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1.1. HISTÓRICO

• O sangramento devido ã ruptura de va,

rizes do esôfago ê, sem dúvida, a mais grave e mais impoir

tante complicação na evolução clinica de pacientes porta-

dores da síndrome de hipertensão portal. A importância e

a gravidade desta condição fazem-se cada vez mais velevan

tes quando se constata que, apesar dos progressos alcança

dos na sua abordagem terapêutica, ainda não foi possível

alterar de forma significante a sua história natural (Van

Buurem & Schalm, 1985 e Chung, 1987). Nos anos presentes,

a hemorragia digestiva originada da ruptura das varizes

do esôfago ainda está associada com taxas de mortalidade



que variam de 30% a 75% dos pacientes (Conn, 1970; Graham

.4 Smith, 1981; Prata, 1983; Cello et ai., 1984).

Em nosso país, a problemática da he-

morragia das varizes do esôfago está revestida de uma im-

portância muito grande face ã existência de um contingen-

te de cerca de 10 milhões de brasileiros portadores de

esguistossomose, dos quais, 2% a 7% apresentam ou poderão

apresentar as formas hepato-esplênicas da doença (Couti -

nho & Domingues, 1988). Dentre estes últimos, 40% podem

apresentar o sangramento (Abrantes, 1988), cujo episódio

pode estar associado com taxas de mortalidade de até 55%

(Prata, 1983). Ademais, há uma tendência de recidiva da

hemorragia apôs o primeiro episódio, que pode ser bem to-

lerada pelo paciente ou pode, por outro lado, induzir um

processo de restrição da capacidade funcional hepática ,

caracterizando um processo de "cirrotização" do fígedo

(Andrade et ai., 1962).

Neste panorama complexo em que se

busca, insistentemente, um método terapêutico eficiente pa

ra o controle da hemorragia das varizes do esófago e para

a prevenção da sua recidiva, rèsurge o método da esclero-

se endoscópica das varizes do esôfago (EVE), como medida

alternativa no combate a err te grave problema.

Descrita inicialmente por Crafoord &

Frenckner (1939), a EVE foi empregada inicialmente com su-
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cesso em apenas um caso. Consistia na injeção de um ageni

te cáustico (quinina) diretamente no lúmen dasvarizes -,

utilizando um esofagoscõpio rígido, sendo o procedimento

realizado sob anestesia geral.

Atualmente, a EVE tem uma aceitação

mundial, particularmente em decorrência do sucesso obtido

no controle da hemorragia das varizes do esôfago, que al-

cança 75% a 100% dos casos (Terblanche et ai., 1979;Clark

et ai., 1980; Terblance et ai., 1981; Barsoum et ai. ,1982;

MacDougall et ai., 1982; Pãquet & Feussner, 1985; Korula

et ai., 1985; Larson et ai., 1986;The. Copenhagen Project,

1984; Kitano et ai., 1987; Elewant et ai., 1988; Chung et

ai., 1988). Todavia, hã uma série de aspectos polêmicos

ou obscuros em relação a EVE. Entre eles, destacamos as

complicações.

1.2 COMPLICAÇÕES

Tem sido difícil determinar com pre-

pisão a incidência e a magnitude das complicações da EVE.

De maneira geral, as complicações ocorrem com freqüência

de 5% a 78% (Johnston & Rodgers, 1973; Paquet & Oberham -

mer, 1978; MacDougall et ai., 1982; Cohem et ai., 1983 ;

The Copenha, 1987; Kitano et ai., 1987;Sóhuman et ai. ,

1987; Goff et ai., 1988; Kahn et ai., 1989).

Estas complicações podem ser dividi-
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das em dois grupos:

.Complicações iaenores: são as mais

freqüentes e incluem: febre moderada, dor retro-esternal,

dor torãcica, disfagia, odinofagia e bacteremia. São ge-

ralmente autolimitadas, desaparecendo espontaneamente, ou

apenas com tratamento sintomático dentro de 24 a 72 horas

(Hughes et ai., 1982; Lewis et ai., 1980; Schuman et ai.,

1987; Kahn et ai., 1989). Estas complicações podem até ser

consideradas como "efeitos colaterais" da EVE, em vez de

complicações propriamente ditas, dada a sua alta freqüên-

cia e caráter benigno.

.Complicações maiores: sangramento pe

Io ponto de punção, úlcera esofágica, sangramento por que

da de escara da úlcera esofágica, necrose da parede do

esôfago, perfuração esofágica, derrame pleural, mediasti-

nite, pneumonite e embolia pulmonar. Podem ocorrer em 20%

a 40% dos casos(MâcDougall et ai., 1982; Terblanche et

ai., 1983; The Copenhagen Project, 1984; Sarles et ai. ,
s

1985; Sugigara et ai., 1985; DePuey et ai., 1988; Korula

et ai., 1989). Entretanto, estas complicações estão asso

ciadas a taxas de mortalidade que variam de 1% a 5% (Hug-

hes et ai., 1982; Sarles et ai., 1985; Schuman et ai. ,

1987; Bretagne et ai., 1985).

Há, ainda, outras complicações ra-
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ras, porém de grande relevância biológica, porque condu - ]

zem o paciente ao óbito na maioria dos casos. São elas: •

insuficiência respiratória aguda (Monroe et ai., 1983) , <

fistula bronco-esofâgica (Carr-Locker a Sidky, 1982), he- j

- . i

matoma esofãgico com sangramento (Saüerbruch et ai.,1984),

quilotórax (Gertsh ft Mosiman, 1983), atelectasia extensa

com expectoração do esclerosante (Barsoum et ai., 1982) e

infiltração extensa dos campos pulmonares (Capelman et

ai., 1982).

1.2.1 COMPLICAÇÕES ESOFAGICAS

Em estudos retrospectivos, observou-

se que a EVE poderia induzir alterações morfológicas,par-

ticularmente úlceras e erosões na mucosa do esôfago en

cerca de 25% dos pacientes (Barsoum et ai., 1982). Entre-

tanto, em estudos prospectivos, verificou-se que estas le

soes.podem ocorrer em até 100% dos pacientes (Sorensen et

al.v 1984; Sarles et ai., 1985; Korula et ai., 1985; Sin

<jal et ai., 1988). Contudo, grande parte destas lesões ei.

catrizam espontaneamente, em cerca de três a quatro sema-

nas (Singal et ai., 1988).

Por outro lado, ê sabido que em até
*

53% dos pacientes que apresentaram úlceras esofágicas a-

põs EVE, pode haver o aparecimento de disfagia e/ou es-

treitamento do nível do terço inferior do esôfago (Bar-
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soum et ai., 1982; Sorensen et ai.; 1984; Sarles et ai.,

1985 ; Sarin et ai., 1985; Kitano et ai., 198"?; Bretagrie

et ai., 1987; Kahn et ai., 1989). Estes dados, associados

â série de trabalhos já publicados, demonstrando a ocor -

rência de trombose, necrose, úlceras e fibrose na parede

do esôfago, em graus variados, após a EVE (Heloap & BOl-

lweg, 1981; Evans et ai., 1982; AVres et ai., 1982; Soe -

hendra et ai., 1983; Papadimos et ai., 1986), e que pare-

cem ocorrer independente do tipo de esclerosante utilizado

(Eastos et ai., 1986; Kochhar et ai., 1989), têm estimula

do o estudo da função esofagiana após a citada terapia.E£

tes estudos são particularmente interessantes a médio e

a longo prazo, quando se instala a fibrose.

Os autores que estudaram a função

esofagiana durante o curso da EVE, identificaram, além

de alterações na morfologia da onda peristãltica (ondas

bif-ásicas, ondas em "plateau", etc), perda do peristaltic

mo, diminuição da velocidade da onda peristãltica, e au-

mento do número de ondas iterativas. Todavia, não observa

Cam alterações significantes no funcionamento do esflnc -

ter inferior do esôfago (Reilly et ai., 1984; Larson et

ai., 1984; Cohen et ai., 1985; Snady & Korsten, 1986; Bre

tagne et ai., 1987). Algumas das alterações da motilidade

esofagiana após EVE,referidas acima, foram também detecta

das através de estudos radiológicos contrastados (Agha ,

1984).
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Quando a avaliação funcional foi rea

lizada entre um e sete meses apôs a EVE, a maioria dos au

tores também não identificou alterações importantes no

padrão de funcionamento do esfíncter inferior do esôfago,

exceto Ogle et ai. (1978), que detectaram diminuição da

pressão basal do esfíncter em relação aos indivíduos con-

trole. Entretanto, ao nível do terço inferior do esôfago,

os resultados foram conflitantes. Cohem et ai.(1985) e

Snady & Korsten (1986) não encontraram alterações signifi

cantes no funcionamento daquele segmento do esôfago. Ogle

et ai. (1978) observaram diminuição da amplitude da onda

peristãltica. Larson et ai. (1984), Soderlund et ai.(1985),

Bretagne et ai. (1987) observaram um número significativa^

mente ma tor de pacientes tanto com ondas delmorfologia al̂

terada, quanto com ondas iterativas.

Até o momento, hã apenas um estudo ,

no*qual, tentou-se correlacionar os fenômenos motores da

contração esofagiana após a EVE, com a dinâmica de trans-

porte de um bolo alimentar através do esôfago, utilizando

ei manometria e a análise do tempo de trânsito esofagiano

através da cintilografia (Sauerbruch et ai., 1982). Estes

autores estudaram dezenove pacientes, em um tempo médio

de 2,3 meses após a conclusão da EVE, utilizando, como

controles, voluntários normais. Detectaram diminuição sic[

nificativa da pressão basal do esfíncter inferior do esô-

fago, óiminuiçâo da amplitude da onda peristãltica no te±.



ço inferior do esôfago e aumento do número de ondas peri£

tálticas em relação aos controles. Ademais, 27% dos paci-

entes submetidos a EVE apresentaram aumento do tempo de

trânsito esofagiano para líquidos, particularmente no

terço inferior. Entretanto, o cintilograma foi realizado

quatro semanas após a manometria, o que pode dificultar a

correlação entre os achados manométricos e cintilográfi -

cos porque, como já referimos anteriormente, este hiato

de tempo é suficiente para a cicatrização espontânea de

uma lesão da mucosa esofagiana. Fazendo as avaliações de

forma subsequente, como propomos, certamente não enfrenta

remos este problema.

Em nosso meio, existem dois traba-

lhos publicados, nos quais foi estudada a função esofagia

ria apôs EVE. Em um deles (Sakai, 1985), onze pacientes fo

raro avaliados através da manometria esofagiana, um ano

após o termino da EVE. O autor não detectou qualquer anor

malidade da função esofagiana, tanto ao nível do terço in

ferior do corpo do esôfago, quanto ao nível do esfíncter

inferior. No outro estudo (Andreollo et ai., 1986), a ava

liação da função esofagiana pela manometria foi realizada

quinze dias apôs o término da EVE. Não foram identifica *

das alterações ao nível do esfíncter inferior do esôfago.

Todavia, foram encontradas várias distorções no padrão

da onda de contração ao nível do terço inferior do corpo

do esôfago.
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Um outro aspecto a considerar a res-

peito da incidência e da natureza das possíveis alterações

da função esofagiana após a EVE é o de que em apenas dois

trabalhos (Sakai, 1985 e Soderlund et ai., 1985), a ava -

Ilação funcional foi feita após um período de tempo rela-

tivamente longo após a conclusão da EVE. Em todos os de-

mais, a avaliação funcional foi realizada durante ou após

um período médio de seguimento de, no máximo, 2,5 meses.

Em ambas as situações, mas, particularmente na primeira ,

é possível que as lesões esofágicas agudas que ocorrem

após EVE {Helpap & Bollweg, 1931; Lewis et ai., 1981; Ay-

res et ai., 1982; Ayres et ai., 1983; Sohendrá et ai. ,

1983), ainda estivessem presentes, podendo induzir a afe-

rição de distorções da rootilidade de duração limitada.

Uma outra questão a considerar sobre

a EVE e função esofagiana e que ainda não foi abordada de

forma sistemática na literatura, é a discussão sobre o

tipo de repercussão que este método terapêutico pode pro-

duzir no esôfago, na dependência do seu emprego eletivo ou

na vigência do sangramento. A execução da EVE nesta segun

da situação é tecnicamente difícil e requer bastante habi_

lidade do endoscopista. Em decorrência destas dificulda -

4es técnicas, ê possível que haja uma maior probabilidade

de injeção inadvertida do esclerosante diretamente na ca

mada muscular. Nestes casos., quando houver necrose, certa

mente haverá comprometimento da camada muscular. Conse-
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quentemente, maior possibilidade de ocorrência de distúr-

bios da função esofagiana.

1.3 PROPOSIÇÃO E OBJETIVOS

No Serviço de Endoscopia Digestiva do

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribei -

rão Preto da Universidade de São Paulo, a EVE é executada

utilizando-se uma solução esclerosante composta de oleato

de etanolamina a 5% e glicose a 50% em partes iguais. As

sessões de escleroterapia são realizadas a intervalos se-

manais .

Em trabalhos experimentais, Bastos

et ai. (1986) demonstraram de forma pioneira e isolada a-

té a presente data, que esta solução esclerosante pode

causar lesões morfolõgicas importantes na parede do esô-

fago, particularmente úlceras. Acreditamos que uma das

formas de resolução destas lesões, a médio prazo, é a for

mação de flbrose. Acreditamos ainda que a depender da in-

tensidade e profundidade desta fibrose na parede do esôfa

go, pode haver comprometimento futuro da função esofagia-

na.

Isto posto, elaboramos este trabalho

.que teve os seguintes objetivos:



.Avaliar a função esofagiana antes e

depois da EVE, utilizando a manometria, seguida imediata-

mente pela cintilografia.

.Avaliar a função esofagiana em paci

entes submetidos a EVE iniciada eletivamente, em compara-

ção com outros, nos quais este procedimento foi iniciado

na vigência do sangramento.
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2.1 ELEMENTOS AMOSTRAIS

2.1.1 POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA

Nossa população de referência foi

constituída por pacientes portadores de hipertensão por-

tal e varizes do esôfago, diagnosticadas através de endo£

copia digestiva alta, oriundos dos Ambulatórios de Clíni-

ca Médica e de Cirurgia do Hospital das Clínicas da Facul

dade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de

São Paulo.

2.1.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO

Nossa população de estudo foi consti
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tulda basicamente por aqueles pacientes, dentre os cita -

dos acima, que já tivessem apresentado ao menos um episó-

dio de hemorragia digestiva, o qual, pelo menos em termos
n

presuntivos, pudesse ser considerado como conseqüência de

ruptura de varizes do esôfago. Todavia, foram incluídos

no estudo alguns pacientes que nunca tinham sangrado, mas

que eram portadores de varizes do esôfago de grande cali-

bre, nos quais foi indicada a EVE profilâtica. Contudo ',

por razões diversas, apenas um destes pacientes pôde com-

pletar todas as etapas do estudo.

Este trabalho foi realizado de acor-

do com as diretrizes fixadas pela Comissão de Normas Éti-

cas e Regulamentares do Hospital das Clínicas da Faculda-

de de Medicina de Ribeirão Preto. Todos os pacientes ti-

nham pleno conhecimento da natureza do estudo e concorda-

ram voluntariamente em participar do mesmo. Utilizando-se

o método de Child, modificado por Pugh (Pugh et ai. ,1973),

todos os componentes da população de estudo foram classi-

ficados em relação ao seu estado clínico evolutivo em três

grupos distintos:

GRAU A. Pacientes sem ascite e trans

tornos neurológicos; bilirrubinas sêricas abaixo de 1,0 ,

Omg%, albumina sérica acima de 3,3g%,tempo de protrombina

maior que 70%.

GRAU B. Pacientes com ascite clini-
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camente controlável e transtornos neurológicos mínimos e

reversíveis; bilirrubinas sêricas entre 2 e 3 mg%; album

na sérica entre 3,5 e 3,0g%; tempo de protrombina entre

70% e 40%.

GRAU C. Pacientes com ascite rebel-

de ao tratamento clínico e alterações neurológicas persis;

tentes; bilirrubinas séricas acima de 3,0 mg%; albumina

sérica abaixo de 3,0g% e tempo de protrombina abaixo de

40%.

2.1.3 GRUPO DE ESTUDO

A população de estudo foi constituí-

da por 21 pacientes, sendo 15 homens e 6 mulheres, com

idade variando de 20 a 73 anos. Nenhum destes pacientes

apresentava dados clínicos sugestivos de qualquer doença

que- pudesse comprometer de algum modo a função esofagiana.

Estes pacientes foram divididos em dois grupos, denomina-

dos I e II, com base na natureza da indicação da EVE, a

qual foi eletiva para o primeiro caso e na vigência do

sangramento no segundo caso.

GRUPO I. Este grupo foi constituído

por 14 pacientes, sendo 11 homens e 3 mulheres, com idade

variando entre 20 a 73 anos (mediana 52,0 anos),nos quais

a EVE foi empregada de forma eletiva, ou seja, fora do
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momento do sangramento.'?As características gerais destes

pacientes, bem como seus dados clínicos e endoscopicos po.

dem ser vistos nas tabelas 1 e 2.

GRUPO II. Este grupo foi constituí-

do por 7 pacientes, sendo 4 mulheres e 3 homens, com ida-

de variando de 25 a 67 anos (mediana 44 anos), nos quais

a EVE começou a ser utilizada na vigência do sangramento.

As características destes pacientes e seus dados clínicos

e endoscopicos podem ser vistos nas tabelas 3 e 4.

Consideramos o Grupo I como controle,

uma vez que nos seus componentes foi possível fazer uma

avaliação da função esofagiana antes da EVE.
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TABELA 1. Características gerais dos pacientes do Grupo I

Pacientes

MLPS

ESS

AMM

SPV

EHP

MG

AF

ACG

JCC

VFJ

JIS

_. MJS

PAS

ARB

Ql
Q2
23

Registro

155.754

154.660

138.384

059.569

S/R

122.666

155.767

161.748

152.747

136.982

117.690

146.663

129.262

164.209

-

Sexo

P

M

F

M

M

M

M

M

M

M

M

F

M

M

Idade

20

44

34

56

55

51

57

45

37

54

73

69

53

44

42,2
52,0
56,2

Diagnóstico

esquistossomose

cirrose*

esquistossomose

cirrose alcoólica

cirrose alcoólica

cirrose alcoólica

cirrose pós-hepatite

cirrose pós-hepatite

cirrose alcoólica

cirrose alcoólica

cirrose alcoólica

esquistossomose

cirrose pós-hepatite

cirrose*

**etiologia não determinada; S/R: sem registro

0^: 19 quartil; Q2: 29 quartil (mediana); Q3: 39 quartil
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ÍABELA 2. Dados clínicos e endoscõpicos dos pacientes do
Grupo I

Pactos Diagnósticopaetês. e t i o l ô g i c o
•Status" Sinal de Diag.EndosCj
Clínico apresentação das Varizes*

MLPS

ESS

AMM

SFV

EHP

MG

AF

ACG

JCC

VFJ

J I S

HIS

PAS

ARB

Esquxstossomose
Cirrose
Esquistossomose
Cirrose a lcoó l ica
Cirrose a lcoó l ica
Cirrose a lcoó l ica
Cirrose pós-hepatite
Cirrose põs-hepatite
Cirrose a lcoó l ica
Cirrose a lcoó l ica
Cirrose a lcoól ica
Esquistossomose
Cirrose põs-hepatite
Cirrose

A

C

A

C

A

A

A

B

A

B

A

B

B

A

Hematemese
Hejnatémese + melena
Henatêmese + melena
Heroatêmese + melena
Hematemese
Melena
Hematemese + melena
Melena
Melena
Melena
Melena
Hematemese + melena

Hematemese + melena

Profilãtico

Grau III
" IV

" III

" IV

" III

" IV

" IV

" IV

" III

" IV

" 3V

" IV

" III

" III

* Classificação de acordo com os critérios de Child, modificados por
Pughe et a i . , 1975.

** Classificação de acordo com os critérios de Paquet et a i . , 1982.
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TABELA 3. Características gerais dos pacientes do Grupo I

Paetês.

RRP

MACS

HBV

AFO

ETB

MA

ICA

Q3

Registro

140.990

140.742

039.216

125.921

139.136

095.787

134.010

Sexo

F

F

M

M

F

M

F

Idade

25

44

51
32

60

35

67

32,0
44,0
60,0

Diagnóstico

Cirrose*

Cirrose alcoólica

Cirrose põs-hepatite

Esquistossomose

Cirrose**

Cirrose pós-hepatite

Cirrose pós-hepatite

* hepatopatia familiar a esclarecer
** etiología nao determinada
Qi: 19 Quartil; Q2: 29 Quartil(mediana); Q3: 39 Quartil
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TABELA 4. Oados cl ínicos e endoscópicos dos pacientes do

Grupo I

Paetês "Status" S inal de Diag. Endoscópico
* Cl in ico 1 Apresentação das var izes 2

RRP Cirrose*

MACS Cirrose a l c o ó l i c a ' •

HBV Cirrose pó . hepatite

AFO Esquistossoraose

ETB Cirrose**

MA Cirrose pos-hepatite

ICA Cirrose pós-hepatite

* Hepatopatia familiar a esclarecer
** Etiologia nao determinada

(1) Classificação de acordo com os critérios de Child, modificados por
Pugti et a i . , 1975

(2) Classificação de acordo com os critérios de Paquet et a i . , 1982

B

B

B

A

A

A

B

Hematemese
Hematêmese

Hematêmese

Hematêmese +

Melena

Melena

Hematêmese +

melena

melena

Grau IV
" III

" III

" IV

" III

" III

IV
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2.2 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO ESOFAGIANA

A avaliação da função esofagiana foi

feita utilizando-se a analise da motilidade pela manome -

tria e a determinação do tempo de trânsito esofagiano pa-

ra líquidos pela cintilografia. Pesquisou-se também a pre

sença de queixas clínicas (odinofagia e disfagia).

Nos pacientes do Grupo I as avalia -

ções foram feitas antes do início do tratamento,dois a

três meses e cinco a sete meses após as varizes terem si-

do completamente obliteradas. Nos pacientes do Grupo II as

avaliações foram feitas entre seis e nove meses apôs a

erradicação das varizes. O critério para a constatação da

.obliteração foi a observação visual. Em caso de dúvida a

variz era puncionada.

Os testes de avaliação da função eso

fagiana foram realizados no Serviço de Medicina Nuclear

(Prof.Nassin Iazigi) do Hospital das Clínicas da Faculda-

de de Medicina de Ribeirão Preto e no Setor de Registros

Elétricos e Motores da Disciplina de Gastroenterologia

(Prof.Renato Alves de Godoy) do Departamento de Clínica

Médica da citada Faculdade.
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2.3 TESTES FUNCIONAIS

2.3.1 MCTILIDADE

A motilidade foi estudada através do

método da determinação das pressões intraluminares (mano-

metria) utilizando-se a sonda de perfusão contínua (Dan -

tas, 1983; Rezende-Filho, 1985).

2.3.1.1 Aparelhagem

Registrador - foi utilizado o re-

gistrador MINGOGRAPH 804 SIEMENS, provido de quatro pré-

amplificadores para pressão, conectado' a quatro transdu-

tores de capacitância variável ELEMA-SIEMENS 746.

" Sonda - as sondas utilizadas foram

construídas com tubos de polivinil (POSTEX - L.T.S. , Hy-

the, Kent, England), de quatro canais, com 5,0 mm de diâ-

metro externo e 1,0 mm de diâmetro interno em cada canal.

Esta sonda era conectada aos transdutores por um conjunto

de torneiras que permite a perfusão contínua através da

mesma, e, quando necessário, a calibração do próprio sis-

tema. Em cada canal da sonda havia um orifício .lateral

de 1,0 mm de diâmetro localizado próximo â extremidade

distai da mesma. Após cada orifício, o canal era obstruí

do por um cilindro metálico. Havia uma distância de 2,CL cm



24

entre o primeiro e o segundo orifícios; de 3,0 cm entre

o segundo e o terceiro e de 5,0 cm entre o terceiro e o

quarto (distai). Na extremidade da sonda havia uma peque

na oliva metálica que foi utilizada como ponto de referên

cia para o correto posicionamento da sonda no fundo gás -

tricô antes do inicio do exaaie. Este posicionamento era

feito sob controle fluoroscopico.

A perfusão da sonda era feita utili-

zando-se um sistema hidráulico de baixa complacência. Nes_

te sistema, a água, sob pressão de 1,0 atm, gerada por

um compressor OLIDEF, Ribeirão Preto, era forçada a fluir

em quatro tubos de polietileno PE 50 com 1,4 m de compri-

mento. Nestas condições obtinha-se normalmente um fluxo

de 1,7 ml/min, em cada canal e uma variação da relação

pressão vs tempo, em todo o sistema que alcançava um valor

máximo de 250 rnmHg/seg (veja diagrama do sistema na Fig.l,

extraído de Dantas, 1983).
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FIGURA 1. Sistema de registro, perfusão e aspiração

AC
R
Ta
Tc
Ti,
n
F2

T2

4
M
P
Tr
S.A.

l
TP

C2

Aparelho aspirador compressor Olídef
Aparelho registrador Mingograph 804 Siemens
Tubo do aspirador
Tubo do compressor
T3, T4, T5, T$: Torneiras de 3 vias
Frasco p/ preenchimento do sist. e eventual calibração
Frasco de perfusão
Frasco de lavagem_do esofago
Frasco de aspiração
Manómetro
Pera de insuflação
Transdutor
Sonda de aspiração e infusão
Canal 1 da sonda de manometria
C3, C4 : Canais de perfusão contínua
Tubo de perfusão PE 50

2.3.1.2 Método

Com os pacientes em jejum de, no mí-

nimo / quatro horas, a sonda era introduzida no esofago a-

través de uma das narinas até iua todos os quatro orifl -

cios estivessem no estômago, como já foi referido.
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Após o procedimento descrito anteri-

ormente, os pacientes eram colocados em decúbito dorsal e

a sonda e os transdutores eram preenchidos com água. Em

seguida, registravam-se o nível zero de pressão atmosfé-

rica e os níveis de pressão intragástrica, sem e com per-

fusão continua. A calibração do aparelho era feita nos

níveis de 20, 40 e 100 irunHg, que são representados no tra

çado por um único movimento de aproximadamente 10 mm do

jato de tinta do galvanômetro inscritor. A velocidade do

papel era de 2,5 ou 5,0 mm/s eg. Ao término da calibração

do sistema iniciava-se o registro propriamente dito. A

sonda era então retirada lentamente, até que o orifício

proximal alcançasse o esfincter inferior do esôfago, even

tò este que era conhecido pelo aumento da pressão basal .

Naquele instante, o. paciente era orientado a fazer uma

deglutição com aproximadamente 3,0 ml de água instilados

na sua cavidade oral.. Desta etapa em diante a sonda era

retirada lentamente, centímetro por centímetro, até que o

orifício distai alcançasse o esfincter superior do esôfa-

go. Cada posição em que a sonda se encontrava era marcada

no registro, como a distância em centímetros entre a narî

na e o orifício distai. Em cada uma das posições marcadas

na sonda era feita, no mínimo, uma deglutição, obtendo-se

assim quatro registros diferentes da atividade motora em

cada um dos segmentos do esôfago, correspondentes a cada

um dos orifícios da sonda.
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2.3.1.3 Variáveis estudadas

No registro da atividade motora do

esôfago foram analisadas as seguintes variáveis em respos;

ta âs deglutiçoes (Benjamin et ai., 1983; Duranceau et

au, 1983; Rezende Filho, 1985):

a) o tônus basal e o padrão de aber

tura do esfíncter inferior do

esôfago;

b) a forma e a natureza (peristálti.

ca ou não), a duração (em segun-

dos) e a amplitude das ondas de

contração no corpo do esôfago.

A amplitude e a duração das ondas pe

ristálticas eram expressas como a média das medidas des-

tas duas variáveis, registradas em cada um dos canais, eiri

ura ponto localizado cerca de 5,0 cm acima do esfíncter in

ferior do esôfago.

A pressão basal do esfíncter inferi-

or do esôfago foi considerada como sendo a média das pres_

soes registradas em cada um dos canais, no final da expi-

ração. Além disso, considerou-se que, â deglutição, o es-

fíncter inferior do esôfago pudesse apresentar:

a) abertura completa: quando houve£

se diminuição da pressão basal, de forma que a diferença
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entre o menor valor da pressão registrada no esfIncter e

a pressão intragastrica fosse menor que quatro milímetros

de mercúrio e o período no qual ocorresse o relaxamento ÍJI

cluisse a onda de contração localizada em um ponto a 5,0

cm acima do esfIncter inferior do esôfago.

b) abertura incompleta: quando hou

vesse diminuição da pressão basal do esf Incter, mas a dir-

ferença entre o menor valor da pressão registrada ao ní-

vel da citada estrutura e a pressão intragastrica fosse

maior que quatro milímetros de mercúrio, ou quando o pe-

ríodo de relaxamento não incluísse a onda de contração em

ura ponto localizado 5,0 cm acima do esfIncter.

c) acalãsia: quando não ocorresse

diminuição da pressão do esflncter inferior do esôfago em

resposta â deglutição.

As variáveis utilizadas na análise

da atividade motora do corpo do esôfago registradas após

as deglutições foram as seguintes:

a) atividade peristãltica: quando

os picos das ondas de contração registradas em mais de um

canal fossem asslncronos.

b) atividade aperistaltica: quando

os picos das ondas de contração registradas em mais de um

canal fossem slncronos.
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c) forma das ondas: a forma das on

das de contração apôs a deglutição foi considerada normal '

quando fosse única, tivesse apenas um pico e duração en-

tre 2 e 8 segundos.

c) presença de ondas iterativas:cha

maram-se ondas iterativas duas ou mais contrações regis -

tradas em um mesmo canal, em resposta a uma única degluti

ção.

Neste trabalho, o esôfago considera

do normal deveria ter as seguintes características (Benj£

min et ai., 1983; Duranceau et ai., 1983; Rezende Filho ,

1985).

a] esflncter inferior:

.pressão basal entre 10 e 30 imiHg.

.abertura completa ã deglutição

b) corpo do esôfago

.atividade peristáltica em, no

mínimo, 90% das deglutiçoes;

* .ondas de contração de forma nor

mal em, no mínimo, 90% das on-

das registradas em um determina

do canal;

.duração da onda de contração no

terço distai do esôfago entre

2 e 8 segundos;

.amplitude média da onda <?<5 con-

tração no terço distai do esôfa

go, maior que 40 mmHgj



30.

.ondas sincronas e/ou iterativas

Normalmente considera-se que no indi/

,vlduo normal não deve haver estes tipos de ondas em res-

posta ã deglutição.Todavia, há estudos mostrando que este

tipo de resposta contrátil pode ocorrer em indivíduos no£

mais em uma freqüência de aproximadamente 10% em relação

ao número de contrações peristálticas primárias (Nagler &

Spiro, 1961; Styles et ai., 1984). Em casos de pacientes

com varizes do esôfago, a freqüência destas alterações

anômalas pode ser ainda maior sem contudo alterar, de

forma significante, o comportamento funcional do esôfago

(Gama Rodrigues et ai., 1974).

Desta forma, der .dimos não conside -

rar corao anormal uma freqüência de ondas iterativas e/ou

sincronas de até 10% do total de ondas peristálticas pri-

marias.

2.3.2 ESTUDO CINTILOGRAFICO DO TEM-

PO DE TRANSITO ESOFAGIANO (TIE)

# O estudo do tempo de trânsito esofa-

giano de um volume liquido de 10 ml foi feito de acordo

coro a técnica de RUSSELL et ai. (1981).
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2.3.2.1 Aparelhagem

O estudo do tempo de trânsito asofa-

giano foi feito utilizando-se uma GAMA-CAMARA série 110

(OHIO NUCLEAR INC: OHIO, USA) para a detecção da radiação

e captação das imagens, dotada das seguintes especifica -

ções técnicas: campo de detecção de forma hexagonal, am-

plo, com 50 x 20 cm, colimador paralelo de baixa energia

(140 Kev) construído com 37 detectores de radiação, com-

postos de cristal de cintilação de iodeto de sõdio, conec

tada a uma fotomultiplicadora.

A gama-câmara é conectada a um siste

ma de processamento de imagens VIP - Video Image Processor

Mod 540 (OHIO NUCLEAR INC, SOLON - OHIO - USA), dotado de

um conversor analógico digital, unidade central de pro -

cessamento com 64 kbytes de memória para armazenamento de

imagens, unidade de disco com 10 mega-bytes para processa

mente e armazenamento de imagens, unidade de fita magnéti^

ca para armazenamento de imagens, terminal de vldio e

apontador eletrônico. v

0 sistema de processamento de ima-

gens VIP 450 aceita comandos que permitem a entrada de

dados do paciente, aquisição e manipulação de imagens ar-

mazenadas, tais como: delimitação das áreas de interesse

de uma determinada imagem e construção de gráficos confi-

gurando a contagem de radiação vs tempo de cada uma das
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áreas delimitadas previamente, utilizando todo o conjunto

de imagens seqüenciais armazenadas.

2.3.2.2 Radionuclldio

Foi utilizado o 99mTC - pertecnetato

de sódio (Sidma Ltda. - Ribeirão Preto,São Paulo). Para

a obtenção deste radionuclldio utilizou-se ura gerador de

molibdênio fornecido pelo Instituto de Pesquisas Energéti

cas e Nucleares - IPEN (São Paulo,SP). A determinação da

atividade da amostra do radionuclídio utilizada em cada

exame era feita utilizando-se um contador de radiações ga

ma, dotado de uma câmara de ionizaçâo, modelo XL 1011 ,

PHILLIPS.

2.3.2.3 Método

Cada avaliação funcional era feita

com o paciente em duas posições: decúbito dorsal (DDE) e

sentado (DSE). A dose do radionuclldio utilizado cm cada

exame foi de 200 a 250 micro-curies (pCi) adicionados a

um volume de 10 ml de água.

A avaliação começava sempre com a

realização do teste com o paciente em decúbito dorsal.Ues

te caso, o colimador era posicionado junto ã parede ante-

rior do tórax de forma que o campo de detecção englobasse
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a boca, a faringe, todo o esôfago e o estômago. No teste

em posição sentada o paciente era posicionado de forma,

que permanecesse com o tronco erecto e com o dorso encos-

tado ã superfície de detecção do colimador.

Após o paciente ter sido instruído so

bre o exame e adequadamente posicionado, 10 ml de água

marcados com o radionuclídio eram colocados na boca do

mesmo, utilizando-se uma seringa de vidro. Solicitava-se,

então, ao paciente que deglutisse todo o material de uma

única vez.

No momento em que o paciente recebia

a ordem para a deglutição, era iniciada a aquisição de
n

imagens a intervalos seqüenciais de 0,3 segundos, durante

um período de 40,2 segundos. Ao final desse período obti-

nha-se um total de 134 imagens, todas elas ficando armaze

nadas na unidade de fita magnética.

Através do terminal de vídeo, as ima

gens armazenadas na fita podiam ser novamente visualiza -

das. Em seguida, várias imagens eram somadas a uma outra

previamente escolhida, podendo-se,desta forma, visualizar

uma imagem cintilogrãfica composta que correspondia a to-

do o esôfago e estômago (FIGURA 2, pãg. 35 ) . Apôs esta

manobra, utilizando-se o apontador eletrônico, delimitava

-se uma área de interesse correspondente ao estômago e

mais três outras áreas de igual tamanho, que correspondi-

am, respectivamente, aos terços inferior, médio e .supe-
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rior do esôfago (FIGURA 3, pig. 35 ). Apôs a delimitação

das areas de interesse supracitadas, eram construídas cur

vas configurando a contagem da atividade da radiação vs

tempo de captação para cada uma das áreas (curvas de ati-

vidade vs tempo). Nestas curvas, cada ponto do gráfico

correspondia, em ordenadas, ao valor numérico da radiação

contida em cada imagem, e, era abscissas o número da res-

pectiva imagem. Desta forma, cada gráfico representava a

distribuição da radiação no intervalo de tempo, no qual

foi realizado o exame (40,2 segundos). Como o radionuclí-

dio distribui-se homogeneamente no liquido ingerido, a

análise das curvas permitia avaliar, de forma bastante acu
n -

rada, a dinâmica da passagem deste "bolo" liquido pelo

esôfago e a sua chegada ao estômago.
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.FIGURA 2 FIGURA 3

FIGURA 2. Cintilogramas esofagianos obtidos a intervalos

de 0,3 segundos. A imagem do quadrante inferi-

or esquerdo é virtual e corresponde ã soma de

várias imagens sucessivas

FIGURA 3. Delimitação das áreas de interesse para a con-

fecção das curvas de atividade de radiação vs

tempo, correspondendo ao estômago e aos ter-

ços inferior, médio e superior do esôfago.
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2.3.2.4 Variáveis analisadas

Em cada teste foram estudadas as se-

guintes variáveis, a partir dos valores com os quais fo-

ram construídas as curvas de atividade de radiação vs tem

po (Russell et ai., 1981; Rezende Filho, 1985):

a) tempo de trânsito esofagiano: in

tervalo de tempo decorrido entre o início do registro da

radiação, no terço superior do esôfago e o instante em

que a mesma alcançasse 10% do pico máximo registrado no

terço inferior;

b) tempo de trânsito em cada terço

do esôfago: intervalo de tempo decorrido entre o início

do registro da radiação em determinado segmento do esôfa-

go e o instante em que esta alcançasse 10% do seu pico

máximo;

2.3.2.5 Critérios de análise

* As variáveis citadas anteriormente fo

ram analisadas utilizando-se os seguintes critérios (Rus-

sell et ai., 1981; Rezendo Filho, 1985):

a) padrão de trânsito normal: quan-

do as três curvas de atividade da radiação vs tempo cor

respondente aos terços superior, médio e inferior apresen
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tavam três picos seqüenciais de atividade, cem tempo de

trânsito inferior a 15 segundos, evidenciando as*sim um

trânsito coordenado no sentido aboral;

b) padrão de trânsito prolongado :

quando as curvas de atividade da radiação apresentavam

três picos seqüenciais da atividade, do terço superior ao

inferior, porém com um tempo de trânsito maior que 15 e

menor que 40 segundos;

c) padrão de trânsito com retenção

parcial: quando observava-se um tempo de trânsito maior

que 40 segundos e um aumento da atividade da radiação na

área delimitada que correspondia ao estômago, indicando
n

que houve passagem de certa quantidade de líquido degluti

do, mas não o suficiente para esvaziar o esôfago. Este

padrão pode ser dividido em dois, de acordo com a distri-

buição da radiação residual no esôfago:

1, Cora incoordenaçao: as curvas de

atividade de radiação vs tempo apresentavam múltiplos

pi'cos desordenados, em dois ou nos três segmentos, nos

quais o esôfago foi dividido, indicando um movimento de

vai-e-vem do resíduo do material deglutido que ficou ret_i

do no esôfago durante o exame.

2. Sem incoordenaçao: as curvas não

apresentavam os múltiplos picos como descrito anteriormen
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te, indicando que o resíduo do material deglutido permane

cia nos dois terços distais do esôfago, sem deslocamentos

significativos.

d) Padrão de trânsito cora retenção

total quando evidenciava-se, através da observação das

curvas, um tempo de trânsito maior que 40 segundos, sem

que fosse observado qualquer aumento da atividade da ra-

diação na área correspondente ao estômago, indicando que

não houve passagem do material deglutido do esôfago para

o estômago durante o teste. Este padrão também pode ser

dividido em dois:

1. com incoordenação: semelhante ao

descrito anteriormente para o padrão de retenção parcial;

2. padrão adinâmico: as curvas de

atividade da radiação vs tempo não apresentavam os pi-
«

cos seqüenciais de atividade nos terços médio e inferior

ou os apresentavam apenas no terço inferior. Nos segmen -

tos esofagianos citados, observava-se um gradativo aumen-

to da atividade da radiação até um determinado limite, o

qual permanecia relativamente constante, não sendo também

evidenciado aumento da atividade da radiação na área cor-

respondente ao estômago. Isto mostrava que todo o materi-

al deglutido permanecia no esôfago.
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2 . 4 ESCLEROSE ENDOSCÕPICA

A esclerose endoscópica foi realiza-
*

da utilizando-se preferentemente a técnica de injeção pe-

rivascular (ou paravascular) (Wodak, 1960; Paquet & Ober-

hairaner, 1978). Todavia, em quatro pacientes do Grupo I e

em seis do Grupo II também foi usada a técnica de injeção

intravascular em algumas sessões (Crafoord & Frenckner ,

1939) (FIGURA 4 A e B, pãg.41 ) ;( TABELAS 5 e 6 )

O agente esclerosante utilizado foi

uma solução de oleato de etanolamina 5%* e glicose 50% em

partes iguais. O catéter injetor empregado foi o modelo

AO-180 MICRONAL**

Nos pacientes do Grupo I, o volume

total da solução esclerosante utilizado para conseguir-sè

a obliteração das varizes variou de 75 a 175 ml (mediana

de 127,5 ml/paciente). 0 volume da solução empregada em

cada sessão variou de 15 a 29 ml (mediana de 24,5 ml/ses-

são) . Com cerca de 1 a 3ml, injetados em cada local de

pujição nas injeções perivasculares e 2 á7 ml nas injeções

intravasculares. Nos pacientes deste mesmo grupo, o núme-

ro ãa sessões de escleroterapia necessário para a erradi-

cação das varizes variou de 4 a 7 (mediana de 5 sessões/

paciente) (TABELA 5).

* Fthamolim 5% - Glaxo do Brasil
** Micronal S/A - São Paulo, Brasil
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- Nos pacientes do Grupo II(esclerote-

rápia na vigência do sangramento), o volume total da solu

ção esclerosante utilizado para conseguir-se a oblitera -

ção das varizes variou de 95 a 200 ml (mediana de 115ml/

paciente). 0 volume da solução empregado em cada sessão

variou de 15,8 a 28,7 ml (mediana de 25 ml/sessão). Cerca

de 1 a 3 ml eram injetados em cada sítio de punção nas in

jeções perivasculares e 2 a 6 ml nas injeções intravascu-

lares. Nos pacientes deste grupo, o numero de sessões de

escleroterapia necessário para a erradicação das varizes

variou de 4 a 9 (mediana de 5 sessões/paciente) (TABELA6).

Em ambos os grupos o intervalo entre

as sessões foi de uma semana. Todavia, em alguns casos,es_

te intervalo foi aumentado para duas ou até três semanas

em decorrência do aparecimento de ulcerações extensas da

mucosa esofagiana como complicação da sessão de esclerot£

rapia previa.
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\ V v •

FIGURA 4A. Esclerose intra
vascular. Em anfoas as figu -
ras a agulha do catéter inje_
tor está posicionada no lú -
mem da variz. Na figura da
esquerda observa-se sangra -
mènto pelo ponto de punção

FIGURA 4B. Esclerose peri
vascular. Nesta figura a agu
lha do catéter injetor esta
posicionada no tecido adja-
cente ao cordão varicoso

T /
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FIGURA 5A. Esôfago pré-
esclerose. Nesta figura
observam-se dois cordões
varicosos de grande cali
bre

*""*;--..

J

FIGURA 5B. Esôfago pós-
esclerose. 0 mesmo paci-
ente da figura anterior,
após a erradicação das
varizes com a EVE. Na f^
gura da direita a cárdia
está aberta



TABELA

Paetês.

MLPS

ESS

AMM

SFV

EHP

MG

AF

ACG

VCC

VFJ

J I S

MJS

PAS

ARB

Q2
Q3

5. Aspectos técnicos da escleroterapia utilizada nos

Sessões Quantidade (ml) de
(N9) esclerosante/sessão

4

5
7

7

5

5

6

7

5

4

5

7
5

6

5,0
5,0
7,0

15-30
25-40
20-40

10-40

07-25

10-35

15-35

09-30

20-30

10-30

10-30

10-40

10-35

10-35

X

26,2
29,0
29,1
25,0
18,6
22,0
25,8
19,7
25,0
18,7
21,0
23,5
2 6 , 0

15,0

19.4
24,2
2 6 , 0

Qte.(ml) total de
esclerosante

105

145

175

175

112

110

155

138

125

7 5 .

105

165

130

90

105,0
127,5
157,5

pacientes

Técnica

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV+ IV
PV+ IV

' PV+ IV
PV + IV

do Grupo I

Ülcera
esofãgica

01

01

02

01

02
-

02
-

-

01
02

-

—

Qi: 19 Quartil; Q2: 29 Quartil (mediana); Q3: 39 Quartil

í : média; PV: Perivascular; IV: Intravascular



TABELA 6. Aspectos técnicos da escleroterapla utillaada nos pacientes do Grupo II

Paetês. Sessões Quantidade (ml) de es r?
(N9) clerosante/sôssao

Qte(ml) total
de esclerosante Técnica Olcera

esofãgica

RRP

MACS

HBV

AFO

ETB

MA

ICA

5

4

9.

7

8

S

4

4 , 0
5 , 0
8 , 0

20-30

20-35

t 10-30

10-20***

15-35

10-20

25-30

25,0

28,7

20,0

15,8

25,0

19,0

27,5

19,0
25,0
27,5

125

115

160

95

200

95

110

95
115
160

PV

PV + IV

PV+ IV

PV

PV + IV

PV+ IV

PV+ IV

01

0 1 *

01**

-

-

-

-

* disfagia; ** estreitamento; *** falta o volume de uma sessão
£X! 19 Quartil; Q2: 29 Quartil (mediana); Q3: 39 Quartil
X : Média; PV: Perivaacular; IV: Intravascular
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2.5 ANATOMIA PATOLÓGICA

Um paciente da população de es tudo, per

tencente ao Grupo I (AF), veio a falecer após ter tido

completado o estudo, em decorrência de complicações de

uma colecistectomia que o referido paciente tivera de ser

submetido. O esôfago e um segmento de estômago deste pacJL

ente foram submetidos a processamento histológico de roti

na e a exaustivo estudo anatomopatolôgico. Este estudo fci

realizado através da análise de cortes histológicos obti-

dos de forma escalonada a partir do segmento do estômago

até o terço médio do esôfago, os quais foram corados uti-

lizando-se as colorações de hematoxilina-eosina e a do

tricrômico de Masson. Torna-se necessário, contudo, uma

descrição detalhada do curso da EVE à qual o paciente foi

submetido, enquanto pertencente ao Grupo I.

Após a avaliação inicial da função eso

fagiana, o paciente foi submetido a três sessões de escle

roterapia, com intervalo de uma semana entre uma e outra.

Ei» todas elas foi utilizado o volume de 30 ml de solução

esclerosante. Durante a realização da terceira sessão, fo

ram observadas duas pequenas úlceras na mucosa do terço

inferior do esôfago. Após um período de quatro semanas ,

constatou-se que as úlceras haviam cicatrizado, foi reali.

zada a quarta sessão de esclerose. Trinta dias após, ten-

do sido constatado que todas as varizes estava.n oblitera-
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das, e que não havia úlceras esofágicas, foi realizada a

segunda avaliação da função esofagiana. Quatro meses de-

pois foi realizada uma esofagoscopia controle visando ã

realização da terceira avaliação da função esofagiana.Ne£

te exame endoscópico foi constatada a existência de um

cordão varicoso de médio calibre recidivado. Procedeu-se

então a uma sessão de esclerose complementar, com apenas

15 ml de solução esclerosante. Cinco meses depois, consta

tando-se que a mucosa esofagiana estava íntegra, exibindo

apenas restos de cordões varicosos trombosados, realizou-

se a terceira e última avaliação da função esofagiana e

encerrou-se o estudo.

Todavia, o paciente continuou a ser

acompanhado no Serviço de Endoscopia e, algum tempo de-

pois, foi constatada, nova recidiva de um cordão varicoso

de médio calibre, sendo então realizada nova sessão de es

clerose (sexta) com 20 ml de solução esclerosante e técni^

ca IV. Em controle endoscópico realizado trinta - dias

após, constatou-se a existência de duas úlceras no terço

inferior do esofago. Nesta época, o paciente foi submeti-

do a uma colecistectomia em decorrência de um processo de

colecistite aguda. Quinze dias depois, durante o período

pós-operatório, apresentou um quadro de hemorragia diges-

tiva alta, de origem esofagiana. Foi realizada, _..então ,

-mais uma sessão de esclerose com 20 ml de solução esclero

sante. As duas úlceras ainda não haviam cicatrizado. Cer
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ca de quatro semanas após, o paciente desenvolveu um qua-

dro .de insuficiência hepãtica e faleceu.

Isto posto, deve ficar claro que

parte das alterações morfológicas observadas na peça, par

ticularmente as úlceras, foram geradas provavelmente apôs

a realização da última avaliação da função esofagiana.

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi utilizado o teste de Wilcoxon pa

ra comparar os valores das variáveis estudadas antes da

EVE, entre o segundo e terceiro meses (1- avaliação) ; en-

tre o quinto e sétimo meses (2- avaliação), após a EVE nos

pacientes do grupo I (EVE eletiva) (Blaloc, 1972). Para

estas mesmas comparações entre os pacientes dos grupos I

e II.foi utilizado o teste de Wilcoxon (Mann-Whitney) não

paréado (Siegel, 1956; Snedecor & Cochran, 1967;Blaloc, 1967).

Na comparação das freqüências das

variáveis qualitativas foram utilizados os testes de

MacNemar, Binomial e o teste de probabilidades exatas de

Fisher (Siegel, 1956).

Foi fixado em 5% o limite de não re-

jeição da hipótese de nulidade. Os cálculos foram realiza

dos em um computador HP 1000, Série M (HEWLETT-PACKARD) ,

utilizando-se programas em FORTRAN.



3.1 DADOS CLÍNICOS

- - . Ao término do estudo, nenhum dos pa-

cientes do Grupo I {EVE eletiva) apresentava qualquer quei

xa clinica que pudesse ser relacionada com a EVE. Entre

os pacientes do Grupo II (EVE na vigência do sangramento),

dois (28,5%) apresentaram estreitamento esofagiano (HBV e

MACS) (ver tabela 6). Um deles (HBV) apresentou repetidos

episódios de impactação de alimentos (carne) ao nível do

terço inferior do esôfago. 0 outro (MACS)apresentava dis-

fagia para alimentos sólidos.
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3,2 ESTUDO MANOMÉTRICO

3.2.1 RESULTADOS DO ESTUDO MANOMÉ-

TRICO NO ESÔFAGO DE PACIEN -

TES DO GRUPO I, ETAPA PRÉ-

ESCLEROSE (CONTROLE)

Todos os pacientes deste grupo, nes-

ta etapa da avaliação, apresentaram padrão normal de fun-

cionamento do esfíncter inferior do esôfago (EIE). Foi

registrada uma pressão basal média que variou de 11,3 a

20,0 mmHg (mediana de 17,7 mmHg) (TABELA 7, GRÁFICO 1) e

abertura completa às deglutições em todos os casos (TABE-

LA 7, GRAFICO 2 e FIGURA 16).

Ao nível do terço inferior do esôfa-

go constatou-se que todos os pacientes apresentaram par

drão de atividade motora de natureza peristáltica (TA3ELA

7, GRAFICO 3 e FIGURA 16).

A amplitude da onda peristáltica em

um ponto situado a' 5,0 cm acima do EIE variou de 38,4 a

88,2 mmHg (mediana de 45,9 mmHg). Três dos pacientes estu

dados (21,4%) apresentaram amplitude da onda de contração

abaixo do valor mínimo considerado normal (40,0 mmHg) (TA

BELA 7 e GRAFICO 4) .

A duração da onda peristáltica va-

riou de 5,1 a 13,2 segundos (mediana de 6,6 segundos),sen

do que em quatro dos pacientes estudados (28,5%) foram ob
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servadas ondas com duração maior do que a do padrão nor-

mal (2-8 seg.) (TABELA 7 e GRAFICO 5).

Em 7 dos 14 pacientes estudados(50%),

observaram-se ondas de contração com mais de um pico(TABE

LAS 7 e FIGURA 17), em freqüência que variou de 6,2 a

19,2% do total de ondas peristalticas observadas em um

determinado canal de sonda. Em 3 deles (21,4%) esta fre-

qüência foi maior que 10% do total de ondas peristálti -

cas. Em 3 (42,8%) dos 7 pacientes que apresentaram ondas

Qe conformação alterada, evidenciou-se também a presença

de ondas não propulsivas (iterativas e espontâneas) em

uma freqüência que variou de 6,0% a 7,6% (TABELA 7 e FIGU

RA 18) .



TABELA 7. Dados do exame manometrlco dos pacientes do Grupo X na etapa prê-eve(controle)

Paetês

NLPS

ESS

AMM

SFV

EHP

MG

AF

ACG

JCC

VFJ

J I S

MJS

PAS

ARB

Ql"*X

EVE:
Ql :

Z :

Esflncter inferior
Abertura ãs *Pressão

* deglutições basal
(mrnHg)

completa 12,9

" 15,6

" 18,2

" 20,0 .

" 16,9

18,0
H 17,5

" 20,0

• 20,0
/ 12,4

"• 20,4

15,8

19,5

" 11,3

14,9
17,7
20,0

Padrão de
atividade
motora

Peristâltico
11

11

n

11

n

11

11

11

li

«1

11

11

n

Esclerose de Varizes de Esôfago

1 / 3
Amplitude
(Q2 mmHgJ

49,2

38,4

36,2

38,5

38,3

110,9

82,6

39,1

117,1

48,2

70,1

43,7

40,0

105,3

38,4
45,9
88,2

19 Quartil; Q2: 29 Quartil (mediana); Q3: 39 Quartil
Proporção de dados com formas ;alteradas em relação ao total

INFERIOR
Duração
onda(Q2

6,0

5,8

9,5

13,2

10,1

5,4

6,5

5,1
6,7

6,2

7,9
8,7

7,4

6,3

5,9
6,6
8,9

de ondas

DO •ESCFAGO
da Forma das
seg.) ondas

bifãsicas
iterativas
bifásicas
bifásicas

bifásicas
bifásicas
normal
normal
bifãsicas
normal
normal
normal .
normal
normal
bifásicas
iterativas

*

•í;
7,
6 ,

15 ,

25 ,
-
-

10 ,
-

-
mm

-

-

19r.

8
6
2

7

0

0

2
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GRAFICO 1. Pressão basal média,em mmHg,do esfincter infe
rior do esôfago nos pacientes do Grupo J, an-

* tes.e.durante a primeira e segunda avaliações
apôs a EVE
Qi: 19 Quartil
Q2: 29 Quartil (mediana)
Q3: 39 Quartil
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GRAFICO 2. Padrão de funcionamento do esflncter inferior
do esôfago (EIE) em resposta ãs deglutições,
antes e durante a primeira e segunda avalia -
ções apôs a EVE .-'"'
Q! ; 19 Quartil *"
Q2 : 29 Quartil (mediana)
Q3 : 39 Quartil
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GR&FICO 3. Padrão de atividade motora ao nível do terço
inferior do esôfago nos pacientes do grupo I,

antes-e ídurante a primeira e segunda avalia-
ções apôs a. EVE

Ql : 19 Quartil
Q2 : 29 Quartil (mediana)
Q3 : 39 Quartil
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* cas no esôfago distai dos pacientes do grupo

I, antes e durante a primeira e segunda ava-
liações após a EVE
Qx : 19 Quartil
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ção no esôfago distai dos pacientes do gru-
po I, antes -e durante a primeira e segunda
avaliações apôs a EVE
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CD

t>

FIGURA 16• Traçado manométrico do esôfago. Cl, C2, C3 in

dicam registros do terço inferior do esôfago

mostrando ondas peristálticas normais. C4 re-

gistrando abertura completa do EIE

D: deglutição .
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PIGUSA 17 . Traçado manométrico do terço infer ior do esô

fago mostrando ondas p e r i s t a l t i c a s com mais

de um pico

C: canal da sonda; D: deglutição
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5 seg.

ti - • • - •

I
FIJ3URA 18. Traçado manométricô do terço inferior do esõ

fago mostrando ondas i t e r a t i va s

C: canal da sonda; D: deglutição
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3.2.2 RESULTADOS DO ESTUDO-MANOMÊ- .

TRICÔ DOS PACIENTES DO GRUPO

I. ETAPA POS-ESCLEROSE, PRI-

MEIRA AVALIAÇÃO

Nesta fase da pesquisa/a analise dos

traçados manomitricos revelou que a pressão basal média

do EIE variou de 10,4 a 20,5 mmHg (mediana de 14,5 mmHg)I

Comparando estes valores com aqueles observados na etapa

pré-EVE, observou-se uma diminuição estatisticamente sig-

nificante dos valores desta variável (p< 0,05) (ABELA 8

e GRAFICO 1).

Em relação ao comportamento do EIE

ãs deglutiçoes, constatou-se que apenas um dos pacientes

(7,1%) apresentou abertura incompleta deste esfíncter (TA

BELA 8; GRAFICO 2 e FIGURA 19).

Analisando o padrão de atividade mo-

tora ao nível do terço inferior do esôfago, verificou-se que

2 (14/2%) dos 14 pacientes examinados apresentaram ativi-

dade aperistáltica (ondas slncronas ãs deglutições). Con-

tudo, a diferença na ocorrência desta alteração não foi

estatisticamente significante em relação ã etapa pré-EVE

(TABELA 8, GRAFICO 3 e FIGURA 20) .

A amplitude da onda peristáltica em

um ponto situado a 5,0 cm do EIE variou de 21,9 a 86,9

sunHg (mediana de 59,1 mmHg) (TABELA 8, GRAFICO 4). Ccis
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pacientes apresentaram ondas com amplitudes inferiores ao

limite mínimo do padrão de normalidade. Em um-deles, a

baixa amplitude das ondas estava associada à atividade mo

tora aperistãltica (TABELA 8) . Houve uma tendência de di-

minuição da dispersão dos valores desta variável,os quais

agruparam-se era torno de um patamar mediano levemente majL

or do que o observado antes da EVE. Todavia, as diferen -

ças entre eles não foram estatisticamente significantes

(TABELAS 7 e 8 ; GRÁFICO 4).

A duração média das ondas de contra-

ção no mesmo nível em que foi medida a amplitude variou

de 6,4 a 10,1 segundos (mediana de 7,4 segundos). Não hou

ve diferença estatisticamente significante entre os valo

res desta variável, mostrados acima e aqueles observados

na etapa prê-EVE (TABELAS 7 e 8; GRAFICO 5) . Cinco dos

pacientes (35,7%) apresentaram ondas com duração maior do

que o padrão normal.• Todavia esta freqüência não foi esta

tisticamente significante em relação ã observada na eta-

pa pré-EVE (p = 0,5). • \

Dez (71,4%) dos quatorze pacientes

estudados apresentaram ondas peristãlticas com mais de um

pico (bi e tri fásicas) , em uma freqüência que variou de

7,5% a 40% do total de ondas observadas em um determina-

do canal da sonda. Era sete deles (50%) a freqüência foi

maior que 10% do total de ondas observadas. Entre estes

sete últimos pacientes, quatro (28,5%) apresentaram conco
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mltantemente ondas não propulsivas em uma freqüência que

variou de 4% a 15% (TABELA 8).

Comparando o numero de pacientes com

alterações na forma e na natureza das ondas observadas

nesta fase do estudo, com o observado antes da EVE, veri-

ficou-se que as diferenças entre eles não foram signifi-

cativas (p = 0,227 para as ondas com mais de um pico e

p = 0,500 para as ondas não propulsivas) (TABELAS 7 e 8).
n

Por outro lado, a freqüência das on-

das de mais de um pico, observada nesta fase do estudo ,

foi significantemente maior do que a observada antes da

EVE. Em relação às ondas não propulsivas, as freqüências

não foram estatisticamente diferentes (p > 0,05)*



TABELA 8. Dados do exame manomêtrico dos pacientes do grupo I etapa pós-EVE Tprimeíra

avaliação)-

Paetês.

MLPS

ESS
AMM

ASV
EHP

MG

AF

AC6

: JCC

VFJ .

JIS

MIS

PAS

ARB

Ql
02
03

ESFlNCTER

Abertura às
deqlutições

completa

completa

completa

completa

oonpleta

completa

completa

completa

completa

completa

incompleta

completa

completa

completa

INFERIOR •
Pressão
basal*
(imHq)

12,7

12,7

16,5

17,0

16,5

16,2

14,9

16,5

14,0

. 12,1

20,5

10,4

12,2

13,5

12,5
14,4
16,5

Padrão de'
atividade'
motora

Peristãltico

peristãltico

peristãltico

peristãltico

, peristãltico

aperistáltico

peristãltico

peristãltico

peristãltico

peristãltico

peristãltico

aperistáltico

peristãltico

peristãltico

1/3

Amplitude
(Q2 mmHg)

28,1

50,6

44,6

55,0

74,1

81,2

67,0

60,3

86,9

74,6

77,7

21,9

45,2

59,1

45,0
59,1
75,3

INFERIOR DO ESOFAGO

Duração da
onda(Q2 seg.)

7,1

7,4

6,4

7,0

8,6

6,5

7,4

10,0

9,1

10,1

8,8

7,6

7,0

6,8

6,9
7,4
8,8

Forma das
ondas

bifâsicas

normal

bifâsicas

normal v

bifâsicas

iterativas
bifâsicas

normal

bifâsicas

bifâsicas
iteratias

bifâsicas
iterativas

bifâsicas

normal

bifâsicas

bifâsicas

- Z

10,5

-,

.11,0

23,0

7,6
7,6

-

12,2

15,0
15,0

13,6
9,0

12,0

-

20,0

40,0

Qi: 19 Quartil; Q2: 29 Quartil (mediana); Q^: 39 Quartil
Z : proporção de ondas com formas alteradas em relação ao total de ondas <T\
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FIGURA 19.- Traçado manomêtrico do terço inferior do esô

fago mostrando ondas com mais de um 0100(03)

e abertura incompleta do EIE (C4J

C: canal da sonda; D: deglutição
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wmmmmmtIll

FIGURA 20. Traçado manométrico do terço inferior do esô

fago mostrando ondas sincronas (C^ , C2 1

C3) . CA no estômago e entrando no esfíncter

. inferior do esôfago

C: canal da sonda; D: deglutição
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3.2.3. RESULTADOS DO ESTUDO MANOMÊ-

TRICO DOS PACIENTES DO GRUPO

1, ETAPA P(3S-ESCLEROSE,SEGUN

DA AVALIAÇÃO

Nesta etapa do estudo uai dos pacien-

tes (ARB) não foi submetido ao exame manométrico.

Nos trezes pacientes estudados, a

análise dos traçados manométricos evidenciou que a pres -

são basal média do EIE variou de 11,4 a 21,6 mmHg (ntedia-

na de 15,2 mmHg). Não houve diferença estatisticamente sig_

nificante dos valores mostrados acima, comparados com

aqueles obtidos tanto na avaliação pré-EVE, quanto na prî

meira avaliação pós-EVE (TABELA 9, GRAFICO 1).

Em relação ao comportamento do EIE

âs deglutições, verificou-se que 5 pacientes (38,4%) apre

sentaram aberturas incompletas (TABELA 9, GRAFICO 2). A

freqüência de ocorrência de alterações no comportamento de

.EIE ãs deglutições foi significantemente maior nesta fase

do estudo que a freqüência observada antes da EVE. Toda -

via, quando a comparação foi feita com a freqüência obser

vada na primeira avaliação pós-EVE, a diferença não foi

significante.

Quatro (30,7%) dos 13 pacientes apre

sentaram padrão de atividade motora de natureza aperistál^

tica ao nível do terço inferior do esôfago (TABELA 9 ,
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GRAFICO 3). A freqüência da referida alteração foi peque

na para que pudesse ser submetida ã acareação estatística

com aquelas observadas nas outras fases da pesquisa. To-

davia, ela é biologicamente relevante, uma vez que pela

análise do gráfico 3, pode-se constatar uma nítida tendên

cia ,. a maior ocorrência de atividade motora aperistãlti-

ca no transcorrer do período de seguimento dos pacientes.

A amplitude da onda aperistáltica va

riou de 14,2 a 102,5 mmHg (mediana de 56,3 mmHg)(TABELA 9,

GRAFICO 4). Estes valores foram ligeiramente maiores do

que os observados na etapa pré-esclerose, porém não houve

diferença significante entre os valores acima enunciados e

aqueles observados durante a primeira avaliação (GRAFICO 4).

— A duração da onda peristáltica, ao-

nível do terço inferior do esôfago, variou de 5,5 a 10,0

segundos (mediana de 7,0 segundem). Quatro pacientes apre

sentaram ondas c-.n duração maior do que o valor máximo da

faixa normal. Não houve diferença significante entre os

valores mostrados acima e aqueles observados nas outras

etapas da pesquisa (TABELA 9 e GRAFICO 5).

Onze (84,6%) dos 13 pacientes apre-

sentaram ondas peristálticas com mais de um pico. Em qua-
n

tro deles (30,7%) a freqüência foi maior que 10% do to-

tal de ondas observadas em um determinado canal da sonda

(TABELA 9).

Comparando-se o número de pacientes
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com alterações na forma e natureza das ondas, nesta etapa

do estudo, com o observado nas duas avaliações anteriores,

as diferenças não foram estatisticamente significantes.
n

Tanto na freqüência de ondas peris -
^ n

talticas com mais de um pico quanto a freqüência de ondas

não propulsivas foram significativamente maiores do que

na etapa pré-EVE (p < 0,05).



TABELA 9. Dados do exame manométrico dos pacientes do grupo I etapa pós-EVE (23. evolução)

Paetês.

MLPS

ESS

Aw
SFV

EHP

M3

AF

A06

JOC

VFJ

JIS

MJS

PAS

AFB*

Ql
02
Q3

ESFlNCTER

Abertura às
deglutições

completa

incompleta

incompleta
incompleta

completa

conpleta

conpleta

completa

conpleta

conpleta

inoonpleta

inoonpleta

conpleta

INFERIOR
Pressão
basal k
(itmHg)

12,6

15,2

21,6

18,4

14,2

14,0

19,5

16,9

17,1

14,0 •

18,0

11,4

11,7

13,3
15,2
18,2

Padrão de
atividade
motora

peristaltic©

ãperistáltico

peristâltico

aperistãltioo

' peristâltico

peristâltico

aperistãltioo

peristâltico

peristâltico

ofar.i stálti co

peristâltico

ãperistáltico

peristâltico

1/3
Amplitude
(Q2 mmHg)

55,9

56,3

72,3

37,9

44,0

102,5

73,8

47,6

74,4

56,3

82,6

14,2

53,8

45,8
56,3
74,1

INFERIOR
Duração
onda(1^

6,1

8,9

9,0

10,0

6,7

7,0

8,6
7,4

7,2

5,5
6,4

•6i9

6V4

6,4
7,0
8,7

DO ES0FAGO
da
seg.) Forma das

ondas

bifásicas

* bifásicas

bifásicas

bifásicas
iterativas

bifásicas
iterativas

bifásicas

bifásicas

bifásicas

bifásicas

normal

bifásicas

iterativas
bifásicas

bifásicas

•

%

10,0

5,2

9,0

19,0
9,5

30,4
8,6

4,3

8,0

39,1

4,5

-

16,6

• 5,7
4,7

5,8

Qj: 19 Quartil; Q2: 29 Quartil (mediana); Q3: 39 Quartil
EVE: esclerose de varizes do esôfago
* : paciente recusou fazer o exame
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3.2.4 RESULTADOS DO ESTUDO MANOMÉ-

TRICO DOS PACIENTES DO GRUPO

II, ETAPA POS-ESCLEROSE

Nos 7 pacientes submetidos ao exame

manométrico, a analise dos traçados revelou que a pres-

são basal média do EIE variou de 11,1 a 23,4 mmHg (media-

na de 17,0 mmHg). Comparando estes valores com aqueles ob

servados nos pacientes do grupo I, antes da EVE (contro -

le) e na segunda avaliação pós-EVE, não foi constatada djl

ferença significante entre eles (TABELAS 7, 9 elO; GRAFICO 6).

Em relação ao comportamento do EIE

às deglutições, verificou-se que 4 pacientes (57,1%) apre

sentaram aberturas incompletas. Esta freqüência foi compa

rada a observada na etapa prê-EVE dos pacientes do grupo

I, utilizados como controle. Foi constatado que no grupo

H, houve um número significativamente maior de pacientes

apresentando aberturas incompletas do EIE (Teste de Proba

bilidades extas de Fisher,a = 5%) (TABELAS 7 e 10; GRAFI-

CO 2). Por outro lado, quando a comparação foi feita com

as freqüências observadas na primeira e segunda avaliações

pós-EVE nos pacientes do grupo I , as diferenças não fo-

ram estatisticamente significantes (TABELAS 9 e 10; GRÂFI^

CO 2) (Teste de Probabilidades extas de Fisher a = 5%).

Em dois dos 7 pacientes (28,5%) obser-

vou-se ausência de contrações em resposta às deglutições
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ao.nível do terço inferior do esôfago. A freqüência de

ocorrência desta alteração não foi estatisticamente dife-

rente (FIGURA 20A), em relação â observada no Grupo I, an

tes e após a segunda avaliação após a EVE.

A amplitude média das ondas peristãjL

ticas ao nível do terço inferior do esôfago variou de

24,5 a 147 mmHa (mediana de 68,8 mmHg). Os valores desta,

variável, observados neste grupo de pacientes,tiveram uma

dispersão maior do que a observada no grupo I, tanto na

etapa pre-EVE, quanto na segunda avaliação põs-EVE (TABE-

LA 10; GRAFICO 7). Todavia, as diferenças entre eles não

foram estatisticamente significantes.

A duração das ondas de contração va-

riou de 5,6 a 9,6 segundos (mediana de 6,0 segundos). Tam

béra neste caso, as diferenças em relação aos valores ob-

servados na etapa pré-EVE e na segunda avaliação da etapa

põs-EVE, nos pacientes do grupo I, não foram estatistica-

.mente significantes (TABELA 10; GRAFICO 10).

Cinco pacientes (71,4%) apresenta -

ram ondas com mais de um pico em uma freqüência que va-

riou de 17,6% a 30,0%. Em um deles houve a concomitância

de ondas não propulsivas. O contigente de pacientes porta

dores de ondas com mais de um pico (71,4%) e ondas não

propulsivas (28,5%) neste grupo (FIGURAS 17 e 18) não foi

estatisticamente diferente do observado no grupo I, antes

e na segunda avaliação põs-EVE.



TABELA 10. Dados- do exame manométricô dos pacientes do grupo II (EVE na vigência do

sangramento) -- • .

Paetês.

EEP

MACS

HBV

AFO
ETB

MA

ICA

Q3

ESFlNCTER INFERIOR

Abertura às
deglutições

incompleta

incompleta

incompleta

incompleta

completa

completa

completa

Pressão
basal

12,9

23,4

21,9

17,0

15,4

21,4

11,1

12,9
17,0
21,9

Padrão de
atividade

aperistãltico

peristãltico

peristãltico

aperistãltioo

peristãltico

peristãltico

peristãltico

1/3

Amplitude
(02 mmHg)

24,5

147,0

68,8

29,4

55,9

74,1'

75,7

29,4
68,8
75,7

INFERIOR DO ESOFAGO

Duração
onda(Q2

5,8

9,6

9,0

9,0

5,6
6,3

6,6

5,8
6,6
9,0

da Forma da
seg.) onda

bifásicas
iterativas

bifásicas

bifásicas •

bifásicas

normal

bifásicas

normal

*

25,0
17,6

17,6

20,8

30,0

-

23,0

—

Qj; 19 Quartil; Q2: 29 Quartil^(mediana); Q3: 39 Quartii
EVE;Esclerose de Varizes de EsSfago
Z ; proporção de ondas de forma alternada em relação ao total de ondas
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GRAFICO 7. Amplitude media (em mmHg) das ondas peristál-

ticas do esôfago distal dos pacientes do gru-

po I (•), antes e'na segunda avaliação após

a EVE e do grupo II (o) após a EVE

Qj: 19 Quartil

Q2: 29 Quartil (mediana)

Q3: 39 Quartil
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FIGURA 20A. Traçado manométrico do terço inferior do esô

fago mostrando a ausência de ondas pe r i s t á l -

ticas

C: canal da sonda; 0: deglutição
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grupo I (•), antes e na segunda avaliação a-

pós a EVE e do grupo II (o) após a EVE
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Q2 : 0(* Quartíl (mediana)

Q3 : 39 Quartíl
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3 . 3 ESTUDO CINTILOGRAFICO DO TEMPO

DE TRÂNSITO ESOFAGIANO

»

3.3.1 Resultados do estudo cintilo-

grafico do tempo de trânsito

esofagiano nos pacientes do

Grupo I, etapa pré-EVE

Os valores do tempo de trânsito eso-

fagiano nos quatorze pacientes estudados, nesta etapa do

estudo variaram de 3,9 a 19,8 segundos (mediana de 8,4

segundos) na posição supina (DDE) e de 2,1% a 40,0 (media

na de 8,7 segundos) na posição sentado (DSE) (TABELA 11 e

GRÁFICO 9) .

Analisando-se separadamente cada um

dos segmentos em que o esôfago foi dividido, foram obser-

vados os seguintes valores medianos do tempo de trânsito:

1,5 segundos (terço superior), 4,0 segundos (terço médio)

e 8,1 segundos (terço inferior) quando os testes foram

realizados na posição supina. Na posição sentado foram ob

seryados os seguintes valores medianos do tempo de trânŝ L

to esofagiano: 1,2 seg. (terço superior), 3,7 seg. (ter-

ço médio) e 7,2 seg. (terço inferior) (TABELA 11 e GRAFI-

CO 10) .

Dos 14 pacientes avaliados,11(78,5%)

apresentaram padrão cintilografico normal do tempo de

trânsito esofagiano, representado por curvas de ativtda-
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de de radiação X tempo com três picos seqüenciais de ati-

vidade, do terço superior ao inferior, ocorrendo completo

esvaziamento do esôfago (TABELA 11 e FIGURA 21).

A ocorrência dos aspectos citados

. anteriormente indicam a existência de um trânsito coorde-

nado no sentido aboral. Observando-se mais detalhadamente

estas curvas, vê-se que o trânsito se processa com maior

lentidão ã medida que o material deglutido alcança os seg

mentos mais distais do esôfago, notadamente no terço infe

rior, antes do mesmo adentrar no estômago (GRÁFICO' 10 e

FIGURA 21). Todos os outros três pacientes deste grupo

(21,5%) apresentaram alterações no padrão cintiloçrafico

do tempo de trânsito esofagiano somente quando o exame foi

realizado na posição sentado. Um deles apresentou padrão

tipo prolongado (ACG), com tempo de trânsito de 18,9 se-

gundos (TABELA 11 e FIGURA 22). Os outros dois apresenta-

ram padrão tipo retenção parcial (TABELA 7 e FIGURA 23) .

Em um deles (AF) as curvas de atividade de radiação vs

tempo apresentaram múltiplos picos desordenados, indican-

do um movimento de vai-e-vem do resíduo do material deglu

tido, caracterizando o padrão de retenção parcial com in-

coordenação (TABELA 11 e FIGURA 24) . Em ambos os casos o

tempo de trânsito foi superior a 40,0 segundos.



TABELA 11. Estudo-cintilográfico do tempo de trânsito (em aegundos). nos terços superior

médio e inferior do esÔfago dos pacientes do grupo I na etapa pré-EVE(controle)

POSIÇÃO SUPINA(DDE)

Terço
Superior

Terço Terço
t<Èdio "Inferior TTE

Padrão
do

ECTTE

POSIÇÃO SENTADA(DSE)

Terço
Superior

Terço
Médio

Terço
Inferior TTE

Padrão
do

ECTTE

MLPS

ESS

AMM

SFV

EHP

MS

AP

AOG

JCC

VJJ

JIS

MJS

PAS

ARB

02

RP :
EVE:
TTE:

3,6
1,5

0,7

1.2

1,8

1.5

1,5

0,9

1.5

3,6

1.2

1.8

0,9

1,2

1.1
1,5
2,2

4,8
3,6

2,1

3,3

3,9

6,6

4,2

6,3

6,0

5,4

2,1

4,2

3,0

2,4

2,8
4,0
5,5

6,6
10,2

9,0

10,2

8,1

12,3

9,0

4,5

9,0

7,5

3,6

8,1

6,0

4,8

5,7
8,1
9,3

8,4

11,1

9,3

11,4

8,4

12,3

9,3

6,6

9,6

7,5

3,9

8,4

6,6

5,1

6,6
8,4
9,9

Normal

Normal

Normal

Normal
Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

2,1

1,2

0,9

0,6

1,2

0,9

0,9

3,0

3,3

11,4

2,4

2,1

0,9

1,2

0,9
1,2
2,5

19 Quartil; Q2: 29 Quartil(médiaâa);_Qj: 39 Quartil
retenção parcial; RP + Inc -"retenção parcial + Incoordenação
esclerose de varizes de esofago
tempo total do trânsito esofagiano; ECTTE: estudo cintilográfico

3,6

3,3

3,9

3,6

3,9

0,9

2,7

7,2

4,8

40,0 '

2,4

4,2

5,7

2,1

2,6
3,7
5,0

do tempo

13,5

6,6

6,0

7,8

8,7

2,1

5,1

18,6

40,0

40,0

2,4

8,1

8,7

2,4

5,7
7,9
14,7

de trânsito

14,7

7,2

6/6

9,0

"9Í3

2,1

5,4

18,9

40,0

40,0

7,5

8,4

9,3

3,0

6,3
8,7 •
15,7

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Prolongado
FP+inc •

RP

Normal

Normal

Normal

Normal

esofagiano 0»
0
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S U P I N A SENTADO

POSIÇÃO CORPORAL

GRÁFICO 9. Valores do tempo de trânsito esofagiano (em

' segundos), avaliados pela cintilografia, nos

pacientes do grupo I, etapa pré-EVE, nas po-

sições supina e sentado.
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grupo I, etapa pre-EVE

Qi: 19 Quartil

Q2*. 29 Quartil (mediana)

Q3: 39 Quartil



CO

CO

CD

o

•

-

-

I

1
n

V

83.

TS

TM

TI

EST

20 30

FIGURA 21.

T E M P O (SEG)
Curvas de atividade de radiação (ordenadas)
vs tempo (abscissas) das aéreas de interes-
se correspondendo aos terços superior (TS);
médio (TM) e inferior (TI) do esôfago, e
do estômago (EST), ilustrando ao padrão nor
mal do estudo cintiiografico do trânsito eso
fagiano
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PIGURA 22.

EST
» 20 30

T E M P O (SEG)
Curvas de atividade de radiação (ordenadas)

vs tempo (abscissas) das áreas de interesse

correspondendo aos terços superior (TS) ;

médio (TM) e inferior (TI) a ao estômago

(EST), ilustrando o padrão prolongado do es

tudo cintilogrãfico do trânsito esofagiano
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FIGURA 23. Curvas de atividade de radiação (ordenadas)

vs tempo (abscissas) das áreas de interesse

correspondendo aos terços superior (TS); me

dio (TM); inferior (TI) e ao estômago (EST),

ilustrando o padrão tipo retenção parcial

sem Íncoordenaçao do estudo cintilográfico

do trânsito esofagiano
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FIGURA 24. Curvas de atividade de radiação (ordenadas)

vs tempo (abscissas) das áreas de interesse

correspondendo aos terços superior (TS) ,

médio (TM), inferior (TI) e do estômago (EST),

correspondendo ao padrão de retenção parci-

al, com incoordenação do estudo cintilográ-

fico do trânsito esofagiano
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3.3.2 RESULTADOS DO ESTUDO CINTILO-

GRÃFICO DO TEMPO DE TRANSITO

ESOFAGIANO (TTE) NOS PACIEN -

TES DO GRUPO I, ETAPA PÕS-EVE,

PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Os valores do tempo de trânsito eso-

fagianos nos 14 pacientes escudados nesta etapa da pesqui^

sa, variaram de 3,3 a mais de 40,0 segundos na posição

supina {DDE) (mediana 16,4 segundos) e de 2,4 a mais de

40,0 segundos (mediana de 12,0 segundos) na posição senta

do (DSE) (TABELA 12 e GRAFICO 11).

Observando-se separadamente cada um

dos segmentos em que o esôfago foi dividido, foram encon-

trados os seguintes valores medianos do tempo de trânsito

esofagiano: 1,7 seg.(terço superior), 4,8 seg. (terço mé-

dio) e 15,9 seg. (terço inferior), na posição supina. Na

posição sentado os valores encontrados foram os seguintes:

1,3 seg. (terço superior), 4,0 seg. (terço médio) e 11,8

seg. (terço inferior) (TABELA 12 e GR&FICO 12).

Comparando os valores mostrados aci-

ma, com aqueles observados nos exames da etapa pré-escle-

rose, constatou-se ter havido um aumento estatisticamente

significante no tempo de trânsito ao nível do terço infe-

rior do esôfago e no tempo de trânsito esofagiano, quando

o exame foi realizado na posição supina. Na posição senta

do não foram detectadas diferenças significartes entre os
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valores do tempo de trânsito em cada um dos segmentos do

esôfago, como também entre os valores do tempo de trânsi-

to esof agi ano (TTE) (TABELAS 11 e 12; GRAFICO 13).

Em relação ao padrão de trânsito eso

fagiano, observou-se que dos 14 pacientes examinados, ape

nas 4 (28,5%) apresentaram padrão normal. Todos os outros

10 (71,4%) pacientes apresentaram alterações no padrão de

trânsito em pelo menos uma das posições em que o exame

foi realizado (TABELA 12 e GRAFICO 14). Quatro pacientes

(28/5%) exibiram padrão prolongado, sendo um em ambas as

posições do exame; um apenas na posição supina (DDE) e 2

apenas na posição sentado (DSE) (TABELA 12 e FIGURA 22) .

Cinco (35,7%) exibiram padrão de retenção parcial. Dois

em ambas as posições do exame; dois na posição supina

(DDE) e um na posição sentado (DSE) (TABELA 8 e FIGURA 23).

Finalmente, um paciente (7,0%) apresentou padrão de trân-

sito do tipo retenção total. Contudo, esta alteração foi

observada apenas quando o exame foi realizado em posição

supina (TABELA 12 e FIGURA 25).

Comparando a freqüência de ocorren -

cia de alterações no padrão de trânsito observada nesta

etapa do estudo com aquela detectada antes da EVE, verifi

cou-se que não houve diferença significante entre elas

(Teste de MacNemar (p > 0,05) e x2 = 2,08). Todavia, hou

ve uma tendência nítida para o aparecimento de alterações
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no padrão de trânsito destes pacientes no decorrer do es-

.tudo (GRAFICO 15).

Analisando-se mais detalhadamente as

curvas de atividade de radiação vs tempo obtidas nes-

ta etapa da avaliação, verificou-se que em 7 dos 10 paci-

entes que apresentaram alterações no padrão de trânsito ,

o retardo no esvaziamento esofâgico ocorreu exclusivamen-

te no terço inferior do esôfago. Um paciente apresentou re

tardo do esvaziamento devido ã retenção do material deglu

tido ao nível do terço médio e inferior. Finalmente, dois

pacientes apresentaram retenção do material deglutido em

todos os seguimentos em que o esôfago foi dividido (TABE-

LA 12) .



TABELA 12. Estudo cintilogrâfico do tempo de trânsito (em segundos). Nos terços superior,

médio e inferior do esôfago dos pacientes do grupo I na etapa põs-EVE (primei-

ra avaliação)

\ Varia POSIÇÃO SüJPINA (DDE)
\veis —;
\ Terço

Pacte.X Superior

MLPS

ESS

AMM

SPV

EHP

MG

AP

ACC

JCC

VPÜ

JIS

MJS

KAS
" ARB

Q3

RP:
RT:
Qü

1,8

1,2

1,6

1,3

1,2

40,0

3,0

o,<>
2,1

1,8

2,4

1,2

1,5

40,0

1,2
1,7
2,5

Terço
Médio

4,8

6,9

4,7

4,6

2,7

40,0

2,4

4,8

3,0

9,3

4,8

2,7

6,9

40,0

2,9
4,8
7,0

Terço
Inferior

14,0

8,7

17,5

19*1
40,0

40,0

40,0

5,7

3,3

14,4

6,0

13,5

6,6

40,0

6,4
15,9
40,0

TTE

14,0

9,0-

17,8

19,7

40,0

40,0

40,0

6,0

3,3

15,0

6,3

13,8

6,9

40,0

6,7
16,4
40,0

Padrão —
do

ECTTE ,

RP

Normal

Prolongado

Prolongado

RT

RP
RP

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

RP

POSIÇÃO SENTADA (DSE)

Terço Terço
Superior Médio

0,9

2,1

1,7

1,5

1,5

1,8

0,6

1>2

2,1

0,9

0,9

1,2

0,9

40,0

0,9
1,3
1,8

retenção parcial ; TTE: tempo total do transito esofagiano; EVE:
retenção total; ECTTE: estudo cintilogrâfico do tempo de transite
19 Quartil; Q2: 29 Quartil (mediana); Q3: 39 Quartil

8,7

25,5

3,8

3,2

2,4

2,1

2,7

7,5

5,1

3,3

1,8 '

9,6

4,2

40,0

2,6
4,0
8,9

esclerose de
> esofagiano

Terço
Inferior

14,0

14,0

18,2

14,7

4,5

3,0

2,7

9,0

5,1

6,9

2,4

29,1

15,9

40,0

4,1
11,8
31,8

varizes de

TTE

14,0

14,0

18,5

15,0

5,1

3,6

2,7

9,0

5,1

7,2

2,4

29,4

15,9

40,0

4,7
12,0
32,0

- Padrão
do

ECTTE

RP

RP

Prolongado

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Prolongado

Prolongado

RP

esôfago

to
0
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3.3:3 RESULTADOS'DO ESTUDO CINTILO-

GRÃFICO DO TEMPO DE TRÂNSITO

ESOFAGIANO NOS PACIENTES DO

GRUPO I, ETAPA POS-EVE, SEGUN

DA AVALIAÇÃO

Os valores do tempo de trânsito eso-

fagiano nos 14 pacientes estudados nesta etapa da pesqui-

sa variaram de 3,9 a >40,0 segundos (mediana de 7,5 segun

dos) na posição sentada (TABELA 13, GRÁFICO 16).

Analisando-se separadamente cada um

dos segmentos em que o esôfago foi dividido, foram obser-

vados os seguintes valores medianos do tempo de trânsito:

1,8 segundos (terço superior); 4,5 segundos (terço médio)

e 11,4 segundos (terço inferior), quando os testes foram

realizados na posição supina . Na posição sentada,

foram observados os seguintes valores medianos do tempo

de trâjisito esofagiano: 2,1 segundos (terço superior) ;

2,7 segundos (terço médio) e 4,5 segundos (terço inferior)

{TABELA 13 e GRftFICO 17) .

Comparando os valores mostrados aci-

ma com aqueles observados nos exames da etapa pré-esclero

se, verificou-se que as diferenças existentes entre eles

não foram estatisticamente significantes (TABELA 11 e GRÂ

FICO 18) .

Quando comparamos os valores do teui-

po de trânsito observados na primeira e segunda avaliação
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pôs-esclerose, as diferenças nlo foram estatisticamente

significantes.

Dos 14 pacientes examinados,8(67,1%)

apresentaram alterações no padrão de trânsito, três apre-

sentaram padrão prolongado, sendo um em ambas as posições

do exame e os outros dois apenas na posição sentada (TABE

LA 13 e FIGURA 22) . Todos os outros 6 pacientes apresen-

taram padrão de trânsito tipo retenção parcial. Em três

pacientes a alteração foi detectada na posição supina (DSE),

sendo que em dois deles foi observado também incoordena -

ção, tomando-se como base a distribuição do resldro do ma

terial deglutido na luz do esõfago (TABELA 13 e FIGURAS

23 e 24)." Nos outros três a alteração do padrão de trânsi^

to foi observada apenas na posição sentada (DSE). Nenhum

destes três pacientes apresentou incoordenação.

Comparando a freqüência de ocorrên-

cia de alterações no padrão de trânsito nesta fase da pes

quisa, cora aquela observada na etapa pré-esclerose, tam-

bém não foi possível demonstrar a existência de diferen-

ças estatisticamente signif icantes entre elas (p = 0/109)

(Siegel, 1956) (GRAFICO 14) .

Todavia, manteve-se a tendência ao

aparecimento de tempos de trânsito esofagiano alterados,

como já havia sido observado aos três meses de avaliação

(GRÁFICO 15).



TABELA 1 3 . Estudo cintilografico do tempo de trânsito (em segundos). Nos terços superior,
médio e.inferior do esôfago dos pacientes do grupo I na etapa pós-EVE,(segunda
avaliação)

Pactes\

MLPS

ESS

AMM

SPV

EHP

MG

AP

ACG

JCC

VPU

J I S

MJS

PAS

ARB

Ql
02
Q3

POSIÇÃO SUPINA (DDE)

Terço
Superior

2 ,1

5,7

1,2

40,0
40,0

3,6

1,2

1,5

7,8

1,8

1,5

1,2

0,9

1,8

1,2
1,8
6,2

Torpo
Mêdlo

2,7

7,2

2,4

3,9 .
40,0

8,4

3,6

2,7

40,0
X 11,7

8,4

1,8

3,0

5,1

2,7
4,5
9,2

Terço
Inferior

3,6

7,8

3 ,3

40,0
40,0
11,1
6,9

16,5
40,0
14,4
11,4

9 ,3

4,2

14,7

6,2
11,2
22,3

TIB

3,9

8 ,1

4 ,2

40,0
40,0

11,1
7,5

17,4
40,0
15,0
11,7

9,3

4,2

14,7

6,6
11,4
23,0

Padrão
do

RCTTE

Normal

Normal
Normal
RP

RP+Inc

Normal

Normal

Prolongado

RP + Inc.

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

POSIÇÃO SENTADA (DSE)

Terço
Superior

0,6

0,9

0,9
4,8

1,5

0,9

1,5

0,6

2 ,1
2,4

1,5

40,0
0,6

2 ,1

0,8
1,5
2,1

Terço
Médio

1,2

40,0
2,4

8,1
3,0

2,7

3,9

1,2

3,9

8 ,1

4 ,5

40,0
3,9

2,7

2,6
3,9
8,1

Terço T T E
Inferior

2,1

40,0
9 ,3

10,5
4,2

3,9

5,4

18,6
4,5

21,6
5,1

40,0
34,8

4,5

4,2
7,3

24,9

2,1

40,0
9 ,3

10,8
4,2

3,9

5,7

18,9
4,8

21,6
5 ,1

40,0
35,1

4,5

4,4
7,5

24,9

Padrão
do

ECTTE

Normal

RP

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Prolongado

Normal

Prolongado

Normal

RP

Prolongado

Normal

RP: retenção parcial; TTE: tempo total do trânsito esofagiano; EVE: esclerose de varizes de esôfago
RT: retenção total; ECTTE: estudo cintilografico do tempo de trânsito esofagiano
Qi: 19 Quartil; Q2: 2? Quartil (mediana); Q3: 39 Quartil

10



100.

'40,

O - 35J
»- a»

Õ> m 301

a 25.

O

(D

20

15.

O <
O- «*- 10
2 O
tlf (O

S U P i N A SENTADO

POSIÇÃO CORPORAL

GRAFICO 16 Valores do"tempo de. trânsito esofagiano (T?E),

em segundos, avaliados pela cintilografia nos

pacientes do grupo I, durante a segunda ava -

liação põs-EVE, nas posições supina e sentado



101.

=540,

20J

o
<
u. 15
o
w
ui

o
5 10

I
O

O

a.
ui

Stg

h ú
TS TM TI TTE
S U P I N A

P O S I Ç Ã O

TS TMTI TTE
SE N T A 0 0

C O R P ORAL

GRÁFICO 17. Valores medianos do tempo de trânsito esofa-

giano (TTE) em segundos, avaliados pela cín-

tilografia e do tempo de trânsito nos-terços

superior (TS), médio(TH) e inferior (TI) nos

pacientes do gçupo I, durante a segunda ava-

liação pós-EVE, nas posições supina e sentado



102,

3
o
in
hi

trt

u
o

hi

35,

30.

25,

20,

15

10J

5

3
—02
- 0 ,
Opré-ev«
Dili pós -eve

ÜS,

I
TS TM TI
SU PI N A

TE
/

TS TM TI
SE NTADO

T T E

POSIÇÃO CORPORAL

GRÁFICO 18. Valores medianos do tempo de trânsito esofa-

giano (TTE) e do tempo de trânsito nos-ter -

ços superior (TS), médio (TM) e inferior

(TI), em segundos, avaliados pela cintilogra

fia, nos pacientes do grupo I, antes e duran

te a segunda avaliação após a EVE, nas posi-

ções supina e sentado



103.

3;3.4 RESULTADOS DO ESTUDO CINTILO-

GRÂFICO DO TEMPO DE TRANSITO

ESOFAGIANO NOS PACIENTES DO

GRUPO II, ETAPA PCS-ESCLEROSE

Os valores do tempo de trânsito eso-

fagiano nos sete pacientes do grupo II, estudados nesta

etapa da pesquisa, variaram de 7,8 segundos a mais" de

40,0 segundos (mediana de 34,2 segundos) na posição supi-

na e de 2,7 segundos a 37,2 segundos (mediana de 7,2 se-

gundos) na posição sentado (TABELA 14 e GRAFICO 19).

Analisando-se separadamente cada um

dos segmentos nos quais o esôfago foi dividido, foram en-

contrados os seguintes valores do tempo de trânsito esofa

giano: 3,0 segundos (terço superior), 6,0 segundos (ter-

ço médio) e 10,8 segundos (terço inferior) na posição su-

pina. Na posição sentado, os valores encontrados foram os

seguintes: 1,5 segundos (terço superior), 4,2 segundos

(terço médio) e 6,9 segundos (terço inferior) (TABELA 13

e GRAFICO 20) .

Comparando-se os valores mostrados

acima àqueles observados na etapa pré-esclerose dos paci-

.entes do Grupo I (utilizados como controle), constatou-se

que não houve diferença estatisticamente significante en-

tre eles (TA3ELA 11 e 14; GRAFICO 21).

Comparando os mesmos valores do tem-
< • -

po de trânsito dos pacientes do grupo B, mostrados com
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aqueles observados nos pacientes do grupo I, na segunda

etapa de avaliação pós-EVE, constatou-se que, também nes- -

te caso, não houve qualquer diferença estatisticamente si£

nif icante entre eles (TABELA 13 e 14 ; GRAFICO .22) .

Contudo, como pode ser observado nos

gráficos 21 e 22, houve uma dispersão muito maior nos va-

lores do trânsito nos pacientes do grupo B na posição su-

pina, evidenciando assim uma nítida tendência destes paci

entes apresentarem retardo no esvaziamento esofagiano na

referida posição (ver também gráfico 15).

Em relação ao padrão de trânsito eso

fagiano, observou-se que dos 7 pacientes examinados, 5

(71,4%) apresentaram alterações em pelo menos uma das po-

sições em que o exame foi realizado. Dois (28,5%) apresen

taram padrão prolongado (RRP e ICA). Um em posição supina

é outro em posição sentado (FIGURA 22). Os outros três

pacientes (47,8%) apresentaram padrão tipo retenção par-

ciai, sempre quando o exame foi realizado em posição supî

na (DDE) (FIGURA 23). Em dois deles (HBV e AFO) a reten-

ção» do material deglutido foi acompanhada de incoordena -

ção (FIGURA 24) . Um destes pacientes apresentou concomi -

tantemente padrão prolongado quando o exame foi realizado

em posição sentado (DSE).

Comparando a proporção em que ocorre

ram alterações no padrão de trânsito nos pacientes do gru

po B com os do Grupo I na etapa pré-esclerosc, verificou-
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se que não havia diferença significativa entre as citadas

proporções. Fazendo esta mesma comparação entre os pacien

tes do Grupo B e os do Grupo A - etapa pós-esclerose, 69

mês de avaliação - verificou-se que também não havia dife

rença significance entre as proporções observadas (Testes

de Probabilidade Exatas de Fisher,a = 5%) (GRAFILO 6)(SIE

GEL, 1956).

Dos 7 pacientes estudados, 5 (71,4%)'

apresentaram refluxo, sendo que em três deles o material

refluiu do terço inferior para o terço médio do • esôfago

(FIGURA 25). Nos outros dois, houve refluxo do terço infe

rior até o terço superior. Comparando-se a proporção em

que este evento ocorreu nos pacientes do Grupo B com a

ocorrida nos pacientes do Grupo A, tanto na etapa pré-es-

clerose quanto na segunda avaliação pós-EVE, constatou-se

também que não havia diferença significante entre as mes-

mas (Testes de Probabilidades Exatas de Fisher,a = 5%)'

(SIEGEL, 1956).



TABELA 1 4 . Estudo cinti logrãfico do tempo de trânsito (em segundos). Nos terços superior,
médio e inferior do esôfago dos pacientes do Grupo II , etapa pôs-EVE' :

\variâ-
Nveis

PactesV

RRP

MACS

HBV

. AFO

ETB

MA

ICA

Ql
02
Q3

POSIÇÃO

Terço
Superior

2 , 1

4 , 8

2 , 1

2 , 1

1 , 5

3 ,6

3 , 3

2.1
3,0
4,8

Terço
Médio

6 ,3

40,0

36,3

5,7

5,4

/•• 6,0
4,5

5,4
6,0

36,3

SUPINA (DDE)

Terço _ g
Inferior TSE

8 , 7

9 , 9

40,0
40,0
10,8

7 ,5

33,9

8,7
10,8

>40,0

9 , 3

40,0
40,0
40,0
11,1

7 ,8

34, 2

9,3
34,2

>40,0

Padrão
do

ECTTE

Normal

RP

RP + Inc.

RP + Inc.

Normal

Normal

Prolongado

POSIÇÃO SENTADA (DSE)

Ter 50
Superior

1,5

1,2

3 ,0

. 0 , 9

0 , 9

2 , 1
2 , 7

0,9
1,5
2,7

Terço
Médio

3,9

1,8

4 ,2

3,6

5 , 1
4 , 2

4 , 8

3,6
4,2
4,8

Terço
Inferior

3 6 , 9

2 , 7

6 , 3

2 3 , 4

6 , 9
11,4

4 , 5

4,5
6,9

23,4

TTE

37,2

2 ,7

6 ,4

23,4

7,2

1 1 , 4

4 , 8

4,8
7,2

23,4

Padrão
do

ECTTE

Prolongado

Normal

Normal

Prolongado

Normal

Normal

Normal

RP: Retenção parc ia l ; RP + Inc: Retenção parcial + Incoordenaçao; EVE: Esclerose de varizes de esSfago
Qi: 1° Quarti l; Q2 J 29 Quartil (mediana); Q3 : 39 Quartil

o
o
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GRAFICO 19. Valores do tempo de trânsito esofagiano(TTE),

em segundos, avaliados pela cintilcgrafia ,

nos pacientes do grupo II, entre *>eisx e nove
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em segundos, avaliados pela cintilografia,nos

pacientes do grupo II, entre seis e nove me-

ses após a EVE, nas posições supina e sentado
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.4 ANATOMIA PATOLÓGICA

O exame macroscópico do esôfago pre-

viamente fixado em solução de formaldeldo a 10%, revelou

que ao nível do terço inferior do esôfago, junto ã transi^

çio esôfago-gástrica, havia duas úlceras na mucosa, medin

do a maior delas 3,0 x 2,5 cm. O restante da mucosa do

terço inferior do esôfago apresentava coloração parda. A

parede media 0,6 cm de espessura (FIGURA 6). Observa-se ,

nesta figura, que alguns fragmentos do espêcimen já havi-

am sido retirados para processamento de rotina.

HCRP - CIWU^QIA

Nome /J. f.

Data: ,J-a-ft

ft

FIGURA 6. Peça fixada"Sm formalina a 10%, compreendendo
segmento de esôfago (terço inferior) e estorna
go. Ao nível da junção gástrica observou-se
uma úlcera com cerca de 2,0 cm de diâmetro
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O exame histolõgico do espécimen foi

feito através da análise de quarenta e sete cortes retira

dos escalonadamente a partir de um segmento do estômago

proximo da linha de transição esôfago gástrica, até um ljl

mi te de cerca de 8,0 cm, no sentido cranial.

A análise dos cortes histolõgicos do

segmento do estômago mostrou que a mucosa tinha aspecto.

normal. A subraucosa apresentava-se espessada em decorrên-

cia de fibrose moderada, a qual envolvia vasos sangüíneos

dilatados e congestos. Havia, também vasos, com processo

de trombose antiga (FIGURA 7) e recente (FIGURA 8) . A ca-

mada muscular tinha aspecto normal (FIGURAS 7 e 8). Ao ní

vel da serosa evidenciou-se apenas a presença de vasos
n

sangüíneos ectasiados (FIGURA 9) .



FIGURA 7. (HE: 150x). Segmento de estômago com mucosa

normal, submucosa espessada por fibrose, com
ir

vasos sangüíneos dilatados e congestos.Vê-se

também processo de trombose antiga. A camada

muscular tem aspecto normal

FIGURA 8. (HE: 150x). Segmento de estômago com mucosa

normal. Submucosr com vasos ectasiados e pro

cesso de trombose recente (em evidência). A

camada muscular tem aspecto normal
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FIGURA 9. (HE 150x) . Vasos sangüíneos varicosos na

serosa do estômago

FIGURA 10. (HE lOOx). Olcera da mucosa esofágiana
com destruição epitelial intensa, fibrose

de submucosa envolvendo numerosos vasos

sangüíneos neoformados e atingindo a cama

da muscular interna
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A análise dos cortes do terço inferi

or do esôfago revelou numerosas alterações na parede do

órgão, particularmente no segmento que se estendia da li-

nha de transição esofagogastrica até cerca de 4,0 cm aci-

ma dela, sentido oral. 0 epitélio tinha aspecto normal,ex

ceto nas áreas comprometidas pelas ulcerações. Nestes lo-

cai J revestimento epitelial da mucosa tinha sido comple

tamente destruído, sendo o fundo das lesões formado por

tecido de granulação. A submucosa abaixo das lesões era

constituída por denso tecido fibrosc, o qual envolvia nu-

merosos vasos sangüíneos neoformados, alguns deles ecta-

siados e congestos (FIGURA 10). Esta fibrose comprometia

a camada muscular em graus variáveis: em alguns locais

atingia apenas a musculatura interna, dissociando os fei-

xes musculares (FIGURA 10). Em outros, a fibrose já com-

prometia toda a camada muscular, porém, sem destruí-la com

pletamente. Nestes pontos já havia comprometimento da ca-

mada serosa pelo tecido fibroso (FIGURAS 11 e 12) . Em ou-

tros sítios, particularmente na região central da úlcera

de^maior diâmetro, as diversas camadas da parede do esôfa

go haviam sido totalmente destruídas e substituídas por

intensa fibrose. Nestes locais foi observado um adelgaça-

mento âa parede do esôfago. Também nesta região,havia con

siderável quantidade de vasos sangüíneos neoformados e

congestos (FIGURAS 13A, 13B e 14) .
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FIGURA 11 FIGURA 12

FIGURA 11. (KF. 150x) . Olcera de mucosa esofagiana, com

intensa fibrose de submucosa, estendendo-se

através de todé» a camada muscular, sem des-

truí-la completamente, até a serosa.Presen

ça de numerosos vasos sangüíneos neoforma -

dos e ectasiados

FIGURA 12. (Tricromico de Masson: 150x). Fibrose disso -

ciando as fibras musculares e comprometendo

também a serosa
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. FIGURA 13A

FIGURA 13A

FIGURA 13B

(HE 150x). Olcera de mucosa esofagiana. Des

truição total da camada muscular e adelgaça-

mento da parede do esôfago a qual é totalmen

te constituída por fibrose. Presença%.de nume

rosos vasos sangüíneos neoformados

FIGURA 13B. (Tricrômico de Masson 150x). Mesmo aspecto

anterior com coloração especial para eviden-

ciar fibrose
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FIGURA 14. (Tricrôm̂ Lco de Nasson 350x). Detalhe do tecido

fibroso (coloração esverdeada) que constitui a

parede do esõfago

FIGURA 15. (HE 150x). Segmento de parede do esôfago com

revestimento epitelial íntegro. Submucosà es-

pessada ãs custas de fibrose e numerosos vasos
n

sangüíneos neoformados, congestos e envoltos

no tecido fibroso
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Nos outros segmentos da parede do

esôfago, como já foi referido, o epitélio de revestimento

estava íntegro. Todavia, a submucosa achava-se espessada

por densa fibrose, com grande número de vasos sangüíneos

neoformados e congestos, à semelhança do que foi visto

em outros locais (FIGURA 15) .

Este último aspecto foi um denomina-

dor comum em todos os locais da parte distai do segmento

inferior do esôfago, dando a impressão da existência de

uma verdadeira malha vascular encarcerada no tecido fibro

so.

O estudo histológico do segmento da

parede do esôfago situado acima do limite referido ante-

riormente (sentido oral) revelou apenas a existência de

discreta fibrose submucosa e focos de processo inflamatô-

rio crônico. A partir de um ponto situado a mais ou menos

10 cr, da linha de transição esofagogastrica, a parede do

esôfaço foi considerada estruturalmente normal.



121.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARESÇ

Existem tantas variações técnicas na

execução da EVE quanto o número de endoscopistas que a

utilizam. Isto tem dificultado sobremaneira a análise dos

seus resultados e, particularmente, das suas complicações.

Todavia, independente desta problemática, podemos conclu-

" " que o objetivo final da EVE é erradicar as varizes eso

fãgicas, ou encarcerá-las em um arcabouço fibroso, sem
n

produzir seqüelas importantes na parede do esofago.

Isto posto, entendemos que a discus-

são das alterações da função esofagiana apôs a EVE passa,

necessariamente, por uma análise das alterações tróficas
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•da parede do esôfago, induzidas pelos agentes esclerosan

tes.

4.2 ALTERAÇÕES MORFOLÕGICAS ESOFÃ-
61CAS APÓS EVE

Foi relatado (Biegeleisen, 1932;Rei

ner, 1946; Bienkinsopp, 1968; Jensen, 1983; Brookds,1984)

que o mecanismo de ação dos diversos agentes esclerosan-

tes utilizados na EVE, particularmente os derivados de

ácidos graxos, como o oleato de etanolamina, é similar .

Consiste na i r r i tação do tecido com o qual entram em con

tacto. »o caso do endotélio, a flebite inicial deflagra

um processo de trombose, o qual pode evoluir para necro-

se e fibrose. A intensidade deste processo parece depen-

der, basicamente, da concentração e da quantidade de

agente usado e do tempo de contacto com o tecido (Biege-
/

leisen, 1933; Reiner, 1946; Blenkinsoff, 1968; Jensen ,

1983; Brooks, 1984).

A irritação do endotélio ou do teci,

do conjuntivo adjacente ao vaso inicia-se quase imediata

mente após o contacto com o esclerosante (Reiner, 1946 ;

Blenkisnsopp, 1968) e, nas primeiras vinte e quatro ho -

ras', já se formou um verdadeiro processo inflamatório/ne

erótico no local da injeção (Helpap * Bollweg, 1981; Bas
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tos et ai., 1986).

A esofagite química desericadeada pe

Ia ação do esclerosante é exatamente igual ao processo des

crito acima e pode evoluir com ulcerações da. mucosa esofá

gica, em uma freqüência que varia de 12% a 80% dos casos

(Terblanche et ai., 1979; Clark et ai., 1980; Terblanche

et al.f 1981; Sakai, 1985; Howard et ai., 1988). Estas úl

ceras podem ter diâmetro reduzido (1,0 cm) (Bastos et ai.,

1986) ou estender-se por vários centímetros na mucosa do

esôfago. São em geral superficiais, mas podem aprofundar-

se comprometendo todas as camadas da parede do órgão (Ay-

res et ai., 1983). A extensão destas áreas de necrose pa-

rece estar na dependência do número de sessões de EVE rea

lizadas, do intervalo de tempo entre uma sessão e outra ,

e da quantidade do esclerosante injetado (Evans et ai. ,

1982; Soehendra et ai., 1985); Westaby et ai., 1984; Sa -

riri et al.f 1986; Kitano et ai., 1986; Singal et ai. ,1988).

Cerca de uma a duas semanas após a sessão de EVE os compo

nentes do processo inflamatório agudo começam a ser subs-

tutuídos por outros, característicos do processo inflama-

tõrio crônico, os quais conduzem a uma deposição, de colá-

geno, configurando-se em fibrose cerca de quatro semanas

ou nais, independente da variante técnica usada na reali-

zação da EVE. Esta fibrose pode ser focai ou circunferen-

cial, localizada na mucosa e submucosa, ou transmural (Hei.

pap & Bcllweg, 1981; Lewis et ai, 1981; Ayres et ai, ,
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1982; Ayres et ai., 1983; Soehendra et ai., 1983; Puspa-

natan et ai., 1986). As alterações morfológicas observa

das no esõfago de nosso paciente foram praticamente idên

ticas às descritas pelos autores anteriormente citados.

Isto posto, é licito supor que a

intensidade, a extensão e a profundidade da fibrose este

ja bastante relacionada com a extensão da necrose. Deve

ser salientado ainda que a fibrose apôs a EVE pode ocor-

rer mesmo que não haja ulcerações (Helpap & Bollweg ,

1981).

Com base nos aspectos acima ,discutî

dos, podemos concluir que o resultado final da EVE, na

estrutura do esôfago, é a ocorrência de fibrose, a des -

peito das diferentes variantes técnicas utilizadas na

sua realização. Mesmo tem termos clínicos, tem-se demons;

trado não haver diferenças significantes do ponto de vi£

ta de resultados e incidência de complicações da EVE,com

o uso de diferentes esclerosantes (Chung et ai.,1988; Ki

tano et ai., 1988; Kochhar et ai., 1990).

, Esta fibrose seria bastante benéfi-

ca por algumas razêos: em primeiro lugar, porqué*.decorre

ria da necrose, a qual parece ter um papel mais importan

te na erradicação das varizP3 do que a trombose (Soehen-

dra et ai., 1983; Ayres et ai., 1983; Puspanatan et ai.,

1986; uma segunda razão i que propiciaria um completo en
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volvimento das varizes, residuais ou dos vasos neoforma-

d.os, impedindo sua dilatação excessiva. Desta forma, ha-

veria um impedimento ã formação de varizes de grande ca-

libre, com conseqüente diminuição do risco de recidiva

do sangramento (Evans et ai., 1982; Helpap & Bollweg ,

1981; Lebrec et ai., 1980; Kitano et ai., 1986). Todavia,

a transformação fibrõtica na parede do esôfago pode indu

zir distúrbios funcionais.

Alguns autores (Soehendra et ai. ,

1983) advogam que, para evitar complicações da função

esofagiana e conseguir bons resultados quanto à erradica

ção das varizes, a fibrose deve ser induzida apenas na

roucosa e submucosa. Para tanto, propõem o uso combinado

de injeções intra e perivasculares. Desta forma, relata

ram que observaram apenas 8% de pacientes com estreita

raento esofagiano e apenas 1% com perfuração esofãgica.Nos

pacientes submetidos ã necroosia, detectaram ulcerações

esofãgicas principalmente na roucosa e submucosa. Em al-

guns casos havia focos de necrose comprometendo toda a

camada muscular. Acreditam estes autores que a injeção

inadvertida diretamente na camada muscular seria \ prinr

cipal causa de necroses profundas.

Outros (Kitano et ai., 1986) advo -

gafo que a mucosa e a submucosa devam ser removidas atra-

vés da indução de necrose superficial, com esquema de

EVE semelhante ao usado pelos autores citados anterior -
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mente. Segundo Kitano et ai. (1986) o resultado final do

tratamento ê o desaparecimento completo da mucosa do esô

fago e a formação de uma camada de tecido fibroso reco -

brindo a camada muscular.

0 problema crucial é que não existe

uma droga que induza fibrose sem produzir necrose,no sen

tido de erradicar as varizes, sem provocar distúrbios na

função esofagiana. Desta forma, a ocorrência destes dis-

túrbios e a erradicação das varizes parecem depender da

existência de uni equilíbrio entre trombose, necrose e fî

brose.

Dentro de nossa ótica, este equilí-

brio depende intimamente da intensidade da penetração e

da extensão da necrose e, consequentemente, da fibrose

na parede do esôfago. A extensão e a profundidade da ne-

crose dependeriam, por sua vez, do volume e da profundi-

dade de injeção do esclerosante. Se este esclerosantefor

injetado na submucosa, mesmo em grande volume (25-60 ml/

sessão), a necrose certamente ocorrerá. Todavia, esta

necrose não afetará de forma significante a funçãp esofa

giana. Estas considerações também são feitas por outros

(Soehendra et ai., 1983; Kitano et ai.,1987). Contudo ,

se o esclerosante for injetado diretamente na camada mu£

cular, particularmente em grandes volumes, seja por difi^

culdade técnica, seja por inabilidade, poderá haver o

desenvolvimento de necrose transmural extensa, com risco
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de perfuração a curto prazo. Se esta grave complicação

não ocorrer, haverá a formação de áreas fibrõticas na pa

rede do esôfago, podendo, por isto, afetar o comportamen

to funcional do órgão. Ademais, se esta fibrose tiver

uma distribuição circunferencial, certamente ocorrerá es

tenose esofagiana (Soehendra et ai., 1983; Ayres et ai.,

1983; Chung, 1984; Stfrensen et ai., 1984; Drell et ai. ,

1985; Haynes et ai., 1986).

4,3 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO ESOFAGIANA

4.3.1 DADOS MANOMÊTRICOS

4.3.1.1 Esfíncter inferior do

esôfago (EIE)

A presença de varizes do esôfago po
/

de induzir algumas modificações no funcionamento do EIE,

como por exemplo a elevação da pressão basal (Ogle et

ai., 1978). Porém, de forma geral, estas alterações não

interferem de maneira marcante no funcionamento deste e£

fíncter (Gama-Rodrigues et ai., 1974b; Ogle et ai.,1978 ;

Passaretti et ai.,1988).

Todos os pacientes do grupo I eram

portadores de varizes do esôfago grupoOT ou grau IV (Da-

gradi et ai., 1966; Paquet, 1982). Entretanto, todos eles
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apresentaram funcionamento normal do EIE (TABELA 7, GRÁ-

FICOS 1 e 2) antes do inicio da EVE, o que confirma os

achados dos autores citados anteriormente.

Na primeira avaliação após EVE, de-

tectamos diminuição significativa da pressão basal do

EIE em relação aos valores observe3os antes do início

do tratamento. Ademais, um dos pacientes apresentou aber_

turas incompletas deste esfíncter (TABELA 9 , GRÁFICOS 1

e 2). Ogle et ai. (1978) também detectaram queda signify

cante da pressão do EIE cerca de cinco a seis semanas a-

põs a EVE. Argumentaram que estas anormalidades esfinete

riana poderiam decorrer da distensão da parede do esôfago

pelo uso prévio do "balão de Sengstaken Blackmore ou de

lesão muscular direta induzida pelo esclerosante.

. Sauerbruch et ai.(1982) também ob-

servaram queda da pressão basal do EIE em exames ma.iomé-

tricôs realizados em um intervalo médio de 2 a 3 meses

após a EVE. Acham que esta disfunçao pode ser causada

por lesão muscular decorrente da ação cáustica do escle-

rosante. Aventam ainda a possibilidade de lesão dos neu-

rônios dos plexos de Auerbach. Esta suposição é bastante

interessante porque já foi observado que um processo in-

flamatório agudo no esôfago, decorrente de diversas cau-

sas, como por exemplo esofagite de refluxo ou esofagite

química por ingestão de cáusticos, pode provocar distúr-

bios funcionais esofagianos. Neste caso, haveria compro-
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metimento dos neurônios e fibras neurais destes plexos ,

mesmo sem haver necrose das camadas mais superficiais da

superfície interna do esôfago (Moody & Garret, 1969) . O

processo inflamatório ob^rvado nas esofagites referidas

é muito semelhante ao observado após a EVE.

A inervação autonômica é apenas um

componente do complexo sistema de controle do EIE e de

outros segmentos do esôfago (Gerhardt 4 Castell, 1983) .

Dois outros principais componentes deste complexo são a

atividade miogênica intrínseca da musculatura lisa esofa

giana e os hormônios gastrointestinais. É licito supor

que a ação cáustica do esclerosante possa também alte-

rar estes mecanismos, produzindo desfunção esofagiana ,

seja por lesão direta das fibras musculares, na vigência

de úlceras esofagianas após EVE, seja por alterações em

receptores hormonais, produzidas pelas alterações trôfî

cas observadas na parede do esôfago, particularmente a

fibrose.

„ Nenhum dos pacientes deste grupo foi

submetido ao tamponamento esofágico ou qualquer Outra te

rapêutica, exceto a EVE. Desta forma, cremos que as alte

rações manometricas observadas são conseqüência direta

da EVE, ou de algum outro processo desencadeado ou exa-

cerbado por ela, como por exemplo a esofagite de refluxo.

Ao repetirmos a avaliação manométri^

ca entre o sexto e nono mês após a EVE, não detectamos
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mais qualquer alteração significativa da pressão basal

do EIE em relação aos valores observados nas avaliações

anteriores. Contudo, houve aumento significativo do nú-

mero de pacientes com aberturas incompletas do EIE, uma

vez que nestes indivíduos a diferença entre o menor va-

lor da pressão de relaxamento do esfíncter e a pressão

intragástrica manteve-se acima de 4,0 mmHg. Isto sugere

a existência de algum fator que esteja causando dificul

dade ao relaxamento esfincteriano, provocando esta mu -

dança qualitativa na natureza da alteração funcional de

tectada em fases mais precoces do seguimento põs-EVE.Co

mo já referimos, diversos autores (Evans et ai.,1982 ;

Soehendra et ai., 1983; Kitano et ai., 1987) mostraram

<jue, nas fases mais tardias do processo evolutivo das

alterações esofágicas pós-EVR, a reação inflamatória agu

da e subaguda desaparece, sendo a fibrose o achado domjL

nante. Normalmente esta fibrose localiza-se particular-

mente na mucosa e submucosa, formando um revestimento en

durecido sobre a musculatura que se encontra aparente -

roente Integra, ou com lesões mínimas. Estes aspectos po

dem ser vistos no esôfago do nosso paciente. Se Conside

ramos que o tecido fibroso é flexível, porém pouco dis-

tensível, é provável que este revestimento fibrõtico in

timamente aderido à musculatura não permita o seu ade

quado relaxamento. Nos casos de ülceras mais extensas

e profundas, a necrose e, consequentemente, a fibrose
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poderão estender-se no sentido transmural. Nestas situa-

ções, certamente haverá o desenvolvimento de estenose

esofagiana.

Desta forma, podemos considerar que,

ao nível do terço inferior, o esôfago ter-se-ia transfor

mado em um tubo semi-rlgido, pela presença deste compo -

nente fibroso.

Um outro aspecto interessante que

pode inclusive corroborar algumas das opiniões expos-

tas, é que as alterações funcionais observadas após a

EVE, em nossos pacientes e nos trabalhos citados anteri-

ormente, assemelham-se âs disfunções esofagianas que

ocorrem en indivíduos portadores de doenças do colágeno,

particularmente a esclerose sistêmica progressiva, nos

seus estágios mais iniciais (Cohen et ai.,1980).

Outro fato a ser considerado, que

talvez sirva de reforço ã suposição levantada, e que, na

época dest:a avaliação manoroétrica, entre os pacientes que

apresentaram úlceras esofãgicas à endoscopia,apenas dois

exibiam áreas deprimidas na mucosa do esôfago, com algu

mas sinéquias. Isto pode significar maior penetração da

necrose, con possibilidade de lesão muscular. Todavia ,

como nenh-^r: deles tinha qualquer queixa ã avaliação clí-

nica, poceros supor que, se a fibrose atingiu camadas

mais profvir.das, este comprometimento deu-se de forma fo-

cai. Em tecos os outros a mucosa era plana ou levemente
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deprimida, sugerindo que a necrose tenha sido superfici-

al.

Quando realizamos a manometria nos

pacientes do grupo II, também não observamos diferença

significativa nos níveis de pressão basal do EIE em rela

ção aos valores detectados nos pacientes do grupo I an-

tes e na segunda avaliação após a EVE. Todavia, o núme-

ro de pacientes deste grupo apresentando aberturas incom

pletas do EIE também foi signif icantemente maior que no

grupo I antes da EVE, sem que houvesse, contudo, diferen

ça na ocorrência desta disfunção entre os dois grupos na

avaliação final. Isto sugere-nos que, em principio, nao

há diferença na ocorrência de distúrbios da função es-

fincteriana se a EVE for realizada eletivamente ou na

vigência do sangrameoto.

Entretanto, dois pacientes do grupo

II apresentaram estreitamento esofagiano. Este fato pode

ser apenas casual; Todavia, pode significar que, nestes

indivíduos, a fibrose após a EVE tenha sido mais exten-

sa e comprometido a camada muscular de forma mais^inten-

sa. Corroborando esta impressão, constatamos que um des-

tes pacientes exibia,ao nível do segmento distai do eso-

fago, uma extensa área deprimida, com várias sinéquias

mucosas. Estes fatos, a nosso ver,poderá reforçar a idéia

de que, como na vigência do sangramento a EVE é tecnica-

mente mais difícil de ser realizada (Conn, 1983), a possi.
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bilidade de injeção na camada muscular é maior. Consequen

temente, a fibrose cicatricial poderia comprometer o esô-

fago de forma mais ampla, com tendência à diminuição de

sua luz, possibilitando assim, o desenvolvimento de es-

treitamento e, em casos mais extremos, estenose esofagia-

na.

Estes aspectos reforçam, a nosso ver,

a idéia de que, em alguns casos, o esôfago dos pacientes

submetidos a EVE venha a se comportar como um tubo semi-

rlgido.

Existem, todavia, muitas contradi -

ções a respeito da influência da EVE sobre o comportamen-

to do EIE. Diversos autores têm afirmado que este procedi_

mento terapêutico não induz modificações significativas no

funcionamento deste esflncter (Larson et ai., 1984; Soder

lund et ai., 1985; Cohen et ai., 1985; Snady & Corsten ,

1986;.Bretaç.ie et ai., 1987).

Êm nosso meio, Sakai 1985 e Andreol-

lo et ai. (1936) não detectaram qualquer alteração funcio-

nal do EIE en avaliações manométricas realizadas entre

15 dias a ur ano após a EVE, respectivamente.

Há autores inclusive que relataram

discreto aur.snto da pressão basal do EIE após um período

de seguir.er.ro ce três meses após o término da EVE (Simon

et ai,., 1933) .

Ê possível, contudo, que grande par-
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te destas contradições decorram da multiplicidade de va-

riantes técnicas na execução da EVE, o que torna difícil

fazer uma análise comparativa das suas repercussões so-

bre a função esofagiana. Por outro lado, é possível tam-

bém que algumas das diferenças entre nossos dados e aque

les relatados na literatura possam ter ocorrido em decor

rencia de variações técnicas na realização da manometria

(Dodds, 1976).

4.3.1.2 Terço inferior do esôfago

Por uma questão de simplificação de

terminologia, no transcorrer deste capítulo abordaremos

as ondas terciárias e iterativas sob a denominação única

de ondas não propulsivas (ONP).

A presença de varizes do esôfago

também pode ocasionar distúrbios no padrão de motilidade

do corpo do esôfago, particularmente ao nível do terço

inferior. Gama Rodrigues (1974) e Gama Rodrigues et ai.

(1974), estudando pacientes portadores de hipertensão por

tal esquistossomótica, detectaram freqüência elevada de

ondas não propulsivas ao nível do terço inferior do esô-

fago. Observaram ainda que as ondas peristálticas tinham

duração maior do que as observadas em indivíduos normais.

Todavia, afirmaram que .\ presença destas distorções não

modificou o padrão peristáltico de motilidade do corpo
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do esôfago.

Vários autores (Ogle et ai.,1978 ;

Larson et ai.,1984; Snay & Korsten,1986; Bretagne et ai.,

1987) também detectaram distorções no padrão das ondas

no terço inferior do esôfago em pacientes cirrõticos por

tadores de varizes, tais como: alta incidência de ondas

não propulsivas, aumento da duração das ondas peristáltiL

cas, presença de ondas peristalticas "entalhadas", com

dois ou três picos e variações na sua amplitude.

Em todos os pacientes do grupo I,es

tudados por nós antes da EVE, o padrão de atividade moto

ra no terço inferior do esôfago foi peristáltico, refor-

çando assim a idéia de que a presença de varizes não

causa distúrbios significantes na função esofagiana.

Em relação ã amplitude e duração das

ondas peristalticas, nossas observações foram semelhan -

tes âs descritas na literatura. Apenas em alguns pacien-

tes detectaram-se ondas de baixa amplitude ou duração au

mentada.

A freqüência de ondas de coijforma -

çao alterada também foi elevada em alguns pacientes. Hou

ve ainda a ocorrência de ondas não propulsivas, contudo
n

a .sua freqüência não chegou a ultrapassar o limite de

10% do t o t a l de ondas registradas em um mesmo canal da

*Passarett i et a i . 1989.
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sonda em nenhum dos pacientes.

Gama-Rodrigues (1974) e Gama-Rodri-

gues et ai. (1974) argumenaram que a existência dos pie -

xos venosos submucosos poderia provocar distorções anatô

micas na musculatura esofagiana, induzindo, por esta via,

o aparecimento de distorções da função contractil do esô

fago. Outros (Scobie et al.f 1965; Ogle et ai.,1978 ;

Passaretti et ai., 1989) crêem que a projeção das vari -

zes na luz do esôfago seja responsável por estas distor-

ções. Por outro lado, há autores que consideram estas al̂

terações inespecíficas, podendo ocorrer em indivíduos nqr

mais, era até 50% de um determinado número de deglutições

(Nelson et ai., 1963). Como podemos observar, não há ex-

plicação precisa para a gênese das distorções da função

esofagiana na vigência das varizes do esôfago.

Apesar da existência de dados con-

troversos, particularmente devido âs diferenças técnicas

utilizadas na sua realização, há um certo consenso que

a EVE provoca distúrbios, ãs vezes significantes, no fun

cionamento do corpo do esôfago, particularmente ao nível

do segmento distai, pois é nesta porção do órgão qfue as

alterações morfológicas pôs-EVE são mais intensas. Por

outro lado, também não se pode afastar a hipótese de gue

estas alterações morfolõgicas possam exacerbar distúrbios

funcionais prévios, causados pela existência das varizes.

OGLE et ai. (1978), em trabalho pio-
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neiro, observaram comportamento da amplitude da onda se-

melhante ao descrito em nossos pacientes, em avaliações

realizadas cerca de cinco a seis semanas apôs a EVE. Es-

tes autores não mencionaram outras variáveis estudadas

na manometria para a avaliação do padrão motor do corpo

do esôfago. Relataram, ainda, que o tempo de "clareamen-

to" de ácido pelo esôfago aumentou nos pacientes submetJL

dos ã EVE. Apesar do aumento detectado não ter sido sig-

nificante, estes autores criem que o referido aumento do

tempo de "clareamento" de ácido possa influir no desen -

volvlmento futuro de esofagite péptica.

Argumentam ainda que os mesmos meca

nismos arrolados na gênese da disfunção do EIE pós-EVE ,

estariam atuando de forma concomitante no terço inferior

do esôfago.

Apôs um período de seguimento um

pouco maior (10 semanas), Sauerbruch et ai.(1982) obser-

varam nos pacientes submetidos ã EVE ondas peristalticas

de amplitude diminuída e ondas de contração não propulsi^

vas, no terço inferior do esôfago, cora freqüência signi-

ficante maior do que a observada em indivíduos normais .

Nos pacientes portadores de esofagite, estas alterações

também foram observadas no terço médio do esôfago. Segun

do estes autores, as alterações referidas, particularmen

te a alta freqüência de contrações não propulsivas, são

responsáveis pelo aumento do tempo de "clareamento" de
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ácido pelo esôfago. Crêem ainda, ã semelhança de Ogle et

ai.(1978), que elas podem ser responsáveis pelo desen -

volvimento de esofagite péptica e estreitamento.

Pleig et ai. (1985) também detecta-

ram distorções na forma e na natureza das ondas de con -

tração ao nível do terço inferior do esôfago em período

de seguimento que variou de três a seis meses após a EVE.

Observaram também aumento acentuado do tempo de "clarea-

mento" de ácido pelo esôfago em posição supina. Todavia,

• em posição ortostatica, a capacidade de "clareamento" foi

mantida sem diferenças significantes com indivíduos con-

troles. Por outro lado, a freqüência de refluxo gastro-

esofágico não aumentou nos pacientes submetidos ã EVE.

De forma geral, como vimos em nos-

sos resultados e nos exemplos mostrados anteriormente, a

presença de ondes peristálticas com mais de um pico, ba-

se alargada, grandes variações de amplitude, variações-de

duração e a observação de elevada freqüência de ondas

não propulsivas e até ausência de contrações ãs degluti-

ç*ões têm sido uma constante nas avaliações manométricas

do-corpo do. esôíjago dos pacientes submetidos a

EVE.

As alterações citadas acima são mais
n

freqüentes do que as disfunções observadas a nível do

EIÈ, e parecem ser mais intensas durante, ou logo após a

conclusão da EVE, do que após períodos relativamente lon
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gos de seguimento (Reilly et ai., 1984 ; Larson et ai. ,

1984; Snady e Korsten, 1984; Soderlund et ai.,1985; Sna-

dy & Korsten, 1986; Shoenut & Mlcflikier, 1986), o que

pode ser explicado pela presença e posterior, reversão do

processo inflamatõrio agudo.

A semelhança do que comentamos na

discussão a respeito das alterações do EIE pós-EVE, as

tentativas de correlação entre a ocorrência de alterações

no padrão de motilidade do corpo do esôfago e sua possí-

vel evolução para o estreitamento, com os aspectos têcni

cos da EVE, tem-se chocado na barreira de dificuldades e

rigida pela falta de padronização na execução da terá -

pêutica.

A maioria dos autores descreve alte

rações funcionais semelhantes no corpo do esõfago pôs-

EVE, independente do agente esclerosante utilizado (Ogle

et ai., 1978; Sauerbruch et ai., 1982; Simon et ai., 1983;

Larson et ai.,1984; Soderlund et ai., 1985; Cohen et ai.,

1985; Andrtollo et ai.,1986).

Era relação ao sitio preferencial de
*

injeção, observa-se que as alterações funcionais, tanto

do corpo quanto do EIE são semelhantes, quer o eselero -

sante seja injetado diretamente no lúmen das varizes (IV)

(Ogle et ai.,1978; Reilly et ai.,1984; Larson et ai. ,

1984; Bretagne et ai.,1987; quer nos tecidos adjacentes

a elas (PV) (Andreollo et ai.,1986), quer em ambos os
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locais citados (PV e IV) (Sauerbruch et ai.,1982; Soder-

lund et ai., 1985; Cohen et ai.,1985; Snady & Korsten ,

1986) .

Nossos dados também não ' diferem

de forma significante daqueles relatados pelos diversos

autores acima citados.

Também não conseguimos evidenciar

uma correlação positiva entre o número de sessões de

EVE, a incidência de ülcera esofágica e o volume total

de esclerosante necessário para erradicar as varizes,com

a ocorrência de alterações na forma e natureza das con-

trações ao nível do terço inferior do esôfago. 0 mesmo

aconteceu em relação à ocorrência de alterações no pa-

drão de trânsito.

Estes dados estão em estreita con-

cordância com os relatos de Drell et ai.(1985) e Haynes

et ai.(1986) e parecem reforçar a suposição que o aspec-

to técnico mais importante na gênese das alterações da

função esofagiana põs-EVE é a questão da profundidade de

injeção do esclerosante na parede do esôfago. Estes auto

res utilizaram um esquema de injeções semelhantes' ao

empregado por nós. Por outro lado, Sorensen et 31.(1984),

que relataram incidência de 59% de estreitamento e/ou dis

disfagia após a EVE, afirmaram que os pacientes qtje apre

sentaram estas complicações receberam maior volume de

esclerosante por sessão e também necessitaram de maior
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volume de esclerosante para erradicar as varizes. Toda -

via, realizaram a EVE com intervalos de apenas três dias

entre as sessões e os pacientes não foram separados em

grupos de acordo com a natureza da incdicação terapêuti-

ca.

Um outro aspecto de grande importân

cia relacionado com as disfunções motoras do terço infe-

rior e do esflncter inferior do esôfago pÕs-EVE é o tipo

de influência que estes distúrbios podem causar na capa-

cidade de propulsão destes segmentos do esôfago sobre o

conteúdo intraluminar e na contenção do refluxo gastroe-

sofágico. Já fizemos algumas referências a esta questão

no curso destes dois últimos capítulos, todavia iremos

abordá-la quando da discussão a respeito do tempo de

trânsito esofagiano.

Apesar dos aspectos discutidos até

agora, há autores que defendem a idéia de que a função

esofagiana i comprometida de forma insignificante pela

EVE, e que as alterações motoras observadas são plenamen

te reversíveis (Simon et ai., 1983 e Soderlund et al./1985).
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4.3.2 DADOS CINTILOGRAFICOS: COMPA

RAÇÃO COM OS DADOS MAJíOMÊf RÎ

COS

O estudo ciht.í logrâfico do trânsito

esofagiano foi introduzido na prática clínica por Kazem,

em 1972. Atualmente esta técnica diagnostica tem tido

grande difusão por possuir algumas vantagens sobre a ma-

nometria e o estudo radiolõgico contrastado do esôfago ,

métodos tradicionais de estudo da função esofagiana. As

aludidas vantagens são o fornecimento de informações

quantitativas a respeito do trânsito, a fácil execução,

e mais fisiológica e menos invasiva, particularmente

porque os pacientes são expostos a doses mínimas de ra-

diação e não há necessidade de intubação esofágica (To-

lin et ai., 1979; Russel et ai., 1981; Blackwell et ai.,

1983; Blackwell et ai., 1984; Styles et ai.,1984; Fisher

& Malmud, 1986) . Todavia, ainda existem muitos questiona

mentos a respeito da ténica,notadamente em relação ã

sua sensibilidade, especificidade e métodos de uso
ê

(Klein & Wald, 1984; Styles et ai.,1984; Mughal et ai. ,

1986).

Neste estudo utilizamos a técnica

cintilogrãfica padronizada por Russell et ai.(1981), com

algumas modificações introduzidas por Rezende Filho(1985).

Desta forma conseguimos determinar, de maneira objetiva,
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ò tempo de esvaziamento esofagiano de um volume liquido
M

deglutido e os movimentos deste liquido dentro do esôfa-

go.

0 trânsito esofagiano de um deterird

nado material deglutido é influenciado por vários fato -

res, os quais, atuando sobre o material, promovem ou re-

tardam a sua progressão através do esôfago. Entre os prî

meiros encontramos: a força de injeção determinada pela

musculatura da faringe, a peristalse e a gravidade. Por

outro lado, fatores como a resistência intraluminar, al-

terações do mecanismo de relaxamento do EIE e o comprome

timento da musculatura do esõfago por processos inflama-

tórios, neoplâsicos, fibrõticos, etc, promovem o retar-

do do trânsito (Goyal 4 Cobb, 1981; Meyer & Castell ,

1982; Weinstock i Cluse, 1987).

As características físicas do mate-

rial deglutido também podem influenciar o trânsito (Fls-

her et ai., 1978; Buthpitiya ét ai., 1987; Kahrilas et

ai., 1988) .

A cintilografia foi realizada siste

maticamente com os pacientes em duas posições: sentado e

supina. Na posição supina elijina-se o efeito da grávida

de sobre o trânsito, podendo-se desta forma avaliar me-

lhor a eficiência da contração faringea, do peristaltis-

sio e das características do material deglutido sobre sua

progressão através do esôfago (Russell et ai., 1981 ;
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Oliveira, 1985; Rezende Filho, 19851.

Kazem (1972), estudando o trânsito

esofagiano em indivíduos normais, em posição ortostáti-

ca, através da cintilografia, descreveu o padrão de des_

locamento de um volume líquido de 10 a 20 ml de água

no esôfago em três estágios. No primeiro, com duração

de 1 a 2 segundos, o líquido deglutido desloca-se rapi-

damente da faringe ao terço superior, até o nível do ar-

co aórtico. A este nível um breve retarde na progressão
it

do líquido, da ordem de 1 a 2 segundos. No segundo, de

forma rápida e abrupta, o líquido é deslocado para o

terço inferior em cerca de 1 segundo. No terceiro está-

gio o líquido deglutido permanece no terço inferior ,

fazendo uma pausa de 2 a 16 segundos (média 5 segundos)

antes de adentrar no estômago. De acordo com esta des-

crição, o líquido deglutido levaria de 2 a 4 segundos

para ser deslocado da faringe até o terço inferior do

esôfago, e 5 segundos em média para passar ao estômago,

perfazendo um tempo total de trânsito da ordem de 7 a

10 segundos.

Este padrão de trânsito esofâgia-
n

no para líquidos foi reproduzido em outros estudos pos-

teriores (Tolin et ai.,1979,-Russell et ai., 1981; Blac

Jewell et ai.,1983; Rezende Filho, 1985; Oliveira,1985 ;

Lenune et ai.,1987). isto posto, constata-se que a velo-

cidade de deslocamento de um volume líquido através do
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esôfago sofre uma redução progressiva e consistente no

sentido aboral. Observam, ainda, os autores acima mencio

nados, que este aumento no tempo de trânsito nos dois

segmentos distais do esôfago ocorre com o paciente em

posição supina, em ortostase ou sentado. Todavia, embora

°s tempos de trânsito sejam constantemente maiores na

Posição supina, as diferenças observadas nos testes rea-

lizados em outras posições não são significantes. Este

fato indica que, estando a peristalse normal, a força da

gravidade tem papel apenas secundário no conjunto de fa-

tores que podem afetar o tempo de trânsito esofagiano pa

*"a líquidos.

Um outro aspecto que deve ser lem -

brado, ainda, em relação ã determinação cintilografica do

tempo de trânsito esofagiano é que ha forte correlação

entre a magnitude do tempo de trânsito no terço inferior

e o tempo total de trânsito. Por isto, podemos ..afirmar

que a medida do tempo de trânsito no terço inferior ava-

lia com grande aproximação o tempo total de esvaziamento

do esôfago, como salientaram Russell et ai.(1931)7Olivei

ra (1985) e outros (Rezende Filho, 1985; Blackwell et

ai., 1985).

Os dados obtidos neste trabalho vão

ao encontro das afirmações dos autores acima citados(ver

tabelas 11, 12 5 13).

Os valores do tempo de trânsito eso
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fagiano para líquidos, observados era pacientes normais

submetidos à cintilografia em posição supina, são muito

semelhantes entre si. Normalmente, aceita-se o tempo de

IS segundos como o limite máximo da faixa de normalida-

de, para que o esôfago consiga exonerar 90% ou mais do

material deglutido (Kazem, 1972; Tolin et ai., 1979;Rus_

sell et ai.,1981; Blackwell et ai., 1983; Styles et aL,

1984; Rezende Filho, 1985; Oliveira, 1985; Mughal et

ai., 1986; Lemme et al.f 1987).

Contudo, tem sido observado que in

divíduos hígidos podem apresentar valores do tempo de

trânsito mais elevados do que aqueles considerados nor-

mais, sem que se tenha uma explicação plausível para es_

tes achados (Styles et ai.,1984; Klein & Wald, 1984

Rezende Pilho, 1985; Mughal et al.r 1986).

Até o momento da redação final des_

te trabalho não encontramos na literatura consultada da

dos concernentes ã influência das varizes de esôfago so

bre a dinâmica do trânsito esofagiano de um volume li -

quido deglutido. Assim, discutiremos nossos dados ã luz

dos resultados obtidos com indivíduos normais, publica-

dos por outros autores.

- Todos os quatorze pacientes do gru

po I, estudados na etapa pré-esclerose, apresentaram pa

drão normal do trânsito esofagiano na posição supina. O
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tempo de trânsito em cada segmento do esôfago foi de 1,5

segundos (superior), 4,0 segundos (médio) e 8,1 segundos

(inferior) (TABELA 11). Estes valores foram similares aos

observados por Russell et ai. (1981), que foram os seguin

tes: tempo de trânsito 7,7 segundos (média); 2,0 segun -

dos (superior); 4,4 segundos (médio) e 7,2 segundos (in-

ferior) . Assemelham-se também aos de Blackwell et ai. .

(1983), que detectaram tempo de trânsito de 7,3 segundos

(média); sendo 3,2 segundos (superior); 4,7 segundos (mé

dio) e 6,8 segundos (inferior). Em nosso meio, ' Rezende

Filho<1985) e Oliveira (1985), encontraram valores de

8*4 e 6,1 segundos para o tempo de trânsito esofagiano em

indivíduos normais, respectivamente. Estes dados foram

similares aos observados nesta pesquisa, particularmente

nos exames realizados em posição supina, nos pacientes

portadores de varizes do esôfago antes do inlvio da EVE.

Os exames manomêtricôs realizados

nestes quatorze pacientes logo após o término da cintilo

grafia e antes da EVE detectaram apenas alterações moto-

ras de pequena expressão,como a presença de ondas peris-

tãlticas com amplitude pouco diminuída, duração levemen-

te aumentada ou conformação alterada. Estas alterações

podem decorrer da presença das varizes,- independente da

natureza da doença básica que afeta o paciente (ScotaLe et

ai.,'1965; Gama-Rodrigues, 1972, 1974; Ogle et ai.,1978 ;
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Passaretti et ai., 1988). Embora teoricamente as altera-

ções motoras.referidas acima possam causar distorções no

padrão do trânsito esofagiano (Styles et ai., 1984), e

ter repercussão clinica, tais alterações não foram obser

vadas no exame cintilografico dos nossos pacientes quan-

do em posição supina (TABELA 11). Mesmo que tivessem si-

do detectadas, seria difícil correlacionar o achadu cin-

tilografico com as varizes, isto porque, como já referi-

mos anteriormente, indivíduos normais podem apresentar si

terações motoras episódicas da função esofagiana em uma

proporção de 10% a 50% de um determinado número de deglu

tições (Nelson et ai., 1983). Ademais, tem sido demons -
If

trado que o trânsito de um volume líquido no esôfago de-

pende primariamente da natureza peristáltica das ondas

de contração, sem ser afetado pela amplitude, forma ou

duração (Richter et ai. ,1983). .Kesssalta-se ainda que,nes_

ta fase, todos os pacientes apresentaram padrão motor pe_

ristáltico no terço inferior do esôfago. Isto posto, po-

demos concluir que a existência de varizes do es 5f ago não

causou alterações no trânsito esofagiano de um volume ll_

quido deglutido em posição supina.

Por outro lado, quando a cintilogra

fia foi feita com os pacientes sentados, três dos quator

ze indivíduos estudados apresentaram alterações no pa-

drão do trânsito esofagiano. Um apresentou padrão prolon

gado e os outros dois retenção parcial, sendo um Jeios
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com incoordenação (TABELA 11). Estes achados podem pare-

cer paradoxais, uma vez que, estando a peristalse esofa-'

giana normal e a deglutição do liquido realizada com os

pacientes sentados, a força da gravidade atuaria como um

fator acessório, propiciando uma passagem mais rápida do
»

liquido pelo esôfago. Não temos uma explicação clara pa-

ra os achados contraditórios mostrados. Levando em consi^

deração que o exame raanométrico destes três pacietes foi

normal e, analisando as curvas de atividade de radiação

vs tempo obtidas com a cintilografia, podemos fazer al-

gumas ilações.

No primeiro paciente (VFJ, TABELA 11)

houve retenção parcial do material deglutido em todos

os seguimentos do esôfago. Isto pode ter acontecido em

decorrência de falha técnica na realização do exame, caso

o paciente não tenha obedecido corretamente a ordem de

deglutir. Pode ter ocorrido também uma falha episódica no
II

mecanismo de deglutição ou de propulsão do liquido inge-

rido, envolvendo a musculatura da faringe, o esfíncter

superior ou o corpo de esôfago, fato que sabidamente acon

tece mesmo em indivíduos normais (Nelson et ai.,1983 ;

Mughal et ai.,1986). Vale frisar que a manometria deste

paciente foi normal.

Nos outros dois pacientes, ACG e

JCC, a retenção do* material deglutido ocorreu basicamen-
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te no terço inferior do esôfago (TABELA 11). Se lembrar-

mos que é neste segmento do órgão que as varizes mais se

projetam para a sua luz, e que esta projeção pode inclu-

sive gerar alterações manométricas (Scobie et ai.,1965 ;

Ogle et ai., 1978), podemos supor que ela possa funcio -

nar também como uma barreira ao liquido deglutido, poten

cializando o retarde fisiológico que jã acontece ao ní-

vel do terço inferior do esôfago. Esta suposição torna -

se mais atraente quando observamos que dois outros paci-

entes (MLPS e EHP) também com roanometria normal, tiveram

tempo de trânsito maior quando realizaram o exame senta-

dos, do que quando em posição supina.

Ao lado destas suposições, deve ser

salientado que a cintilografia, apesar de possuir vanta-

gens sobre a manometria, para o diagnóstico de alterações

da função esofagiana, pode produzir resultados tanto fa.L

so-positivos quanto falso-negativos, em decorrência de

uma série de fatores (Blackwell et ai., 1984; Styles et

ai., 1984; Oliveira, 1985; Mughal et ai., 1986). A refe-

rência a estes aspectos da cintilografia faz-se necessá-

ria para que possamos fazer uma análise mais detalhada

dos achados cintilográficos pós-EVE logo mais adiante.

No curso da primeira avaliação pós-

EVE os resultados da cintilografia não foram uniformes .

Todavia, em termos gerais, houve aumento significante do

tempo de trânsito esofagiano na posição supina em rela -
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ção ao observado antes da EVE. Nesta posição está inque£

tionavelmente eliminado o fator gravidade. Desta forma , •

a prr io do material deglutido vai depender basicamen

te t ração da faringe e da peristalse dp esôfago e,

como em oito dos dez pacientes que apresentaram aumento

do tempo de trânsito o material deglutido ficou retido,

principalmente no terço inferior; é lícito supor que as

alterações motoras produzidas pela EVE, particularmente

no EIE, evidenciadas pela manometria, sejam a causa des-

te aumento do tempo de trânsito.

O tipo de alteração cintilográfica

referida acima, ou seja: tempo de trânsito esofagiano

prolongado em posição supina e normal em posição ortostji

tica ou sentado é característico de doenças do colágenO/

como a esclerose sistêmica progressiva (Cohen et ai. ,

1980; Russell et ai., 1981; Oliveira, 1985). Nesta situa

ção o esõfago pode comportar-se como umtubo semi-rigido,

onde as alterações mais proeminentes são a queda da pre£

são basal e o comprometimento da peristalse, como obser-

vamos ã r^anometria, em nossos pacientes após EVE, i pro-

vável, ao7X> sugere Oliveira (1985), que, nestas condições,

o esôfago ofereça menor resistência ao fluxo do material

deglutico. Desta forma, o líquido ingerido em posição or

tostãtica ou sentado, impulsionado pela contração da fa-

ringe, acelerado pela gravidade e encontrando menor re-

sistência em seu trajeto, alcance mais rapidamente o es-
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tômago. Na posição supina, supresso o efeito da gravida-

de, ha retenção do material deglutido ao nível do segmen

to comprometido do esôfago, o qual, nos pacientes subme

tidos ã EVE corresponde ao terço inferior, incluindo o

esflncter.

Alem da fibrose, i possível que ain

da exista processo inflamatõrio na parede do esôfago, o

qual, como jã discutimos, pode causar alterações funcio-

nais no esôfago.

Todavia, três pacientes (ESS, MJS ,

PAS) apresentaram padrão de trânsito normal em posiçãosu

pina e alterado em posição sentado, situação inversa ã

citada anteriormente. Dois destes (ESS e PAS) tinham ma-

nometria normal. Não temos uma explicação para este fato.

Durante a última avaliação funcio -

nal nos dois grupos de pacientes estudados, verificamos

que as diferenças observadas nos tempos de trânsito eso-

fagiano não foram mais significantes em relação ao obse£

vado antes da EVE. Uma explicação plausível para este fa

tô é que, possivelmente, jã tenha havido completo desapa

recimento do processo inflamatõrio da parede do esôfago.

Todavia, observando o grafico 15, podemos constatar que,

em termos gerais, houve uma nítida tendência de comprome

tlmento qualitativo da função esofagiana. Esta constata-

ção* pode ser feita também observando-se conjuntamente as

tabelas 7, 8 e 9, onde se vê que, após a EVE, houve um
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número maior de pacientes apresentando aberturas incomple

tas do EIE e padrão aperistaltico no terço inferior do

esôfago. Ê provável que neste caso a fibrose parietal re

sidual seja o agente responsável por este evento.

Estudando-se detalhadamente os paci^

entes que apresentaram alterações no tempo de trânsito

nos dois grupos, observa-se que elas não obedeceram a um

padrão uniforme, sendo possível agrupá-las em três situa

ções distintas:

a) Tempo de trânsito anormal nas

duas posições do exame (ACG). Neste paciente, a retenção

do material deglutido ocorreu somente no terço inferior

do esôfago. Isto sugere que,, como a EVE é realizada nes-

te local, a fibrose ou outro fator desconhecido, ali lo-

calizado, esteja sendo o responsável pelo retarde no es-

vaziamento. A manometria, este paciente apresentou eleva

da freqüência (39%) de ondas bifásicas.
/

b) Tempo de trânsito anormal em po-

sição supina e anormal em posição sentada (SFV; EHP;JCC)

sefia a situação idealmente esperada dentro das hipóte -

ses aventadas. Jã a discutimos. Nesta situação enquadram

-se os dois pacientes do grupo II que apresentaram es-

treitamento do esôfago distai.

c) Tempo de trânsito normal em po-

sição supina e anormal e posição sentada (ESS; VFJ; MJS;
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PAS). Como jã referimos, não temos uma explicação para

este achado. Em pelo menos um deles, contudo, podemos ad

mitir erro técnico no exame, uma vez que o material fi-

cou retido em todo o esôfago, tendo sido totalmente exo-

nerado durante a deglutição em posição supina.

Como vimos, a tarefa de explicar as

situações apontadas acima é complexa. Porém, torna-se

ainda mais complexa quando comparamos os dados cintilo -

gráficos com os manométricos. A concordância entre os

dois métodos, seja para indicar anormalidade ou não da

função esofagiana, e tomando a manometria como base, é

expressa pelas seguintes taxas: 78% antes da EVE, 42,9%

após a primeira e apenas 30,7% na segunda avaliação pós-

EVE. Estes índices de concordância foram bem menores do

que os observados por Rezende Filho (1985) mas semelhan-

tes aos detectados por Mughall et ai., 1986.

Â luz destes dados, pudemos obser-

var que no transcurso do seguimento pós-EVE, um contin -

gente progressivamente maior de pacientes apresentou al-

terações cinti lográf icas da função esofagiana sem a devi.

da correspondência manométrica. Este fato já havia sido

observado anteriormente (Russell et ai., 1981; Blackwell

et ai., 1983; Rezende Filho, 1985).

Russell et ai. (1985) relataram que

encontraram 64% de anormalidades cintilográficas em um

grupo de pacientes com manometria normal. Atribuem este
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fato a maior sensibilidade da cintilografia sobre os de-

mais métodos, como a manometria e radiologia, na detec-

ção de anormalidades da função esofagiana. Argumentam que

a manometria analisa apenas alguns eventos envolvidos no

processo de peristalse. Cita, com base en estudos ante -

riores, que a onda pressôrica registrada na manometria

nem sempre tem correlação cora a força aplicada sobre o

material deglutido, no sentido aboral. Se isto for verda

deiro, podemos então considerar reais os dados sumariza-

dos no gráfico 15 e insistir na afirmação que a. EVE indu

ziu alterações na função esofagiana, as quais têm rele-

vância biológica.

Contudo, embora possamos considerar

a cintilografia como sendo realmente mais sensível do

que os demais métodos de estudo da função esofagiana, de

vemos também considerar a possibilidade que uma parcela

destas alterações detectada seja constituída por falsos-

positivos, por várias razões já expostas, como argumen -

tam diversos autores (Styles et ai.,1983; Mughal et ai.,

1986) . Admitem, inclusive, a possibilidade da cintilogra

fia ter um baixo valor preditivo negativo, o que torna -

ria o seu uso impróprio como teste diagnóstico geral de

primeira linha. v

Concluindo, podemos constatar, pela

anáTise dos dados apresentados, que a EVE pode causar al̂
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terações da função esofagiana, e que"o mecanismo destas

alterações, provavelmente, i a fibrose que se estabele-

ce na parede do esôfago. Todavia, apenas os pacientes

nos quais a EVE foi empregada na vigência do sangramen-

to houve repercussões clinicas em decorrência de estrei^

taménto esofagiano.
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A função esofagiana foi estudada era

vinte e um pacientes portadores de varizes do esôfago, de

etiologia variada, submetidos à esclerose endoscópica com

a finalidade de detectar-se as possíveis alterações no

padrão funcional do órgão após o uso do referido tratameri

to.

A EVE foi realizada de forma eletiva

era quatorze pacientes (Grupo I), e na vigência do sangra-

mento em sete (Grupo II). Utilizou-se uma solução de olea

to de etanolamina (EthamolinR) e glicose 50%, em partes

iguais, como agente esclerosante. As injeções foram fei-

tas preferentemente pela técnica peri-vascular, com as
4 *

sessões realizadas a intervalos semanais.



159.

A função esofagiana foi estudada utJL

lizando-se a manometria e o estudo do tempo de trânsito

esofagiano através da cintilografia. Nos pacientes do gru

po I, as avaliações funcionais foram feitas antes, dois e

três meses e cinco a sete meses após a EVE. Nos do grupo

II, apenas entre seis a nove meses apôs a EVE. Os exames

manométricos e as cintilografias eram feitas no mesmo dia,
n

de forma subsequente. Os exames cintilogrãficos eram rea-

lizados nas posições supina e sentado.

Em um dos pacientes do grupo I, fale

cido após a conclusão do protocolo, estudaram-se as alte-

rações morfológicas do esôfago induzidas pela EVE.

Ao final do estudo, obtivemos os se-

guintes resultados gerais:

.Dois pacientes (28,5%) do grupo II

desenvolveram estreitamento ao nível do terço distai do

esôfago.

.A EVE induziu o aparecimento de ül-

ceras na parede do' esôfago, comprometendo mucosa e submu-

cosa em 52% dos pacientes (57 dos pacientes do grupo I e

42% dos pacientes do grupo II).

.A EVE provocou trombose de varizes

e induziu ã formação de fibrose extensa nas camadas muco-

sa e submucosa do esôfago, e em alguns pontos comprometeu

também a muscular própria. Esta fibrose envolvia numero-
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sos vasos neoformados.

.Houve diminuição significativa íp é

0,05) dos níveis de pressão basal do EIE nos pacientes do

grupo I entre dois e três meses após a EVE (mediana de

14,5 mmHg) com relação ao observado antes do tratamento

(mediana de 17,7 mmHg).

.Ao final do estudo, os valores da

pressão basal do EIE,tanto dos pacientes do grupo I (me-

diana de 15,2 mmHg), quanto daqueles do grupo II (mediana

de 17,0 mmHg), não diferiram em relação ao observado an-

tes do tratamento (mediana de 17,7 mmHg).

.Não houve diferenças nos níveis

de pressão basal do EIE entre os dois grupos de pacientes

ao final do estudo (15,2 mmHg no grupo I e 17,0 mmHg no

grupo II).

.Houve aumento significativo na pro-

porção de pacientes apresentando aberutras incompletas do

EIE no grupo I (38,4%; p = 0,03) entre o quinto e o séti-

mo mês após a EVE e no grupo II (57,1%; p = 0,05) entre o

sejtfto e o nono mês após a EVE em relação ao observado en-

tes do tratamento (0%) . ". •

.Houve uma tendência ao aumento na

proporção de pacientes apresentando atividade motora ape-

ristáltica no terço inferior do esôfago após a EVE nos
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dois grupos de pacientes. Todavia, as diferenças não fo-

ram significantes.

.Não houve diferenças significantes

nas variações da pressão* basal média, da amplitude e dura_

ção da onda de contração ao nível do terço inferior do

esôfago entre os dois grupos de pacientes, nas diversas

fases do estudo.

• Houve aumento significante (p<0/)5)

nos valores do tempo de trânsito esofagiano nos pacientes

do grupo I, em posição supiria, entre dois e três' meses

após a EVE (mediana de 16,4 seg), em relação ao observado

antes do tratamento (mediana 8,4 seg.). Todavia, entre o

quinto e sétimo meses após a EVE, as diferenças não foram

significantes.

.Não houve variações significantes

nos valores do tempo de trânsito nas duas posições do

exame nos pacientes do grupo II, em relação aos do grupo

I, antes e entre o quinto e sétimo meses de seguimento.

.Não houve variações significantes na

proporção de pacientes em dois grupos que apresentaram

alterações no padrão de trânsito esofagiano em nenhuma

das posições em que a cintilografia foi realizada, em

qualquer das fases do estudo.
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Após a análise dos resultados obti-

dos, chegou-se ãs seguintes conclusões:

•Houve uma tendência à deterioração

da função esofagiana após a EVE nos dois grupos de paci-

entes estudados.

.Não houve repercussões clínicas deis

ta deterioração nos pacientes do grupo I. Todavia, dois

pacientes do grupo II (28,5%) desenvolveram estreitamen-

to ao nível do terço distai do esôfago.
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Esophageal function was studied in

twenty-one patients with esophageal varices of different

etiology submitted to endoscopic sclerosis for the detec-

tion of possible alterations in the functional pattern of

the organ after this treatment.

EIS was performed electively in 14

patients (Group I) and in the presence of bleeding in 07

(Group II). The sclerotizing agent used was a solution of

equal parts of ethanolamine oleate (EthamolinR) and 50%

glucose. The injections were preferentially performed by

the perivascular technique at weekly intervals.

Esophageal function was studied by

manometry, and esophageal transit time by scintillography.
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Group I patients were evaluated before and two to three

months and five to nine months after B¥B/ and Group II pa.
£"16 -

tients were only evaluated six to nine months after BWB.

The manometry and scintillography procedures were perfor_

med in sequence on the same day. The scintillographic exa

minations were performed with the patient in the supine

and sitting positions.

The morphological alterations of the

esophagus induced by EIS were studied in oie patient of

Group I who died after was conclusion of the protocol.

The following general results were

obtained at the end of the study:

.Two patients (28.5%) of Group II de-

veloped narrowing of the esophagus at the distal third

level.

.EIS induced ulcers on the esophageal

wall .which involved the mucosa and submucosa in 52% of

the patients (57% of the patients in Group I and 42% of

the patients in Group II) .
i

* .EIS provoked thrombosis of the vari

ces and induced the formation of extensive fibrosis in

the mucosal and submucosa layers of the esophagus, rea-

ching the muscular layer itself at some sites. This fibro

sis involved numerous neoformed vessels.
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.There was a significant decrease

(p < 0.05) in LES pressure in group I patients two and

three months after EIS (median, 14.5 mmHg) compared to

the pretreatment value (median, 17.7 mmHg).

.At the end of the study, the basal

LES pressure values of Group I (median, 15.2 mmHg) and

Group II (median, 17.0 mmHg patients were unchanged when

compared to pretreatment values (median, 17.7 mmHg).

.There were no differences in basal

LES pressure between the two patients groups at the end

of the study (15.2 mmHg for the Group I and 17.ónmHg for

Group II).

.There was a significant increase in

the proportion of patients presenting incomplete LES

opening in Group I (38.4%; p = 0.03) between the fifth

and seventh.month after EVE, and in Group II (57.1% ;

p = 0.05) between the sixth and ninth month after EVE

when compared to pretreatment values (0%) .

.The proportion of patients presen-

ting aperistaltic motor activity in the lower esophageal

third after EVE tended to increase in both patient groups,

although the differences were not significant.

.The were no significant differen -

ces in the variations in mean basal pressure, amplitude
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and duration of the contraction wave at the lower esopha-

geal third level between the two groups of patients at

any of the phases of the study.

.There was a significant increase

(p 0.05) in esophageal transit time in Group I patients

in the supine position between two and three months after

EIS (median, 16.4 sec) compared to pretreatment values

(median, 8.4 sec). However, between the fifth .. and se-

venth month after EVE the differences were not significant.

.There were no significant variations

in transit time in either examining position in Group II

patients when compared to Group I patients before treat -

ment or between the fifth and seventh month of follow-up.

.There were no significant variations

in the proportion of patients in the two groups who pre-

sented changes in esophageal transit pattern in either

position for the scintillography examination at any phase

of the study.

* Analysis of the results led to the

following conclusions:

.There was a tendency toward deterio

ration of esophageal function after EIS in both patient

groups.
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.There were no clinical repercussions

of this deterioration in Group I patients. However, two

patients in Group II (28.5%) developed esophageal narrow-

ing at the distal third level.

/
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