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Carlos Chagas (Chagas, 1916), ao relatar a presença de

disfagia em casos da trtpanosomiase por ele descrita (Chagas,

1909), sugeriu a possibilidade de que o "mal de engasgo", condi-

ção endêmica no interior do Brasil, foss* um elemento a mais da

sintomatologia da doença. Reconheceu, no entanto, a necessidade de

novos estudos, afirmando: "tornam-se precisas novas pesquisas que

autorizem, de nodo irrecusável, incluir o mal de engasgo na sint£

ctatologia muitiforne da infecção pelo Trypanosoma cruzi".

Um longo período separa estas observações iniciais

de Carlos Chagas e a aceitação definitiva de que o megaesôfago

endêmico em certas regiões do Brasil fosse de etiologia chagãsjí.

ca.

Vampré (1923), realizando exames radiológicos em pa-

cientes com "mal de engasgo", idçntifica-o ao cardioespasmo(Von Xi.

kuliez, 1882) ou acalásia da cárdia (Hurst, 1913), como eram as

denominações na época, doença de etiologia desconhecida e de ocojr

rência universal.

Diferentemente de Rake (1923), que descreveu altera-

ções dos plexos de Auerbach somente no esôfago em casos de acal£

sia idiopãtica, Amorim e Corrêa Neto (1932), escudando um caso de

megaesôfago associado a megarreto, demonstraram a degeneração

dos plexos mioentéricos não so no e*ôfago, mas em todo o tubo di-

gestivo. Etzel (1934, 1935) encontrou as ̂ mesmas*'lesões Í*Í>3 plexos

mioentéricos como substrato anãtomo-patolõgico dos casos de mega-

esôfago e megacólon, sugerindo que as formações megãlicas fossem

expressão de um mesmo processo patológico sistêmico, cuja etiolo-
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gia poderia ser a avitamincse BI.

Entretanto, nesta mesma época, observações clínicas

c epidcmiolõgicas realizadas eu áreas de end etnia chaglsica apori

tavam para a ocorrência freqüente de negaesôfago e megacõlon cm

pacientes COR a doença de Chagas (Villela, 1930; Prado, 1945;

Pellegrino e Borrotchin, 1948; Mineiro, 1948; Bulcão, 1950;

Freitas Jr., 1950; Brasil, 1955).

O possível vinculo etiologico entre a doença de Cha

gas e o megaesôfago e megacõlon endênico tornou-se ainda mais

evidente com as investigações sorológicas para doença de Chagas

realizadas em pacientes con aegaesôfago e megacõlon. Neste sen-

tido, destacam-se as pesquisas efetuadas por Laranja, Dias &

Nobrega (1946) qua encontraram um índice de positividade de

97Z eo 31 casos de megaesôfago e por Freitas (1947) que consta

tou 91,22 de reações positivas em 80 casos de megaesôfago e r.e-

gacólon.

Os trabalhos de KSberle e Nador (1955) e KSberle

(1956, 1957, 1958, 1959, 1963) demonstraram que a destruição

das células ganglionares dos plexos mioentéricos, em pacientes

com megaesôfago e megacõlon, estava relacionada com a doença de

Chagas. KSberle (1959) demonstrou que, era animais de experiên-

cia, a infecção pelo T. cruzi produz destruição dos neurônios

dos plexos dos tubos digestivo, intracardíacos e de outros sis-

temas. Segundo este autor, esta destruição neuronal ocorreria

predominantemente nos períodos iniciais da infecção.

Penha e KSberle (1959), contando o número de neurô-

nios no esôfago, demonstraram que chagãsícos portadores de mega

colon tinham diminuição do numero de neurônios, e que os porta-

dores de megaesôfago apresentavam destruição de quase 902 dos

neurônios.



Estes achados foram posteriormente confirmados por

outros autores (Alcantara e Oliveira, 1964; Andrade e Andrade,

1966; Tafuri e Brenner, 1966). 0 mecanismo pelo qual ocorre esta

desnervação e, ainda hoje, pouco conhecido, havendo recentes evi-

dencias da participação de mecanismos imunolõgicos (Teixeira e

col., 1975; Ribeiro dos Santos, 1977; Teixeira e col., 1980; Ri-

beiro dos Santos & Hudson, 1980).

Estabeleceram-se, assim, as bases anatomo-patológicas

necessárias para a aceitação definitiva da etiologia chagãsica

do megaesôfago endêmico.

Rezende (1956, 195°, 1963) e Rezende & Rassi (1958),em

trabalhos clínicos baseados em extensa casuística e avaliação

clínico-radiolõgica, reafirmam a estreita vinculação do megaesôf£

go c megacólon endêmicos a doença de Chagas. Estes autores obser-

varam que a expressãS clínica do comprometimento do esôfago na ~xo_

lestia de Chagas pode ocorrer isoladamente, preceder, ou estar

associada ã da cardíopatia chaglsica crônica. Propuseram mais uma

forma clínica da doença, a forma digestiva, a fim de que nela se

incluíssem os casos em que a manifestação clínica predominante

fosse decorrente de alterações do tubo digestivo.

Ficou, assim, definitivamente estabelecido que a doan

Ça de Chagas pode acarretar destruição dos plexos mioentérícos, e

que esta desnervação representa a base patogênica do comprometi -

mento do cubo digestivo na moléstia.

Em decorrência da variação da intensidade da destrui-

ção neuronal ocorrida, as alterações motoras do esofago são vari£

veís, fornecendo uma oportunidade singular para o estudo destas

alterações, conforme bem afirma Codoy (1972): "Entr.. o «íSfapo

normal, com inervação conservada, e o megaesofago, com destruição
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da quase totalidade dos neurônios do plexo intramural, UB número

infinito de casos intermediários deve existir".

Em pacientes com, doença de Chagas, os estudos das' al-

terações motoras do esofago e da conseqüente repercussão na fun-

ção esofagiana de transporte do material deglutido tem sido real^

zados por meio de métodos radiolõgicos e manométricos.

Fonseca (1954). estudando pacientas supostamente cha-

gãsicos, descreveu as alterações do trânsito esofagiano, chamando

a atenção para as diferentes formas que poderiam s* apresentar ao

exame radiolõgico. Classificou-as em discinesia C O B e sem blo-

queio de cãrdia e megaesôfago graus I, II, III com e sem bloqueio

da cãrdia, respectivamente.

Brasil (1955). em trabalho pioneiro, utilizando um

sistema de balões-quiaõgrafo mecânico, demons.trou a perda do pe-

ristaltismo em casos de megaesôfago chagásíco. achados estes coii»

cidentes con os de Kramer & Ingelfinger (1949) relativos ã aealã-

sia idiopãtica. Propôs Brasil, para esta afecção. a denominação de

aperistalsis do esôfago. classificando-a em anectãsica, ectásica

e dolico-ectãsica, e sugerindo letras e números para indicar o

grau de dilatação e alongamento do esôfago conseqüentes ã perda

do perístaltísmo.

Câmara-Lopcs & Ferreira-Santos (1958) classificaram

o megaesôfago em 3 grau*, visando ao estabelecimento de um crit£

rio seletivo de cirurgia. Nesta classificação, levaram em consíde_

ração a sintomatologia do pacirnt» &, principalmente, o diâmetro

do esôfago na radiografia. No grau I a dilatação « inferior a 4

cm e a forma, topografia e tono do órgão estão conservados. No

grau II a dílütação situa-se entre 4 e 7 cm de diâmetro transver-

so,não ultrapassando o contorno do mediastíno.Ha hipotoniac menor
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contrati 1 idade da nusculaturn. So grau III o diâmetro ? superior a

7 cm, ultrapassando os limites do mediastino. 0 esôfago í alonga-

do, atônico e descansa sobre a cúpula frênica do lado direito. Es_

tes autores não incluíram as fonas anectãsicas nesta classifica-

ção.

Godoy e Haddad (1959) estudara» o tempo de transito

esofagiano de uma suspensão baritada espessa, es pacientes porta-

dores de doença de Chagas, visando ã detecção de casos precoces

da esofagopatia chagásica. Definiram o tempo de trânsito esofagiji

no como o tempo decorrido entre a passagem do meio de contraste p£

Io manúbrio esternal e sua entrada no estômago. Verificaram alte-

rações no tempo de trânsito esofagiano em pacientes chagãsicos ,

•esmo em casos assintomáticos. Posteriormente Haddad e Godoy

(1963) confirmaram o valor diagnostico da medida do tempo de trâti

sito esofagiano, comptarando-o com a observação da dinâmica esofã-

gica ã radioscopia, apôs deglutição de suspensão fluída de sulfa-

to de bário.

Lavar, Oliveira & Rezende (1959) estudaram o esvazia-

mento esofagiano de uma mistura de sulfato de bárioemetilcciulose

em pacientes chagásicos. Verificaram que alguns deles apresenta-

ram dificuldade de esvaziamento, con retenção do contraste no ter_

ço distai do esSfago por períodos variáveis, mesmo na ausência de

dilataçao do órgão. Tais casos foram considerados como sendo por-

tadores de esofagopatia chaglsica, representando estádios ini -

ciais no desenvolvimento do oegaesofago. Propuseram uma técnica

por eles denominada "prova de retenção", na qual são realizadas

duas radiografias com intervalo de 1 minuto, considerando-a posi-

tiva quando ha retenção de contraste no csõfago na segunda radio-

grafia.
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Rezende, Lauar & Oliveira (1960) propuseram uma clas-

sificação radiologies da «peristalsis do esõfago am quatro gru-

pos, com a qual se pretendeu distinguir os possíveis graus de com

prorortimento da função esofagiana. Levaram «ra consideração os

seguintes elementos: retenção de contraste» calibre do esôíago ,

atividade contrátil da musculatura, tonicidade do segmento infe_

rior c alongamento do órgão. No grupo I foram incluídos os casos

com retarde do esvaziamento sem haver dilatação; grupo II - peque_

no a moderado aumento de calibre, apreciável retenção de contras-

te; presença freqüente de ondas terciírias associadas ou não ã

hipertonia do esõfago inferior; grupo III - esôfago com grande asi

mento de diâmetro, atividade motora reduzida, hipotonia do esõfa-

go inferior, grande retenção de contraste; grupo IV - dolicoraega-

esõfago. Esôfago com grande capacidade de retenção, atônico, alot»

gado, dobrando-se sobre a cúpula diafragtnatica.

Ferreira-Santos (1963) avaliou a capacidade de reten-

ção do esôfago em casos de raegaesôfago chagãsico, realizando tei£

radiografias seriadas aos 10 segundos, 5 minutos e 30 minutos a-

pós a ingestão de contraste em quantidade padronizada (100 g de

sulfato de bário em 200 ml de Água). Classificou o megaesôfago em

4 graus com base no diâmetro transverso do esôfago torãeíco. So

grau I o esôfago apresenta diâmetro até 4 cm; no grau II de 4-7

cm; no grau III de 7-10 cm; c grau IV com diâmetro maior que 10

cm.

0 conhecimento mais aprofundado das alterações moto-

ras que ocorrem na esofagopatia chagãsice,e que levam aos distúr-

bios de trânsito e dilatação do Órgão, tornou-se possível pelo

emprego da manometria, inicialmente com o uso de sistema de ba-

lões-quimõgrafos mecânicos e posteriormente com o uso de tubos
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aberto:; sem ou com pcrfusão continue ligados a transdutores de

pressão c aparelhos de registro de alta sensibilidade.

Os estudos manonetricos efetuados por diversos auto-

res na esofagopatia chagasica demonstraram alterações da motili-

dade do corpo do csôfago e do comportamento do esflncter esofãgjî

co inferior. Dentre as alterações motoras sobressaem distúrbios

do peristaltismo com aparecimento de contrações sincrônicas e de

amplitude diminuída e contrações iterativas. As ondas de contra-

ção sincrônicas podem ocorrer independentemente das deglutições.

0 esflncter esofãgico inferior deixa de responder adequadamen-

te aos estímulos de inibição neural, e, em conseqüência, passa a

apresentar aberturas incompletas, incoordenadas ou ausentes («ca

lãsia). (Brasil, 1955; Bettarello e col., 1962; Pessoa e Mesqui-

ta, 1963; Pessoa e Mesquita, 1967; Pinotti, 1968; Pinotti e

col., 1968; Cordeiro e col., 1972; Godoy, 1972; Siqueira, 1973 ;

Dantas, 1978; Rezende, 1979; Rezende, 1981; Dantas e col., 1981;

Dantas c col., 1982; Dantas & Godoy, 1983; Andreollo, Brandali-

se 6 Lconardi, 1984).

Pinotti (1968), estudando pacientes chagasicos com

graus diversos óe comprometimento esofágico, definidos cllnico-

-radíologicainente, demonstrou que pode haver coexistência de aca

last* ou aberturas incompletas cor. atividade motora peristáltica

e, por outro lado, alterações do peristaltismo com aberturas es-

fineterianas normais.

Significativa contribuição ao estudo da esofagopatia

chagasica foi dada por Codoy (1972), que estudou pela ei etromãn£

metria 127 pacientes chagãsicos, comparando os achados manonltn

cos com a prova da metacolína e o exame rsdíológico. Demonstrou

que, em 8,3" dos casos em que a nanonetria demonstrou alterações,



09

o exale radiologico foi considerado normal; por outro lado, cm

96,72 dos casos com manometria normal o exame radiolõgico tastbém

nao evidenciou alterações. Isto sugere a maior sensibilidade d»

e le trom.inome tria em relação *to exame radiologico no diagnósti-

co das alterações motoras da esofagopatia chagásica.

Nos casos sem dilataçao ao exame radiolõgico, o es-

fíneter não mostrou comportaisento uniforme, abrindo-se de forma

constante em 47,7Z, inconstante em 21,0Z e não se abrindo en

31,6Z; enquanto que nos casos com dilataçao a acalísia esteve

presente em 79,3Z, havendo aberturas inconstantes em 10,32 e

constantes em 10,3Z. Observou ainda que, na esofagopatia chagas^

ca, as alterações motoras do corpo de esõfago estão presentes de

maneira isolada nas formas mais leves da doença, associando-se ãs

perturbações funcionais do esfíncter inferior quando a afecção i

mais grave. Considerou excepcional o registro isolado de disfun

çoes importantes do esfxncter esofágico inferior. Chamou a aten-

ção para o aumento da velocidade do peristaltisno cono um possí-

vel sinal de esofagopatia chagãsica em suas forcias mais leves.Por

meio do uso de uma sonda auxiliar para aspiração demonstrou tam-

bém que a atividade motora, até então dita espontânea, se devia

s presença de material na luz do órgão.

Estudando, por meio de eletromanometria, a ativida-

de motora do esõfago de pacientes chagãsicos cujos exames radio_

lógicos demonstraram apenas retarde do esvaziamento do contraste

(grupo I), Rezende (1979) encontrou um conjunto variável de alt£

rações do peristal cismo e do reflexo de abertura do esfíncter e-

sofégico inferior às deglutições.

Dantas e col. (1982) demonstraram que pode ocorrer dî

mi nuiçao da amplitude da onda de contração às deglutições cm pa-
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ciente;, ehafcásicos cujos csõfagos airrfa mantenham atividade moto-

ra perir.táltica.

Bettarello e col. (1962) e Dantas e coi. (1964) cbs«r

varam que, ea alguns casos, a*atividade motora de terço superior

do esôfago pode apresentar-se peristáltica, enquanto que nos dois

terços distais do órgão registraa-se ondas sincronicas.

Em resr.o, podemos afirmar que as alterações motoras-

da esofagopatia chagãsica evidenciadas pela manoaetria são, hoje,

bem conhecidas. Destacam-se a acalãsia, a presença de ondas sin-

cronicas. de baixa amplitude, ou mesmo a ausência de ondas de con-

tração a deglutição nos casos mais avançados, e ura conjunto varia

vel de disfunções do peristal*ismo no corpo e do relaxamento do

esfineter inferior às deglutições que podem estar presences em

graus variáveis.

Estas a^erações motoras acarretam danos à função pr£

clpua do esõfago, qual seja, transportar o material deglutido da

ffiringe até o estômago.

£ lícito supor que, dada a variabilidade das alcera-

çoes motoras presentes na esofagopatia chagásica, o distúrbio no

transito esofagiano do material deglutido esteja na dependência

do caráter e intensidade destas alterações.

A manometria, como teste de função esofagica, apesar

dos dados quantitativos que fornece, não avalia o trânsito, mas

somente a motilídade (Fischer e Malmud, 1981).

Os métodos radiográficos habitualmente empregados no

estudo do trânsito esofagiano, no diagnóstico c no reconhecimento

dos estádios evolutivos da esofagopatia chagásica, não permitem a

obtenção de dados quantitativos, e são, muitas vezes, de difícil

interpretação objetiva. Há casos cm que, apesar da disfagia, não
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se observa dilataçao ou retenção, ou seja, o esofagograraa nao se

distingue do d» normais {Andreollo, Brandalise & Lecuardi, 1984).

t curto que j uso da cinerradiografía aumenta muito a scnsibil ida_

de do método, fornecendo informações mais precisas, porém as cus-

tas de um aumento de exposição ã radiação, e ainda assim sem for-

necer informações quantitativas (Tolin c col., 1979; Pope, 1979 ;

Fischer e Malmud, 1981).

Assim sendo, o emprego de um método de estudo da fun-

ção de transporte desempenhada pelo esôfago que apresentasse sen-

sibilidade capaz de detectar distúrbios leves do trânsito, bem

como permitisse a obtenção de dados quantitativos em relação a

este trânsito, poderia representar um avanço no estudo de novos

aspectos da esofagopatia chagãsica.

0 uso de técnicas cintilográficas, empregando radio-

traçadores e câmara d,e cintilação acoplada a uma processadora de

imagens, vem sendo proposto como um método simples, não invasive,

quantitativo, para o estudo do trânsito esofagíano de líquidos

(Kazem , 1972; Mayron e Kaplan, 1975; Bosch e col., 1977; Tolin e

col., 1979; Pope, 1979), sólidos(Ujellfen ecol., 1984); e do

esvaziamento de uma refeição de consistência pastosa (Cross. Joh_n

•on & Kaninski, 19:9) ou sólida (Holloway e col., 1983).

Kazem (1972) foi o primeiro a aplicar a gama-cintil£

grafia ao estudo do trânsito esofagíano. Com o paciente em posi-

ção ereta, era realizada uma deglutição de 10-20 ml de água ou

eha marcados con 0,5 mei Tc-percecnetato de sódio. O trânsito

do liquido através do esôfago era continuamente observado no ci-

nescSpío de uma câmara de cintilação. Simultaneamente, imagens

correspondentes eram obtidas a intervalos seqüenciais de 0,4 seg/

/imagem, c arquivadas em video-tape, acoplado ã gama-câmara , p£
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ra posterior análise. ApÓs a aquisição das imagens, o computador

construía um histograroa de contagem da atividade presente em uma

área correspondente ao eeofago era cada imagem, o qual indicava . o
t

modo e o tempo de transito esofagianos. Os estudos foram realiza-

dos em pessoas normais e com neoplasía de esSfago.

* Tolin u col. (1979) empregaram, pela primeira vez,

técnica cintilogrãfica no estudo do trânsito esofagiano em pacieii

tes com diversos distúrbios motores do esofago. Um volume conhec^.

do de água marcado com Tc-enxofre coloidal era deglutido em

posição supina. Por meio da contagem de eintilações registradas na

região correspondente ao esofago em imagens obtidas a intervalos

seqüenciais, calculava-se a percentagem do líquido remanescente

no esofago após sucessivas deglutiçoes realizadas a intervalos de

15 seg, por um período de 10 minutos. Demonstraram que os portad£

res de esclerodermia,de acalasia e de espasmo difuso do esSfago apre-

sentavam retarde de esvaziamento esofagiano em proporções variá-

veis. A técnica por eles utilizada não permitiu a distinção entre

as diversas afecções, nem tampouco a avaliação da cinetica do lí-

quido no esofago.

Marioní Filho e col, (1980, 1984) foram os primeiros,

e únicos até agora, a estudar a esofagopatia chagãsica por meio

de técnica cintilográfica. Determinaram o tempo de trânsito esofã_

gico - TTE (tempo decorrido entre a deglutição e o instante que a

contagem de atividade registrada em una região correspondendo ã

eãrdia alcançasse o seu valor máximo) e o tempo decorrido até a

abertura da cárdia - TDAC (tempo decorrido entre a deglutição e o

início da passagem do líquido radioativo do esSfago para o estorna

go). Para isto, obtinham-se imagens seqüenciais a cada 2 segun-

dos, durante 32 segundos, e a seguir registrava-se a radioativid£
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dü na arra correspondente ã cardia. Encontraram em 50Z dos chagá-

üicos estudados alterações em um dos dois parâmetros avaliados.

Os autoves propuseram a determinação dos dois parâmetros TTE e

TPAC, como possível meio de diagnóstico precoce da aperistalse

do csôíago e de avaliação de tratamentos instituídos.

A técnica empregada pelos autores supra citados não

permite registrar adequadamente a cinetica do liquido através do

esofago, jS que registra somente a medida da radioatividade na

area correspondente à cardia. 0 intervalo de 2 segundos para aqui_

siçao de cada imagem é muito longo para o registro adequado do

transito do líquido (Kazera, 1972; Meyron e Kaplan, 1975; Bosch e

col., 1977).

Apesar de proporem a técnica como possível meio de

diagnostico precoce, nlo avaliaram a sua sensibilidade e especif_í

cidade, porquanto não a compararam com nenhum outro teste de ava-

liação da função moto'ra do esõfago habitualmente empregados.

Russel e col. (1981) propuseram uma nova técnica cin-

tilogrãfica objetivando o diagnostico dos distúrbios motores do

esofago. Mediram não somente o tempo de trânsito, mas também ava-

liaram a dinâmica esofãgicA, evidenciada pela analise do movimen-

to áo líquido dentro do õrgão. Para tal, um pequeno volume de

~ ao

água marcada com Tc-enxofre coloidal era deglutido em una úni-

ca vez. Obtinhaa-se, a partir do início da deglutição, imagens

seqüenciais a intervalos de 0,4 segundos/imagem. Registravam a

radioatividade em áreas correspondentes aos terços proximal, mé-

dio c- distai do esofago. Estudaram indivíduos normais, com distúr

bios motoras evidenciados pela manometría, e casos com diaftgia e

manometria normal. Con esta técnica, demonstraram que indivíduos

normais apresentavam tempo de trânsito inferior a 15 segundos e



padr.io de esvaziamento característico. Jã os indivíduos com dis-

fagia c com manometria revelando distúrbios motores do esôfago

(acalãsia, espasmo difuso do esôfago, escleroderraia) apresenta-

vam tempo de trânsito superior a 15 segundos e diversos padrões

de trânsito. A técnica utilizada permitiu a distinção entre os

diversos distúrbios motores. 0 estudo do transito do radiotraça-

dor com esta técnica detectou anormalidades em 64% dos pacientes

com disfagia e manometria normal.

Posteriormente, outros autores, utilizando a técnica

acima descrita, puderam demonstrar a presença de anormalidades m£

te as do esôfago (Blackvell e col., 1983; Benjamin e col.,1983a;

Styles e col., 1984).

Blackwell e col. (1983), em estudo prospectivo, com-

pararam os achados da manometria convencional com a avaliação

do trânsito esofágíco em 50 pacientes com disfagia. Encontraram

concordância dos resultados em 84Z dos casos. Styles e col.

(1984), por sua vez, encontraram concordância em 79% dos casos.

Nestee trabalhos supra citados houve casos em que o trânsito de

10 ml de líquido se processou normalmente, apesar da existência

de anormalidades motoras evidenciadas ã manometria, quais sejam,

a presença de ondas de contração de alta amplitude e de ondas

sincrSnicas cm mais de 10Z das deglutições.

A esofagopatía chagãsic», dada a variabilidade de

alterações motoras que pode apresentar « D seus diversos estádios

evolutivos, representa um modelo adequado ao estudo das relações

entre as pressões desenvolvidas pela atividade mocora do corpo

i 4o eafínctcr esofagiano inferior e o trânsito de um volume de

liquido pelo esôfago.

Face ao exposto, este trabalho foi rcalizado,visando
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a consecução dos sesuintes objetivos:

1. Caracterizar, por meio.de técnica cintilografica

(Russel e col., 1981), o transito esofagiano de um

volume conhecido de liquido, em diversos estádios

evolutivos da esofagopatia chagasica.

2. Comparar as alterações do trânsito esofagiano de

um volume conhecido de líquido com as alterações

motoras evidenciadas pela manometria.

3. Avaliar o estudo cintilografico do trânsito eso-

fagiano como meio de diagnóstico das alterações

motoras da esofagopatia chagasica.



MATERIAL E MÉTODOS
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1. CASUÍSTICA

O plano de estudo foi aprovado pela Comissão de Kor-

nas Éticas e Regulamentares do Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de são Paulo.

As pessoas que participaram deste estudo foram infor-

madas sobre os objetivos e a metodologia dos exames e consenti -

ram em a eles se submeter.

Foram estudadas 65 pessoas, constituindo 4 grupos:

Grupo Controle:

Constituído por 13 pessoas, sendo 8 homens e 5 mulhe-

res, com idades variando de 18 a 72 anos (mediana 37 anos), com

sorologia negativa para doença de Chagas (Tabela I). Nenhum deles

apresentava sintomatologia e&ofagiana, ou afecções que pudessen

comprometer o esôfago. As pessoas deste grupo submeteram-se ape-

nas ao estudo cintilogrãfico do trânsito esofagiano e os resulta-

dos obtidos serviram como padrão de normalidade.

Pacientes Chagãsicos Crônicos:

Foram estudados 52 pacientes, todos com reação sorol£

gica de fixação do complemento para Doença de Chagas (Freitas ,

1951) positivas, separados em três grupos de acordo com a sintoina

tologia, história de cirurgia previa, e alterações ao exame ra-

díolõgico.

Consideroti-se disfagia leve a que era referida oca-

sionalmente a alimentos sólidos, moderada a que era referida como

constante, necessitando íneerír líquidos durante a refeição e in-
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tensa a que ocorria a qualquer tipo de alimento.

A classificação radiolõgica utilizada foi a de Rezeii

de e col. (1960).

t

Crupo A: constituído por 13 pessoas, sendo 5 homens

e 8 mulheres com idades variando de 19 a 65 anos (mediana de AO

anos). (Tabela II). Não apresentavam disfagia, dor torácica ou

outro sintoma de doença esofágica. Em todos, o estudo radiolôgi

co do esôfago foi considerado normal.

Grupo B: constituído por 19 pessoas, sendo 9 homens

e 10 mulheres, com idades variando de 28 a 64 anos (mediana de

46 anos). (Tabela III). Seis pacientes apresentavam disfagia e

exame radiológico normal. Treze apresentavam retarde de esvazia-

mento ao exame radiológico, alteração que permite enquadrá-los no

grupo I da classificação radiolõgica já citada. Destes últimos ,

nove apresentavam disfagia e quatro não apresentavam sintoraatol£

gia esofagiana, porém eram portadores de siegacõlon (Tabela IV)..

Grupo C: constituído por 20 pessoas, sendo 11 homens

e 9 mulheres, com idades variando de 27 a 64 anos (mediana de 49

anos) (Tabela V). Cinco haviam se submetido a cardiomiotomia ha

vários anos. Os exames radiológicos destes casos revelavam retajr

de de esvaziamento em dois e dilatação em três casos. Os outros

quinze pacientes apresentavam dilatação do esÔfago ao exame ra-

diológico, sendo que treze (13) enquadravam-se no grupo II e dois

(2) no grupo III. Três pacientes nao apresentavam sintomatologia

esofagiana. Doze apresentavam disfagia, sendo que 3 referia» tam

béra regurgitação clinostática. Os cinco pacientes que haviam si-

do submetidos a cardiomiotomia há vários anos persistiam sintoma
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ticos: tlisfagia (5 casos), regurgitação (3 casos), pirosc rctro-

esternal (2 casos) (Tabela VI).

0 estudo cintilogrãfico do trânsito esofagiano foi

realizado cm 52 pacientes. A aanometria foi realizada em 44 pa*-

cientes. Em oito, o exame manométrico deixou de ser realizado

por dificuldades técnicas ou recusa por parte dos pacientes.
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TABELA I. Estudo cintilográfico do trânsito csofagiano. Características

gerais dos integrantes do* grupo controle.

INICIAIS

CSC

CBB

JRF

UGM

OCS

RBO

KGV

MAN

NP.P

NCC

JPS

sv

IR

REGISTRO

069498

0120184

008719

-

-

0127268

049166

072813

090183

092648

0132984

056803

0102205

SEXO

M

P

M

M

M

H

F

P

P

M

M

H

P

IDADE

60

72

27

52

29

37

30

29

31

24

18

50

29

DIAGNOSTICO

Hérnia inguinal

Voluntário sadio

Voluntário sadio

Voluntário sadio

Voluntário sadio

Voluntário sadio

Voluntário sadio

Voluntário sadio

Olcera duodenal

Clcera duodenal

Hidatidose

Hérnia inguinal

Voluntário sadio
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TABKI.A II. Características gerais dos pacientes chagasicos integrantes do

Grupo A. '

CASO

•

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Ali

Al 2

Al 3

INICIAIS

SAV

MLSQ

MNS

LES

GA

JMG

ALN

MJA

LCM

RACC

AMS

RCS

LSP

REGISTRO

HCFMRP

0117887

072496

069650

070424

051869

* 0152889

0142817

067246

096937

040110

0154128

004429

0154976

IDADE

65

51

28

40

63

38

40

52

37

46

19

46

20

SEXO

H

F

F

M

M

. F

F

F

F

F

M

F

' M

DAPOS

CLÍNICOS

Assintomãtico

ttegacõlon

Assintomãtico

Assintoraãtíco

Assintomãtico

Assintomãtico

Assintomãtico

Cardíopatia

AssintomStico

Cardiopatia

Assintomãtico

Megacólon

Assintomático
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TABELA III. Características gerais dos pacientes cha&ãsicos integrantes do

Grupo B.

CASO

BI

B2

B3

BA

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Bll

BI 2

BI 3

B14

BIS

B16

BI 7

BI 8

BI 9

INICIAIS

SR

APX

JAC

KJRQ

TAE

JJP

MSA

JJA

CAB

SF

JBC

Ct-íO

Ali

MMA

AFF

AL7

CES

MAS

AMM

REGISTRO

RCFKRP

011011

0152273

0133071

056245

007185

0114071

0104255

0115698

0115513

071018

0129805

0115988

067159

0117535

088512

0101422

078072

0131925

0129276

IDADE

32

28
•

48

35

46

30

53

35

64

34

46

56

59

48

' 34

57

34

60
•

56

SEXO

M

M

M

F

F

M

M

M

M

F

M

F

F

F

F

F

M

F

F
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TABELA IV. Dados clínicos, exame radiológico e classificação rauiológica se-

gundo Rezende e col. (I960), dos pacienteis chagasicos integrantes

do Crupo B.

CASO

BI

B2

B3

B4

B5

RS

B7

B8

B9

B10

Bll

B12

B13

BI 4

BIS

BI 6

B17

BI 8

B19

SINTOiMAS*

Disf.intensa

Disf.leve

Disf.leve

Disf.leve

Dor torãeica

Disf.leve

Disf.leve

Disf.moderada

Assintomático

Assintomático

Assintomático

Assintomático

Disf.leve

Disf.leve

Disf.moderada

Disf.leve

Disf.moderada

Disf.moderada

Disf.moderada

Disf.moderada

OUTROS DADOS

CLÍNICOS

Neurose de angústia

-

-

-

-

-

-

MegacÕlon

Megacólon

MegacÕlon

Megacólon

-

Cardiopatia

-

-

-

-

-

Megacólon

EXAKE

RADIOLGCICO

Normal

Normal

Ret. Esv.

Normal

Normal

Normal

Normal

Ret. Esv.

Ret. Esv.

Ret. Esv.

Ret. Esv.

Ret. Esv.

Ret. Esv.

Ret. Esv.

0. Terc.

Ret. Esv.

0. Terc.

Ret. Esv.

0. Terc.

' Ret. Esv.

0, Terc.

Ret, Esv.

0. Terc.

Ret. Esv.

DIAGNÓSTICO

RADIOLÕGICO

Normal

Normal

Grupo I

Normal

Normal

Normal

Normal

Grupo I

Grupo I

Grupo I

Grupo I

Grupo I

Grupo I

Grupa I

Grupo I

Grupo I

Grupo I

Grupo I

Grupo I

possível comprometimento csofãgico.

Disf.: Disfagia; Rct. Esv.: Retarde de Esvaziamento; 0. Terc: Ondas Terciárías.
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TABELA V. Identificação dos pacientes chagãsicos integrantes do Grupo C.

CASO

Cl.

C2

C3

C4

G5

C6

C7

C8

C9

CIO

Cll

Cl 2

C13

C14

C15

C16

Cl 7

C18

C19

C20

INICIAIS

AAA

APS

JR

APS

BMS

AJC

CPL

JBF

AAO

PO

HAAS

KCN

JB

HLL

SR

ACA

JLR

JAO

BBM

KVA

REGISTRO

HCFHRP

0108941

0151178

016372

0117585

0101178

0131925

012300

0115625

0149716

0136432

0119687

040948

046718

009439

0152971

045858

075174

0153505

0152968

0152759

IDADE

50

38

48

48

64

35

63

60

46

63

27

55

54

53

49

59

34

47

40

36

SEXO

F

M

V

F

F

F

K

M

F

H

K

F

M

M

F

H

F

M

F

M



TAE'CLA VI. Dados clínicos, exame radiolõgico, c classificação radioiõftica da

esofafopatia segundo Recende e col. (I960), dos integrantes do

Grupo C.

CASO

Cl

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CIO

Cll

C12

Cl 3

Cl 4

Cl 5

C16

C17

Cl 8

C19

C20

Disf.:
Terc.:

SINTOMAS

Assintomatico

Assintomatico

Assintomatico

Disf. leve

Disf. leve

Disf. leve

Disf. leve

Disf. moderada

Disf. intensa <
Dor torácica
Regurgitaçio

Disf. leve

Disf. intensa

Disf. moderada

Disf. intensa
Regurgi tação

Disf. moderada

Disf. intensa
Regurgitação

Disf. leve
Pirose

Disf. moderada

Disf. moderada
Pirose
Regurgitação

Disf. moderada
Regurgitação

Disf. intensa

disfa£Ía; Dilat.:
or.dnn tcrcíárins.

OUTROS 'DADOS

CLÍNICOS

MegacÕlon

MegacÕlon

-

Cardiopatia

-

MegacÕlon

MegacÕlon

-

—

-

MegacÕlon

-

-

MegacÕlon

Cirurgia previa

Cirurgia prévia

Cirurgia prévia

Cirurgia previa

Cirurgia previa

dílataçHo; Ret. F.sv.

EXAME

RADIOLÔGICO

Dilat.;Ret.Esv.

Dilat.;Ret.Esv.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Tcrc.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Terc.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Terc.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Terc.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Terc.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Terc.

Dilat.;Ret.E3v.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Terc.

Dilat. acentuada
• Ret. Esv.

Dilat.;Ret.Esv.;
0. Terc.

Dilat. acentuada
• Ret. Esv.

Dilat.; Ret.Esv.

Dilat.; Ret.Esv.

Dilat.;Ret.Esv.

Ret. Esv.

Ret. Esv.

Ret. Esv.

Dilat. acentuada
• Ret. Esv. • 0.
Tcrc.

DIAGNOSTICO

RADIOLÕGICO

Grupo II

Grupo 11

Grupo II

Grupo II

Grupo II

Grupo II

Grupo II

Grupo II

Grupo II

Grupo II

Grupo III

Grupo II

Grupo III

Grupo II

Grupo II

-

-

: retarde de esvaziamento; 0.
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2. EXAMES

1. ESTUDO CINTILOGRXFICO DO TRÂNSITO ESOFAGIANO-ECTE

O estudo do trânsito esofagiano de um volume de

do (10 ml) £oi realizado conforme a técnica descrita por Russel e

col. (1981), no Laboratório de Medicina Nuclear do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

1. Aparelhagem

Para detecção da radiação e obtenção das imagens ,utjL_

lizou-se de uma gama-câmara Ohio-Nuclear, série 110 (Ohio Nuclear,

Inc., Solon, Ohio, U.S.A.) com as seguintes características: cam-

po de detecção amplo*, hexagonal, com 50 x 20 cm; colímador paral£

Io de baixa energia (140 Kev) dotada de 37 detectores compostos de

cristal de cintilação de iodeto de sódio acoplado a uma foto-iaul-

tiplicadora.

A gama-câmara estava ligada a um sistema de processa

mento de imagens Video-Image-Processor, Model 450 (Ohio Nuclear,

Inc., Solon, Ohio, USA) composto de: conversor analógico digi-

tal; unidade central de processamento com 64 Kbytes de memória pa_

ra imagem; unidade de disco para processamento de imagens de 10

mega-byte; unidade de fita magnética para armazenamento de ima-

gens; e terminal de vídeo.

0 sistema de "software" utilizado (VIP-450) aceita

comandos í.terativos que permitem: a) entrada de dados do paciente;

b) aquisição de imagens; c) vários processamentos das imagens ar-

mazenadas, tais como: delimitação do areas em uma mesma imagem c
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a expressão grafica da contageip de radioatividade correspondente

a cada área previamente delimitada em um conjunto de imagens ad-

quiridas seqUencialmente.

2. Radio-traçadores

99m «•
Foram utilizados o Tc-pertecnetato de sódio ou

99m -

Tc-enxofre coloidal (Sidma Ltda., Ribeirão Preto, SP).

Para a obtenção do Tc, foi utilizado um gerador

de molibdênio, fornecido pelo Instituto de Pesquisas em Energia

Nuclear - IPEN (São Paulo, SP).

A medida da atividade radioativa do traçador era rea

lizada em um contador de radiações gama dotado de câmara de íoni_

zação (Phillips XL 1011).

Empregou-se uma dose de 150-300 micro Ci em volume

de 10 ml de água em»cada estudo.

3. Método

0 sumário da técnica encontra-se no Quadro I.

Estando em jejum de pelo menos A horas, cada indiví-

duo cri submetido a dois estudos, sendo um realizado na posição

supina e outro na posição sentada. A ordem dos estudos era feita

ao acaso.

Inicialmente, o paciente era colocado em posição ad£

quada: em decúbito dorsal, sob o colimador da gama-camara ou

sentado, com o tronco ereto e o dorso voltado para a superfíci

detectors da câmara. Em ambos os casos, o campo de detecção a-

brangia a boca, faringe, todo o esôfago, e o estômago.

A segvír, por meio de uma seringa, cr ar, colocados 4-

-5 ai de água na boca do paciente, o qual era instrutdo a deglu-

tir todo o volume de uma só vez, quando solicitado. Esta primei-



28

ra deglutição trs r-jalizadú para treinamento.

Posteriormente, um volume de 10 ml de água marcados

com o radiotraçador çrara novamente colocados na boca do paciente,

por meio de uma seringa. Solicitava-se ao paciente que deglutisse

todo o volume de uma única vez. Simultaneamente, iniciava-se a

obtenção das imagens a intervalos seqüenciais de 0,25 segundos (4

imagens por segundo) durante 40 segundos. As imagens eram armaze-

nadas ou nc disco do computador ou em uma fita magnética 200CP p£

ra computador (3M do Brasil) para posterior análise.

A seguir, mudava-se a posição da superfície detectora

dó aparelho e repetia-se o estudo, agora com o paciente em posi-

ção diferente da anterior. Quando necessário, aguardava-se até

que não mais se observasse registro de atividade no esôfago, o

que era verificado no cínescópio da gama-câmara.

Ao final, as imagens armazenadas podiam ser novamente

visualizadas no terminal de vídeo. Por meio do "apontador eletrô-

nico", delimitava-se inicialmente una área correspondente ao esto

mago, que era facilmente reconhecido. Em seguida, somando-se va-

rias imagens, era possível reconhecer todo o esofago e delimitar

três áreas de igual tamanho correspondentes aos terços inferior ,

médio e superior do esôfago (Figura 1).

Uma vez delimitadas as áreas de ,interesse, procedia-

-se a construção de uma curva de radioatividade x tempo para cada

área. As curvas eram constituídas de tal modo que, cada ponto do

grafico correspondesse, en ordenadas , ã expressão numéri-

ca da radioatividade presente em cada imagem, c em abscís-

«as, ao numero da respectiva imagem. Como as imagens foram obti-

das scqtlencí alncnte a intervalos iguais de 0,25 seg, cada ponto

representava a distribuição da radioatividade presente em cada re_
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giao naquele intervalo de tempo. Considerando que o radiotraçador

se distribui homogcnearoentc no liquido que era ingerido, a anãlj_

se das curvas permitia verificar o fluxo do liquido.

Reste modo, a analise qualitativa das curvas de ativ_i_

dade x tempo permitiu caracterizar o padrão do trânsito esofagia-

no.

Foram analisados os seguintes parâmetros, calculados

a partir das curvas de radioatividade x tempo (Russel e col.,1981):

- tempo de transito esofagiano - intervalo de tempo

decorrido entre o inicio do registro de radioatividade no terço

superior e o instante em que esta alcança 10% do pico máximo re-

gistrado no terço inferior.

- tempo de trânsito de cada terço do esõfago: interva

Io de .tempo entre o ir.ício do registro da radioatividade naquele

terço e o instante em que esta chega a 10% do seu pico máximo.
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QUADRO 1. Tacuica empregada no estudo cintilográfico do trânsito esofagiano.

1. Paciente em posição adequada:

a) decubito dorsal sob o colimador.

b) sentado com o tronco ere to, dorso voltado para o colimador.

2. Deglutição única de 10 ml de água com 200 micro Ci de "Vc-enxofre co-
pa.- _

loidal ou xC-pertecnetato de sódio.

3. Obtenção de imagens sucessivas a intervalos de 0,25 seg durante 40 seg.

4. Delimitação de regiões de interesse correspondentes ao estômago e ter-

ços inferior, médio e superior do esôfago.

5. Construção de curvas de atividade x tempo correspondendo ãs regiões de

interesse respectivas.*

6. Determinação do tempo e padrão cintilográfico do trânsito,

(Russel et a i . , 1931)
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Figura la - Imagens suces-

sivas mostrando o trânsito

do radiotraçador através

do esôfago. Note-se a pre-

sença de atividade no est£

mago antes do Inicio da d^

glutição.

i • i *

m

Figura Ib - Definição de

áreas de interesse corres-

pondendo ao estômago e aos

cercos superior, médio e

inferior do esofage.

ft

PS

i
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2. MANOMETRIA

As pressões intraluminares foram registradas por meio

de sonda aberta perfundida continuamente (Dantas, 1983).

0

1. Aparelhagem

Registrador: utilizou-se o registrador Mingograph SOA

Siemens provido de quatro pré-amplificadores para pressão (663

Siemens), conectados a quatro transdutores de capacitância varijí

vel Elema Siemens 746 (Siemens Elema AB).

Sonda: utilizou-se uma sonda construída com tubos de

polivínil (Portex L.T.S., Hythe, Kent, England) de quatro vias ,

com 5 mm de diâmetro externo e 1 mm de diâmetro interno em cada

canal• Em cada canal havia um orifício lateral de 1 mm de diame —

tro localizado próximo ã extremidade distai da sonda. As distân-

cias entre os orifícios eram de: 2 cm entre o primeiro e o segun-

do, 3 cm do segundo ao terceiro e 5 cm do terceiro ao mais dis-

tai. Entre o orifício distai e a extremidade da sonda havia uma

distancia de cerca de 7 cm.

Cada canal, após o respectivo orifício, encontrava-se

obstruído por um pequeno cilindro metálico, Na extremidade distai

da sonda havia uma oliva metálica com quatro pinos inseridos em

cada canal respectivamente.

A sonda conectava-se aos transdutores por um conjunto

de torneiras de três vias (Figura 2 )i Por meio ias quais se con-

seguia perfusão contínua, fluxo rápido e, eventualmente, a pró-

pria calibrarão do sistema.

Perfusão continua: Para a perfusão contínua, utílí-
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zou-se um sistema hidráulico, es que a água sob pressão de 1 atm

gerada por ura compressor (Olidefcz, Ribeirão Preto, SP) era for-

çada a fluir em cada canal, através de ua tubo de polictileno PE

20, com 1,40 tn de comprimento,. Com este sistema, conseguia-se ura

fluxo <U- 1,7 ml/min em cada canal e a variação de pressão/tenpo

de todo o sistema atingiu o valor de 250 maUg/seg.

O sistema de perfusão e registro esta ilustrado na

*
Figura 2.

Método

Com o paciente em jejum de pelo nenos 6 horas, a son

da era introduzida por uma das narinas até que os quatro orifi -

cios estivessem no estômago, o que era verificado fluoroscopira-

nenre.

Posicionada a sonda, o paciente era colocado sa dc-

cubito dorsal,enchian-se os transdutores e a sonda com água.

Inicialmente, registraram-se c nível zero atmosféri-

co e os níveis de pressão íntragãstrica sen e com perfusão cor.cí̂

nua. Um mesmo movimento da pena inscritora, de aproximadamente 10

mm, representava 20, 40 ou 100 mmHg conforme a calibração utili-

zada, quo c r a automaticamente fornecida pelo aparelho. As veled

dades do papel utilizadas foram de 2,5 ou 5,0 tnm/sec.

Após a calibração do sistema c a estabilização do

traçado, iniciava-se o registro. A sonda era retirada lentamente

ate que o orifício proximal atingisse o csftncter esofãgico infje

rior, reconhecido pela elevação da pressão basal. Neste momento,

era realizada uma deglutição de aproximadamente 3 ml de água. A

•cguir a sonda era retirada intermitentemente de cm cm cm até

que o orifício distai atingisse o csfínctrr csofãgíco superior ,

*
A sonda o o sistema de perfusão foram construídos pelo Proí.Dr. Ocnnto
Alves do Codoy.
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FIGURA 2. Sistema de registro, pcrfusão e aspiração.

AC - Aparelho aspirador compressor O.'.idef

R -Aparelho registrador Mingograph 804 Siemens

Ta.- Tubo do aspirador

Tc - Tubo do compressor

TI, T2, T3, T4, T5, T6 - Torneiras de 3 vias

Fl - Frasco para preenchimento do sistema e eventualmente

calibração.

F2 - Frasco de perfusão

F3 - Frasco de lavagem do csôfago

F4 - Frasco de aspiração

K - Manôtnetro

P - Pera de insuflação

Tr - Transdutor

S.A. - Sonda de afpir.ição e infusão

C.S - Canal 1 da somln de manometría

Cl, C2, C3, C< - Cannis de pcrfusão continua.
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reconhecido pela elevação da pressão basal. A posição em que a

sonda se encontrava apôs cada movimento, era identificada pelo

número de centímetros de distância entre o orifício do último e

a narina, e que se assinalava no gráfico.

Em cada posição, era realizada pelo menos uma deglu-

tição de aproximadamente 3 ml de água. Desta forma, cada nível

do esôfago tinha a sua motilidade registrada quatro vezes, cor-

respondentes às passagens de cada um dos canais.

Analise

Foram analisados: o tônus basal e o comportamento do

esfíncter esofãgico inferior, em resposta ãs deglutições; a fo£

ma, o caráter (peristãltico ou não) e a duração (em segundos)das

contrações do corpo do esôfago.

Mediu-se tanbim a amplitude das contrações no esôfa-

go distai, expressa cotno a rcédia das amplitudes das contrações

registradas em cada canal era um ponto localizado a 5 cm do cs-

flncter esofãgico inferior.

A pressão basal do esfíncter esofãgico inferior foi

expressa como a média dos valores das pressões expiratÓrías fi-

nais registradas em cada canal, medidas a partir da pressão expj_

ratõria final intragãstrica. Considerou-se que o esfíncter esoíjá

gico inferior, em resposta S deglutição, apresentava:

a) abertura completa: quando havia diminuição da sua

pressão basal, de tal modo que a diferença entre o menor valor

registrado e pressão intragãstrica fosse menor que 4 mmHg e o

período em que ocorria o relaxamento incluía a onda de contração

em um ponto localizado a 5 cm acima do esfíncter esofágíco infe-

rior.



b) abertura incompleta: quando havia diminuição da

sua pressão basal, mas a diferença entre o menor valor registrado

e a pressão intragástrica fosse maior que 4 itimllg; ou quando o pe-

ríodo de relaxamento não incluía a onda de contração registrada

cm um ponto 5 cm acima do esflncter esofágico inferior.

c) acalásia: quando não ocorria diminuição de sua

pressão basal.

A atividade motora de um segmento de corpo do esSfa-

go registrada apôs uma deglutição foi considerada como:

a) peristãltica: quando os picos de ondas de contra^

ções registradas em mais de um canal eram assincrônicos e dispos-

tos seqüencialmente em sentido aboral.

b) aperístãltica: quando os picos de ondas das con-

trações registradas em mais de um canal eram síncronicos (ondas

sincrônicas.

A forma da onda de contração registrada em resposta

ã deglutição foi considerada normal quando era única, com apenas

um pico e com duração de 2-8 seg (Benjamin, 1983).

Definiu-se como ondas íterativas duas ou mais contr_a

ções registradas em um mesmo canal em resposta a uma única deglu-

tição.

0 exame raanométrico foi considerado normal(Benjaminc

col., 1 9Ç3b: Darta..»,i9.í|3;Duranceau, 1983) ae apresentasse as seguin-

tes características:

Esfíncter esofãgico inferior:

1. pressão basal entre 10-30 tnmllg.

2, abertura completa a deglutição.



37

Corpo do esôfago:

1. atividade pcristaltica em mais de 902 das degluti-

çoes .

2. ondas de contração de forma nornal.

3. duração da contração no terço dista] do esofago

de 2-8 segundos.

4. amplitude media de contrações no terço distai do

esofago maior que 40 mmHg.

5. ausência de contrações sincronicas e iterativas em

resposta ãs deglutiçoes,e de contrações ' espontâ-

neas, independentes da deglutição.



RESULTADOS
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1. EXAME MANOMETRICO

i

O exame manométrico foi realizado cm 44 pacientes

sendo: 13 do grupo A (sem disfagia e com exame radiolõgico nor-

mal), 15 do grupo B:(&cvs com disfagia e exame radiolõgico nor-,

mal e oito com exame radiolõgico mostrando retarde de esvaziamcji

to); e 16 do grupo C (12 com dilatação do esôfago ao exame radi£

lógico e 4 com cardiomiotomia previa).

0 exame manométrico foi considerado normal em 15

(34%; e anormal em 29 pacientes (66%).

Nos treze pacientes -'o grupo A o exame manométrico

foi considerado normal. (Tabela VII)

Nos pacientes do grupo B, o exame manométrico reve-

lou-se normal em dois e con alterações em 1?. Nestes últimos, as

anormalidades verificadas não foram uniformes, conforme ilustre

a tabela VIII. Registraram-se aberturas completas do esfínc -

ter esofágico inferior associadas a alterações do peristal tisno

do corpo em seis pacientes, sendo que um destes apresentava bai-

xa amplitude de contração no terço distai (28 mmHg) e elevação

oscilatÕria da linha de base no terço médio, provavelmente por

compressão cardíaca; três pacientes apresentavam atividade moto-

ra periscáltica e ondas com riais de um pico e de duração prolon-

gada, ou ondas iterativas no terço distai do esôfago; um, com

ondas sincrSnícas e iterativas no terço distai; um com registro

de ondas sincrônicas e iterativas em toda a extensão do õrgao.

Registraram-se aberturas incompletas do esfínctcr e-

sofagíco inferior em quatro casos. Destes, havia ur» cor» ativi-



dado motora peristal ti ca cti toda a extensão do esôfago; um com rje

RÍstro tanto de atividade peristal ti ca como de ondas sincrônicas;

um com presença de ondas sincrônicas e iterativas somente no ter-

ço distal e dois pacientes cora, ondas sincrônicas e iterativas cm

todo a extensão do Órgão.

Registrou-se acalasia em u c : r»«cs. Destes, um apre-

sentava registro tanto de ondas sincrônicas como de atividade mo-

tora peristáltica , utn, ondas sincrônicas e iterativas no terço

distal e tin, ondas sincrônicas em toda a extensão do órgão.

No grupo C, todos os 16 pacientes apresentaram exame

inanometrico anormal. Neste grupo as alterações evidenciadas tam-

bém não foram uniformes, conforme ilustra a Tabela IX .

Registrou-se abertura completa do esfíncter esofãgico

inferior em três casos (18%). Destes, um apresentava ondas sin-

crônicas e iterativas no terço distal do esôfag.o, e dois ondas

sincrônicas em toda a extensão do órgão.

Registraram-se aberturas incompletas em 5 casos

(31,25%) sendo que dois apresentavam atividade motora peristálti-

ca no terço proximal e registro de ondas sincrônicas e iterativas

nos dois terços distais, e três,atividade aperistaltica em toda

a extensão do órgão.

Acalásia foi verificada em três casos, dos quais um

apresentava ondas sincrônicas e iterativas nos dois terços dis-

tais do orgao; um coro ondas sincrônicas em todo o esÔfago, e o

outro com ausência de contrações ãs deglutíções.

Em quatro pacientes, anteriormente submetidos a car-

diomiotoraia, o exame manométrico evidenciou ondas sincrônicas cm

todo o órgão cm três e ausência de contrações em um. Observou-se
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aindn presença di ?.ona de alta pressão na transição c-sôíago gá_s

tricô cm três pacientas e ausência da mesma em um (Tabela I X ) .

A pressão basal do esfíncter inferior variou de 12

a 30 mmHg, con mediana de 18*3inHg bos pacientes do grupo A; de

8 a 28 ramHg, com mediana de 15 no grupo B, c de 8 a 33 mmHg com

mediana de 20 no grupo C. Não houve diferença significativa en-

tre os valores dos três grupos pelo teste de Kruskal-Wallis (p

> 0,05) (Figura 3 a ) .

A amplitude média da onda de contração no terçc

distai do esôfago variou de 40 a 160 mmHg com mediana de 100

mmHg no grupo A, de 15 a 140 mnHg com mediana de 60 mmHg no

grupo B, de zero a 90 mmHg com lediana de 26 mmHg nc grupo C.

liouve diferença significativa (p < 0,05) entre os valores dos

três grupos (Figura 3b).



TABELA VIL Dados do exawt- manorcêtricô do esôfago - Crupo A.

CASO

ESFÍNCTER INFERIOR

Comportamento ãs Pressão Basal

deglutições (mmHg)

CORPO DO ESSFAGO

Padrão de Atividade Motora

Peristaltico

Peristaltico

Peristãltvco

Peristaltico

Peristaltico

Peristaltico

Peristaltico

Peristaltico

Peristaltico

Peristaltico

Peristaltico

Peristãltico

Peristaltico

Amplitude TI

(ranHg)

138

100

60
40

165

95

90

i;2

110

100

116

85

66

Al

A2

A3

A4

AS

A6

A7

A8

A9

A10

Ali

A12

A13

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Noriaal

28

U

12

18

17

30

30

24

18

17

19

17

20

TI: terço inferior.



-ASiLA VIII. Daáos do exame manométrico do esôtago - Grupo 3.

CASO

BI

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BU

B13

BI 4

B15

ai7

319

ESFlNCTER
Comportamento ãs

deglutições

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Aberturas incompletas

Normal

Normal

Aberturas incompletas

Acalasia

Normal

Aberturas incompletas

Acalasia

Aberturas incompletas

Acalasia

INFERIOR
Pressão Basal

(niriHg)

28

22

19

9

IA

18

22

12

23

10

8.3

12.5

10

15

15

T. Superior

Periscaltico

Periscaltico

Peristaltico

Peristãltico

Teristãltico

Peristãltico

0. sxncronas

Peristãltico

0. slncronas

Peristãltico

Peristãltico

0. síncrona?
0. itciativas

Peristãltico

Peristãltico

0. oincronas
0. itorativas

CORPO DO ESÕFAGO
Padrão de Atividade Motora

T. Xédio T. Inferior

Peristãltico

Peristãltico

Peristãltico

Peristãltico

Peristãltico
0. stncronas

Peristãltico

0, síncronas

Peristãltico

0. síncronas

0. sxncrctias

P'Vi.istaltico*

0, stncronas
0. iterativas

0. síncronas

0. sxncronas
0. iterativas

0. síncronas
0. iterativas

Peristãltico

Peristãltico

Peristãltico
0. múltiplos picos
Duração prolongada

Peristaltico
0. múltiplos picos
Duração prolono.i^t

0. síncronas
0. iterativns

Peristãltico

0. síncronas

Peristãltico
0. múltiplos picos
Duração prolongada

0. sxncronas

0. síncronas

Peristãltico

0. síncronas
0. iterativas

0. síncronas

0. síncronas
0. iterativas

0, síncronas
0. iteralivas

Ar.plítude TI
(irriKg)

98

140

54

127

60

76

18

40

18

94

28

60

43

104

15



TABELA IX . Dados to exaae seneaetrleo do esôfago - Grupo C.

CASO

ESFlNCTER INFERIOR
Comportamento às Pressão Tlasal

deglutições (rnnllg)

CORPO DO ESÜFACO
Padrão de Atividade Motora

T. Superior T. Kedio

0. síncronns
0. iterativas

0. oíncronas
0. iterative*

0. síncrenas/
Peristãltico

Sen contrações

0. sínnronas
0. iterativas

Oi síncronaa
0. iterativaa

0. síncronas

0. «íncronas
0. iterativas

C>. síncronas
0. iterativaa

0. síncronas

Sem contrações

0. síncron.ij
0. iterativas

0, síncronas
0, itvrativas

0. síncronaa
0, iteracivat

0. síncron.u

T. Inferior

0. síncronas
0. iterntivas

0. síncronas
C. iterativaa

0. síncronas/
Periscãlcica

Feristálcico/
0. síncronas

0. síncronas
0. iterativas.

0. síncronas
0. iterativns

0, síncronas

0. síncronas
o. iterativas

0. síncronas
0. iterativas

0. líncronas

Sem contrações

0. síncronas
U. i'.^rntivaj

0. síncronas
0. iterativas

Ot síncronss
0. iteracivat

0. síncronas

ArspHtude TI

20

50

21

53

X9

50

90

74

76

20

0

43

26

18

n

Cl

C2

C3

CA

CS

C4

C7

CS

C9

c:o
cn

Cl 2

C17

C18

CI9

c:o

Aberturas incompleta*

Aberturas incompletas

Normal

Aberturas inconpleta*

Aberturas incompletas

Acalasia

Normal

Aberturas incoaplatas

08

20

17

13

24

20

21
11

Aberturas incompletas 21

Komal

Acalasia

Acalasia

Zona de pressão elevada

Ausente

Zona de pressão elevade
Se-s abertura

Sena de pressão elevada
Sen abertura

38

33

20

14

0

16

03

0. síncronss
O. iterativas

Peristãltico

Çeristaltico

Peristãltico

Peristãltico

Peristãltico

0. síncronas

0. síncronas
O. iterativas

U, síncronas
0. iterativas

0. síncronas

Sem contrações

0. síncronas
0. itcr.itivas

O, «íncronas
O. iterntivas

O. síncronas
0. iterativas

0. síncronns

Sum contrações
Sen contrações Sen contrações

terço inferior; 0.! on
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2. ESTUDO CINTILOGRÃFICO DO TRÂNSITO ESOFACIANO.

a) Grupo Controle

Nos treze indivíduos estudados, o tempo de transito

ecofagi ano na posição supina variou de 6 a 14 segundos(cost media-

na de 7,5 segundos) e na posição sentada de 5 a 9 segundos (com

mediana do 6 segundos). (Figura 4)

Em ambas as posições, o padrão das curvas de ativida-

de x tempo, em todos os casos deste grupo, mostra três picos se-

qüenciais de atividade, do terço superior ao terço inferior, con

completo esvaziamento do esôfago, conforme esta ilustrado na figii

ra 5. Isto indica um trânsito coordenado no sentido aboral.

0 liquido deglutido apresenta trânsito mais rápido

no terço superior, havendo una diminuição da velocidade do trâns^

to a medida que alcança as porções mais distais do órgão, sendo

que a passagem pelo terço inferior é a mais lenta. Observou-se ursa

breve parada do líquido ao nível do terço inferior antes de pene-

trar no estômago, caracterizada pela presença de um curto

"plateau" na curva de atividade do terço inferior.

A este padrão de trânsito acima descrito denominamos

de normal.

Quando os testes foram realizados em posição supina,

o tempo nédio de trânsito esofagíano foi de 8,48 segundos - 2,3.

Considerando cada terço do esôfago individualmente, os tempos mé-

dios de transito foram de: 2,2 seg - 1 (superior), 4,3 sog - 1,6

(médio), 8,0 seg - 2,2 (inferior). (Tabela X c rif,urn 6).
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VBELA X . Estudo cintilogrSfico do trânsito esofagiano. Tempos de trânsito (em segundos) nos terços superior, médio e inferior do esSfa-o

e tempo de trânsito esofagiano, cm 13 ir.divíduos controles. Estudo realizado em duas diferentes posições.

POSIÇÃO

ÁREA DE INTERESSE

ASO

CSC

CBB

JRF

UGM

OCS

RBO

y.cv
XAX

XRP

NCS

JPS

sv
LR

"x
SD

TERÇO
SUPERIOR

1.75

2,50

2,50

1.75

5,00

2,00

2.75

3,00

1,00

1.25

1,50

2,50

1.25

2,20

1,00

TERÇO
MÉDIO

4,50

A,00

4,00

5,75

8,00

4,25

4,00

4,50

3,00

3,75

- 3,00

8,00

5,00

4,80

1,60

SUPINA

TERÇO
INFERIOR

7,00

7,00

6,75

8,25

13,00

6,75

7,00

8,00

8,50

6,00

6,50

12,75

7,50

8,00

2,24

T.T.E.

7.50

• 7,50

7,00

8,50

13,25

7,25

7,00

8,50

8,50

6,25

7,00

14,00

8,00

8,48

2,38

TERÇO
SUPERIOR

1,00

4,00

2,00

1,25

2,75

2,50

1.25

2,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,25

1.77

0,88

TERÇO
KÊDIO

«,25

7,00

2,75

3,75

4,75

4,25

3,00

3,50

3,50

4,00

2,75

2,75

2,50

3,75

1,20

SENTADA

TERÇO
INFERIOR

(,,00

7,50

4,25

.5,75

8,50

6,50

3,75

4,50

5,50

5,50

5,75

5,25

5,00

5,67

1,29

T.T.2.

6, 50 •

8,00

5,50

6,50

9,00

7,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5,50

6,31

1,13

•.T.E. » tecspo de trânsito esofagiano.
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Quando os testes foram realizados na posição sentada,

os tempos médios de trânsito foram mais curtos (p <0,05). 0 tempo

médio de transito esofagiano foi de 6,3 se& - 1,1. Considerando-se

cada terço do esôfago individualmente os tempos médios de trânsi-

to foram de: 1,7 seg - 0,8 (superior), 3,7 seg - 1,2 (médio) e

5,6 seg - 1,3 (inferior). (Figura 6 e Tabela X).

b) Pacientes Chagãsicos Crônicos

A análise das curvas de atividade x tempo permitiu

constatar vários padrões de transito esofagiano, que foram defir._i_

dos levando-se em consideração os seguintes elementos:

a) tempo*de transito esofagiano;

b) radioatividade no estômago;

c) distribuição da radioatividade ao longo do esÔfago.

De acordo com os elenentos citados, foram definidos

os seguintes padrões de trânsito:

D Padrão Normal - Três picos seqüenciais de ativida-

de do terço superior .10 inferior, cor. tempo de trânsito inferior

a 15 seg, indicando uni trânsito coordenado no sentido aboral.íderi

tico ao verificado nas pessoas do çrupo controle (Figura 5 ).

o Prolongado - As curvas de atividade x tempo

mostram três picos sc:qllcn>.'iais de atividade do terço superior ao

inferior, completo esvazianento do «sôfago mas com tempo de trân-

sito esofagiano superior a 15 e inferior a 40 seg (Figurn7^.



3) P a <i r a a do Retenção Parcial - Ten;»o de transito >

40 sag, havendo aumento da iadioatividade na arca corresponden-

te no cstoaago, evidenciando que determinada porção do liquido

penetrou no estômago durante o período do estudo, nas nao o suf_i_

ciente para esvaziar o esõfago.

Em relação ã distribuição ca radioatividade no esôf_a

go, o padrão de retenção parcial foi subdividido em dois:

a) Com incoordenação: {.s curvas de radioatividade x

tempo apresentaram múltiplos picos de atividade, em dois ou nos

três terços do esôfago, dispostos desordenadamente, evidencian-

do movinento de vai-e-vera de parte do líquido degluti do(Figura 9).

b) Sem incoordenação; sem múltiplos picos de atividja

de em dois ou nos três terços do esôfago, atividade esta que

periuanecia nos doís*terços distais do esôfago sem grandes flu-

tuaçSes (Figura 10).

A) Padrão de Retenção Total - Tempo de trânsito eso-

fagiano maior que 40 seg, não se registrando aumento da radioatj^

vidade na ares correspondente ao estômago, evidenciando que ne-

nhuma porção do liquido penetrou no estômago durante o período

do estudo.

Em relação ã distribuição da radioatividade no esôf£

go, o padrão de retenção total foi subdividido em dois;

a) Com incoordenação: como jã referido anteriormente,

as curvas de atividade x tempo apresentam.múltiplos picos de at^.

vidade em dois ou nos três terços do esofaRO, evidenciando movi-

mento de vai-e-vem do líquido inserido ao lony,o do esôfago (Fíp.u

ra 11) .
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Fxçura 7. Curvas de atividade(orde-

nados) X tempo (abscissas) das areas

de interesse correspondendo aos

terços superior (TS), médio (TM) e

infeiior (TI) do esôfago c ao estô-

mago (EST) em paciente chagãsico

crônico. Note-se aumento do tempo

de trânsito pelo terço inferior (24

seg) e passagcn do líquido para o

estômago em duas vezes. Padrão cin-

tilogr&fico do transito esofagiano:

prolongado.
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T l
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TEMPO (seg.)

Fipura 8. Curvas de atividade (orde

nadas) X tempo (abscissas) das

áreas de interesse correspondendo

aos terços superior (TS), médio (TM)

e inferior (TI) do esôfaso e ao

estômago (EST), em paciente chagás_í

CO crônico submetido I cardiomioco-

tnía. Note-se aumento da radioativi-

dade no terço inferior simultanea-

mente a redução da atividade no es-

tômago; interpretado como refluxo

gastro-esofacico.
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Figura 9. Curvas de atividado( ordcna-

<!?s) X tempo (abscissas) das a-

reas de interesse correspondendo aos

terços superior (TS), médio(TM) e in-

ferior do esoíago e aoestômago(EST).

Note-se entrada de parte do liquido d_e

glutido no e3tõniago. Padrão do estudo

cíntilográfico do trânsito esofagi^no:

retenção parcial sem incoordenaçao.
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Figura 10. Curvas de atividade( ordena-

das) X tempo (abscissas) das á-

reas de interesse correspondendo aos ter_

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

do esôfago e ao estômago em paciente

chagásico crônico. Note-se além da re-

cenção parcial do líquido no esôfago,

íncoordenaçâo no trânsito.

Padrão do estudo cíntilográfico do trân

sito esofagiano: Retenção Parcial com

incoordenação.
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Figura 11. Curvas de atividadt (r>rc'eiv2-

<*as) X tempo (absrísj?.) das

áreas de interesse correspondendo aos

terços superior (TS), médio (TM) e infe

rior (TI) do esôfago c do estômago (EST)

em um paciente chagasico crônico. Note-

-se a presença de múltiplos picos de ati

vidade desordenados. Não houve pnssagetn

de líquido para o estômago. Padrão do e£

tudo cintilogrãfico do trânsito esofagi£

no: retenção total com incoordenação.
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Figura 12. Curvas de atividade ( orjpn*-

•''33 ) X tempo ( abscissas ) das 5-

reas de interesse correspondendo aos ter
ços superior (TS), médio (TM) e inferi-
or do esôfago e do estômago (EST) em um
paciente chagásico crônico. Note-se re-
tenção total do lxquido deglutido nas
porções distais do esôfago. Padrão do eis

tudo cíntilográfico do trânsito esofag_i
ano: adinâmíco.
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b) Adi r.âmi co: não se observaram picos de atividade

nas curvas de atividade x tempo dos dois terços distais ou ape-

nas na do terço inferior do esofago. A atividade nos dois ter-
i

ços distais, ou apenas no terço inferior do esofago, apresentou

um aumento ate atingir um valor que se manteve sem grandes flu-

tuações até o final dos 40 segundos de estudo, evidenciando que

todo o liquido ingerido permaneceu retido nas porções distais

do órgão (Figura 12 ).

Considerando cada grupo isoladamente, verificamos:

Grupo A

Doze pacientes apresentaram padrão normal de trânsi-

to esofagiano nas duas posições estudsdas. Nestes pacientes, o

tempo de trânsito esofagiano na posição sentada variou de 3,5 a

7,5 seg (mediana de 5,5 seg), e na posição supina de 6 a 12,5

seg (t.-áiana de 8,2 seg) ( Figura 13, Tabela XI).

Uma paciente (A12) apresentou tempo de trânsito eso

fagiano maior que AO seg nas duas posições estudadas. A análise

das curvas de atividade x tempo deste caso revelou a presença de

três picos seqüenciais de atividade, porem a radioatividade no

terço inferior não se reduzi.ua 1Ü" do seu pico tnãxitao, permanecen-

do em 20%, dos 13 aos 40 segundos, caracterizando uma retenção

parcial.

Grupo B

Os tempos e os padrões de trânsito esofagiano dos

pacientes deste grupo estão expressos na Ficur/i 13 c na Tabe-

la XII.

Os pacientes deste grupo não apresentaram uniformitl£
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de de padrSes de transito esofagianos.

Dos 6 pacientes com disfagia e exame radiolSgico nor

mal, 3 (507.) apresentaram padrSo normal de trSnsito esofagiano

nas duas deglutiçBes estudadas, com tempos de trSnsito esofagia-

"° "a P O S Í ç 3 ° s e n t a d a <• 2.7. 7,0 « 5,7 seg, e na posiçSo supina

d* 9,5, 7,0 e 13,7 seg respectivamente; 2 (33,3%) apresentaram

padrSo de retenção parcial na posiçSo supína e normal na posiçSo

sentada, e 1 (16,62) apresentou tempo de transito esofagiano >

40 seB, com retençSo total e incoordenaçSo nas duas posiçSes.

Os 13 pacientes com exames radiológicos revelando

retarde de esvaziamento (Grupo 1), apresentaram variaçSes no pa-

drão de transito de 10 ml de Sgua através do esofago. Um

(7,7%) apresentou padrSo normal de transito esofagiano nas duas

deElutiçSes estudadas. Um caso (7,7*) apresentou padrSo prolonga

do nos dois testes,.com tempo de transito.de 17,5 seg na posiçSo

sentada e na supina de 25 seg. A anSlise das curvas de ativida-

de x tempo deste caso (B13) mostrou ura aunento no tempo de trat*-

•ito pelo terço inferior (17 e 24,5 seg) « que a passagem do

liquido para o estômago se fez em duas vezes, evidenciadas por

dois períodos de aumento da radioacividade na Srea corresponden-

te ao estômago, conforme esta ilustrado na Figura 7. No teste

ilustrado na Figura 7, os períodos de passagem para o estSmago

foram de 2,0 e 6,0 seg, com intervalo de 10 seg nos quais não

houve aumento da radioatividade no estômago.

Cinco casos (38,4%) apresentaram padrlo normal nas

deglutiçSes realizadas em posiçSo sentada, e tenpo de transito

maior que 40 s«g naquelas em posiçSo supina. Destes casos,4 apre

«entaram retençSo parcial sendo 1 com incoordcnaçSo e 1 caso

retcnçSo total e incoordcnaçSo.



Seis casos (46«) apresentarara tempo de transito maior

que 40 r.eg era ambos os testes. Destes casos, 1 apresentou reten-

ção parcial com incoordenação nos dois testes, 2 mostraram reten

çao total cem incoordenação na posição supina e retenção parcial

na sentada, l,corr. padrão adinâmico na posição supina e retenção

parcial no teste em posição sentada, 2, com retenção total em am-

bas as posições,sendo 1 com incoordenação e outro exibindo padrão

adinâmico nos dois testes.

Crupo C

Os tempos e os padrões de trânsito esofagiane dos

pacientes deste grupo estão expressos na figura 13 e na tabela

XIII.

Os padrões de trânsito esofagiano apresentados pelos

15 pacientes cujos exames radiolõgicos mostravam dilatação do

esôfago(Grupos II e III) também não foram unifornes.

Dois casos (13,3%) apresentaram padrão normal de

transito esofagiano nas duas deglutiçôes estudadas, com T.T.E. na

posição supina de 12,0 e 13,5 seg e na posição sentada de 7,5

seg em ambos.

Três casos (207!) apresentaram padrão normal de trânr.j_

to esofagiano na deglutição estudada em posição sentada e reten-

ção parcial nos testes realizados em posição supina, sendo 2 COR

incoordenação.

Dez casos (66,6%) apresentaram tempo de trânsito eso-

fagiano maior que 40 seg cn ambas as deglutições estudadas. Des-

tes dez casos, 4 apresentaram padrão de retenção parcial no teste

em posição sentada e retenção total com incoordenação na degluti-

ção realizada cm posição supina, 5 exibiram retenção total com íĵ
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coordenação era anbos os testes ei mostrou padrão adinamico nos

dois estudos.

Em cinco pacientes anteriormente submetidos ã cardio-
t

miotomia, o estudo cintilogrâfico revelou padrão adinamico em

ambos os testes em 2 casos; adinamico quando realizado na posi-

ção supina e prolongado (TTE=18seg)na posição sentada em 1; re-

tenção parcial com incoordenaçao verificada em ambas as posições

em 1 c apenas na posição supina em 1 caso. Detectaram-se três

episódios de refluxo gastro-esofágico nos dois casos (C16, C18 )

que haviara demonstrado retenção parcial.

0 refluxo gastro-esofágico é caracterizado nas curvas

de atividade x tempo,por haver simultaneamente diminuição da

radioatividade na área correspondente ao estômago e aumento desta

nas regiões correspondentes ao terço inferior ou aos dois terços

distais do Órgão. Em um dos casos (C16),os episódios de refluxo

tiversr; breve duração (3,6 e 4,0 seg) e foram verificados em am-

bos os testes. No outro caso (C18), o episódio de

rfcfluxo gastro-esofãgico observado no teste em posição sentada ,

iniciou-se logo após o enchimento do estômago, 3,6 seg após a

deglutição, havendo uma continua diminuição da radioatividade na

área correspondente ao estômago, que se manteve até o final do

estudo, evidenciando passagem constante do líquido para o esSfago

(Figura g ) .

K analise das curvas de atividade x tempo, do estudo

exibindo padrão prolongado de trânsito esofagiano (caso C19) revê

lou uma maior duração do tempo de trânsito no terço inferior(17,0

*eg) com a passagem do líquido para o estômago se verificando leri

tamente (13 seg).



3ELA xi« Estudo cintilogrãfico do trânsito esofagiano. Tempos de trânsito (em seg) pelos terços superior, médio e inferior do esÕfago, temp<

padrões de trânsito esofagiano, cm 13 pacientes chap.nsicos do arupo A. Estudo realizado em duas posições.

;?.EA DE

ASO

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

AU

Al 2

Al 3

POSIÇÃO

INTERESSE TERÇO
SUPERIOR

2.75

2.75

1.25

2.5

2.0

2.75

2,5

3.0

2.0

2.0

1,75

2.0

2.75

TERÇO
MEDIO

A.75

«.75

3,50

4,5

A.75

6.0

3.0

A.25

A,75 '

A.75

3,50

6.0

3.25

SUPINA

TERÇO
INFERIOR

11,25

11,25

6,75

7.25

7,25

10.

6.0

8,0

8.5

6.5

9,0

>40

7.5 •

T.T.E.

12.5

12,5

7,25

8,0

8.0

10,5

6,0

8,5

9.0

7,2

9,5

>A0

7.8

PADKÃO
DO ECTE

Normal

Normal •

Norma1

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Ret.pare.

Normal

TERÇO
SUPERIOR

1,75

2.25

1,25

2,0

2,0

2,0

1,75

2,5

2,0

2,75

1,75

1,50

2,5

TERÇO
KF:DIO

3,75

6,0

1,75

A,25

2,5

2,0

2.75

A.O

4,50

4,25

2,75

4,0

5,5

SENTADA

TKRÇO
INFERIOR

4,25

7,75

4,5

6,5

5,1

5,1

4,8

4,0

8,4

4,8

3,3

>A0

6,5

T.T.E.

5,0

8,0

5,0

7,0

5,5

5,75

6,0

A,25

9,0

5,75

3,5

>40

7,25

PAURÃO
!X) KCTE

Norir.al

No rr.a 1

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Kornal

Normal

Normal

Normal

ReL.pare.

Normal

T.T.E.: tempo de trânsito esofagiano.



TABELA XII Estudo cintilogrífico do transito esofn,~i,irio. Tcnpos do transito (em scj;) r* los terçrn superiorf ni-tKo e inferior do esôfuj-.a, frar" r.
padrões de trânsito csoCagiano, cm 19 p.iciontcü c-li.v.iisicos <!o prupr, B. Ur.tuco rculi ü.ido c? Ouns pcsiçüns.

SÜPINA SENTADA

ÍREA OS INIfRESSE

CASO
TERÇO
SUPERIOR

TERÇO
MÉDIO

TERÇO
IM'KRTOP

T.T.K. PAMAO
DO KHTF.

TF.HCO
suri:i'iOR INFf.P.IOR

T . T . E .
PADPÃO

31

B2

B3

Ei

BS

B6

B?

33

E?

B10

Bl l

S12

sn

J14

B15

Bi5

oi"1

513

BI?

3.5

2,75

2.75
2.5

1.5

2.25

2.5

2.5

1.5

»40

2.5

>40

10

>40

2.0

«.5

4.25

5.75

7.25

3,25

>40

>40

2 .5

6,25

5.75

13

13,8

2'-.5

>40

9.5

7,0

6,25

13,75

>A0

25

>40

W.0

Hurninl

Normal ,

Norm.il

Norm.il

lU>t. pnre.

RnC.parc.

Inc.

Rnt .pnre.

Inc.

Inc.

Ret.pure.

Inc.

Prolongado

Ret.pari .+Inc.

Ret,pnre.+lnc.

Ailin,

p . - u . p . T r i - .

I s m ,

A l i i i .

2.25

1.5

1.2

1.5

2,25

1.60

•40

) . 3

1.25

) , 0

í , 0

?.l
- . 8

: 60

3,5

J.25

3.75

4,0

2.4

3,9

2.1

7.0

3.0

>40

5,1

>40

>40

*,0

3.9

3.4

>40

11.5

>40

5,0

6.5

2.1

4 ,5

5,1

7,5

6 .0

>40

8,7

>40

>40

8 ,0

4 , 8

16 ,8

>40

14.5

>40

6.75

••40

>40

1.0

2,7

4 ,7

5,7

7,7

6,0

>40

9,5

8,5

5.7

17,5

>40

15

>iQ

7.5

>',0

>40

!.'o r m.i 1

Normal

Normal

Vaxif.nl

Norn.i l

Normal

I n c .

Norswil

Rct . p . i r c .

Nora.il

Norraíl

Prolongado

Normal

Rrt .p.irc.

Normal

Tnc.

: n o . : I n c o o r t í e n a ç ã o ; A d i n . : At i inHnico ; f e t , p . s r - . p . u c i .-a: T . T . r . . : t e n p o ' d c t r S n a i c o «íofnf<i.Tnr>,



TABELA XIE: Estudo cintiJogrâfico do trânsito esofagiano. Tempos de transite íem seg) pelos terços superior, médio e inferior do esÔfago, te=?o •

;>.i.lr»«'« tie trâimto efiofntúiiio, cm 20 pacientes cha&nsicos do grupo C. Estudo realizado em duas posições.

POSIÇÃO

ÍREA DS INTERESSE

CASO

SUi'INA SENTADA

TEHÇO
SUPERIOR

TERÇO
Xf.DIO

TLUÇO
INFERIOR

T.T.t 1'ADRAO
CO ECTE

TERÇO
SUPERIOR

TERCO TEKÇO
INFERIOR T.T.E. ÍW/itAO

DO ECTE

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C?
C3
C9

ciu
cu
C12
c;3
cu
CIS
Cli
C17
cia

>4O >40 >40 >4O Inc. 2,50 >40 >40 >40 Rct.p.irc.
1.2S 5,25 11,50 12,0 Normal 1.2S 6,5 7,0 7,5 Morr.nl
>40 >40 >'"iO >40 Rt-t .parc.+Inc. 1,25 7,0 7,5 8,0 Norr..il

3.0 >«0 >40 >40 Ret.pare. • 3,0 6, SO 7,U 7,5 Nor::ial
5.75 8,5 12,5 13,5 Normal 1,25 5,25 6,75 7,5 Nonr.al
>40 >40 >40 >40 Hot .fiarc.+Inc. 2,25 4,0 6,0 6,5" Normal
>40 >40 >40 >4U Inc. >40 >4U >4ü >•'•'.) Inc.
>40 >40 >4Q >AQ Inc. >40 >40 >40 >40 Ir.c,
2.4 >««0 >4ü >40 Inc. 1,8 >40 >40 >40 Inc.
>f,Q >40 >40 >40 7 nc • >40 >40 >40 >4O Inc.
>',0 >40 >4Q >40 AJin. >40 >40 >40 >M Adín.
>40 >40 >40 >40 Inc. 2,5 6,5 >40 >40 R<!t.parc.
>43 >40 >4Q >40 Inc. >40 >40 >40 >40 Inc.
>40 >4O >40 >40 Inc. . 1,25 5,0 >40 >A0 Rcc.parc.
>40 >40 >40 >40 Inc. . 1,5 *40 >40 >40 Rnc.parc.
>40 1,2 >40 >40 Rct.parc.*Ine.*RCE 6,5 8,5 >40 >40 Rat.pare.*RCE
>40 >40 >40 >40 Adin. >40 >40 >40 >40 Adin.
2,0 >40 >40 >40 RcC.parC.+Inc. 2,0 2,5 >*0 >40 Ret.pare.+RCE
1.5 >40 >40 >40 Adin. 1,5 15,0 17,0 18,0 Prolongado
>40 >40 >40 >40 Adin. >40 >40 >40 >40 Adin.

Inc.: Incoordenação; Adin.: Adináaico; Ret.pare: Retenção parcial; T.T.E.: tempo cie trânsito esofagiano; RCEs
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Figura 13. Tempo de trankito ésofagiano (seg) em pessoas normais (grupo controle),

pacientes chagásieos crônicos asstntomãticos (Grupo A), com esofagopatí

•ntetisica (Grupo B) e ectásica (Grupo C). (9) Pacientes com exame ra-

diolõgico normal.



TABELA xiV- Padrões do estudo cintilogrãfico do trânsito esofagiano em 52 pacientes cora doença de Chagas. Estudo realizado

em duas diferentes posições.

POSIÇÃO

CRLTOÍZ)

PADRÃO

Normal

Prolongado

Retenção parcial

Sen incoordenação

Con incoordcnaçao

Con refluxo GE

Retenção total

Con incoordenaçao

Adinãmico

TOTAL

N9

12

0

1

0

0

0

0

13

A

X

23

-

1,9

-

-

-

-

25

N9

4

1

5

2

0

5

2

19

SUPINA

B

Z

7,6

1,92

9,61

3,8

-

9,61

3,8

36,5

N9

2

0

1

3

1

9

4

20

C

X

3,8

1~,9

1,9

5,7

1,9

1,9

7,6

38,4

#

N9

18

1

7

5

1

14

6

52

TOTAL

X

34,6

3,84

26,9

19,2

1,92

26,9

11,5

100

A

N9

12

0

1

0

0

0

0

13

X

23

-

1,9

-

-

-

-

25

N9

11

1

3

1

0

2

1

19

SENTADA

B
%

21,1

1,9

5,76

1,9

-

3,8

1,9

N9

6

1

3

0

2

5

3

20

C

7.

. llf

1,

5,

-

3,

9,

5,

5

9

76

84

61

76

N9

29

2

7

1

2

7

4

52

TOTAL

Z

55,7

3,8

13,4

1,9

3,8

13,41

7,6

100
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3. COMI-AKAÇÃO i-.NTKE O ESTUDO CINTILOGRÃF1CO DO TRÂNSITO F.SOFAGIA

NO (KCTK) E A MANOMETRIA DO ESÔFAGO.

O ECTE foi considerado normal se os dois testes rea-

lizados, com o indivíduo sentado e em decúbito dorsal, apresen-

tassem um.padrão normal de transito esofagiano.

Dos 15 pacientes em que o exame inanome tricô nao

evidenciou alteraçSes, o ECTE foi normal em 14, conferindo-lhe

uma especificidade de 93,3*. Em um caso (A13) em <?ue a manome-

foi considerada normal, o ECTE mostrou um mesim padrão de

transito esofagiano nos dois testes, qual seja, retenção parcial

sem mcoordenação com uma fração residual em torno de 20% res-

trita ao terço inferior.

Dos 29 pacientes em que a manomeCría revelou anorma-

lidades notoras, o E*CTE foi normal em 4 e anormal em 25. Destes

tiinos, *6 apresentaram alterações no trânsito esofagiano nas

egxutiçces em ambas as posições, e 9 somente na realizada em

ecu ito dorsal. Por outro lado nenhum paciente mostrou anormaljL_

dade no transito apenas no tesce realizado em posição sentada.

A sensibilidade io estudo cintilografico do trânsito

esofagiano na detecção das anormalidades motoras da esofagopatia

chagasíca evidenciadas a manometría foi, portanto, de 86,2% (Ta-

bela XV).

Considerando apenas o teste realizado con o indiví-

duo en posição sentada, c ECTE foi considerado normal em 13 dos

pacientes com alterações motoras evidenciadas ã manometri*. A

sensibilidade do ECTE realizado nesta posição foi, portanto, de

» •• Dos 15 pacientes com m.tnonetria normal, o ECTE foi nor
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mnl tin 14.A cs piei f i cidade do ECTF realizado em posição sentada

foi de 93,3Z, a nesna, portanto, se considerarmos o resultado

de ambos os testes.

A sensibilidade e a especificidade do ECTE.cor.sidcran

do-st- somente os testes na posição supina, não se alteraram em

relação àqueles virificadas com os resultados dos estudos das

duas deglutiçoes, porquanto todos os pacientes que esvaziaram

0 esofago complctí mente dentro de 15 seg estando em decübí to dojr

sal, também o fizeran sentados.

Os resultados dos exames taanométricos e dos respec-

tivos padrões de trânsito esofagiano estão expressos na Tabe-

la XVII.

Os qu.-tro pacientes (B3, 34, C2, C5) com ECTE nor-

mal e cora anormalidades motoras evidenciadas ã nanometría, apre

sentavan as segui.ites alterações: em 2 casos (B3, B4), ativida-

de motora peristãltíca com presença de ondas coai múltiplos pi-

coc e duração prolongada ou ondas iterativas no terço distai

do corpo do esôfago; erc outros dois casos (C2, C5), atividade

motora periscáltica no terço proxinal, ondas sincrônicas e ite-

rativas nos dois terços distais do corpo do esôfago, c abertu-

ras esiincterianas inconpletas.

As alterações manométricas evidenciadas nos 9 pa-

cientes que apresentaram anormalidade no transito esofagiano a-

penas na deglutição realizada eci posição supina ferain: presença

simultânea de complexos perístálticos e ondas sincrônicas e

iterativas nos dois terços distais do corpo do csôfaRo, em 2

casos, sendo um com acalásia; poristãltieo no terço superior e

ondas sircrSnicas e iterativas nos dois terços distais cm 5,sen_

do 2 con acalãsia, 2 com aberturas esf i neter í anas incompletas ,c«

1 com esftncter -ornai; peristáltico cn toda a extensão com



67

aberturas esíiiutcrianas incompletas•em 1 caso, peristãltico em

toda a extensão com ondas de- múltiplos picos.de duração prolonga^

<la no terço distai em 1 caso.

Assim, cm todos os 13 casos que apresentaram, na

posição sentada, padrão normal de transito esofagiano, e que ao

exame manometrico evidenciaram-se anormalidades motoras, estas

res trinj'iam-sc aos dois terços distais do Órgão, e portanto, o

peristaltismo no terço superior estava preservado. (Figura 14).

Dos 16 pacientes com alterações motoras à manome-

tria e que apresentaram anormalidades do trânsito esofagiano nas

duas deglutíçõcs, 14 apresentaram retenção total ou parcial em

ambas as posiçSes; 1 apresentou padrão adinâmico na posição su-

pina e esvaziamento completo do esôfago era 18 segundos (padrão

prolongado) no teste em posição sentada, e 1 apresentou padrão

prolongado noa dois*testes. Neste ultimo,a manometria eviden-

ciou atividade peristãlticaerc toda a extensão cora ondas de baixa

amplitude no terço distai, e ainda zona de elevação osc-.í latória'

da pressão basal no terço médio, provavelmente por compressão

cardíaca, porquanto a radiografia de tórax revelou cardíomcgalia.

O caso (C19) que apresentou padrão adinâmico na

posição supina mas, sentado, exibiu esvaziamento completo do

esofago era 18 segundos, havia sido previamente submetido ã car-

diocíotomia. O exame manometrico realizado neste paciente evi-

denciou ondas sincrônicas de baixa amplitude em toda a extensão

do corpo e zona de pressão elevada com extensão de 1 cm na trajj

•içao esSfago-gSstrica.

Nos outros 14 casos, a manonetria evidenciou perda

do p e n s talt ismo em toda a extensão do órgão, sendo que regis-

traram-se ondas síncronicas em 12, iterativas cm 8, e ausência



6 3

do contrações OP. 2. Jã o csflncter escfágico inferior nao apr_c

sentou comportair.cnto uniforme. Em 11 pacientes nao submetidos

previamente ã cirurgia, registrarair.-se acalásia em três, abertu

r.is incompletas em cinco e aberturss completas era outros três .

Km três pacientes previamente submetidos ã cirurgia, rep.istrou-

"sc zona de pressão elevada na transição esôfago-gástrica em 2

f ausência desta em 1 caso. Neste último, detectou-se um episó-

dio de refluxo gastroesofagico (Figura 8 ) .

Assim, todos os pacientes em que o tempo de trânsi-

to cíofagiano, na posição sentada, foi maior que 40 segundos a-

prosentaram perda do peristal tismo eri toda a extensão do corpo

do esôfa&o (Figura 14).

Dos 6 pacientes com padrão adinânico em pelo menos

uma das deglutições, o exame manometrico foi realizado em 5 c

revelou zona de preSsão elevada na transição esôfago-gãstrica

naqueles previamente subnetídos ã cirurgia, ou acalásia, asso-

ciadas a ondas sincrônícas de baixa amplitude en toda a exten-

são do õrp,ão em 3 casos, e ein 2 outros casos ausência de con-

trações.

Em 12 pacientes que apresentaram incoordenaçao no

trânsito esofagiano err. pelo menos ura a das degluciçõcs ao exame

manometrico evidencíaram-se, cm todos, ondas sincrônicas no

terço distai, associadas a ondas íterativas cm 10. For outro l_a

do, nos 18 casos em que ao exame manortécrico evidenciaram-se or̂

das íterativas, a incoordenação não foi observada em 8. A ass£

ciação entre o padrão de incoordenação no. trânsito esofagiano

e a presença de ondas iterativas ã manometria avaliados pelo

2 2
X , tnostrou-sc significance (X • 9,99, p < 0,01).
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TABKLA XV • Resultado do estudo cintilográfico do transito esofagiano

(ECTE) conforme o*exame manometrico do esôfago em 44 pa-

t

cientes chagãsicos.

MANOMETRIA

ECTK

NORMAL

ANORMAL

TOTAL

:•} - 23,25

p < 0,001

NORMAL

14

1

15

ANORMAL

4

25

29

TOTAL

18

26

44
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TAhKLA XVI• Resultado do estudo cintilogrãfico do trânsito esofagiano

na posição sentada conforme o exame manométrico do esofa-

go em 44 pacientes chagásicos.

KANOMETRIA

ECTE

NORMAL

ANORMAL

TOTAL

x* = 8,99

p < 0,01

NORMAL

14

1

15

ANORMAL

13

16

29

TOTAL

27

17

44
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Figurs 14. Tempo de trânsito esofagiano (seg) em pessoas normais (grupo

controle) e em pacientes chagãsicos crônicos com exame mano_

métrico normal e com diversas alterações motoras do corpo do

esôfago. Estudo realizado em duas posições.(o) paciente sub-

metido ã cardioniotomia.
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4. ÍNDICE DE RETENÇÃO DE UMA DEGLUTIÇÃO DE LÍQUIDO (IR)

Os resultados do estudo cintilografico do trânsito

csofagiano foram também expressos por um índice, ao eyial dencmi^

namos de."índice de retenção" (IR).

Mo estabelecimento deste índice, levaram-se em con-

sideração os seguintes elementos:

a) padrão do transito esofagiano na deglutição rea-

lizada em posição supina.

b) padrão do trânsito esofagiano na deglutição rea- j

lixada em posição sentada. ;

Cora base nos elementos acima citados, o índice de •

f
retenção assumia valores de 0 a 3, conforme o padrão de transi- !

to cm cada uma das deglutições. Considerou-se o valor do ír.di -

j

0) Padrão normal de trânsito esofagiano nas deglutj.

ções realizadas em ambas as posições (ECTE nor- ;'

mal). [:

1) a)- Fadrio de retenção total ou parcial (tempo '

de transito > 40 seg) na deglutição realiza-

da era posição supina e padrão nornal na pos^.

ção sentada (tempo de trânsito 4 15 seg). \

b)- Padrão prolongado em ambas as de&lutições -

l

(tempo de trânsito superior a 15 e inferior

a 40 seg).

2) Padrão de retenção total ou parcial (tempo de

trânsito > 40 seg) na deglutição realizada em p£
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sição supina e padrão de retenção parcial ou pro_

longado na posição sentada.

3) Padrão de retenção total nas dcglutições realiza^

das em ambas á*s posições.

Dos 13 casos do grupo A, 12 apresentaram IR =0, e um

apresentou IR - 2.

Os 19 casos do grupo B apresentaram valores do índi^

ce variando de 0 a 3. Quatro pacientes apresentaram IR » 0, oito

IR « 1, quatro IR * 2 e três IR • 3.

Os pacientes do grupo C apresentaram também índi-

ces variando de 0 a 3. Dos cinco pacientes previamente submeti -

dos I cirurgia três evidenciaram IR • 2 e dois outros casos IR «

3. Dos outros 15 pacientes dois apresentaram IR - 0, três IR *

1, quatro IR « 2 e st-is outros IP. • 3.
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5. COMPARAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE RETENÇÃO DE UMA DEGLUTIÇÃO DE

LIQUIDO E O EXAME MANOMÊTRICO.

Os achados manometricôs e o índice de retenção es-

tão expressos na Tabela XVII .

Dos 15 pacientes que o exame manoraetricô não evidejn

ciou alterações, 14 apresentaram IR • 0 e um mostrou IR = 2 (c£

so A12).

Em todos os pacientes que apresentaram IR * 1 e

que realizaram exame manométrico, evidenciaram-se alterações m£

toras restritas aos dois terços distais do esoíago e peristal-

tisrao preservado no terço superior. Por outro lado, dos 13 pa-

cientes em que^o exame manométrico, evídenciaram-se as altera-

ções motoras acima mencionados, 9 apresentaram IR • 1 e 4

IR = 0. Portanto, em todos os IF foram^ 1, ou seja, todos os

casos apresentaram,na posição sentada, tempo de trânsito infe-

rior a 40 seg.

Em todos os casos que apresentaram IR 5- 2, ou seja,

(tempo de trânsito na posição supina > 40 seg e na posição sen-

tada > 15 seg), o exame manométrico evidenciou perda do peris-

taltismo em toda a extensão do órgão,

No* casos com exame manométrico anormal, considerari

do-je apenas o compor tamento do esfíncter esofágico inferior (Tat>£

Ia XVIII), verifica-se que em nove pacientes apresentando aberUi

ras completas, o IR variou de 0 a 3; em 10 exibindo aberturas

incompletas o IR variou também de 0 a 3; e em 06 com acalásia,

três apresentaram IR - 1, um IP. • 2, e outros dois IR • 3. Kos

4 pacientes submetidos previamente à cirurgia, 2 apresentaram

IR • 2 « dois outros IR * 3. Estes últimos exibiam ao exame ma-
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nonétrico, zona de alta pressão na transição esSfago-gastrica.

Os pacientes com IR * 0 apresentaram amplitude da

onda de contração variando de 20 a 160 (mediana de 100); os com

IR = 1 de 22 a 104 (mediana Be 54), os con IR • 2 de 18 a 60

(mediana de 22) e os con IR •' 3 de zero a 90 (mediana de 20).

A amplitude da onda de contração nos pacientes com

IR = 0 foi maior que nos cora IR > 1 (p < 0,01). Por sua vez,

aquela nos com IR • 1 foi maior que nos com IR > 2 (p < 0,001).

Nao houve diferença entre as amplitudes das ondas de contração

do terço distai do esôfago dos pacientes com IR - 2 e IR - 3

(p > 0,05) (Figura 16).



XVII Padrão 4* eeudo «intilogrifico do trânaieo «anfactano realiiado em duaa poalçõea • Indie* da retenção eoníem» oa dado» da m a n anno-

•ctrioo do eeõfa|o «• *4 pacientes chagãaicoa.

HrtSCTER

ACHADOS MANOMETRICOS

CORPO

SCMERO »E ESVAZIAfXIflTO ESOFAfilANO DS 10 ml DZ ttiOICE DE »Cw:R0 DE
CASOS LfQ'JinO APÔS DEGLUTIÇÃO CSICA RETENÇÃO CASOS

PACIENTE DEITADO TACIENTE SENTADO

I . Normal

2 . K o m a l
(«-O»)

>. Afc«rtur«a
Incoepleta
<)

•• toda eKt«naib.

rtriatiltico cn_toda « axtentão,
ft*»enj« aiiwltSiwa de co«pí«MO»
Dcriitalticos o onda* ainerõni-
caa alternadanente.
Coaiplaxoa peril tal tlcoi. Pre»en-
(a d* onda* ceai «aia da uat pico
• duração prolongada no tarco
distai.
Ápariitãltieo noa doia tar^e*
diataia.
Aperittãltico •• toda a antanaão,

Feristãltico «• toda a ealcnsõo.
Are» ««•• contração no terço nêdio.
Aperiiktâltico noa doia tvrfoa
diitais.
Ap«ri»tãltico em toda a eatenuão.

5. *ô»-
cdtdioads-
tosda

periatSlticoa alternando
coa onda» sincrõnitaa.

- AperiatSltico noa doia tarjo* dia-
taia. *

- ApcriatSltieo em toda a oatenaão.

• Sea contraçõe»

i»Ça de - ApariatSltieo a* toda •
tona d« pr»a_ extensão.
«Io olewadaT - Sem contraçõe».

Vreaenfa de
tona da pre«_ - Apotiatáltico •« toda «
tão elevada" extensão.
(curta exten
«»o>. ~

Auicncia de - Aperiatãltico om toda a
xona de jres_ «xtensãu,
»ão elevada.

1)

01
01

03

01

03

01
01
03

OS

01

02

02

01

01

01

01

01

Normal
Ret.parelil

Prolongado
Rct.porcial

Normal
RaWparcial

Rat.parcial

Ret.total

Rat,parcial
Ret.parcial

R«t.parcial
Hut.parcial
Ret.toinl
Rot.total

Ret.parcial

Rot.pareiai

Ret.totai
Rat.total
Ret.total

Hat.total

Ret.totnl

H«t.total

Ret.parcial

Kormal
Re c.parcial

Proloncado
Normal

NorMl
Nonul

Hornal

Ret.totat

Normal
KoriMl
Normal
Normal
Ret, parcial
Rvt.;>nrclal
Ret, total

NorMl

NonMl

Ri t .parcial
Rat.total
Rat.total

Rae.total

Xat.lotai

Prolongado

Refluxo eaatro-
esofSeico

0
2
1
1

0
1

1

3

l
1
0
1
2
2
3

1

1

Z
3
3

3

3

I

2

01
01
01

02
01

01

03

41
01
02
01
01
01
03

01

02

01
01
01

01

oi

01

01.
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Figura 15 - Valores da amplitude média das ondas de contração no

terço distai do esôfago conforme índice, de retenção de uma Jeglu

tição de líquido em 44 pacientes chagasicos. (o) pacientes subm_e

tidos previamente a cardíomiotoraia.
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6. ÍNDICE DE RETENÇÃO DE UMA DEGLUTIÇÃO DE LÍQUIDO E DISFAGIA

Msfagia foi referida por 32 dos 52 pacientes cha;;ã-

sicos crônicos estudados. A,disfagia foi considerada leve em 16

casos, moderada em 12 e intensa em 6. Este sintoma foi negado por

20 pacientes. Destes últimos, em 13 o exame radíológico foi con-

siderado normal (Grupo A); em outros sete havia alterações ao

exame radiológico (4 cora retarde de esvaziamento e 3 com dilata-

ção).

0 índic* de retenção mostrou associação com o grau

do disfagia (X2 - 28,06, p < 0,001) (Tabela XVIII).

Dos 13 pacientes sem disfagia e apresentando exames

ra<aolõgicos e manometricos normais, 12 tiveram IR • 0, e um ou-

tro IR = 2.

Dos 7 pacientes assintomãticos e com alterações aos

exames radiológico e manometrico, 4 apresentaram IR • 1 e três

o IR - 2.

Portanto, em todos estes pacientes houve, na deglut_i_

çao realizada em posição sentada, passagem de determinada porção

ou de todo o líquido para o estômago durante o período de estudo

(AO seg).

Os valores do "índice de retenção" em 14 pacientes

que referiam disfagia a alimentos sólidos ocasionalmente (disfa-

gia leve), foram; 0 em quatro pacientes, 1 en sete, 2 em um pa-

ciente, e 3 em dois outros. Portanto, 11 dentre 14 pacientes

(78,5%) com disfagia leve apresentaram na deglutição realizada

en posição sentada, esvaziamento completo do esôfago em tempos

inferiores a 40 seg.

Os valores do "índice de retenção" de uma degluti*
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Çao de líquido, em 12 pacientes com rfisfagia constante a alimeit

tos sólidos (moderada) foram: 1 em um paciente, 2 era seis e J

cm cinco. Portanto, 5 dentre 12 pacientes (41,6Z) com disfagia

moderada não evidenciaram passagem de nenhuma porção do liquido

ingerido para o estômago ate 40 seg após a deglutição. Seis

dentre 12 (50,0%) apresentaram, na deglutição realizada cm posi^

çao sentada, passagem de determinada porção do líquido ingerido

para o estômago, e 1 (8,3Z) esvaziamento completo em tempo i

rior a 15 seg.
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TABELA xyin Valores do índice de retenção de uras «ieplutição

de líquido conforme o grau de disfagia. em 52

pacientes chagçsicos crônicos.

DXSFAGIA
ÍNDICE DE
RETENÇÃO

0

1

2

3

TOTAL

AUSENTE

13

3

4

-

20

LEVE

4

2

1

2

U

MODERADA

-

1

4

7

12

INTENSA

1

-

1

4

6

TOTAL

18

11

12

11

':2

x2 - 28,*í .

p < 0.00/
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7. COMPARAÇÃO EÍITRE ESTUDO CINTILOGRATICO DO TRÂNSITO ESOFAGIA-

NO E EXAME RADIOLOGICO DO ESÕFAGO.

Foram estudados 19 pacientes apresentando exame r£

diolSgico normal. Em 15 destes, o estudo cintilográfico do trSn

sito esofagiano também foi considerado normal. Nos outros qua-

tro pacientes, o tempo de transito esofagiano foi maior que 40

seg somente na deglutição realítada em posição supina (IR - 1),

em dois, e nas deglutições realizadas em ambas as posições em

dois.

Os 16 pacientes apresentando retarde de esvaziamen-

to mostraram alterações diversas no ECTE. Este exame revelou -

-se normal em um; anormal somente na deglutição realizada em

posição supina em seis; anormal nas deglutições realizadas em

ambas as posições em.nove.

Os resultados do exame radíolõgico e do estudo cin-

tilografico do transito esofagiano foram concordantes em 45

pacientes'(66,52) dentre 52 estudados. Ambos foram consideados

normais em 15 e anormais em 30. Em três casos o ECTE foi consi-

derado normal e o exame radiológico mostrou retarde de esvazia-

mento em 1 caso e discreta dilataçao em 2. Em quatro outros ca-

iou em que o exame radiológico foi considerado normal, o ECTE

evidenciou alterações.

Deste modo, os pacientes cujos exames radiolõgicos

revelaram retarde de esvaziamento, apresentaram valores do índ£

c« de retenção variando de 0 a 3 (Tabela XX > •

0« 20 pacientes com dilataçao do esôfago ao exame rjí

diologíco também apresentaram ECTE com resultados diversos. Em

2 o ECTE foi considerado normal; em 3 somente obaervaram-se ai-
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tcraçoes na doglutiçHo supina e em 12 o ECTE foi considerado a-

normal em ambas as posiçSes. 0 índice de retenção nestes casos

variou de 0 a 3. (Tabela XX).
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TABELA XIX. Resultado do estudo cintilografico do trânsito esofagiano

conforme o exame radiolõgico do esôfago em 52 pacientes

chagasicos.

EXAME
RADIOLÕGICO

ECTE

NORMAL

ANORMAL

TOTAL

NORMAL

15

19

ANORMAL

3

30

33

TOTAL

18

34

52

x' •= 29,37

P < 0,001



TABELA XX . Valores do índice de retenção conforme o diagnostico

do exame radiologico do esôfago em 52 pacientes cha-

gãsicos, i

EXAME
RAD10LÕGIC0

ÍNDICE DE
RETENÇÃO

0

1

2

3

NORMAL

15

2

1

1

RETARDE
DE

ESVAZIAMENTO

1

6

6

3

DILATAÇÃO

2

3

5

7

TOTAL

18

11

12

11

TOTAL 19 16 17 52

x - 30,08

p < 0,001



DISCUSSÃO



86

Recentemente, técnicas cintilogrãficas vêm sendo esi

pregadas no estudo dos distúrbios motores do esõfago (Cross ,

Johnson & Kaminski, 1979; Tolin e col., 1979; Marioni Filho e

col., 1980; Malmud & Fischer, 1981; Russel e col., 1981; Benjjs

min e col., 1983a; Kjell'en, 198A; Klein & Wald, 1984; Styles e

col., 1984; Marioni Filho e col., 1984; Oliveira, Rezende Filho

& lazigi, 1984).

Mesta investigação, caracterizou-se, por mei3 de

técnica cintilográfica, as alterações do trânsito esofagiar.o de

um volume conhecido de líquido em pacientes portadores da for-

ma crônica da doença de Chagas.

A técnica que empregamos foi a descrita por Russel

c col. (1981), acrescida de pequenas variações» 0 uso desta

técnica permitiu a determinação objetiva do esvaziamento esofa-

giano do líquido deglutido e o registro dos movimentos do l!qu£

do dentro do esofago. Esce último foi possível pela divíslo da

imagem correspondente ao esofago em três áreas de interesse e a

construção de uma curva de atividade x tetnpo para cada área.

De acordo com a técnica original de Russel e col.

(1981), deve-se realizar una deglutição na posição supina, e,

caso não haja passagem de nenhuma porção do líquido para o ÍSÍS

mago ao final de 50 seg, repetir o escudo em posição sentada .

Deste taodo, Russel e col. (1981) separaram os casos com acalá-

sia dos coro esclerodermia. Aqueles não esvaziaram o esofago em

nenhuma das posições, enquanto estes apresentaram passagem do

líquido para o estômago quando realizaram a deglutição em posi-

ção sentada. Em nossa pesquisa, realizamos sistematicamente o
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estudo de unia deglutição era -anbes as "osições.

Na. posição deitada, elimina-se o efeito da gravida-

de, um dos fatores que promovem o trânsito de líquido pelo esS

fago, e pode-se avaliar melhoT a eficiência do peristal tismo pr£

prio do órgão. No entanto, a grande maioria das deglutições fi-

siológicas sao realizadas com o indivíduo sentado ou em pé. À£

sim, o estudo do transito esofagiano do material deglutido, nes

ta posição, torna-se relevante, já que a dísfagíe ocorre, na

maior parte das vezes, com o paciente sentado.

Os tempos de trânsito encontrados em indivíduos no^

mais nesta investigação, pela'semelhança aos descritos na lite-

ratura com a mesma técnica, representam uma evidencia da repro-

dutíbilídade do método. Russel e col. (1981) encontraram eir.

indivíduos normais, em 17 deglutições estudadas, o tempo médio

de transito esofagiano na posição supina de 7,7 seg - 1»7, sen-

do os tempos de trânsito pelos terços isoladadamente de; 2,0

seg * 0,8 (superior), 4,4 seg - 1,7 (médio) e 7,2 seg - 1,7 (in

ferior). Blackwell e col. (1983),em 16 deglutições estudadas,

encontraram um tempo médio de trânsito de 7,3-2^. Os nossos re-

sultados em treze deglutiçõus estudadas na posição surina mos-

tram um tempo médio de 8,4 seg - 2,3, e considerando enc'a cer-

ro índívídualnente, os tennos foram de: 2,2 seg - 1 (superior),

4,8 seg - 1,6 (médio) e 8,0 - 2,2 «inferior). A variação do

tempo de trânsito entre duas deglutições realizadas em uma mes-

ma posição foi estudada por Benjamin e col. (1983 e Styles e

col, (1984). Aqueles,estudando 10 indivíduos normais, demonstra-

ram una variação náxima de 3 seg, ocorrida em um caso e de 1-2

segundos nos outros nove. Já Styles e col. (1984), em 15 casos ,

verificaram variação no tempo de transito de no máximo 2
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segundos eítr. 11 casos e en outros quatro, observaram em uma das

dcfjutiçoes tempo de trânsito maior que 15 seg e menor que 50

seg.

Nos estudos de Russel e col. (1981) e Blackvell e

col. (1983), todos os indivíduos normais tiveram tempo de trânsi^

to menor que 15 seg. A distribuição dos tempos em nossos casos

mostrou uma variação òe 6,25 a 14 seg, portanto semelhante a en-

contrada pelos autores mencionados. Assim sendo, consideramos co_

mo limite superior da normalidade o tempo de trânsito de 15 seg

proposto por estes autores.

Os tempos de trânsito verificados na posição sentida

foram menores, variando de 5,5 a 9 seg, com tempo médio de trân-

sito de 6,3 seg - 1,1. os trabalhos, em que a mesma técnica foi

empregada, nao trazem referência ao tempo de trânsito nesta posî

ção (Russel e col., 1981; Blackwell e col., 1983; Russel e col.,

1983; Styles e col., 1984). Estão de acordo com Codoy & Haddad

(1959), que encontraram, pelo método radiológico, um tempo de

transito de uma suspensão baritada espessa de 6 - 2 seg.

Kazem (1972), estudando 12 pessoas normais em posi-

ção ortostatíca, descreveu o trânsito esofagiano de 10 ml de

água, como ocorrendo em três períodos. So primeiro, com duração

de 1-2 seg, o líquido chega rapidamente ao terço superior e, ao

nível do arco aõrtico, há um breve retarde de 1 a 2 segundos an-

tes de continuar o trânsito. A seguir, atinge os dois terços dÍ£

tais, em intervalo de 1 s«g. Há então uma nova pausa na região

cardica antes de iniciar a entrada no estômago. Este último pe-

ríodo varia de 2-16 segundos com média de 5 seg. Aasim, o líqui-

do deglutido leva 3-5 segundos para ir da farinpc ate o cárdia,e

outros 5 segundos para terminar sua passagem para o estômapo.

Pessoas do
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de atividade x tempo foi o nesmo nas deglutiçõcs realizadas

posições sentada c supina. Este é idêntico ao padrão normal de£

nito por Russcl e col. (1981). Este padrão mostra claramente

a breve parada do liquido ao nível do terço inferior, jã ider.t_i_

ficada desde os primeiros estudos com cinerradiografia (Cohen £

Wolf. 1968) e evidenciada por Ratem (1972) por meio da gama-

-cintilografia. A pequena diferença de tempo de transito esofa-

giano e o tempo de trânsito pelo terço inferior, demonstra que

o liquido alcança as porções distais do órgão antes da onda

peristáltica. Não evidenciados, no entanto, a breve pausa ao

nível do arco aõrtico como relatado por Kazeci (1972). Este au-

tor não mediu a radioatividade no terço distal e i possível

que quando ocorra uma breve pausa ao nível do arco aõrtico, pe-

quena parte do líquido jã tenha alcançado as porções distais.

Os pacientes chagásicos crônicos estudados apresen-
«

tavara diversos graus de comprometimento esofagiano, definidos

clxnico-radiologicatnente, Utilizando esta casuística, pudenes

denonstrar a existência de várias alterações do trânsito eso-

-agiano de uma deglutição de líquido.

A definição dos padrões de trânsito, observados nos

pacientes chagásicos, baseou-se na classificação de Russel e

col. (1981) e adotada por outros autores como Blaclcwell e col.

(1983), Russel e col. (1983), Styles e col. (1984), e tambea no

esvaziamento esofagiano, elener.to não considerado por estes

autores. Foram assim caracterizados os seguintes padrões *noJL

mais de trânsito: prolongado, retenção parcial (COD OU sem in-

coordenação) e retenção cocai (com íncoordenação c adínâmico).

0 padrão prolongado (Russel e col., 1983), definido

cooo c-svaziar.cnto completo do e&jfago com tempo de trânsito su-



90

a 15 c inferior a 40 seg, foi encontrado em apenas 2 ca-

sos, c com características diferentes. Um dos casos (B13) era

i e ut"a paciente cardiopata, que referia disfagia ocasio-

nal a sólidos, apresentando carãionegalia e retarde de esvazia-

mento do meio de contraste ao exame radiolõgico. 0 exame itanomí-

trico evidenciou nos terços médio e distai do esôfago, área de

o oscilatória da linha de base, provavelmente por conpre£

cardíaca, além de baixa amplitude de contração. Esta pacien-

te apresentou tempo de transito maior que 15 seg nas deglutiçces

i.adas em ambas as posições. Provavelmente, o aumento do

o de trânsito se deveu a uma maior resistência ao fluxo

causas?a pela compressão extrínseca, o que resultou eai aumento

do tenpo tie trânsito pelo terço inferior, mas não no de entrada

liquido no estômago, a qyaí se fez em dois períodos, como i-

ustra a Figura 7 . iseo sugere que em paciente chagãsico possa

ocorior disfagia por una compressão extrínseca do esôfago asso-

ciada a contrações que gerem pouca tensão intraluminar, apesar de

o per is caltismo estar preservado. Pensamos, no entanto, ser ex-

cepcional o encontro deste padrão de trânsito.

0 outro caso (C19) era o de um paciente submetido à

cardior.iocomia há vários anos, que persistia com disfagia e

apresentava, ao exame manomitrico, aperiscalse em toda a exten-

são do órgão com ondas sincrônicas de baixa amplitude e zona de

alta pressão e curta extensão (1 ca) na transição esôfago-gás -

trxca. Ao estudo cíntilográfico, realizado em posição sentada ,

apresentou tempo de transito de 18 seg. Provavelmente, este au-

mento do tempo de trânsito ocorreu pela resistência oferecida ao

fluxo pela zona de alta pressão na transição esôf af»o-gã* ttíCA, a

qual, sendo de curta extensão, permitiu a passagetn contínua do



91

liquido, cpsio se fora através de UD funil, o que resultou no au-

mento do tempo de trânsito pelo terço inferior, COB a passagem

do líquido para o estômago se fazendo contínua e lentamente.

0 padrão de ineoordenação, com o registro de múlti-

plos picos de atividade nos Crês terços ou nos dois terços dis-

tais do esõfago, evidenciando movimento de vai-e-ve» do líquido

deglutido, foi registrado em 19 pacientes chagasicos. Este movi-

mento de vai-c-vem ocorreu durante um período variável de 20 a

40 seg. Este padrão de trânsito incoordenado, indicando «oviaen-

to de vai-e-vem dentro do esÕfago, foi descrito em casos de es-

pasmo difuso do esõfago, definidos manometricaaente por contra-

ções repetitivas não propulsoras, intercaladas coia ondas peristãl^

ticas e períodos de elevação da pressão basal na luz do esôf2gc,

c funcionanento normal no esfínctcr inferior, e cm paciente apr£

tentando alterações do pcristaltismo que não preenchiact o crité-

rio de espasmo difuso (Russel e col., 1981; Blackwell, 1983) .Po^

teriormente, foi verificado em casos de neuropatia diabética (Rus

sei c col., 1983) e em pacientes cem ondas de alta amplitude no

terço distai do esofago - "nutcraker esophagus" (Benjamin e col.,

1983).

Richter e col. (1983), realizando simultaneamente os

«studos manometricô c cintilografico do Crânsico esofagiano em

dois paeíentes con espasmo difuso do «sôfago e cinco cos

"nutcracker esophagus", verificaram que, na posição supina, o

transico de líquido se fazia normalmente (TTE menor que 15 seg)

desde que houvesse onda peristáltica em toda a'extensão do esôf£

go, não importando a amplitude e a duração das ondas. A presença

de ondas íterativas que tinham início peristãltico também não

alteraram o tempo de trânsito. Somente quando se registravam on-
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das sincronicas, cm pacientes coei espasmo difuso do esÕfago, hou_

ve alteração no tempo de trânsito (TTE maior que 50 seg) com re-

pistro de movimentos de vai-e-vem (padrão de incoordenação). Sc-

gundo estes autores, estes moviiaentos ocorreriam por um gradien-

te de pressão gerado por contração simultânea do terço distai do

esôfago, forçando o líquido proxisialmente. Contrações simultâ-

neas ou o pcristaltismo secundário no terço proximal criaria no-

vanente gradiente de pressão favorecendo o movimento em sentido

aboral .

Apesar de não termos realizado simultaneamente o ex£

me nanometricô, o fato de que nos 12 casos que se submeteram a

ambos os exames, termos evidenciado ondas sincronicas no terço

distai em todos, associados a ondas iterativas em 10 (83,32), a-

líado aos achados de Richter e col. (1983) anteriormente mer.cio-

nados, permite-nos considerar o mecanisno ha pouco referido o

responsável por este padrão.

Deste inodoro encontro de un padrão de incoordenação

ent um paciente chagásico pode indicar a ocorrência de ondas sín-

cronas geralmente associadas a ondas iterativas.

Ritcher e col. (1983) consideraram que a amplitude da

onda de contração não estava associada ã incoordenação do transi^

to. As amplitudes verificadas por estes, autores variavam de 30 a

500 mmHg.

Nos 12 pacientes chagásicos com trânsito incoordena-

do c que foram submetidos a manometria, a amplitude da onda de

contração no terço distai variou de 20 a 90 pr>Kç:.C cesstvel ser ne

cessarío,no entanto, que a contração desenvolva uma pressão vúnjí.

na necessária para formar un gradiente de pressão que favoreça o

movimento retrogrado.



Os nossos dados indicam, ainda, que, na esof af;opatia

chagüsica, cotio no espasmo difuso do esôfago, não e necessário

que haja disfunção do esfíncter inferior para que ocorra aumento

do tempo de trânsito de um volume de líquido. Em quatro dentre 12

com incoordenação no trânsito, o esfíncter esofágico inferior

abriu-se normalmente.

Outro padrão de trânsito encontrado nos pacientes

chagãsicos - adinâiaico - caracteriza-se pela falta de progressão

do líquido ingerido. Este permanece retido nos dois terços dis-

tais ou apenas no inferior, sem apresentar movimentações. Não

ha passagem de nenhuma porção do líquido para o estômago duran-

te os AO seg do registro. Este padrão foi inicialmente descrito

por Russel e col. (1981), era 5 casos de acalásia, definidos mano

nptricaaente por ausência de relaxamento Cotai do esfíncter eso-

fágico inferior e aperistalse em toda a extensão do corpo do

esôfago, e em casos de esclerodertaia. Estes autores incluíra» nes_

te padrão casos em que houve passagem de determinada porção do

líquido para o estômago após 25 seg. Slackvell e col. (1983),es-

tudando 6 casos de acalãsia, encontraram o mesmo padrão "adinâ-

mico", con tempo de trânsito maior que 120 seg. Encontramos seis

casos que apresentaram este padrão adinâmico. Diferentemente dos

autores há pouco mencionados, apenas consideramos como apresen-

tando este padrão, os casos cm que não se verificou a passagem

de nenhuma porção do líquido para o estômago. En todos eles, ha-

via acalásia ou, nos casos operados, zona de alta pressão na

transição esôfago-gãstrica, associadas â aperistalse em toda a

extensão do órgão, com registro de ondas síncronas de baixa am-

plitude (maxima de 26 mmHg) ou ausência de contrações.

0 pequeno número de casos cm que se registrou este
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padr.no, em relação ao total estudado, podr ser devido a casuís-

tica. Foram poucos os casos estudados que se enquadram radiolo- !

gicamente no Grupo III e nenhum no Grupo IV; casos estes em que !

e mais freqüente o achado de aealnsia associada à aperistalsc em •

í
toda a extensão do Srp.ão (Resende, 1981). Kao obstante isto, :

encontramos casos do Grupo I, isto e, esofago sem aumento de ;

calibre ao exame radiológico, que apresentaram tanto as altera- j

çoes motoras antes citadas como um padrão adinâmico.

Deste modo, com base na correlação dos dados manomjs

tricôs e do padrão de trânsito ao estudo cintilop.ráfico eviden-

ciados nesta investigação e nos trabalhos de Russel e col.

(1981), Blackwell e col. (1983), podemos afirmar que o achado

de pndrao adinâmico ao ECTE em ura paciente chagãsico, sugere

fortemente a existência de acalásia associada ã aperistalse em

toda a extensão do órgão, com ondas sincrônicas de baixa ampli- j

tude ou ausência de contrações, independentemente do grau de t

dilat.ição evidenciada ao exame radiolõgico convencional. |

Um aspecto que suscita dúvidas dentro do estudo da ;

esofagopatia chagasica é a falta de correlação entre o tempo óe j

doença e o grau de dilatação do esofago (Reze-nde, Lauar ft Oli-

veira, I960). Há casos de pacientes jovens que desenvolvem gra£

des mcgaesôfagos, enquanto outro* têm disfagía ha vários anos

•em apresentar grandes alterações ao exame radiolõgico. Em

nossa casuística, o caso que apresentava a maior dilatação era

de paciente de 27 anos de idade, um dos mais jovens do grupo.

Nossos dados demonstram que os pacientes com esofa-

go .de calibre normal apresentam uma variedade de alterações na

nometrícas. Estão, pois, de acordo com obsrrvaçõcs anteriores de

outros autores (Pinotti, 1964} Oodoy, 1969; Dantas, 1978; Rezen-



95

de, 1979).

Em relação aos padrões cintilogrSficos de trânsito,

demonstramos que este grupo de pacientes também se mostra hete-

rogêneo. Julgamos relevante o encontro de padrão «dinâmico de

trânsito em dois pacientes deste grupo, t possível que os pa-

cientes anectasicos cora este padrão de trânsito cintilogrãfico

que reflete as alterações manométricas há pouco mencionadas se-

jam os. que teriam maior chance de evoluir para formas ectlsicas

da doença. A favor desta suposição coloca-se o achado das mes-

mas anormalidades manométricas encontradas nos casos mais avan-

çados, a presença de onda de baixa amplitude cujo registro pare_

cc não ser simples conseqUência da dilatação (Pantas e col. ,

1982) c talvez a ela precederia. Assim, seria de interesse acom

panhsr a evolução de pacientes que não apresentam dilatação do

órgão e jã apresentam padrão adinâmico de trânsito.

Por outro lado, outra explicação nos parece plausí-

vel para justificar o encontro deste padrão em casos supostamen

te menos avançado? da afecção. Oodoy (1972), infundindo água

dentro do esôfago cm pacientes chagasicos, desencadeava ativídji

de fti.tccta do órgão, que cessava com a aspiração do líquido. A

quantidade de água necessária para desencadear esta atividade

motora era variável. Assim, í possível que o pequeno volume (10

ml) da deglutição realizada, tenha sido o suficiente para desan

cadear atividade* motora incoordenada em alguns casos, mas não

em outros, que exibi r.in padrão adinâmico,

Há evidencias de que as afecçÕes motoras primárias

do esSfag.- seja» um espectro de condições, composto de acalásia,

espasmo difuso do esôfago e alterações intermediárias entre este

e aquela (Vantrappm t Hcllemans, !?76; Blackwell & Castell,
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esofeeo para acalasia (Kramer, Harris « Donaldson, 1967; Van-

trappen fi Hellcmans, 1981).-

0 encontro em pacientes portadores de esofagopatia

chagasica de padrões de trânsito, semelhantes aos de espasmo

difuso do esôfago, de acalasia, e dos assim chamados distúrbios

motores inespecíficos do esõfago, se constitui em uma evidencia

de que ura mesmo mecanismo patogênico pode ocasionar uma varieda_

de de alterações motoras do esofago, na dependência da intensi-

dade do comprometimento da inervação do Õrgão ou da fase evolu-

tiva do processo patológico.

Outro aspecto avaliado nesta pesquisa, além do modo

de transito, diz respeito ao esvaziamento esofagiano do líquido

deglutido.

Oliveira (1972), observando a radiescopia o trânsi-

to csofagiatio de uma suspensão de sulfato de bãrio, demonstrou

que alguns pacientes chagásicos sem aumento do calibre do esof£

go, apresentavam retenção do meio de contraste somente estando

deitado, enquanto outros apresentavam retenção do contraste es-

tando sentado ou deitado.

Achado semelhante foi observado por Oliveira, Rezejj

de Filho & Iazigi (1984) que, estudando o efeito da posição co£

poral sobre o trânsito de ura volume conhecido de água em pes -

toas normais e pacientes com diversas esofagopatías, demonstra-

ram que os pacientes chagásicos sem aumento de calibre do e»3f£

go nao apresentavam comportamento uniforme. Estes pacientes pu-

derpni ter separados em três grupes: no primeiro, o tempo de trâii

»íto esofagiano era inferior a 15 seg nas posições sentada c deí̂

tada;no segundo era inferior a 15 seg na posição sentada e supç_
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rior a t,Q Scp, na posição deitada, c no terceiro, maior que 40

seg cm ambas as posições. Os nossos achados ampliam estas obsej-

vaçocs. Esta heterogeneidade de conportasento quanto ao esvaxw

ntento vsofagiano de un volume conhecido de água, verificada nao

so nos pacientes cujos exames radiológicos não mostravam aumen-

to do calibre esofagiano, mas também naqueles com dilatação do

orgao, motívou-nos * estabelecer um índice de retenção de uma

deglutição de liquido. Dado que nenhum paciente apresentou trãn

sito esofagiano normal na posição deitada e anormal em posição

sentada, o valor do índice exprime, sobretudo, o esvaziamento £

corrido nesta última posição. Assim, o índice de retenção assu-

miria valores de 0 a 3 conforme o esvaziamento verificado: 0

indicaria esvaziamento normal em ambas as posições, 1 normal s£

mente na posição sentada, 2 retenção parcial (TTE superior a 40

seg) e 3 retenção total na posição sentada.

0 índice de retenção, assim expresso, mostrou-se cojr

relacionar bem con o grau de comprometimento do peristaltisno do

corpo do esôfago e com a intensidade da disfagia. Dos 18 pacieti

tes que esvaziaram completamente o esôfago nas duas posições(ín_

dice 0), 14 apresentavam manometria normal, 3, registro de ondas '

sincronicas e íteratívas no terço distal e 2, registro de ondas '

multífasicas e con múltiplo» picos ma* cujo início era perísta^

tico.

0 encontro de transito normal nestes dois pacientes .

com registro de ondas multifásicas, não se co." cítuíu um achado

inesperado. 0 primeiro pico destas ondas apresentava seqüência

peristãltica. 0 início da onda peristáltica ocluí a luz esofágí^

ca e a sua progressão promove o transporte (Dodds e col.,1973).

Assim, nao importa o número de picos ou fases que apresente uma

onda, pois, sendo peristáltica, ela promoveria adequadamente o
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transporte (Loo e col., 1985). Achado semelhante foi descrito

por Loo c col. (1985) em pacientes cem neuropaeia diabética.

Encontraram este tipo de onda ,em mais de 807 das deglutições

»a rcpiao do esõfago com musculatura lisa. Do mesmo aodo que

n°s pacientes chagãsicos, esta alteração da contração nestes

pacientes não ocasionou alteração do esvaziamento de uma sus-

pensão baritada deglutida em posição supina.

Todos os pacientes com alterações motoras restritas

ao terço distai ou aos dois terços distais do esôf ago.eas cor. peris

taltismo preservado no terço proximal do órgão, esvaziaram com-

plet.imcntc o esofago quando deglutiram sentados (índice menor ou

igual a i), p o r o u t r o lado, todos os pacientes com aheriscslse

em toda a extensão do corpo do esofago apresentarão na posição

sentada retenção total» ou parcial do líquido deglutido (índice

maior ou iCual a 2).

Já cm relação ao comportamento do esfíncter infe-

rior, observamos três casos com acalásia que esvaziaram complete

mente o csôfago na posição sentada, e outros dois con esfíncter

normal quc apresentaram retenção parcial ou total. Estes dados

indicam a importância da integridade do peristaltismo nas por-

ções iniciais do corpo do esofago em promover o esvaziamento do

volume de líquido deglutido. Além disso, sugerem que a simples

presença de falta de abertura do esfíncter não é fator impediti-

vo deste esvaziamento. Está de acordo com esta interpretação ,

a suposição de Pinotti (1964) que, ao observar casos assintomá^í

cos nos quais havia a concomitância de acalásia c peristaltístno,

sugeriu que, apesar da falta do relaxamento do csfíncter, a for-

ça da onda peristáltica poderia fazer com que o material presen-
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te no csôfago fosse propulsionado através do esfínctcr. Adici£

na]mente, observações radioscõpicas descritas por Tesiplcton

(1948) em casos de cardiecspasmo.e deOliveira (1972),era pacien-

tes cha&asicos, sugerem que ondas terciárias ou segmentares p£

dem propulsionar a suspensão de sulfato de bSrio para o estoma-

P.o.

Como explicar o trânsito normal na posição sentada

nos pacientes con aperistalse nos dois terços distais do esõfa-

RO?

O trânsito de um volume de liquido através do esofa_

Ro e influenciado por vários fatores que atuam sobre ele duran-

te seu percurso. Os fatores que promovem o *luxo são a força gje

rada pela íaringe durante a ejeção do líquido (Fischer e rol.,

197&), a gravidade, e o efeito das contrações do corpo do esô£a_

f,o sobre ele. Como j5 mencionado anteriormente, o líquido al-

cança o terço distai alguns segundos antes da chegada da onda

veristãltica tarto na posição deitada como sentada(Kazen, 1973;

1'avcnrort, l978).Kesta última posição, por atuação da gravidade, o

líquido tende a se localizar nas porções mais distais, t pro-

pulsionado para o estômago graças a um gradiente de pressão es-

tabelecido pela gravidade erela onda de contração peristálticaa

c.ontante, favorecidos pelo relaxamento do eifíncter esofágíco

inferior.

Deste modo, uma explicação possível seria a de que o

caráter peristãltico das contrações no cerco superior associada

a força da gravidade seriam suficiente* para gerar um gradien-

te de pressão que promovesse a entrada do líquido no estômago .

Esta explicação está de acordo com a previsão de Bcttarello e

col. (1962) que, ao observarem progressão peristaltic,! da contra-
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do terço superior para o médio, em alguns casos de megaesõ-

julgaram possível que estas ondas fossem propulsoras.

Outra explicação que julgamos lícito aventar, c a

de que o pcristal tismo do tei*ço superior estando preservado, pe£

mitiria que, na posição sentada, o liquido alcançasse o terço

distai sem encontrar resistência ao fluxo e antes da contra-

ção no terço distai ter ocorrido. Esta contração, apesar de seu

caráter não peristáltico, se daria na presença do líquido na

luz csofãgica a este nível, gerando gradientes de pressão nece£

sarios para propulsioná-lo através do esfTncter. Este poderá

apresentar abertura ou não. A passagem do líquido estaria, as-

sim, na dependência do gradiente de pressão intraluninar estabjs

lecido pela contração do corpo contra o esfíncter.

Estando o indivíduo deitado, o líquido tende a se

distribuir ao longo dd esôfago, e assim, ao ocorrer a contração

nao peristãltica no terço distai, o líquido estaria sujeito a um

gradiente de pressão que poderia propulsioná-lo, parte para o es-

tômago e parte para as porções proximais do órgão, como ilustram

as curvas de atividade x tempo destes casos.

Jã nos pacientes com perda do perístaltismo en coda

a extensão do órgão, o esvaziamento esofagiano na posição senta-

da nao ocorreria em tempos normais, por dois mecanismos: o pri-

meiro seria a ocorrência de contração nos dois terços distais ou

em algum pon'£o do seu percurso simultaneamente com a parte proxi-

mal, criando uma maior resistência ao fluxo líquido e gerando mo-

vimentação incoordenada; o segundo seria o aumento do fator de

resistência ao transito por falta de relaxamento adequado do

esfmcter associado a contrações do corpo incapazes de ge-

rar um gradiente de pressão para vencer esta resistência. -•—.. De

'
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acordo com esta interpretação está o fato de que os pacientes

lue r.ao apresentaram esvaziamento esofagiano inferior a 40 seg

i>as duas posições (índice -3) terem amplitude de contração do

t-sofago distai menores que as dos pacientes con índice 1, con-

forme se verifica na Fijtura 15. Os dois únicos pacientes com

índice três e com amplitude de contração maior que 40 mmtlg, no£

travam um trânsito incoordenaeo. Vale frisar que em urt destes ,- c

tsfincter esofágico inferior apresentava comportamento normal

•is deglutições. Não conseguimos demonstrar diferença significa-

tiva entre a amplitude da onda de contração nos pacientes que

esvaziaram parcialmente o esofago na posição sentada (índice 2)

c aqueles que na o apresentaram nenhuma passagem de líquido para

o estômago (índice 3). Isto, no entanto, poderia ser devido ao

pequeno número de casos com retenção parcial que foram estuda-

dos. Por outro lado, 2 destes casos com baixa amplitude de cor»

tração já haviam sido operados e exibiam pouca ou nenhuma re-

sistência esfineteriana.

Os pacientes submetidos ã cardiomiotomia. ilustram

bem o papel desempenhado por uma zona de alta pressão na resis-

tência ao trânsito de líquido. Apesar de todos eles apresenta-

rem contrações sincrônicas de baixa amplitude ou mesmo ausência

de registro de contrações, naqueles em que se observou zona de

alta pressão na transição esSfago-gãstrica, não houve passagem

do liquido para o estômago. Já a paciente em que não havia esta

zona de alta pressão, na posição sentada, o trânsito se fez cor»

tinuamente, não se observando a breve pausa na curva do terço

inferior que normalmente se registra. Este padrão é semelhan-

te ao encontrado na esclerodcrmia, na posição sentada (Oliveira,

Rezende Filho & Iazigi, 1985), e atribuído a ausência de tonícj_

dade do esfínctor esoíágico inferior nesta afecção.
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Estes resultados quanto ao esvaziamento se refere»

somente ao transito de 10 ml de água após deglutição única. Mão

podem, portanto ,ser extrapolados para uma situação de ingestão

de volumes maiores em deglutições sucessivas. Resta situação

pode-se realizar uma deglutição a cada 1 segundo (Doty, 1968).

Mo indivíduo normal ocorre uma inibição da atividade motora

do esôfago e relaxamento do esfíactcr que se mantém até • últi-

ma deglutição, após a qual usa onda peristiltica percorre o

Órgão (Coyal « Cobb, 1981). O padrão de atividade motora e o

esvaziamento esofagiano de um volume maior de líquido ingerido

em rápidas deglutições não foi ainda estudado em pacientes com

esofagopatia chagãsica.

£ possível que os casos com aperistalse no terço di£

tal que apresentaram esvaziamento completo na posição sentada,

nao se connortassen da tsesna maneira tn una situação cono a . an-

teriornente mencionada.

Por outro lado, os nossos dados sugerem que nestes

pacientes, se a ingestão de um volume maior de água for realizti

da por meio de deglutições nas quais o volume ingerido for pe-

queno e o intervalo entre alas for prolongado, poderá não ocor-

rer retenção esofagiana deste líquido.

Quando um novo método é aplicado ao estudo de uma

afecção, é preciso distinguir a sua utilidade para a observa

ção de fenômenos fisiológicos ou fisiopatológicos da sua aplicai

bilidade clínica como meio de diagnostico ou de avaliação desta

afecção.

0 «studo cintilográfico do trânsito esofagiano tem

aplicação na avaliação de casos de esofagopatia chagãsica?

0 teste mostrou uma concordância com os resultados
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do exame manomécrico en 39 casos (88,6Z), sendo normal em quatro

pacientes cora alterações notoras, e anormal em 1 caso con exame

manometrico normal. Isto resulta em una sensibilidade de 86,32 e

una especificidade de 93,3Z, se consideramos a manoaetria o mé-

todo ideal.

Heste es tudo,o ECTE anormal no paciente con manome-

tria normal provavelmente pode ter considerado como falso-posi^i

vo. Tratava-se de paciente portadora de aegacõlon, sen disfagia,

e com exame radiolÕgico do esõfago normal. A análise das curvas

de atividade x tempo permitiu verificar que o trânsito se pro-

cessou normalmente en sentido crinio-caudal; no entanto, com fra_

ção residual de 20% restrita ao terço inferior. Pelo critério

empregado (Russel e col., 1981), que se baseia no declínio da

radioatividade até um determinado valor arbitririo de 10/5 do

seu valor máximo na curva do terço inferior, o teste foi considj!

rado anormal. *

Duas eventualidades podem ter ocorrido. A primeira é

de que houve realmente uaa ÍTação residual maior que a definida

como normal. A segunda é a de que pudesse ter havido erro na de-

limitação da área de interesse do terço inferior, incluindo-se ne_

Ia parte do fundo gástrico. Esta possibilidade foi considerada

por Blackwcll e col. (1984) ao analisar o resultado de ISO exa-

mes cintilográficos, como o erro mais conom. Por outro lado,Klein

• Wald (1984) relatam o ancontro de testes en pessoas normais com

fração residual de até 282. Para minimizar o efeito desta fração

residual e do erro na delimitação da área do terço inferior, es-

tes últimos propuseram um novo critério de 'avaliação do estudo

cintilogrãfico do trânsito esofagiano. Decompondo a curva de atj_

vidade x tempo em componente rápido e componente residual, pude-



104

i
ram calcular separadamente o tempo nédio de trânsito a partir do Í

componente rápido e a fração residual. 6 interessante frisar í|

que, pelos critérios destes autores, este teste seria considera- *|

do normal. E possível que a aplicação dos critérios de Klein *' v]

Wald (1984) poderão aumentar ainda mais a especificidade do ECTE. t\

A sensibilidade encontrada na detecção d* anormal ida m •

* Ij

des motoras na esofagopatia chaglsic- loi semelhante as descri- . U

tas por Styles e col. (1984) e Blacfcwell e col. (1983) cm estu-

dos prospectivos avaliando pacientes com suspeita diagnostica

de distúrbios da motilidade esofagica.

A ocorrência de testes normais em pacientes com aite

rações manomStricas indica que, na doença de Chagas, nem toda

alteração do padrão normal de contração da musculatura esofágica

resulta em transito anomal de um volume de líquido. Ademais,

sabe-se que em alguns casos a alteração motora pode ocorrer in-

termitentemente (Codoy, 1972). Como o nosso procedimento prevê

o estudo de apenas duas deglutições, é alta a probabilidade de

obter resultados normais nestes pacientes.

Por outro lado, o teste apresenta algumas caracterís

ticas que permitem considerá-lo útil na avaliação do comprometi-

mento do esôfago na moléstia de Chagas. 6 um método não-invasivo,

de fácil realização e interpretação objetiva,-Tem boa aceitação

por parte dos pacientes. 0 fato de nío ttrmos conseguido reali-

zar o exame «anométrico por dificuldades técnicas ou recusa por

parte de alguns pacientes que não se opuseram a realização do t±

tudo cintilogrãfico, corrobora esta afirmativa. Os nossos dados

indicam, ainda, qua o ECTE poda detectar alterações motoras, mt£

mo em casos assintotnaticos. Considerando a prevalência de esofa-
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gopatia na população de chagásieos em 9* (Altcria e eol., 1977)

e a sensibilidade e especificidade encontradas, o valor prediti

vo negativo ê de »5Z. Portanto, tonado um paciente chagasico ao

acaso, o encontro de um BCTE no'rmal, indica, com uma probabili-

dade de 95% de acerto, que o usao não é portador de alterações

notoras csofãgicas.

Vossos dados indicam também que o ECTE mostrou sen-

sibilidade comparável ao exame radiológico. Dos * casos com ma-

nometria anormal e exame radiológico normal, o ECTE foi anormal

em 2 casos. Estes dados sugerem que o ECTE possa fornecer, e»

alguns casos, informações adicionais às do exame radiológico.Por

outro lado e* dois casos com nanometria e r x m radiológico a-

normais, o ECTE foi considerado normal.

f interessante destacar que naqueles casos em que o

exame radiológico revela esÔfago de calibre normal ou dilatação

discreta (Grupos 1 e ll),o estudo cintilográfico realizado nas

duas posições, com os resultados expressos pelo modo de trânsi-

to e pelo índice de retenção proposto pode-se diferenciar me-

lhor o conjunto de alterações motoras presentes em cada caso.

Roa pacientes submetidos ã cardiomiotomia, apesar

do pequeno número de pacientes estudados, a detecção de refluxo

gastro-esofagico naqueles com pirose, a vtriaqlo do padrão de

trânsito e do índice de retenção, os quais corresponderam 5 pe£

sistência ou não de zona de alta pressão, sugerem que o ECTE

possa ser empregado na avaliação dos resultados cirúrgicos.

Os resultados indicam que o teste realizado na posi.

ção supina apresenta maior sensibilidade. No entanto, a realíz±

çao sistemática do teste nas posições supina e sentada, com a

expressão dos resultados por meio do padrão de trânsito e do
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índice de retenção, permitiu distinguir diversos graus de compro^

metimento do peristaltismo do corpo do esôfago.

Assim sendo, propomos que o estudo cintilográfico do

trânsito esofagiano de líquido* seja realizado avaliando-se deglii

tições com o paciente sentado e deitado, e que os resultados se-

jam expressos pelos padrões de trânsito e índice de retenção.

Como afirma Pope (1979), sempre que um novo método

de estude é proposto, há um tempo para regozijo e outro para re-

flexão. Aquele termina no instante em que o método é apresenta-

do e este quando a comunidade médico-científica passa a avalia-

-Io em seu real alcance.

Esperamos ter chegado o tempo da reflexão.
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O trânsito esofagiano de 10 ral de água, deglutidos

em um.i 5nica vez, foi estudado,'por meio de técnica cintilográ-

fica, <.m 13 pessoas assintomâticas, não-chagásicas, tonadas co-

mo controle, 13 pacientes chagãsicos sem sintomas e com exame

radiolugico do esôfago normal, e em 39 chagãsicos crônicos com

sintomas esofagianos e/ou alterações ao exame radiológico. Fo-

ram avnliados o tempo e o padrão de trânsito esofagiano em de-

glutiçõcs realizadas nas posições supina e sentada.

0 exame manométrico do esôfago foi realizado em 44

dos 52 pacientes chagãsicos e os resultados foram comparados com

o tempo c o padrão de transito esofagianos.

Os resultados obtidos evidenciaram que:

1. As pessoas do grupo controle apresentaram tempo

de transito esofagiano variando de 6 a 14 seg (8,3 - 2,2 seg)

na posição supina e de 5 a 9 seg (6,3 - 1,1 seg) na posição sen

tada, con transito coordenado em sentido cranio-caudal - Padrão

normal de trânsito esofagiano.

2. 0 tempo de trânsito esofagiano (TTE) foi normal

(inferior a 15 see) nas deglutições realizadas nas duas posi-

ÇÕes em 18 pacientes chagãsicos crônicos. Em 11, o TTE foi nor-

sal na posição sentada e superior a 40 seg na posição deitada .

Em 23 casos, o TTE foi anormal (TTE superior a 15 seg) nas de-

glutiçõc» realizadas nas duas posições. Destes, 1 apresentou TTE

superior a 15 a inferior a 40 «eg (padrão prolongado), um TTE

superior & 40 »eg na posição deitada e 18 seg na sentada (pa-
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drã\> prolongado), e on outros 21 apresentaram TTE superior a 40

seg nas duas posições.

3. Nos testes cora TTE superior a 40 seg (33 na posi_

çao supina è 21 na posição sentada), foi possível verificar pt.-

droes diferentes quanto ao esvaziamento esofagiano: padrão de

retenção parcial e padrão de retenção total. Nos casos e» que

o líquido presente no esofago apresentava episódios de movimen-

tos de vai-e-vem, denominou-se de padrão de incoordenação. Nos

casos em que a retenção era total e não havia incoordenaçao, de

nominou-se de padr~o adinSmico. Estes padrões foram verificados

tanto nos pacientes com esofagopatia anectSsica como ectásica.

4. A combinação dos padrões nas posições deitada e

sentada permitiu o estabelecimento de um índice de retenção que

assumiu os seguintes valores: 0 (normal nas duas posições) em

18 casos, 1 (retenção parcial ou total na posição supina e nor,

mal na posição sentada) em 11 casos, 2 (retenção parcial na

posição sentada) em 12 casos, 3 (retenção total nas duas posi-

ções) em 11 casos.

5, Todos os 14 pacientes com alterações motoras re£

trítas aos dois terços distais c/ou ao esfíncter inferior, in-

cluindo 3 com acalasia, apresentara», na posição sentada, tran-

sito esofagiano normal. Destas 4 apresentaram TE normal também

na posição deitada.

6. De 15 pacientes com aperistalse em todo o corpo

do esofago, 14 (sendo 4 com esofagopatia anectãsica e 10 ectísi.

ca), apresentaram TTE superior a 40 seg nas duas posições (índj.
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ce 2), sendo que em três destes pacientes o esfíncter esofãgico •

inferior tinha comportamento normal Is deglutições. 0 outro a- 1
a

presentou TTE superior a 40 s.eg na posição deitada e TTE » 18 ;

seg na posição sentada. Este pac'iente jã havia sido submetido \

previamente 5 cardiomiotomia. !
t
j

7. A amplitude da onda de contração no terço distai . •-
i

do esofago foi significativamente maior nos pacientes com trân- i

sito esofagiano normal do que nos com transito anormal. Dos p£ ;

cientes com alterações motoras, os que apresentaram TTE na posi ',

ção sentada inferior a 15 seg tiveram amplitude significativa- \

mente maior que os que apresentaram TTE superior a 60 seg.

j.
8. Os 12 casos com incoordenação no trânsito apre .'

sentaram registro de ondas sincrônicas e, em 10, ondas iterati-

vas a manotnetria, com amplitude variando de 20 a 90 mmHg.

9. Os 5 casos com padrão adinamico apresentaram aca

lasia ou, nos casos operados, zona de alta pressão na transição

esSfago-gSstrica, associados a aperistalse em tefa a extensão

do órgão, com registro de ondas sincrônicas cuja amplitude mãx£

ma foi de 27 mmHg, e ausência de registro de contrações em 2 í

easos. ,. í

10. Houve associação entre o índice de retenção de

uma deglutição de líquido e o grau de disfagia (X2 " 28,06,p < ;

0,001).

11. 0 resultado do estudo cintilogrãfico do trânsi-

to esofagiano mostrou uma concordância com o do exame radiology. :

eo em 45 casos (86,17,), Em 4 casos, cujos exames radiológicos f£
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ram considerados normais, o ECTE foi anor>al. Por outro lado, em

3 casos com exame radiologico evidenciando alterações, o ECTE

foi considerado normal.

12. 0 resultado do ECTE mostrou uma concordância com

o do exame manometrico em 39 casos (88,6%), com uma sensibilida-

de de 86,32 e uma especificidade de 93,3% na detecção de anorma-

lidades motoras da esofagopatia chagãsica evidenciadas pela mano

metriá. 0 ECTE realizado na posição sentada mostrou a mesma esp£

cificidade e uma diminuição da sensibilidade (48,62).

A interpretação final destes resultados permite con-

cluir que, na esofagopatia chagásica:

1. Keta toda anormalidade do padrão da contração eso-

fagica provoca aumento do tempo de trânsito esofagiano de 10 ml

de água.

2. A integridade do peristaltisrao do terço superior,

associada ã força da gravidade, permite que o trânsito esofagía-

no de 10 ml de água se processe normalmente, mesmo na presença

de atividade motora não-peristáltica nos dois terços distais do

órgão e/ou de aberturas incompletas ou ainda acalásía do «sfínc-

ter inferior.

3. A existência de aperistalse em todo o corpo do

esôfago, associada ou não ã disfunção do esfíncter esofágico in-

ferior, produz aumento do tempo de transito de 10 ml de água a-

través do esofago.

4. Não é necessário haver disfunção do esfíncter es£
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íãgico inferior para nue ocorra aumento do tempo de trânsito eso

fagiano.

5. 0 estudo cintilogrãfico do trânsito esofagiano a-

presenta características que permitem considerá-lo útil ao estu-

do e ao diagnóstico das alterações motoras da esofagopatia ch*gá_

sica, sobretudo nas fornas anectasiess.

6. A realização do estudo cintilogrãfico do trânsito

esofagiano avaliando deglutições nas posições supina e sentada ,

com os resultados expressos pelo padrão de trânsito e índice de

retenção, mostrou associação com as diferentes alterações moto-

ras.

7. 0 achado de un padrão de íncoordenação ao estudo

cintilográfico indica atividade motora não peristãltica cujo re-

gistro ao exame manométrico pode corresponder a ondas sincrôni -

cas freqüentemente associadas a onda* iterativas.

• . 0 encontro de ua padrão adinâmico nos testes rea-

lizados nas duas posições esteve associado i presença da acalá-

sia juntamente com a perda do peristaltismo em todo o órgão, me£

mo nas formas anectãsica*.

9. 0 índice de retenção de um* deglutição de líquido

pode ser considerado cono um parâmetro útil na avaliação da fun-

ção motora do esôfago em casos de esofagopatia chagísica.



SUMMARY
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The passage of a radionuclide labelled 10 ml liquid

bolus through the esophagus was* evaluated by a scintigraphic EMÍ

thod in 13 normal subjects, 13 asymptomatic Chagas1 disease pa-

tients, and 39 Chagas* disease patients with esophageal symptoms

and/or radiological esophageal abnormalities. The manometrie

evaluation of esophagus was performed on 44 Chagas* disease pa-

tients by a standard manometric tecnique.

The findings vere as follows:

1. In the control subjects, the esophageal transit

time (ETT) was 8.3 - 2.2 sec (mean - SO), range: 6 - 1 4 sec, in

the supine position, and 6.3 - 1.1 sec, range: 5-9 sec, in the

sitting position.

2. In 18 chagasic patients, the ETT vas normal ( <

IS sec) in both supine and sitting position; in 11 Chagasic

patients the ETT was normal in the sitting position but longer

than 40 sec. in the supine position; in 23 the ETT was abnoraal

(> 15 sec) in both positions.

3. In those tests in which ETT was, longer than 40

tec (33 in the supine position and twenty-one in the sitting

position), different transit patterns of esophageal emptying :

partial retention pattern and total retention pattern were da*

monstrable. In those cases in which there was a to-and-fro no-

tion, a incoordenated transit pattern was assigned. Those casts

in which there was total retention and no incoordination were

classified as adynatnic. These patterns have been observed in

both cases with and without esophageal dilatation.



4. A retention score was defined on the basis of Che

transit pattern in the supine and in the sitting position. It

was scored as: 0 (normal radionuclide transit pattern in both

positions) in 18 patients, I (partial or total retention in the

supine position anJ normal in the sitting position) in 11 pa-

tients, 2 (partial retention in the sitting position) in 12 pa-

tients, 3 (total retention in both positions) in 11 patients.

5. All 14 patients presenting motor disorders in the

lover two-thirds of the esophagus and/or in the lover esophageal

sphincter dysfunction including three with achalasia shoved, in

the sitting position, normal esophageal transit. In four of tho-

se patients,also the ET in the supine position vas normal.

6. Fourteen of 15 having no peristalsis in che enti-

re length of the esophagus, (4 without and 10 with esophagtal

dilatation) presented ETt longer than 40 sec in both position

(score 2). One patient presented ETT longer than 40 sec in the

supine position and ETT 18 sec in the sitting position. This

patient had undergone a cardiomiotomy operation.

•

7. The mean amplitude of contractions of the distal

esophagus in patients with normal transit patterns vas signifi -

cantly higher than in those shoving Abnormal patterns. In the

group vith abnormal motility, the amplitude of contraction in

the distal esophagus in patients vith a ETT less than IS sec vas

significantly higher than in those vith an ETT longer than 40

sec.

8. In all 12 cases vith an incoordinated transit

pattern, the manometry disclosed simultaneous contractions, and
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in 10, also repetitive contractions were observed.
\
s

9. In all five cases with an adynamic pattern the jj

manome cry disclosed achalasia, or, in the patients who had un- \

dergone a cardiomiotomy, a higher pressure zone, and siaulta- •
Í

neous contractions of low amplitude in the entire lenght of {
I

the esophagus in three cases, and absence of contractions in •

the other two.

10. The retention score was associated with severi-

ty of dysphagia (X2 - 28.06, p < 0.001).

11. The radionuclide transit tests showed a high

concordance (86.3Z) with radiologic examination. In three pa-

tients with normal radiological data ths radionuclide esophageal

transit patterns was abnormal. In contrast four patients with

nbnormal radiologic data, the radionuclide esophageal transit

patterns were normal.

12. The radionuclide esophageal transit study have a

high concordance (88.62) with the manometric study. The sensiti-

vity of the radionuclide esophageal transit study to detect mano

metric abnormalities was 86.3? and its specificity was 93.3%.

These findings indicate Che following conclusions:

1. In Chagas' disease patients motor abnormalities

disclosed by manometry are not necessarily associated with

prolonged transit of 10 ml of water through the esophagus.

2. The ETT is normal in the sitting position if the

peristaltic activity is preserved in the upper third if the eso-

phflgus, even when there is non-peristaltic activity in the lower
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two thirds and/or lower esophageal sphincter dysfunction.

3. The ETT is always longer than normal if the peri£

taltic activity is disturbed for, the entire length of the eso-

phagus .

4. Lower esophageal sphincter dysfunction is not a

necessary requirement for prolonged ETI.

5. Radionuclide esophageal transit studies may be

useful ar a diagnostic procedure as well as a research tool. Cojr

relations with different motor abnormalities were obtained by

evaluating swallows both in the supine and sitting position and

expressing the results in terms of retention scores as well as

transit patterns.

6. A incoorBinated transit pattern means that a non

peristaltic activity is present, which is seen during manometry

as simultaneous and repetitive waves.

7. A adynamic pattern seen in both positions was

associated with achalasia and aperistalais in the entire length

of the csophageal body even in those cases without esophageal di.

latation.

S. The retention score defined in this research may

be a useful means of evaluating the esophageal motor function in

cafes with Chagas' disease esophagophaty.
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