3socic.ç&a com

atrofia da musculatura lisa ou fihross extensa da muscularís :

• De Merieux et ai ,num estudo em necrrpsias de pacientes

com politniosite e tíerrostomiositB,encontrara ep=nao 1 paciente com B-

trofia da musculatura lisa D 2 com fibres,dentre 1B com disfunçno

esofagians distai,concluindo qua outres fatores dE?ve.a estar implica-

dos na gênese dos distúrbios motores tío esófago distslnas colagencsris.

Existem algumas observações que suportam a hipótese neurogíífii-
' . 30 tí 42ca na gr_nese da F.trofia da musculatura lisa esofágica ' '' ,como a

nítida correlação entre as alterações esofágicas c a presença do fe-

nômeno d'? Haynsud,sugerindo que urca desordem nrurogênica comum potíü

causar ambas as desordens.As próprias alterações funcionais preceden-

do as alter»Ç0Eí3 patológico?,conforme o derrr-istrsm ns estudos manr:-

ríétricos e de necropsias vistos ecin-^SÕO evidencias de peso.Tcriibáni

cs anormalidades esofágicas forsm reduzidas apôs resprpina intr¿t-
255 4?!

arterir.l cm SIQUHS pseientes .Cohan et ai ' demonstraram que B res-



post? do EEI à estinulaçao direta da musculatura cu» mstacolina (age

direlensnte no receptor colinérgicu csuscular) está intacta .enquanto

Que a resposta à gastrina I (que age através da liberação de acetil-

enlina) e edrofonio (inibidor da colinesterase,agindo através do au-

sento do efeito da acetilcolina liberada) está diminuida.Portanto,um

defeito na função neural pede ser responsável por parte das manifes-

tações esofágicas da doença,através de vário? mecanismos :

* alterações no fluxo sanguíneo pela vaseconstriçao esofagiana

(asociada ao fenômeno de Rayrcaud ; as desordens neurogênicas e da mus

eulatura do TGI de animais pedem ser reproduzidas por dano isquêmi-

£8(suyerinc?a que a insuficiencia vascular a partir das lesões de pe-

quenas arterias poda ser um fator importante na patofisiologia das

alterações digestivas da ESP ;

* a tfisfunçao aüreneryica que produz o feneneno da Raynaud po-

ds suprimir a função colinergica através de conexões entre os dois sis

. 120
tenes neurals ;

* um prucesso primario de base poderia causar rfisfunção esofa-

- 3D
giana e BS outras manifestações da doença .

Desde os estudos de Lewis c Landis' eabe-ss que a circulaçso

periférica em pacientes com ESP e anormal.As evidencias clínicas isso

já indi cavam, uma vez que o fenômeno de Raynaud ocorre em mais líe 90%

lios cauos e as teleangiectafias em 1\% .De fato,assim como nos

laitos ungueais as alcas cnpilarss estau muito reduzidas,dilataiJa3 e

irregulares,t.i.nbKfTt no TGI os uspsctos microscópicos das lesões vasculha

res CBtio da mssma forma presentes .As arterias de medio e gran-

de calibres estao normais,ao piisso que Q S pequenas,con dió.Tetro da 15Q

a 500 u,opre8erttüíTt aumento tía intima tíe forma concéntrico,com proli-



feração e edema de células endoteliaistfibrilas da colr.r}erttjigloiconro-

* • %• '.,- 29,139. • . .... A

teínas e roucopolisacandios .As menores orterias (diaaetro en-

tre 50 e 150/i) e arteríolas pode» apresentar esclerose da íntima,al-

terações fibrinóitías e nacrose,particularssente nos rins ; a altera-

ção nucinosa da íntima não está presente a este nível .Hos capilares

ocorre dilatação e menor densidads do numero de vasos na pele e leito

ungueal. &>s casos mais avançãdcsvo estreitamento do lúccen gera cu-

nento da resistência periferica,raenor'fluxo sanguine*), com a predis-

posição da artéria à oclusao por colapso ou tra>£>C5e»Ds estágios mais

precoces da doença sao,infelizmente, difíceis da documentar devido às

dificuldades de detecção clínica destas casos,A redução do fluxo san-

guínea digital na ESP pods ser extrema,chegando a 0,02

(normal = 0,15 a 0,20 «Rl/ctnVmn)16í*.Chvapil -et al37,em 1973, já propu-

nha que baixas tensoss de G~ poderiam estimular a síntese da colags-
30

no e,em 1975,Campbell & LeRoy propuseram que o cstreiteanento vascu-

lar e a obstrução,levando è isquemia,seriam os ccmponüntes patognné-

ticos fundamentais da doença.De fato,os processos patológicos maiores

sao vasculares : feno.rsno de Raynaud,capilares anormais e hipertensão
» . 1B7

arterial sistêmica maligna' .Por outro 1BO*O,alterações escleroder-

móidss presentes na síndrome carcinoide.na doença por exposiçBO ao cio

reto Ú3 vinil e na toxicidade à bleomícina pugersin a existuncis tíe

tuna rota común» tíe injúria V3scular,a qual poderia produzir as wanifns-

taçoes características da E5P .Outros autores tawbun so denonatra-

rait» redução da circulação periférica em tüsos ĉ frtRaynuitd presente.fios

pacientes com a forma DIFUSA nao ce demonstrou alteração do fluxo

no manubrio esternal, cu ja pele estava sco.1ctid2.Taia achados sugerem

que a inquemÍD,i&olac'amentQ,n,?o a a causa tin excessiva sintoat? ds co-
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Utilizando-se dcs conhecimentos acima,Fries (1979) propôs a hi

patean da hipertensão eácro vascular, cora a seguinte seqüência de e -

«sntos :

Luna falha na vaso-regulaçao permite que a pressão arterial se»

j» transaitida distalvente a vasos mais frágeis ;

2.exsud?cão de fluido extra-celular e proteínas,cora resulta-

do da hipertensão aicrovascular,causa a fase edematosa inicial da

doença ; o aunen ta da pressão intra-vascular leva ao colapso de lin-

fáticos e menor retorno das proteínas existentes no interstício ;

3.surgem dilataçoes capilares,hemorragias e teleangiectasias ;

d.a agressão capilar contínua resulta na fase indurativa da ESP:

• fibrose da intima,diminuição do lúmen e estabelecimento da uma re-

sistência fixa a este nível,que protege os capilares distais (nas ge-

ra insuficiência vascular ; nssta fase o edema desaparees,dartóD lu-

gar as contrações isquémicas dos tecidos,cem fibrose da dsrme e sub-

derme ;

5.o mesmo processo afeta as vísceras.

0 possível dano as células endoteliais por processos imunoló-

picos não foi comprovado como fenumero inici.nl.De fato,as anormali-

dades imunologicas parpenm str respostas inespecíficas.n nao ayuntes

Biológicos nesta doença .0 agente etiologico, provavelmente um vírus

,deve nao apenas esiimular a resposta inflamatoria,mas também

•isnter um prolongado estedo ds proliferação fibroblE&tica,Frente a is-

to, nao se demonstrou até hoje,dentre as anormalidades imunológicas de

tectacías,alguma com tais propriedades : demor.stra-ss apenas a presen-

ça de anticorpos inespeeíficos.coffo o fator rei i fa+óidi.*, anticorpos &n-
Bo no ovj RI

ti-nuclearcs ' '*" «anticorpos anti-nDWA a gamnpatia paliclonal .

Nao obotantL',ha autores que consideram aa anormalidades do r.in-
tema itnunológico conto o fator primário na patogunere da ÍSH «invoenn



do para tanto as múltiplas anormalidades sorológicau,a presença ds

linfocitos peri-vasculares e plasmccitos em lesões iniciais,o super-

posição a outras doenças auto-irounes e o desenvolvimento de uma sín-

drome esclerodermoide na doença Enxerto x Hospedeiro apor» transplan-

te de órgãos.A favor deste ponto da vista se encontra o trabalho re-
1 1 ft

cente de Inoshita et ai .comprova-ido que o número absoluto de linfo-

citos T~ (subpopulaçao ds linfocitos T humanos cem a presença ds re-

ceptor Fe para IgG) era pacientes com CREST ou forma DIFUSA está di-

ninuido em comparação a controles normais,numa redução que nao e cau-

sada por anticorpos linfocitotoxicos.A comprovação de tais achadas por

outros investigadores indicaria que mecanismos irounoregulatórins po-

dem desempenhar um papel importante na ESP.

"0 colágeno na dertns e normal,física e químicamente ; as svi.

dências para sua síntese ou catabolismo alteradas sao fragír—ntárias,

seja em estudos de aminoácidos,"turn-over" ou metabolismo de pele,

sangue ou urina".Tal opinião,expressa em 1971 per Winkelfnann"J\na0 en

contra eco nas evidências mais atuais.Eta ver .ide,o colágeno da esclero

dermia ativa possui alta proporção d2 "cross-links" reduzíveis,si-

milar à pele normal de crianças .Nas lesees inativas,o colágeno se

transforma principalmente numa forms com "cross-links" nao-reduzí-

veis,coro aparência da pele noritrd do adulto.ft proporção de colafjeno

tipo III e maior no esôfaga e em cutros orgaos da economia em relaçau
2

B um grupo controle ,muito embora o mesmo tíc?feita tenha sido encon-

trsdo em outraa doenç33 sistêmicas.Ainda em 1972,LeRoy comprovou

que o aumento ria cencentrs-ao tíe hiíXDsamina poderia ser D responsável

pelas alterííçôes hi&toquímicyü tín colágeno e por sua fulha cm se u~

yreijai Km grnndtis tyixes.altm' de ybsorver ayuu G çjarar eduma.H;¡,dc



fata,evidências consideráveis de que o metabolismo do tecido conjun-

tivo se encontre alterado,que o "turn-over11 do colágena seja anormal

t que possa também haver alteração na qualidade das fibras elásti-

cas ("cross-banding" incorcuJ »to,maior proporção tís colágeno soltí-

vel e baixa taxa de "cross-links") ' '

Urna vez que a ocorrência familiar da tíosnça é rara (ha casos

entre irmas ou primas,ocorrência familiar de Raynaud - isoladamente

ou com ESP - e hipergamaglobulinemia ou anticorpos anti-nucleares em

circularão em parentes de primeiro grau de pacientes com ESP * ) ,

8S observações genéticas vinham sendo relegadas a um segundo plano.Nao

obstante,a citogenetíce de pacientes coro ESP rcostra cariótipo normal,

nas com alto numero de quebras cromossurnicas (95%) e rearronmjos.As

anormalidades cromossômicas observadas nas células em divisão estão

relacionadas a um "fator de quebra" presente no soro dos pacientes

•Nao é sabido como tal processo ocorre,mas as pesquisa.; estão diri-

gidas para o papel de vírus endógenos,reparo do DHA e interferência

entre unziroas virais e enzimas de reparação dD hospedeiro .

A pressão do esfincter esofar;u:ci inferior esta reduzida e o es

fineter nâo é detectável em 30 a 50% dos pacientes*' .Desta forma ,

contrações terciarias e espasmo esofayiano difu3o parecem ocorrer even

tualmsnte em vista de RGE .Pacientes cnm sintomas e outras evidên-

cias clínicas de esofagite respondem oo teste de bario acidificado

com upisódios de aperistalse,contrações segmentares nao-peristálticas

B rco'irgitacao ''.Também há nítida correlação cam retardo no

to gástrico e da severidade doa sintomas com estados ds hiperae-

erê -.jo gástrica .A combinação de RGE cevera e inabilidade de cla-

reasiisnto do ácido do esófago para o estorrago leva à esofagiie pro-



A1 *
gressiva e estañóse vs>\ t*0% dos casos tie ESP .Embora hernia hiatal o-

t

corra em 3Q5i IIDS casos,nao há correlação com presença ou severida-
u

de de RGÈ .
i

Ainda de interesse c o fato de a musculatura estriada do 1/3 su-

perior do esófago e do esfíncter esofágico superior poderem &e enccn-
,. . 22,123,U2,1%,251 „ . . ,123 -trar alterados ' .Kaufmann et al nao encontraram pe-

ristalse em 10 de 12 pacientes estudados maricrretricaments no 1/3 su-

perior, alem de dilataçao do esfíncter superior,sugerindo que a muscu-

latura estriada pudesse estar comprometida.

Sumarizando os aspectos discutidos,podemos dizer qua o evento

primario na patogênese da ESP permanece desconhecido,Os tíadoa suge-

rem a ocorrência simultanaa de alterações nos vasos sanguíneos,depósi-

to de colágeno e resposta imune. Un antítjeno específico podaria inva-

dir células undotsliais ris capilares (talvez um vírus RNA) ou vénu-

las,com a consequents ativação de linfocitos T e B.As células T atraí-

das para a lesão sofrem transformação blastica o libsram váviaci linfo-

cinas,uiii3 das quais pode ser a responsável pela proliferaçua fihro-

blastica e lístírnulo a síntese do colücjeno .A destruição das células

endoteliais pods ocorrer por efeito citotóxico linfocitário ou se-

cundario a complexos antigKnn-anticarpo.Tal destruição rc;sulta na des-

naturaçao ds varios componentes celulares,que GC tornam antiyenícas e

geram a síntese de anticorpos insspecíficus pulos plasmueitus.A obs-

trução dos vasos B a isquemia rL-sultariíjm nas manifcistaçoüs ria doen-

ça em todoa os orejaos afetados.



Inespecificidade das lesoes esofágicas
t

parA par do clássico acometimiento proximal descrito já de longa

data rias lkrsí8toaiio3Ítegf'9t54»75»146|171»1BG,tê,Ti sido inuWos os rela
y ¡ •'•

-.tias de anormalidades funcionais e estruturais do esófago distal nes-

te grupo de doenças inflamatorias da musculatura estriada :
167

* Merieu* et al demonstraram,por cine-rsdiografia,anarmali-

tfetíea distais e m U ds 16 pacientes cem Polimiosite ou Dermateraia*

«ite graves ; em 70% dos casos havia ausência da disfunção proxi-

característica e as alterações eram funcionalmente iguais cqua-

encontradas em ESP ;

• 0'hara et al descrevem um caso com perda gsnyralizada da

«ptilidade,dil3taç2O moderada e diminuição significativa da peristal-

w ;
• Donoghue et al fazem um estudo retrospectivo de 3B pacien-

tes, constatando alterações distais indistinguíveis da ESP,com base em

observações fluoroscopicas e manoinstricas ;
119 '

* 3acob et al ,num dus únicos estudos prospectivos da litera-

tura, relataram £9% dos pacientes com menor amplitude da3 contrações

Esofágicas distais na manómetria.Em outro estudo prospectivo e coin

criterios diagnósticos rígidos, porém .Turner et al encontraran snoíti£

lias do esófago distal apenas na E5?,dentre 10 pacientes com polimio-

eite üstuclados.

L pus:;ivel,no entanto,que variou des CÚSDS acima relatado» se

tratasoem em verdade de casos tía Doença Mista do Tccidu Conjuntivo,ties

crita apunan em 1972 ' ,e que pode so acompanhar tíc alterações eso-

5 intüstinguiVÊis daquelas vistos na ESP



Também a doença Enxerto x Hospedeira pode apresentar anormalitía-

des motoras do esófago .Cinco de 63 casos dsscritos por McDonald et

159al se revelaram com tais alterações,sendo que 3 cam aperistaltismo.

A análise histológica,no entanto,permitiu distinguir claramente entre

esta doença e a E5P.

Na Arailoidose Sistêmica pode também ocorrer aperistalse de to-

do o esófago e pobre relaxamento do EEI * ,sugerindo-se a infiltra-

ção muscular e a neuropatía como mecanismos fisiopatogênicos . 0

mesmo tipo de alteração ja foi descrito na Pseudo-Obstruçao Intesti-

nal Xifiopática Crônica,que pode ser doença neuronal em alguns pacien-

. 220,235
tes

Por último,o Lupus Eritematoso Sistêmico pode cursar em 5j» dos

casos com disfagia para sólidas.Os estudos radiográficos e manóme-

trieos revelam dilataçao e diminuição da peristalt>e,mas em grau menos

CCQ100,218,233,238,261 a .* . . _ .
severo que o visto na ESP .A prevalência de tais

achados,muitas vezes sub-clínicos^ao e maior que 25^.

Métodos Diagnósticos

A.Radiologia - a atrofia e a fibrosa da musculatura lisa causam

diminuição tío peristaltismo prim rio e secundario nos dois terço3 dis-

tais do Bsñfago,além de tíes.arranjo do EEI .Com a progressão do quadro

e a ocorrência de esofagite de refluxo,chega-se o um encurtamento do

usôfago,hérnia hiatal,íistenose o dilataçau também proximal (além tía úi^

• . . •*,*•' i- * • %9,85,9í»,1G6,1B1,23í»,252,26lataçao e ausencia de penstaltismo distais) ' ' ' ' .

Estes sinais nâo sao difíceis de evidenciar em mais tís G0% dos ca-

73 . . . .
&09 na radiologia do tubo digestivo superior,pudenda o radiolorjis-



ta desempenhar importante papel na confirmação de um diagnóstico sus-

peito ou na feitura do próprio diagnóstico em usn caso nao previamen-

. . . . 106/121»te reconhecido

A disfunção da musculatura lisa também se reflete no hipoperis-

taltiamo e menor colapsibilidada encontrada nos exames com bário .

Outro achado característico é o de ar na porção torácica do esô-

foijo.um verdadeiro esofagograma aereo,em chapas convencionais do tó-

riax ,achado este que,no entanto,pode ser encontrado era outras si-

tuações : acaláaia,cirurgia torácica,pacientes qus sofreram laringec-

tomia e que treinam fala esofágica,condições inflamatorias envoivan-

db o mediastino e como achado incidental normal.

Em até BÜ& dos casos de ESP encontramos no exame convencional

do esófago coin contraste :

* anormalidade do tempo de transito ;

* dilatação primordialmente distai ;

* estreitamento mercado da área esfineteriana ;

* perda do tônus ;

* ausência de atividade peristáltica ;

* retenção marcada de bário ;

* esvaziamento apenas pela gravidads ;

* ausência do padrão mucoso ;

* alguns casos com esófago estreitado G paredes rígidas ;

* evidências ds ulceraçao distai.

Assim sendo,a radiologia permite a avaliação da presença ou au-

sência de peristalse,ale*m do cálculo da velocidade da onda peristál-

tica,mui to embora spreaentt» a desvantagem da subjetividade e da va-

riação inter-observadores ' .Claro está,tambem,que dela nao se po-



dera obter uma medida direta da força muscular do órgào.A cine-eso-

fagograf ia,alera de não ser quantitativa,traz u-na sobrecarga da radia-

— • 52

çao significativa para o paciente (5 a 10 rad ),e a viscosidad^ e dert

sidade do bario utilizado com certeza influenciara no comportamento do

padrão peristáltico do esófago>

B.Endoscopia - a endoscopia permite o diagnóstico visual de in-

cor&petência do EEI (material refluindo ou observação do esfíncter abe£

to),hérnia hiatal B esofagite ds reflúxo ".Trata-ae da método raraxen

te indicado no estudo do esófago esclerodérmica.exceçlo feita aos ca-

sos que cursam com severa esofagite ou para exclusão da lesões Dbs-

trutivas ou malignas .As biópsias de mucosa revelam apenas altera-

ções inflamatorias inespecíficas.

C.Teste de Perfusao Acida - trata-se de um método invasivo,eis

que requer entubaçao e instilaçao de ácido no esófago.Q próprio el-3-

trodo de pH é frágil e pode interferir com o psristaltismoJ .Também es

ta demonstrado que substancias acidas podem induzir alteraçoi-ís da mo-

tilidao'e esofágica em individuos normais .D teste e setni-quanti vo-

tivo.

D.Hanometria - duas sao as características encentradas em estu-

dos manorcétricos na ESP : incompetência do EEI 2 contrações d» baixa
o/* _.•*•.. -* 29,^7,50,174,103,251,252? . . . ,amplitude nos 2/3 distais do esófago » > » » » » ,imciol -

mente peristálticas e, com a evolução do qíjacíro,Dperistalticcis.Em

casos mais avançados poderemos encontrar alteroçues na porção proxi-

mal,em úrea de musculatura estriadav" .Em VÜSt dos pacientes co;n ESP s»e

detectam alteroçoes nos estudos manonu»trieos ,maa Ü um proce-

dimento ds baixa aceitação e pouco tolerado ,aler>' de ecr normal na-

queles indivíduos cem disfagia interritente.Em um estuda recbnttí,Hô-



tarazzo et al relatam que uma minoria (26%) dos pacientes com ESP

pode apresentar faixas de comprimento nao maior que B cm com perda da

peristalse,associada a mínima diminuição das pressões do EEI.Mao hou-

ve correlação dos ochados com o tempo de evolução da doença.A têcni

ca demanda tempo e especialização tanto na manufatura quanta na in-

terpretação dos dados tconseguincfa-ss informações acerca da pres-

são da repouso do EEI,relaxamento esfineteriano pós-rfeglutiçao e da

amplitude e velocidade de propagação das contrações .As correlações

•ntre contrações esofágicas,pressões esfineterianas e trânsito esofa-

giano nao estão estabelecidas

E.Cintilografia do Trânsito Esofágico - ver detalhes adiante.



JUSTIFICATIVA 00 TRABALHO

&*L126
ten 1972,foi o primeiro a introduzir o nétodo cintilo-

grafico na investigação das desordens motoras do esófago.A partir da

constatação de que os métodos diagnósticos até então existentes,co-

as a radiografia e cine~radiagrafia,a endoacopia e os stéttícds manomé-

tricos nao reproduziam situações fisiológicas - requeria» ingesta de

bario,entubaçoes e condições nao naturais de instrumentação - o autor

desenvolveuNuma nova técnica D3ra a visualização e estuda do esófa-

go, utilizando um radionuclídeo traçadar e uma gama-câmara.A técnica é
126

denominada radioesofagograrra...11 .Após os trabalhos de diversos au-

tores, as vantagens do novo método logo se tornaram aparentes ' ' ':

25,72,77,79,102,104,113,130,131,H5,1V7,Z1O, 212,230,231,235,239,257,259

rápido,não-invasivo,quantitativo,pequena carga de radiação para D pa-

ciente, fisiológico e com potencial de assaasoramento dos efeitos da

posição,agentes farmacológicos e composição do bolo alimentar3 .

A sensibilidade do método é destocada sobremaneira na li tera-
212 • 239

tura.Russell et al e Foiin et ai relataram 1G0>» de sensibilida-

de em estudos abertos de pacientes com acalásia,E5P. ou espasmo eso-

fagiano difuso,com diagnósticos confirmados roanometricaraente.Também

o baixo custo,o tempo mínimo exigido para o exame - manor que 15 minu

tos - e a existencia de um gama-camara acoplada a um computador na

maioria dos hospitais gerais sao argumenta.:; que pesam para que o estu-

do das alteraçoe:'. motoras esofágicas seja feito pelo método cintilo-

gráfico .De fato,o estudo cio paciente com tíisfagia,após as radiogra-

fias ou a endoscopio torero afastado ob3truc.ua mecânica,pode ser com-

plementado com a técnica cintílográfica.EDta permitirá estucíos prolon-



gados»repetitivos B,prírcipalir«rite,quantitativos,com um. mínimo de des

conforto para o paciente .

As radiografias contrastadas do trato digestivo superior e a en-

doscepia esôfago-gastrica conseguem dar un diagnostico preciso na

Maioria dos pacientes cem sintomas sugerindo doença do esófago.fío

entanto,quando tais sintomas sao devidos a desordens motoras,o diag-

nóstico se torna mais complexo .Tal e* o problema com o qual o médico

se defronta na ESP.A manomstria poderia ainda talvez ser considerada

• investigação defi Ltiva de desordens da função motora do órgão,mas

Bofre as desvantagens do desconforto para o paciente,grands demanda

de tumpo e especialização na técnica (tanto na realização quanto na

interpretação),além de ser un procedimento invasivo e não fisiológi-

co .Além disso,Russell et ai demonstraram 6*»% de cinti logra fios al̂

terodas em pacientes cen» manomatria normal.

Tendo em vista a importancia da detecção tío acemetimento eso-

fágico no diagnóstico da E5P e de seu seguimento evolutiva,e levando-

ve em conta a pobreza de relatos na literatura utilizando a técnica

no estudo do esófago esclsrodsVmico (Tabela 1 ),nos ptaparcos a efe-

tuar uma avaliação do métedo em uma serie de pacientes com ESP

con) ou sem sintomas relatives ao trato digestivo superior,comparándo-

os com um grupo controle de indivíduos sem doenças euto-imunes ou tíe-

Bortíííis primárias do esófago,também cum ou sen sintomas relativos ao
I
i

tratD digestivo superior.

Alem deste objetivo irais geral, vi somou :

A.identificar a prevalência de anormalidades motoras estjfagicas

fios pacientes com E5P em rosso meio ;
D.correlacionar os achados cintilográficcjs com 03 queixaa cli-



nicas detectadas na investigação rie rotina dos pacientes ;

C.analisar as diversas formas de discriminação dos resultados

de transito esofágico conforma prcposto na literatura,tanto de forma

qualitativa (trânsito normal,incoordunado ou «dinâmico).quanta.prin-

cipalmente fde maneira quantitativa (terrpa de transito esofagiano to

tal.clarearaento e retenção), propendo as alterações necessárias em cada

una delas e sugerindo as mais convenientes ao estudo da ESP ;

D,estabelecer o papel de duas formas de refeição,líquida ou só-

lida,no estudo do trânsito esafagiano na ESP ; e

E.estabelecer o papel dos exames em decúbito ou ortostatismo na

aquisição dos dados,tendo em vista o efeito da gravidade na função rio

órgão.

Mao houve preocupação com o estudo de um grupo normal de indi-

víduos, Uína vez que a técnica já sa encontra sobejamente conhecida em

seus resultados na população geral e,principalmente,ero pacientes sem

queixas relativas ao trato digestivo.Também não sao estes us indiví-

duos que freqüentam os ambulatórios medicos,mas sim aqueles qua podem

ou não apresentar sintomas tais como piróse,eructaçãordisfagia e ou-

tros. £ neste grupo em que .1 possibilidade teórica de falsos-positivos

. . . , - . 21

poderia ocorrer cam maior freqüência .

Dutro grupo de pacientes em que as alterações do transito eso-

fágico poderiarrfser semelhantes àquelas encontradas na ESP é o grupo tie

outras colagenosesjtais cemo o Lupus Eritematoso Sistêmico,Darmatomio-

eites,Doença Mista do Tecido Conjuntivo e,talvez,3 própria Artritu Reu

matóide ' ' ' ' .Estas,no entanto,nao foram estudadas num pri

meiro momento em que a validação da tpeníca em um grupo exclusiva-

compo&to por pacientes com ESP era o objetivo principal,ao con-



trário do reduzido número de casos da doençp inseridos entre outras pa

tdlogias nas series da literatura medica.

Hipóteses Conceituais :

* o trânsito esofagiam em pacientes co» ESP,sintomáticos ou não,

a» faz de forma lenta e incompleta,necessitando do auxílio da força

d» gravidade para que o alimenta efetivamente chegue ao estomago ;

* o transito de um bolo al intentar líquido pelo esófago se faz

(te forma mais eficaz que un bolo sólido nos pacien tes cow ESP ;

* a cintilcgrafia esofágica permite constatar de forma quanti-

tativa os fenômenos de transita do orgao,sendo método sensível na de-

tecção precoce das alterações de motil idade tia esófago.
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Tabela 1 - Estudos do trânsito esofagiano através da cxntilografia

em pacientes com ESP encontrados na literatura.

sutures

Russell et al
on

Garg et al

* .143Lorenzo et al

Brand et al

Haddern et al

Haliaud et al1**7

Ulackuell et al 2 0

ttollouay et al

Tolin et al 2 3 9

Von Mühlen

Total

ano

1981

1964

19B4

1953

19B3

1902

19B3

1984

1979

19B5

local

EUA

índia

Uruguai

EUA

EUA

EUA

Escócia

EUA

EUA

Brasil

n* de casos

2

9

2

9

12

5

1

1

5

20

66

exara*» alte-
rados i%)

100

69

100

100 .

75

100

100

100

100

100
*

96

media das observações.



MATERIAL E HÉT0P05

i
Forpm estudados 2 grupos de pacientes.0 grupo I consistiu de 20

individuas com o diagnostico de ESP,do acordo com os criterios da As-

sociação Reumatologica Americana (ARA) ' (Tabsla 2 ).0s pacien-

tes fora» vistos de forma consecutiva ,à exceção de 1 caso (homem ris

50 anos que se nagou a fazer o estudo) .Todas apresentavam esclero-

dermia proximal.A media de idade foi de 53,8 ±11,5 (30 - 73) anos,

sendo 15 Kulherea e 5 hpoens .0 tempo medio de evolução da doença era

de 8,7 i 6,4 (1 - 20) anas.Daze pacientes apresentavam a forma CREST

(calcinóse,Raynaud,esõfago,esclercdactilia e teleangiectasias) e 8

• forma DIFUSA .Dezessete indivíduos eram da raça branca,1 da negra

e 2 nulatos.As características clínicas deste grupo,escores da disfa-

gia e RGE,achados radiológicas e medicação em USO sao vistos na Tabela

3 .

0 grupo II consistiu de 18 individuos consecutivos,tomados como

controle,cora diagnósticos variados de doenças reconhecidamente nao

8uto-imunes,vistos a nível awbulatorial,independente ria presença ou

nao tis queixas digestivas,e que aceitavam se submeter ao estudo propôs

to.A média de idade dos pacientes nests grupo foi de í>7,3 ±H,5 (21

a 78) anos,senda H mulheres e k homens.Dois individuos eram da raça

preta, 1 da mulata e o redante da raça branca.As característicos clí-

nicas, radiográficas e outros dados úa importância na caracterização

decí.--1 grupo podem osr vistos na Tabelü '* .Urna vez i\ua os pociarttejs do

grupo II foram vistos em ambulatório de Reurcatolocjia e Medicine In-

terna,explica-se a predominancia de diagnósticos reumstologicos na a-

irostra (Tabela ̂ >).



.205Tabela 2 - Critérios diagnósticos da ESP

1 .Esclerodsrrnia proximal (critério maior) -

esclerodermia em áreas mais proximais

que as articulações metatarsofalangia

nas ou metacarpofalangianas.

2.Fibrosa pulmonar.

3.Lesões puntiformes tís polpa digital.

¿t.Reabsorçao de extremidades.

5.EsclerodBCtilia.

* apenas o critério maior presente determina uma

sensibilidade de 91% e uma especificidade maior

que 99%.

* presença do criterio maior ou de 2 irv rores tem

sensibilidade de 92%.
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Tabula 5 - Diagnósticos dos pacientes no grupo II (controles),

Doença

Artrose

Peri-artrites

Sintomas gerais e inespecxficos

Diarréia viral

Bota crônica

Lorr.'jociatalgia

Distrofia simpático-reflexa

Brcnquite crônica

Hipertensão arterial

Tntnl

n" de casos

6

3

2

2

1

1

1

1

1

1B



Observou-se rigidamente os postulados da Declaração de Helsin-

que no que tange às normas eticas da pesquisa em "anima nobili" .

Foram excluidos do trabalho aqueles pacientes com diagnostico da

diabetes wel^itus.acalasia,espasma esofagianü difuso,contrações ter-

ciarias do esófago (presbiesafago),n;egaesufasa de qualquer etiología,u

so concomitante de drogas Cülinergicas D U anti-colinergicas e fárma-

cos com ação sobre o EEI ou sobre a motilidade do esófago.Nanhum tíos

individuas do grupo controle apresentava queixas compatíveis com doen

ça de Chagas ou provinha da area endêmica da mesma.

Todos os pacientes eram submetidos a um questionário padrão

de queixas clínicas,aplicado pelo próprio pesquisador.Constavam,alem

dos dados de identificação,o diagnostico principal e outros porven-

tura existentes,o tempo de evolução da doença básica,droyas em uso e

sintomatologia atribuível ao comprometimento esofágico DU a síndro-

me de 5jügran associada.

Para estudas de coeficientes ds correlação,atribuimos os seguin-

tes escores para o sintoma disfagia :

D = disfagia ausente

1 = disfagia para solidos

2 = disfagia para líquidos.

Uma vez que o sintoma disfagia se correlaciona com o transito,

mas este pode ser influenciado pela ccarrencia de RGE' .efetuamos

também a medida do escore de refluxo gastrn-esofágica,tal CDmo pro-

postD pur I-lemn e colaboradores :

Disfagia ausente = U

2 ou insnoa episodios por semana = 1

3 ou mais Episódios por semana = 2



Piróse ausente = 0

presente após as refeições = 1

presente após manobras de Valsalva = 1

presente na posição supina = 1

presente na posição ereta = 1

constante = 1

Regurgitação ausente = 0

manos de 1 episódio por semana - 1

menos de 3 episodios por semana = 2

3 ou mais episodios por semana = 3

Escore (soma tíos pontos) :

0 a 3 = leve

k a 6 = moderada

7 a 10 = severa esofagite.

Todos os pacientes do grupo I efetuaram exarre radiológico co-

vencional de esófago,estômago e duodeno,com hiato diafragtnático G

pesquisa de refluxo.Por motivos éticos e por nao ssr objetivo tío

estudo a comparação entre o método radiológico convencional,os pa-

cientes do grupo II nao foram subfile: .dos a essc exams.Os 3 casos em

que o examff radiográfico e descrito nos pacientes controles foram

solicitador em outras circunstancias,por outrun culeyaâ.e semanas ou

sno3 antes do estudo.

Para efeitos de analiso doy coeficientes de correlação com os

achados rr>diurjráfic:Dstutili/ou-ss a seguinte pontuação :



IA- t

0 = normal

1 = hernia hiatal ou RGE

2 - hipomotilidade distai ou dilataçaa

3 = estenose distal ou ulceraçao.

Utilizou-se câmara de cintilaçan GaincBatofórce CGR (frança),aco-

plada a computador CGR Ioac FIP3 e impressora digital Decurite III

(EUA),com gravação em disquetes de dupla face e dupla densidad».O

detector apresenta grande campo de visao,com diâmetro de 40 cm e coli-

mador paralelo de uso geral para baixa energia.

Como radiofarraaco foi usado o Tc-tíulfurcolóide.O Tc é mar-

cador radioativo ótimo devido 3 sua curta meia-vida,características de

imagem adequadas para 3 garna-camara,altas contagens e radiação acei-

tavelmente baixa para os pacientes ,Esta última característica per-

mite a repetição dos exumes sem maiores riscos,uma vez que a radiação

estimada chegando ao corpo,assumindo-se um3 dose administraria de 0,5

mCi e completamente absorvida,é da ordem de 5 a 6 milirad °.

Técnica da cintilografia ds trânsito esofágico

0 paciente permanece em jejum por no mínimo k a 5 horas c re-

129

cebe instruções para nao fumar antes da realização do exame.Um mar-

cador radioativo e instalado cem o auxilio de esparadrapo no lado di-

reito da cartilagem cricóide,limite anatômico topográfico do esófa-

go superior.Ssntado,recebe 4 ml de suco de frutas artificial,na tem-

peratura ambiente,que coloca em sua cavidade Dral.fJutn primeiro momen-

to,para ensaio,o líquido e puro.Durante o exame,e marcado com 5DQ uCi

de Tc-sulfurcolóide.D paciente assume a posição supina sob a gamy-

câmara,que permanece a sua frcnti3,c deglute sob comando,cm gole único



todo o conteúdo de sua boca.Q computador e acionado ao mesmo tonpu,

efetuando registros um urca matriz 64 x 64,cem contagens c fotos a rada

0,5 segundos a partir da deglutição inicial e por uni período tía 30

segundos (60 imayuns).Novamente sob comando,o paciente deglute *em

seco",isto e,o conteúdo de saliva que estiver na sua boca,ncs tempos

30,60,90 e 120 segundos,cam fotos sendo tomadas na mesma intervalo de

tempo.Uma ultima foto e feita com E S contagens registradas entre os

120 B 1B0 segundos,quando o exame B encerrado cota um total ús Sk ima-

gen n.

D paciente senta e lhe a oferecido liquido suficiente para lim-

par o esofa* i da radioatividade.Recebe então cerca ría 1,5 cm3 de ova

mexido e cozido ate ficer con* consistencia endurecida,marcado também

Com 500 uCi de fc-sulfurcolóide.Apú:. mastigar adequadamente o ali-

roento o procedimento descrito acima e repetida,com deglutição única do

bolo alimentar.0 percentual de ederencia cfa "* Tc-sulfurcolóidu ao 5-

' / 151

VO preparado desta maneira e de 02 ± 3 % ao cabo úe. 3 .horas ', sendo

todos os exalas efetuados no máximo apôs 1 hora dcpczime'ito.

D procedimanto foi repetido,para liquidas e para solidos,na po-

sição supina,em 5 pacientes,para analice da reprodutibilidade doa tem-

pos ds transito.Apôs terminados os exames na posição supina,G pacien-

tta efetuaram nnvos exames na posição sentada.Ü detector permaneceu en

tao as costus de examinando.

Analise 'MSI dados

A par da técnica acima deberita,modificada por nos a partir
?39 *

de Tolin et ai" ,efetuamos a ana-3 '.:.e rios dodos nas areas de interes-

se construidas paio cci^putodor conforme & técnica de Russell et ai

.Três áreas de ÍQIJ-J], superfície yao ca locadas nos terços proximal,



medio e distal do esófago,ao mesmo tempo cm que se observa a atividade

e qualquer movimento descendente tía radiação a partir da boca.contro-

lando-ss desta forma uma aquisição inadequada da dados proveniente de

uma deglutição nso comandada (Figuras 1 e 2 ).5ao construidas gráfi-

cos de atividade de radiação contra tempo para cada terço esofágico,o

que é impresso em papel serial juntamente com os valores de radioati-

vidade para cada tempo tía exposição (úk imagens),para cada terço e

para cada tipo de alimento (Tabela 6 ).

A partir dos gráficos e tabelas contagens da radioatividade pa-

ra cada tempo foram efetuadas 3 análises distintas :
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1 .tempo de transito esofagiano total * - definido cotro o tercpo

entre o primeiro pico de atividade na area proximal do Esófago e o de-

saparecimento de 90% do pico de radioatividade nas áreas medial e dis-

tal (a partir deatt* momento falaremos spanas em áreas 1,2 e 3 para

definir os terços proximal,msdio e distal respectivamente);
*1 no *1 /. £

2.percentual de retenção' '' - (5¿R£T) definido como o percen-

tual de radioatividade remanescente cm cada tutr.po e em cada terço

do esófago,em relação ao pico de atividade para aquele mesmo terça.Por

exe.T.plo,um pico de atividade de 500 contagens em área l e a exi itên-

cia de 50 contangens nesta mesma area ao cabo de 30 segundes,deter-

minaria um %RET de 10% para aquele dado tempo;
2393. taxa de transito esofagíano - (TCLAR au C.) DU taxa de cía -

reomento,definida pela fórmula :

Emáx
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1
#352*

2
3E

..

Figura 1 ~ Registro visual da exame de trânsito esofagiano,vendo-se cm

área 2 a maior concentração de bolo alimentar.As áreas retan-

gulares 1,2 e 3 representam os terços proxirnal,médio G distai Ú3

esofayo,respectivãmente.1 ¡3 = Bocn;2C = marcador radioativa sobre

a cartilagein criccjide;3E = Esôr ,e 4E = parte cio bolo alimen-

tar chegando ao Estômago.
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Tabela G - Tubulação coinputatioriznciB doõ darJc?. de t rans i t t ; d& l íqu idos pern

1 paciunt-:. L-tf A vemos a seqüência numerics dess quadrus obtidos ;

cm b,D tempu tlu crxpc^içczo de ct¡'Jo quadro ; ur,\ C aü cüntyQ¡;nü no

1/3 proximal do DHDfarp ; em 1) c E as contüyuína subru CJÜ tercos

mediu c distal,rrRp^ctivrrjtr.Ejntn.



onde :

Emáx = contagem máxima em cada terço esofágico

Et ¡ = contagem observada no tempo t

Ct = taxa de transito esofagiano em percentual,

Para a analise dos primeiros 15 segundos spás o pico da ativi-

dade maxima de cada exame,ccnsideramas cerno Emax o próprio valor de

contagens do pico de maxima atividade.Os valores foram obtidos a cada

2 segundos entre 1 e 15 segundos apos Emax.

3a para a analise dos dados spos deglutiçoes sucessivas,consi-

deramos como Emax a integral da curva ds radioatividade para cs pri-

meiras 15 segundos,sendo considerados apenas os valores spós a 25,3?,

4* B 5B deglutiçãas (equivalentes a CtSQ,Ct9O,Dt12D e Ct1OD segundos).

A taxa de transito nos da o valor inverso daquele obtido cot» o

?£RET,muito embora utilize a integral tía curva como Em=x para 03 tempos

mais tardios de observação,enquanto qua o *>RLT permanece utilizando

o valor do pico de máxima atividade cemo base de cálculo até o final

do estudo.

D limite inferior do esófago foi tíc?limit?do uisualmenta pelo sn

guio de entrada no fundo de bols3 gástrica.Nao houve qualquer movi-

mento retrogrodo da estomago para o escfago durante 05 estudos tis tran

21ito.quR pudessem confundir os resultados pela ocorrência de RGE . Ds

pacientes se submsteram apos a ICT estudo especifico ds RGE,que nao e

aqui relatado.

Além da análise quantitativo acima descrito,classificamos os a-

212
de acordo r;om Russull ct al en :

A.tragodo nurmal - existencia ite 3 picos distintos e íif;quñncinÍH



de atividade scbre B S áreas 1,2 s 3 ;

B. traçado adinámico - perca completa dos picos seqüência is, com

não progressão do bulo alimentar e tenspa tíe transito prolongado ;

C.traçado incoardenacío - tr.ultiplos picos do ativiciada,com trân-

sito desorganizada do balo alimentar e periodos de movimento retró-

grado ; o tempo tía transite e em çsral prolongado.

A taxa de decairaento da "" Tc-sulíurcoloide nao foi considerada

pelos seguintes motivos :

* o tempo de exame (3 minutas) foi o mesmo para todos os pacien-

tes ;
QQfft

* O decaimento do Te em 3 minutos 2 da aproximadas • • :e 0,5%,

insignificante E M relação aos resultsduo cbtidus ;

* nao e pratica corrente err: Msdicina Nuclear calcular o da^ai-
99tn —

mentó cio Tc BRT exames de duração muito curta ;

* nao e factível calcular o decaimento de 6fi imagens de 0,5 E»

(para o ternpo tís 0,5 a o decaimento e dü D,CQ1^/a).

A análise estatística foi feita cem os testes t pareado ou nao-

pareado de Student e estudo das coeficientes de correlação entre as

variáveis indicadas.Conoiderou-ss um alfa ds b%'
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RESUL-TAD05

"" •"' A avaliação radiográfica se mostrou normal em 30/5 dos casos do

grupo I (6 pacientes).Em 9 casos houve demonstração de hipomotilidade

- ' distai e em 6 de hérnia hiatal do tipo deslizante.Trás indivíduos aprg

sentaram alterações mais sevsras : 1 com sinais de esofaçite e ulca-

T ração e 2 com estenose distai (Tabela 7 ).

Sete pacientes (35%) nao se queixavam dn disfagia no grupo I,co£

tra 100% no grupo II.Em B casos com ESP a disfagia se fazia presente

apenas para sólidos (40%),enquanto qus em 5 (25%) ocorria também para

líquidos,sendo,portanto,mais acentuaria.

0 escore de RGE foi leve em 7 pacientes (3555),com notas de Ü a

3 ; foi moderado em 5 outros pacientes (25%),com notas entre k e 6,e

foi severo em B casos (40%),com notas acima de 7.

Nao houve correlação entre os escores radiografieos e os es-

res de RGE no grupo I (r = 0,2^).TBiTibém as demais características

clinicas,como idade,tempo de evolução,sexo,raça,nao se correlaciona-

ram com as queixas de disfagia ou RGE,ou mesmo com as alterações radio

gráficas.

Em 16 pacientes ds cada grupo efetuamos a análise qualitativa

dos gráficos obtidos (Tat1-1 : 0 ),observando-se apenas 1 caso conside-

rado normal no grupo I n: Ansito de líquidos,contra 15 casos do gru

po controle.Em nenhum pacit-nte com ESP foi normal D trânsito de só-

lidos,contra V casos no grupo II.Nao houvy correlação entre a seve-

ridade da sintomatologia,o tempo de evolução da doença o a ocorrência

ds padrões incoordenados ou adinSnúcos.l/ários casos do grupo 1 altera

m um padrão incoordenado no transita de líquidas para edinâmico no



abela 7 - «chatios radicyraticos um pucientes corn tsclerose Sistêmica Pro

gressiva(estudo do trato digestiva superior).

ACHADOS \

NORMAL

HXPDMCiriLIDAUE DI5TAL

HE*RNIA HIATAL

ESTENOSE D15TAL

ESOFAGITE COM ULCERAÇÀO

REFLUXO GA5TRÜ-ES0FÁGICQ

DIUERTÍCULDS*

NÚMERO DE CtâÜS

6

9

6

2

1

3

2

%

30

kS

30

10

5

15

10

* / r r

1 diverticulo de Zencker e 1 diverticulo em 1/3 medio.

Tabela B - Análiss qualitativa do trânsito esofágico,de acardo com Rus

sell et a r .

GRUPO REFEIÇÃO NORMAL INCDORDENADü ADINÁMICO

I.ESP Líquidos 6,3 % 50,0 % U'5,7 %

(20 casns) sólidos 0,0% 31,3% 68,7%

II.CONTROLES Líquidos 93,0% 0,0% 6,3%

(18 casos) Sólidos 56,3 % 6,3 % 37,5 %

Total de pacientes classificados em cada grupo : 16.

Os percentuais indicam o número tíe pacientes classificados cm cada
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Figura 3 - Grafico de contagens x tempo para reyiotros em turcos proximal,

médio e distal,am 1 paciente tío Grupo E5P. Notar em D e C an pa

drao incoordenario típico que ef¿ trensforma em adinámico com cá-

lidos ( E e F ) ,



Tabela 9 - Padrão do trânsito esofágico em pacientes com Esclerosa Sistêmica

212
Progressiva,formas CRE5T e DIFUSA,de acordo com Russell et ai .

FORMA

CREST

(12 casos)

DIFUSA

(B casos)

REFEIÇÃO

Líquidos

Líquidos

Solidos

Solidos

Líquidos

Líquidos

Sólidos

Sólidos

PADRÃO

Incoordenatío

Adinámico

Incoordsnado

Adinámico

Incoordenado

Adinámica

Incoordenado

Adinámico

N

7

5

6

6 •

3

I*

0

B

%

5B.3

M,7

50,0

50,0

37,5

50,0 *

0,0

10Q.0

1 paciente corn estudo normal.

Tabela 10- Tempo de trânsito esofagiano total.

GRUPO REFEIÇÕES x ± DP

I.ESP Líquidos 159,2 ± í*B,6 7,7241 < 0,DD1

Sólidos 173,0 ± 20,2 íf,25Vl <D,001

II,CONTROLES

Líquidos 31,1 ± 53,6

Sólidos 90,9 ± B3,7

media ± desvio padrão (cm segundos)

##
teste? t de 5tudent nuo-pareado
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COUNf/flRfcl1*'

20.00

Figura £» - Grafico ris contcgcns x tempo para registros em tsrços proximal,

médio e distal do esófago,para 1 paciente tío Grupo Contraiu.



Tabela 11 - Tempo de trânsito esDfagiano total. Exames repetidos na posição

supina em 5 pacientes e executado era ortostatismo em 6 pacientas.

GRUPO REFEIÇÕES x ± DP
•»

•A,EXm£S REPETIDOS

I.ESP Líquidos 178,0+1,29

Sólidos 176,9 ± G,05

B.EXAME5 EM ORTOSTATISMO

I.ESP Líquidos 17B,3 ± 0,98

Sólidos H3,6 ± 75,0

média ± desvio padrão (em segundos).

teste t de Student nao-pareado

0,75B0 nao significativo

0,3700 não significativo

D,9*»B2 nao significativo

1,6127 não significativo



Figura 5 - Tempo dè trânsito eso-

fagiana total.Médias e dssvios p£

üròas per grupos.

tTET (s)

160 ,

160

140

100 ,

80

"60 .

40 .

20 -
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>
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• i

m

•

i

1

, 159,2 ± 1.8,6

•

31,1 ± 53,6
»

c

•

Á

%

i 90»° t

* 173,0 ±

83,7
•

CONTROLES ESP

LÍQUIDOS

CONTROLES E5P

SÓLIDOS

20,2



transito de solidos.3a no grupo controle observamos o contrario : 1

caso cora transito de líquidos adinámico passando para incoordsnado

com solidos e 6 pacientes passando de normal com líquidos para pro-

longado e adinámico com sólidos,demonstrando a maior sensibilidade da

refeição solida em acusar alterações sub-clínicas da iratilidade esofá-

gica (Figuras 3e k ).

Os sub-grupos CREST e DIFUSA se comportaram de forma similar no

estudo,muito embora nao tivéssemos encontrado padrão incoordenado no

transito de solidos no sub-grupo DIFUSA (Tabela 9 ).

Tempo de transito esofagiano total

Houve diferença altamente significativa entre os tempos de tran-

sí to. esofagiano total (tTET) dor» grupos I e II,quer para líquidos quer

para solidos.Os pacientes com L5P demonstraram um retardo evidenternsn-

te maior do trânsito com os 2 tipos de refeições (p <. D,001) (Tabela

1D e Figura 5 ) .

Em 5 pacientes o tTET foi repetido cotr o paciente deitado e em

outros 6 casos com o paciente sentado.Nao houve diferença estatisti-

camente significativa nestas 2 circunstâncias,em relação aos exames

iniciais (Tabela 11 ).

Percentual de Retenção

Houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo ESP

e o grupo controle em relação ao Percentual ús Retenção 1%RET) das

refeições liquidas uu solidas.Isto ocorreu em todos os terços e sm



Tabela 12 - Percentual de retenção de refeições líquidas e salidas nos vários

terços B tempos. Diferenças entre os Grupos I e I I .

refeição tempo(s) t p

LÍQUIDOS

1/3 Proximal 15 2.BB24 < 0,01
30 2,8236 < Ü.01
60 2,7773 < 0,01
90 3,0275 < D,Dl

120 3.07B4 < 0,01
180 2,8008 • < 0,01

1/3 Médio 15 5,3746 < 0,001
30 5,9311 < 0,001
60 4,5601 < 0,001
90 4.7B72 < 0,001

120 4,8918 < 0,001
180 4,2270 < 0,001

1/3 Distal 15 5,5962 < 0,001
30 7,0425 < 0.D31
60 4,7633 <0,Uü1
90 4,4307 < 0,001

120 4,8157 < 0,001
180 3,7961 <D,001

5ÜUD05

1/3 Proximal 15 4,2995 < 0,001
30 3,9519 < 0,001
60 3,7149 < 0,001
90 3,5915 <0,01

120 3,5903 «0,01
100 2,8880 <0,D1

1/3 Medio 15 6,6027 <D,D01
30 4.9D3B <0,001
60 3,6369 c0,001
90 3,6674 c0,001

120 3,9009 c 0,001
180 3,6672 c0,001

1/3 Distai 15 3,B336 c 0,001
30 4,8006 <0,001
60 3,5531 <0 f01
90 3,2435 c0,01

120 3,2292 <0,D1
180 2,9944 <0,01

teste t de Student nio-pareado ( t calculado)



todos os tempos considerados (15,30,60,90,120 e 180 segundos),com um

p<D,01.Em areas 2 e 3,no entanto (terços medio e distai),a diferen-

ça foi ainda mais significativa (p<0,001) (Tabela 12),atingindo os só-

lidos valores percentuais acima de 100% em area 3 (Figura 7 ) devi-

do ao nao esvaziamento parao estomago e ao aporte de maior volume de

alimento a partir dos terços mais proxlmais.Tais valores encontram a

equivalência nos números negativos da Taxa de Clareamento vistos na

mesma area,também com solidos (ver adiante),evidenciando a similitude

de achados pela semelhança matemática das duas formulas.

Nas Figuras 6,7 e 0 e Tabela 13 temos os valores médios e des-

vios padrões dos /óRET para cada tempo de observação,cada terço do esó-

fago, cada tipo de alimento e nos dois grupos de pacientes examinados.

Devido ao melhor poder discriminative do %RET em relação ao tTET,

utilizamos estes valores para verificar as diferenças existentes en-

tre o uso de refeições líquidas ou solidas para uni mesmo paciente (Ta-

bela 14).Observamos que no terçD proximal nao há qualquer diferença

entre o uso de alimentas líquidos ou sólidos,quer nos controles,quer

nos pacientes com ESP.No entanto,a diferença passa a ser significativa

no 1/3 médio do próprio grupo controle (p<0,05),uma vez que os líqui-

dos têm trânsito normal mesmo em posição supina,mas os sólidos - tal-

vez por sua própria densidade - sofrem um retardo considerável.Esta

diferença de fato desaparece no grupo ESP,denunciando a existência de

problemas já na passagem dos líquidos,que sofrem então retarda seme-

lhante ao dos sólidos,No 1/3 distai,tanto nos controles quanto nos pa-

cientes com E5P,volta a haver significativo retardo dos sólidos em re

laçao aos líquidos (p<!?,DD1).

3a nos 6 examos executados em ortostatismo (Tabela 15 ),a com-



Tabela 13 - Percentuais de retenção para trânsito de líquidos e sólidos nos terços proximal,»èdio e distai do Esófago,

LÍQUIDOS CTI

TEKPO(seg.) CONTROLES ESP CONTROLES E5P

1/3 PROXIMAL

15

30

60
90
120

5,3 t 4,0
5,1 ± 4,0
3,9 ± 1,6
3,3 ± 1,5
2,9 ± 1,4
2,3 ± 1,3

19,5 ± 20,7
16.5 ±16,7
13,7 t 14,8
14.6 ± 15,7
13,4 ± 14,3
12,2 ± 14,2

9,5279 <0,001 6,7 ± 10,8
6.2 ± 9,4
4.3 ± 4,7
3.4 ± 5,2
2,7 t 4,3
1,9 ± 2,7

26.6 t 16,7
25,3 t 18,5
14,5 ± 10,7
1Z.2 ± 9,1
10.7 ± 8,5
B,4 ± 9,2

3,7035 <0,01

1/3 HtDIO
15
30
60
90
120
160

21.2 ± 30,2
18,7 ± 25,9
10.3 t 7,1
8,0 i 5,6
6,6 i 4,1
5,4 i 3,2

65,3 ± 19,8
61,6 ± 18,4
41,3 ± 2B.1
40,0 ± 27,9
40,2 ± 2B,9
32,8 i 27,3

5,8131 <0,001 25,6 t 29,4
24,8 ±32,2
15,4 ± 18,4
12,3 ± 15,6
9,7 ± 15,1
7,5 i 11,4

74,2 ± 13,B
67,5 * 20,9
45,2 ± 27,7
39,8 ± 27,9
39,0 ± 20,3
30,2 t 23,7

4,2780 <0,01

1/3 DISTAL

15

30

53

SO,

120

150

13,6 ± 7,0

10,4 ± 6,9
11,9 i 7,8
11.4 ± 7,5
9,0 ± 4,7
9,3 * 5,4

53,0 ± 29,0
54.4 ± 25,7

41.5 ± 25,2
39,9 ± 25,3
40,0 ± Z6.9
38.6 t 30,1

11,2027 <0,001 35,3 ± 17,9
30,5 ± 26,3
32,3 ± 35,7
31,2 ± 33,3
29,5 t 41,9
22,2 t 20,2

35,3 ± 26,1
65,1 ± 19,2

83,9 ± 50,a
116,1 *104,5
137,8 ±136,8
139,6 ±163,8

4,9599 <0,01

rsaia * dssvio pacrao.
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Tabela 14 - Diferenças no Percentual de Retenção observadas para um mestra

paciente ingerindo primeiramente líquidos e,após,sólidos.

AREA ESOFÁGICA t * D

CONTROLES (N=1B)

1/3 PROXIMAL

1/3 MÉDIO

1/3 DIGTAL

0,4971

2,2210

6,4890

nao significativo

<0,05

<0,0D1

ESP (N=20)

1/3 PROXIMAL

1/3 MÉDIO

1/3 DISTAL

0,7460

1,9200

6,4B7ü

nao significativo

nao significativo

<0,001

teste t de Student para dados pareados

Tabela 15 - Percentual de Retenção de líquidos e sólidos em 6 pacientes

do Grupo ESP.Exame em ortostatismo.

TERÇO ESOFÁGICO

PROXIMAL

MÉDIO

DISTAL

i», 6860

0,4240

3,7780

<0,001

nao significativo

<0,001

•teste t pareado. Calculo feito com base nas observações aos 15,30,60,90,

120 e 1BD segundas em cada indivíduo.



Tabela 16 - Efeito da gravidade sobre o Percentual de Retenção. Análise dos

dados obtidos em ortostatismo confrontados com aqueles obtidos

em posição supina.

AUMENTO | TERÇO ESDFÁGICD

LÍQUIDOS 1/3 PROXIMAL

1/3 MÉDIO

1/3 DISTAL

SÓLIDOS 1/3 PROXIMAL

1/3 MÉDIO

1/3 DISTAL

*

0,3300

5,6000

3,9490

4,7600

4,7330

2,5600

P

nao significativo

< 0,001

< 0,001

< 0,001

<0,001

<0,D5

teste t nao-pareado



paraçao dos %RET entre líquidos D solidos demonstrou e passagens niti-

damente mais rápida dos líquidos no 1/3 proximal (p < G,001).No terço

médio os dois tipos de alimento se eqüivaleram,enquanto que no terço

distai os solidos sofreram retenção mais acentuada (p <0,001).

A avaliação dos dados relativos aos exames em ortostatismo e

sua confrontação com aqueles dos exames em decúbito também demonstrou

nítida diferença.A força da gravidade teve efeito significativa na ma

lhor performance dos casos examinadas em ortostatismo,à exceção dos

líquidos ern terço proximal,os quais demonstraram idêntico comporta-

mento (Tabela 16).

Taxa de Clareamento (TCLAR)

0 método analítico que permitiu bem evidenciar os fenômenos ccor

rendD nos primeiros 15 segundos de exame foi a TCLAR.Na Tabela 17 e

Figura D estão registradas as medias e desvioes padrões para liqui-

dos,entre 1 e 15 segundos apôs ser atingido D pico máximo de ativida-

de com a primeira deglutição.Observa-se aqui também as diferenças bas-

tante significativas entre os dois grupos estudados,para todos os ter-

ços e tempos.0 mesmo pode ser dito em relação aos sólidos (Tabela 10

e Figura 10).

A mesma análise efetuada após varias deglutiçoes (Tabelas 19 e

20 e Figuras 11e12) demonstrou diferença significativa no 1/3 pro-

ximal para líquidos aos 90 e 120 segundos,com menor TCLAR no grupo

ESP.O mesmo ocorreu aos 12ü segundas em 1/3 medio para solidos.Foi

no 1/3 distai, no entanto,que tanto com líquidos quanto com sólidos

observamos as diferenças mais significativas,com um trânsito esofa-



' - laxa ce Liaroüinarixo iwtjpara os primsiros ib segundos epas o pico

de máxima atividade para ceda terço esofágico;trânsito da líquidos

TERÇO ESGFftGICOlTEKPfKsBg.) CONTROLES ESP »*

1/3 PROXIMAL

1
3
5
7
9
11
13
15

81,7 ± 9,2

95,1 ± 3,6

91.1 ± 15,9

94,9 ± 5,9

91,3 ± 15,1

95.2 t 3,3
93,6 ± 6,7
94.3 ± 5,1

73,7 ± 15,0 4,603

82,7 ± 11,7

B2.Q ± 14,3

B4,1 ± 16,1

•83,9 ± 16,5

B3,B ± 17,2

B4.7 ± 17,1

B5,7 ± U , 2

<0,001

1/3 KÉPIO

1

3

5

7

9
11

13

15

1/3 DISTAL

1
3
5
7
9

11

13

15

39.2 ± 21,5

77.5 ± 21,4

91,*» ± 11,9

65.3 ± 26,8

80,<f ± 36,2

76,3 ± 32,5

?ít,1 ± 33,7

75.6 ± 20,5

31.3 ±19,5 B.U51

29,0 ± 30,í»

20.4 ± 44,9
27.5 ± 31,3

26,9 ± 36,8

26,S ± 31,3

26,0 ± 37,0

31,3 t 2B,9

<O,QD1

31.0 ± 25,4

63,5 ± 24,4

80,5 ± 12,B

79.4 ± 21,8
B4,2 ± 9,9
65.5 ± 8,2
84,3 ± 9,6
85.1 ± 8,6

20.1 ± 11,0 6,238

33,3 ± 15,5

40,6 ± 33,0

30.2 ± 32,0

31,6 ± 28,6

34,B ± 32,0

26,8 ± 29,4

23,5 ± 26,4

<0,001

medía ¿ desvio padrão.
## ~ r ~

te3te t nao-pareado entre as medias de observações noa 2 Grupas.



Tabela 1B - Taxa de Clareamento (Ct) para os primeiros 15 segundos após o '

pico de máxima atividade para cada terço esofágico.Trânsito de

sólidos.

TERÇO ESGFAGICOlTEKPOUeg.) CONTROLEIS ESP * •

1/3 PROXIMAL

1

3

5

7

9
11
13
15

65.6 ± 20,5

92,2 ± 10,9

94,1 ± B,6

93.4 ± 11 ,4
94,0 ± 10,3
93.5 ± 10,9
93.7 ± 12,Q
94,4 ± 8,5

47,0 t 26,5
57,9 ± 35,2
66.4 ± 26,2
58,0 ± 54,3
73,2 t 16,1
.1,8 ± 20,5
75.5 ± 19,2

66.9 ± 50,2

5,216 . <0,001

1/3 M&IQ
1
3
5
7
9
11
13
15

23.5 ± 13,5 16,0 ± 12,8
6B,2 ± 30,2 14,5 ± 22,6
75,2 t 34,7 -15,4 ± 64,7
7B,9 t 29,5 -19,1 ± 60,8
77.6 * 30,9 -8,2 ± 52,2
77,6 ± 32,5 -1,9 ± 53,4
78,0 ±31,3 -1,8 ± 57,7
B0,2 ± 29,1 -2,4 ± 58,3

8,928 <0,001

1/3 DISTAL
1
3
5
7
9
11
13
15

24,1 ± 11,7

63.3 ± 25,6

72,ü ± 25,1

72.4 ± 27,7

72,9 ± 27,4

72,9 ± 28,2

72,6 ± 29,1

67,4 ± 34,7

20,8 ± 8,7
26,8 t 15,0
25,5 t 15,B
21,4 ± 21,9
12,1 t 32,0
-0,6 ± 47,4
12,B t 31,5
11,0 ± 34,1

7,181 < 0,001

média * desvio padrão.

teste t nao-pareado entre as medios de observações nos 2 Grupos*«*



Figura 9 - Taxa de Clareamento (Ct) para trânsito de líquidos.Registro doa primeiros 15 segundos

após o pico de máxima atividade em cada 1/3 do esófago.
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Figura 10- Taxa de Clareamento (Ct) para transito de sólidos.Registro dos primeiros 15 segundos após

u pico de máxima atividade em cada 1/3 do esófago.
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Tabela 19 - Taxa da Clarearasnto (Ct) apcs várias deglutiçoes sucessivas.Trân-

sito de líquidos.

TERÇO ESOFÁGICOJÍi» DE 0EGLUTIÇCE5*

1/3 PRDXIHAL

3
k
5

1/3 HÍDIQ

2

3

4

5

1/3 DISTAL

2

3
4

5

•
CONTROLES**

62,4 ±

66,4 ±

70,7 ±

72,2 ±

53,3 ±

63,8 ±

65,6 ±

7if,9 ±

6i»,2 ±

66,3 ±

67,9 ±
72,1 ±

15,3

12,0

12,5

12,1

Zk,3

23,1

21,6

13,9

21,1

19,4
19,5

H,5

ESP

43,7
41,2

44,B

56,1

57,2

57, B

58,2

72,0

32,5

30,2
31,8

53,7

t 31,7

t 33,1

t 29,7

t 29,7

i 13,5

± 15,6

± 14,8

í 10,4

± 43,3

± 54,3

± 55,7
± 33,8

P

NS

<O,05

<O,01

NS

NS

K5

N5

NS

<O,Ü5

<0,Q5

<0,05
MS

deglutições 2,3,4,5 correspondem respectivamente a Cí60,Ct90,Ct120 e Ct160.

media ± desvio padrão.

NS « não significativo.



Tabela 20 - Taxa de Clareamento (Ct) após varias deglutiçoes sucessivas .Trân-

sito de sólidos.

TERÇO ESOFÁGICO | N» DE DEGLUTIÇQES*

1/3 PROXIMAL

2

3
l»

5

1/3 MÉDIO

2

3

k

5

1/3 DISTAL

2

3
U
5

CONTROLES**

75,6 ± 17,7

79,8 ± 1 8 , 1

BI.,2 ± 14,1

B7.5 ± 11,6

71,7 i 25,3

74,2 ± 26,3

B0.6 ± 21,0

Bi»,6 t 14,6

'33,1 ± 57,9

33,3 ± 62,7

35,9 ± 69 f2

51,0 ± 42,6

ESP

67,3 t 16,2

68,4 ± 17,7

72,7 ± 16,B

82,9 ± 9,2

55,3 ± 29,9

57,4 ± 30,3

56,3 ± 35,3

73,4 t 19,B

-17,2 ± 40,9

-31,0 ± 54,9

-52,1 ± 78,1

-10,0 i 65,2

P
•

NS

ris
us
us

us
us

<0,05

us

<0,05

40,01
<D,01

<0,01

deglutiçoes 2,3,4,5 correspondam respectivamente a Ct.6D,Ct9O,Ct12D e Ct1BD.
** , .
media ± desvio padrão .

US = nao significativo.
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giano extremamente prejudicado no grupo ESP.Os nutneros negativos enccn

trades retratam nao apenas o nao esvaziamento dos solidos para o es-

tomago, mas principalmente a chegada da um maiar volume de bolo ali-

nsntar a partir dos terços mais proximais do esófago.Em renhum momen-

to evidenciou-se RGE na análise dinârr.ica dos registros.

Coeficientes de Correlação

Para o estudo das correlações entre os varios achados utiliza-

Ros os escores descritos ero Material e Métodos e a TCLAR,._n sülidosCyi^

de Taxa de Clareamento acima) no 1/3 distai dos pacientes com E5P.

Nao foi observada qualquer correlação cair o tempo de evolução da doen-

ça (r = D,2),achadD5 radiológicos (r = D,1),escore clínico de disfagia

(r = 0,1),escore clínico de RGE (r = D,2) ou tTET (r = 0,2).



DISCUSSÃO

A ESP é una doença qua primariarasnte afeta mulheres de «teia

idade ,com uroa prevalência iguel em caucasianos e negros' >0 estudo

30 -

de 261 casos vistos por Campbell & Le Roy mostra,no entanto,uma maio-

ria de Bffio de pacientes da raça branca,o que mais se eproxima de nos-

sapropria casuística.A baixa incidencia de 2 a 12 novos casos por mi-
^~ u L. w * ^ 161,162,230
lnao de habitantes por ana revela que a doença e incontuin.Tal

número,em verdade, encontra-se provavelmente subes timado, urna vez que

é difícil a detecção precoce do acemetimento visceral,principalmente

quando este é leve .Isto seria particularmente ds importância clí-

nica naqueles casos qua cursam,pelo menos "ab initio",sem envolvi-

do 197,199,20^

roento cutâneo

0 desenvolvimento de métodos diagnósticos mais sensíveis e es-

pecíficos, de melhor relação custo-beneficio e baixa invasividade tem

propiciado grande avanço na detecção de formas mais brandas ou iniciais

de colagenoses,mormente graças ao rápido avanço nas areas da Inunolo-

gia e Medicina Nuclear.Tal situação traz ao médico a possibilidade do

diagnóstico mais preciso e precoce,de grande utilidade na condução

da terapêutica e com significativa melhoria do prognóstico destes

indivíduos.
ã ã éA situação não é diversa na ESP,onde o acometimento visceral po-

^ • , • .i * •* ,• 163,2Ü6 . . A

dera evoluir de forma muita3 vezes maligna ,e onde a interven-

çao terapêutico precoce poda alterar uma evolução amplamente tícsfavo-

rávelttrazendo o paciente a condições clínicas adequadas

Uma vez que o acometímonto esofágico nao traz,na grande maioria

dos casos,a evolução ao óbito,mas se encontra prusente em cerca da



•in

90S» dos pedentes quando ce utilize» critérios inunomátricos e radio-

grafieos típicos da doença,seria extremamente interessante o desen-

volvimento de um ire tocia diaynastica para o comprometimento esofágico

da ESP que fosse ssnsível,específico,de baixo custo,fácil execução,

oca reprodutibilidsde e,principalmente,quantitativo.Esta última carac-

terística e fundamental,tendo em vista seu peder discriniinativo,cicem-

panhamentD evolutivo seriado da terapêutica e a inexistência de outros
• 212

métodos com tal propriedade no momento ' .

Assim e que a cintilografia do trânsito esofágico vem assurcindo

um papel de relevo na detecção das desordens motoras do esófago,graças
52 30 212 239

a sua grande sensibilidade * * ' ' ,sua capacidade de se valer de

métodos tao fisiológicos quanto a ingesta de urr,a refeição norsna.1 para

o indivíduo e de sua grande reprodutibilicíade' ' *".Alera,e claro, de

permitir a análise quantitativa dos fenômenos envolvidas ns peristal-

se e atuação esfineterica do esófago.

0 método tem sido utilizado nao apenas na avaliação do te;&po rie
* - . * . . . , , * 12,7í»,1D.'s126,1í.5,150,';37,155,212,230,transito e de desordens motoras » * » » » » » » » »

1 ,mas também em lesões orgânicas ' ' do tipo obsí;rutivo,re-

., . .- . 79.112.U7 -n9,158,165 . . . -ffluxo gastro-esofagico e estudos do esófago na

acalásia ' ' .inclusive do ponto de vista da efeitos da terapêuti-

ca.Apesar dos resultados promissoras,em pelo menos uma serie tie 16 pa-

cientes com esufagite isolada a técnica se mostrou ircnos sensível qua

a endoscopio : um estudo norrcal nao excluiu patologia esofágica sig-

239 • •

Tolin et ai foram os primeiros a demonstrar que a técnica rrin̂

tilugráfica era 1GOvb snnsival pora a detecção cie a] teraçous Bííofayí-

cas comprovados peln manemstrie na ESP .Air.-»; ÍÍÍDSO,O exame com radio-



nuclídt'QS consegue detectar alterações em muitos CHSDS cum raanometria

normal ' * * .Em noss3 casuística também todos os exames condu2Í-

rios em pacientes esclercd^rnàcos foram alterados, mui to er.ibora era una

paciente cem 3 anos de evolução o transito de líquidos pudesse ser con

siderado normal.Eteste ceso.de qualquer maneira,o trânsito de sólidos

estava definidamente alter ado. Garg et ai encontraram tĉ bera 1 caso

com tTET normal com a utilização de líquidos,mas nào relatam o tempo

de evolução da doença.

A exemplo de todos C3 outros métodos desenvolvidos para o diag-

nóstico dos distúrbios metores da esófago ,a cintilografia não exi-

biu correlação cem as queixas clinicas dos pacientes,mostrando a varia

bilidade da respota subjetiva individual ao processo mórbido,mas tam-

bém a dificuldade de se detectar de forma fidedigna cs Eventos mu-

táveis e variáveis de um órgão dinâmico como c esófago,em um estudo

transversal.Desta forma,u.-? teste que se mostre prolongado.tr.as ainda

coordenado.poderia eventualmente assumir características tía incoerde-

nação grosseira na vigencia de um RGE ' ou de um fenôpsno de Rsy-

naud sistêmico.Tais possibilidades nao foram estudadas no presente

trabalho.

0 alimento líquida eu solido mimetizo a fÍ£>iologia normal do ór-

gão de forma perfeita,nas nao ha relato na literatura da seu uso com-

parativo numa mesma serie de pacientes.Holloway & McCallum' sugerem

que um bolo líquido pads nao prover uma provocação verdadeira da fun-

ção esofáyica,considerando que sería importante demonstrar que anor-

malidades sutis podem aparecer cem o uso úa um bolo &ólido.Kjollén

et ai ,por outro lado,mostraram que a cintílcrjrafio de bolo solido

na posição freta em asmáticos possui baixa sensibilidade r.n detectar



disfunçau esofágica.

Nossa preocupação foi encontrar uni alimento sólido que,incor-

porado ao' Tc-sulfurcoloidatperntitiss3 uma aderência ótima durante

o período de estudo.A marcação de fígado de galinha win vivo",embora

a mais perfeita do ponto de vista técnica" (o fármaco é injetado end£

venosamente e sofre absorção rápida pelas células de Küpffer),é de e-

xecuçao difícil,exigindo a manutenção da um aviario perto rio labora-

tório de Medicina Nuclear.Ma Tabela 21 vemos que a aderência do ovo ba

tido ao Tecnécio.após 3 horas,foi muito boa quando comparada aos valo-

res obtidas com o fígado "in vivo'.A hoircgeneização mecânica do bo-

lo sólido na' boca dos dos pacientes e a deglutição sob comando de to-

do o conteúdo,logo apôs seu preparo (nenhum dos exames foi executado

tm período maior que 1 hora apôs o cozimento dos ovos),garantiram,a

nosso ver,a fidedignidads? das contagens registradas.0 tempo de exame

tambern nunca excedeu os 3 minutos,sendo então o problema da aderên-

cia de menor importancia aqui que em estudas de transito gástrico.
"7*7

Fisher et al que capsulas semelhsntes a medicamentos ou cu-

bos de fígado rr.arcadus,quando ingeridos sam agua,podem permanecer por

várias horas nu esófago de controles,sem que estes se dêem conta.D

trânsito é mslhor,com sólidos,n3 posição ortostatica e se os pacien-

tes ingerem um pouco d'água, previamente, corno "lubrificante".Nossas

observações no grupo controle sao similares para sólidos,mas em in-

divíduos muitas vezt.'S sintomáticos.Alam disso,muito embora P S tempos

de trânsito não diferissem,03 números dus percentuais de retenção e

taxa de clareamento foram significativamente diutintos (p <. 0,001) ao

nível de terço distai do eyofaijo,com insfiescia total de clareameoto

rios casos f.5P(Tabulas 12,17 e 1ü).Quanto aos exames em ortostatiütno.a-



Tóbela 21 - Estabilidade de alimentos morcados em partículas picadas até

3 mm para simular mastigação e colocadas a 37°C em suco gas-*
* 1 K4

trico humano (média tie 33 amostras)'

ADERÊNCIA OVO FÍGADO

Tc - OA Tc - SC Tc - ftAA Tc - H5A "in vivo* Injetado Superf.

56 IHICIAL 9B 92 96 90 99 93 93

% APÓ5 3 H. Eft ± 6 82 ± 3 B2 ± 9 7*» ± 9 90 í 1 B7 í B 8t» ± 9

DA * ovalbumina (aderência oístida por método clctrolitico)

SC = sulfurcolóide (método utilizado neste trabalho)

HAA s macroagregados de albúmina

H5A = albúmina plasmática humana



presentatn validade diaynnstica igual aos efetuados em decúbito (Tabe-

la 16) e sao de técnica mais simplificada para os pacientes,pelo menos

em nossa serie.

Os primeiros 15 segundos já trouxeram a melhor discriminação en-

tre os dois grupos estudados,cora diferenças significativas a nível

de p<0,001 em todos os terços e com o uso da refeições sólidas ou

líquidas.Para tal analise,foi adequado o uso da taxa de clarearcento

(Tabelas 17 e 1B),a qual.no entanto,nao se mostrou tj*o útil na aná-

lise das deglutiçoes sucessivas.Nesta últirco caso (Tabelas 19 e 20) a

significancia estatística caiu para p<Q,ü5 e nao existiu em todas as

observações.Ds valores do percentual de retenção foram discrimina-

tivos entre os 15 e 1B0 segundos para todos os terços,tempos e tipos

ds refeição,parecendo portanto urn rcstodo de analise adequado em es-

tudos mais prolongados,quer com líquidos (p<üfDQ1),quer com sólidos

(p<0,01) (Tabela 13).Tais diferences entre cs dois métodos de análi-

se nos exames tardios podem ser tísvido à formulação matemática,uma

vez que utilizamos a intsyral da curva doa primeiroo 15 segundes co-

mo Emáx para a Ct e o valor absoluto tío 1 s pico de máxima atividade

para o '¿REÍ.

Ja os valores do tTET e a analise qualitativa nuo se mostraram

úteis para discriminarmos os individuos dos dois grupas.O estabeleci-

mento dos tempos de tránsito para cada terça poderia ter auxiliado
i

neste centirio ' ,mns pareenu-nos qus os atados &.: retfjnçaa o cla-

reamento utilizados sejam mais informativos.ü tTET é sensível e po-

deria ser empregado coma método de •'Gcrcuninçj" rápido,predizendo a-

queles indivíduos nos quais uma analisa maio pormenorizada SÜ tor-

ne indispensável,A analisa qualitativa n;in ¿ave trazer benefícios diaçj



nósticos,una vez que esta demcnstroda a presença de alterações severes

da esófago,ainda com cuordenaçoo das ondas peristálticas e relaxa-

_i rr-r j i . • - 136.2ÍJ2 n ' .

mentó do ELI com a deglutição .Em nosso serie encontramos uma

grande variebilidads nos padrões,úu acordo com o tipo tís alimentação,

sendo que em alguns casos observamos inclusive a passagem de um padrão

incoordenado com líquidas para um pedrao adinámico cem sólidos (pa-

cientes 12,14 e 16 - vide Tabela 3 ).O inverso ocorreu apenas em 1 ca-

so. Um padrão incoordenado,portanto,nao significaria uma maior gravi-

dade da lesão esofágica,cono se poderia supor,mas estaria mais na de-

pendência do tipo ds refeição utilizada.

A presença de apenas 65% dos pacientes do grupo ESP com disfo-

gia e de 7U,í de alterações radiográficas está de acordo com a lite-

ratura, salientondo-ss,desta forma,ainda mais o valor diagnóstico da

cintilografia,que se mostrou alterada em todos os casos.t bem verda-

de que o estudo nao foi desenhado para bstabslecer-se comparações en-

tre a técnica cintilagráfica e a radiográfica,mas pensamos ser pouco

provável que as radiografias pudessem mostrar uma positividad? rnuito

maior com o uso de métodos epidemiológicos adequadas para tal fim (uso

ds cine-esofagografia sempre pelo mesmo técnico,cem análise criterio-

sa por mais de um radiologista "cego" para o conhecimento dos pacien-
177

tes em cada grupo).Kjellén et ai encontraram disfagia ran 17% de

uma população com 55 anos de idade.Nao nes surpreende,portanto,o acha-

do de ^ pacientes sintomáticos (22yj) no grur̂ p controle,cora queixas de

azia e média de idade tís í»7,3 cnos.Terrbem c importante frisar c;ur; ar»

achados nao devem ser atribuidos a idade,ja qufj nao houve evidências
20

de maior tTET no estudo de Blackuell et ai nos pacientes dej maior
faixa etária.



' Quanto oos critérios clinico-epidcnriolóyicoa qua levarom a es-

colha tlu grupD controle,podemos dizer que dificuldades podem surgir

quando pacientes utilizados pura descrever vantagens de um teste diag-

nostico sao diferentes daqueles em qua o teste sera empregada.Exce-

to quando se pensa em emprega-la para "screening",nan ha necessidade

para tal teste diagnóstico,ja que a diferença entre pessoas saudá-

veis e doentes é usualmente óbvia mesmo cem o teste .0 que usualmente

o clínico necessita é de um teste que distinga entre um grupo de doen-

tes B outro com sintoxas similares,todos cora a suspaita de ter de-

terminada doença.Ora,como a prevalência tíe queixas e achados relativos

ao esófago e alta na população geral precisamos saber ss o teste em

voga é útil para distinguir as alterações devidas a uma doença espe-

cifica,no caso a E5P,daquelas devidas a um achado fortuito e ocasio-

nal num paciente com ESP.O exe;r,p.lo obvio e o tíu paciente com hér-

nia hiatal e esofogite de refluxo e qun venha a desenvolver E5P.Des-

te modo,optamos por estabelcer a comparação dos achados na E5P cem a-

quales e¡n um grupo nao selecionado de indivíduos com ou sem sinto-

mas gastrintestinaisjde forma a colocar em cheque o pocísr discrimina-

tive do método.E,mesmo,seu valor ja se encontra estabelecido de furina

tranquila em discriminações contra um grupo controle sssinterratico

' (o qual nao equivale ao que o msdico ve em céu tíia-a-dia).

Tais estudos com prevalência ds 5C/í da doença cm questau trazem resul-

tados espurios quanto a valores preditivos pacitivor, e negativas (os

primeiros estarão falsamente elevados),servindo apenas paro determi-

nação de sensibilidade e especificidade

Um próximo passo impor tan tf: na validação do matudu e sua confron

taçüu com os resultados em pacientes cc:n outras colagonoses (vnja



página 22,inespecificidade das lesões esofágicas),quando então se pode

ria determinar o valor clínico do teste cintilografico de transito

esofágico,dentro dos principios epidemiológicos acima expostos.0 pro-

blema do diagnóstico diferencial cem a acolásia já foi solucionada por

212 - -

Russell et al ,que demonstraram idéntico padrão de transito que o

encontrado na ESP,porém com significativa entrada do balo alimentar,

em pacientes esclerodernicos,na bolsa gástrica,tanto na posição supina

quanto ereta.
113

Em um estudo recente ,Hallat¿ay et al ' obtiveram valores da sen-

sibilidade e especificidade de 70% e 775í respectivamente,ew uma se-

rie de pacientes com diversos diagnósticos.Utilizaram-se apenas do

tTET como método discriminative0 uso de refeição solida permitiu que

a .sensibilidade chegasse a 100A> em nosso estudo (Tabela 22 ),porém

corn especificidade de apenas 5Oy¿.3a a utilização de líquidos mantém a

sensibilidade no aceitável nível de 95;¿ e eleva a especificidade a

By% (Tabela 23).demonstrando sua maior versatilidade no diagnóstico

diferencial nesta série estudada.

Podgria se especular que o radioafanrsco estivesse se aderindo

à mucosa inflamada e trazendo resultados tsp"jrios,mas isto ficou com-

provado cerno nao acontecendo pelos estudos de Tolin et al e Kjellén
130 /

et ai' .A contagem residual,mínima,sobrs o esofaga,pcda no entanto

ser devida à aderência do radionuclícieo à mucosa esofágico,uma vez

que as taxas residuais de contagem mostram um decréscimo negligí-

vel com düglutiçcsã rup&tidas (liquidas ou "secas")' .Desta forma,ta_L

vez o poder discriminative) do exame melhorasse caso utilizássemos va-

lores diversos para Ct e £flET,o que nao foi executado visando a posui-

bilidatit; de nstabülECurmcs comparoçociã cem os achadas da literatura.



22 - Tóbela 2 x 2 para refeições solidas,utilizcnda-se tTET cuno

teste diagnostico.

Presente Ausente

Positivo

TESTE

Negativo

20

0

9

9

Tabela 23 - Tabela 2 x 2 para refeiçcps líquidas,utilizando-se tTET co-

ma teste diagnóstico.

Presente Ausente

Positivo
TESTE

Negativo

19

• 1

2

16



que classicamente se utilizam dos valores críticos de Ct e de

da orden de 9Díú e 1ü¿6 respectivamente.

Mesmo com os pacientes em pcsiçao supina para a eliminação da

gravidade coroa força auxiliar no trânsito,encontramos diferenças sig-

nificativas nos valores dos terços proximais do esófago,onde teori-

camente a força faríngea é predominante na propulsao.Isto puderia es-

22 123 142 19*» 251tar de acordo com os achados de alguns autores » » » » ^qUe

encontraram accmetimento da musculatura estriada em pacientes com E5P,

muito embora a prevalência em nossa série de tal distúrbio seria então

bem maior,o qus exigiria estudos diagnósticos manométrico3 e anátomo -

patológicos para comprovação.Uma vez que nossa série apresenta 20 pa-

cientes com ESP,praticamente a metade de todos os cesos estudados na

literatura até o presente,poderíamos explicar taÍ3 achados pela boa

experiencia na padronização dos exomeõ e minucia na enalise dos re-

sultados,com o uso concomitante de 3 técnicas quantitativas e 1 qua-

litativa. Desta m2neira,o transito esofágico pela cintilografia pode-

ria estar dando rcostras de sua grands sensibilidade em detectar altero

çoes mínimas e precoces no 1/3 proximal,ou poderíamos estar em pre-

sença de movimentos retrógrados.Foi interessante verificar,pula aná-

lise visual e grafica,o movimento retrogrado e de vai-e-vem do bolo

alimentar com os exames na posição supina de alguns pacientes.Tal ca-
i

racterística padaria também ser a responsável pelas diferenças vis-

tas a nível mais proximal,cm territorio de musculatura estriada,uma

vez qus nao foram rara» as ccasíues E;n que o rnovindnto retrograda
atingiu a hipnfaringe.Neste sentido são interessantes as observações

21 í» '
de Ryan et ai ,que mostraram algum movimento retrogrado tís um bolo
alimentar sólido cm indivíduos normais.A análise centróida computado-



1S2 »
rizada de Klein & ülald' poderia ser útil «?ra estudos futuros para a

quantificação do bolo que apresenta estase em 1/3 proximal ou que so-

freu movimanto retrogrado.Caberia aqui esclarecer que as contagens sao
i r n

equivalentes ao volume,uma vez que o bolo e homogéneo .

Para a determinação do tTET uxa area de interesse sobre o esó-

fago seria suficiente.D uso de múltiplas areas de interesse,entretan-

to,favorece sobremaneira a distinção entre casos com esófago adiná-

mico e a atividade incoordenada típica de um esófago com espasmo di-

fuso .Outra grande vantagem e a localização de areas estanóticas cu

em que um problema motor incida de forma mais acentuada.Desta forma,

qualitativa,quantitativa e visualmente pudemos constatar o predomí-

nio nítido de alterações nos 2/3 distais do esófago esclerodérnico.

Para o futuro,portanto,vemos grandes possibilidades de uso clí-

nica do método de transito esofágico pela cintilografia nas seguin-

tes situações :

* acompanhamento evolutivo de pacientes com E5P ;

* resposta ao tratamento ;

* docurrentaçeo de possível revsrsibilidada das lesões esofági-

cas ;

•documentação do efeitD de fármacos específicamente agindo no

órgão ;

* comprovação,de Raynaud sistêmico ocorrendo no órgão ;

* comprovação tia nsior disfunçao esofágica sob condiçoss con-

troladas de RuE ;

* estabalecimento das correiÍÍÇDKS entre contrações esofágicas s

precsoes eofincturianas vi&t3!3 na rcanurn-^tria a o tranfiito esofágico ;s
* tíiagnósticu diferencial cu.n outras r.



CONCLUSÕES
i

1 .Ajcintilografia do trânsito esofágica ¿ método diagnóstico ú-

til na detecção e quantificação dos disturbios de motilidade na ESP.

2.Nao ha correlação entre queixas clinicas e achados cintilo-

gráficos na ESP ou doenças nao auto-imunes.

3.0 estudo qualitativo das curvas de transito esofágico nao é

discriminative entre pacientes com ESP e individuos controles com doej[i

cas nao auto-imunes.

4.0 tempo de transito esofagiano total e método útil para "scre-

ening" (sensibilidade de 1Dü% com refeição solida e 95% com refei-

ção líquida).

5.0 tempo de trânsito esofagiano total pode estar grandemente ají

teredo em individuos qus nao apresentem doenças auto-imunes e que pos-

suam ou não queixas digestivas.

6.0 uso tie refeição líquida apresenta maior especificidade

(B9%) que refeição sólida (50%) para o diagnóstico da ESP.

7.Os 15 segundos iniciais de exame sao suficientes para discri-

minar os casos ESP,com análise pela taxa de clareamsnto,tanto em re-

feições sólidas quanto em líquidas.

B.O estudo té 180 segundos,corn análises por taxa de clareamen-

to e percentual de retenção,nao revelou validade adicional significa-

tiva na diferenciação entre os grupos ESP e com doenças nao auto-

imunss ; os primeiros 15 segundos sao suficientes e as deglutíções su-

cessivas "em seco" nào tem valor diagnóstico adicional.

j9.Refeições sólidas apresentam maiore3 percentuais de reten-

ção em 1/3 distai do esófago que refeições líquidas em pacientes com



ESP e controles,sendo purtanto técnica de maior acurocidade para evi-

denciar fenómenos de motilidade na porção de musculatura lisa do esó-

fago. I

10.0 percentual ds retenção c a taxa de clareamento estao altera

dos nos terços proximal,nrV*o e distal do esófago em pacientes com E5P.

11 .D percentual : retenção e a taxa de clarearaento sao méto-

dos analíticos qusrO..i.ativDS de valor similar na diagnostico de fenô-

menos motores &¿ esófago.

12./ ivtecçao de alterações no 1/3 proximal do esófago (área de

museu* •'./ia estriada) pode ser devido a alta sensibilidade do méto-

do um evidenciar disturbios motores precoces e sutis.

13.Ocorre movimento retrogrado do bolo alimentar em pacientes

com ESP,podendo atingir a hipofaringe e trazendo um padrão de trânsi-

to incoordenado.

14.As formas CREST e DIFUSA da ESP apresentam y..,.,\ia de trân-

sito esofágico similar.

15.A reprodutibilidade do rrstodo de transito esofágico pela cintilo-

grafia é boa.

16.Alimentos líquidos e salidos tem comportamento idantico

nos terços proximal e médio do esófago em posição supina,com reten-

ção de igual magnitude ; os líquidos,no encanto,transitam mais rapida-

mente no 1/3 proximal err. artostatismn e os solidus sofrem retenção
í _

maior no 1/3 distai nest3 mesma posição corporal.

17.A gravidade auxilia o trânsito de líquidoa e sólidos cm to-

dos os terçoo esofágicos,a exceção de líquidos na terço proximal.

18.Exames du transito csnfayiro em paüiçiio supina nao apresen-

tam vantagem significativa cm relüçuo àqueluí» efetuadas em ortostutir.-



mo para o diagnostico dos disturbios motores tío esófago na ESP.
i

19.0 valor do método no diagnostico diferencial com o acometi-

mentó esofágico de outras colagenoses necessita ser ainda estabele-
1

cido. ;



RE5UKÜ

Vinte pacientes consecutivos com Esclerosa Sistêmica Progres-

siva (E5P) foram estudados pelo método de trânsito esofágica pela

cintilografia.coni o uso ds rcifuiçces líquidas e sólidas.Os echados fo-

ram comparados equcles de ura grupo centróle composto por indivíduos

cem ou sem queixas relativas ao trata gastrintestinal,mas sem doença

Buto-imune.UtilÍ2ou-se o Tc-sulfurcoloide como marcador radioativa

e o suco de frutas como refeição líquida.Ovos mexidos e cozido3 ser-

viram de refeição solida.Gs estudos ícrr.m conduzidas na posição supi-

na para eliminação da gravidade na posição ortostátiea para análise

comparativa.A reproiiutibil idade foi boa, evidenciada» por exames condu-

zidos em 5 casos.As analisas qualitativas ttes curvas de radioatividade

x tempo,mostrando principalmente os individuas com padrões incoorda-

nado ou adinámico,nao foretrt úteis para o diagnóstico diferencial

nem se correlacionaram com queixas clínicas ou tempo rie evolução da

ESP.A medida da tempo de trânsito esofagiano total ter boa sensibi-

lidade (1DD% com sólidoe e 9Í3/» com líquidos) para detectar distúr-

bios da motilidatte,constituindo-se em bcia método de "screening".Sua

especificidade,^ entanto,s muito baixa com solidos (5LJ%),melhorando

com o uso da líquidos (B9/i).As analisas pijlo percentual de retenção

e taxa dü clareamento tiveram resultadas similares e pocism ser considí?

radas como métodos equivalentes para evidcnci¿»riT!D3 disturbios da moti-

Iídndí3 esofágica.Neste sentido,os primeiros 15 seyundus de? exame,

tanto com líquidos quanto cem solidos,ja forarn diucriminativos entre

os 2 grupos (n U,001).Os estuJ;)& ccn-Juzitíos atú 100 seijundus e com

deglutiçoes "cm ERCO" nao fortim ncccEünrj.fj? para a LV»tabalecimr;nto de



tais diferenças«muito embora também aqui tivéssemos encontrado signi-

ficancia estatística.A menor taxa ds clareamento foi observada no ter-

ço distai 'do esófago,na grupo ESP,co$ sólidostmas em todos os terços

evidenciou-se grande retenção das refeições.A porção de musculatura

estriada «desta forma «parece também estar afetada na doença em nossos

casos. No entanto «talvez o movimento nao progressivo e até retrógrado

(incoordenado) visto em alguns casos poderia ser o responsável por tais

achados.A gravidade auxilia o trânsito de líquidos e sólidos,mas os

primeiros transitam mais rapidamente no 1/3 proximal e os sólidos so-

frem maior retenção no 1/3 distai do esófago em ortostatismo. Conclui-

mos pelo real valor do método cintilografico ds trânsito esofagiano

para a detecção e quantificação dos disturbios de cotí li Jade do ór-

gão na ESP.
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