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() transito do material deglutido desde a farir.ge ate

o estômago, e a s forças que o determinam, foram objetos de estu-

do dos pionej'ros j a fisiologia do esõfago. Assim 5 que KRONECKF.R

p MELTZER <lííí:3> , que, de acordo com CODE e SCELEGEL (1968), fo-

ram os inicia.lores d a e r a científica do estudo da deglutição, a-

tribuiram grande importância ãs pressões geradas na boca e na

farinfie como <l<: terminantes do rápido fluxo cranio-caudal que se

estabelece no csôfago após a deglutição. Com eles concordou GRE-

V1NG (1920), i,0 afirmar que. as forças geradas na farir.ge são

suficientes pura promover o fluxo de material até o estômago.

Por outro lad,,, SCHREIBER (1911), que estudou, por um método en-

ger.hoso, a dc|-iuCição de pequenos volumes sólidos atados ? ura

cordão de sedítt concluiu que o transporte ao longo do esõfago

depende do peiistaltismo do próprio órgão e da força da gravida-

de, e nao do 'mpeto transmitido ao bolo deglutido pela musculat£

ra buco-farim.iana. Como observaria INGELFINGER (1958) anos mais

tarde, o desacordo entre as conclusões destes estudos pode ser

compreendido ronsiderando-se as diferenças entre os métodos de

estudos e entic a s características físicas dos materiais deglut^

dos. CANNON (1898), quem primeiro aplicou o raio-X ao estudo da

deglutição, ap r e 3 e n t a v a > ain(ia no século passado, resultados

que apoiam esta noção. De acordo com estes achados, no cão e no

gato, o transito de líquidos pelo esõfago depende das pressões

buco-faríngianas e do per is taltismo do órgão, enquanto apenas

este ultimo fator contribui para o transporte de sólidos.

0* métodos radiologicos foram amplamente aplicados ao
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estudo da função esofagiana durante a primeira metade do século

XX, sendo bem conhecidas as contribuições de PALUGYAY (1923) ,

BARCLAY (1930), MOSHER (1927), e TEMPLETON (1944). 0 conhecimen-

to as siri acumulado, tomado em conjunto coro os resultados dos

estudos pioneiros das pressões intraluminares do esôfago por

meio da eletrotnanometria (BUTIN, OLSEN, MOERSCH e CODE, 1953 ;

SANCHEZ, KRAMER e INGELFINGER, 1953) forneceu a base para a ma-

gistral descrição do processo normal da deglutição, apresentada

por 1NGELFINGER, em 1956, e ã qual pouco foi acrescentado desde

então .

Conforme a mencionada descrição, água e outros líqu_j_

dos pouco viscosos, deglutidos, são projetados no esôfago, per-

correndo rapidamente distâncias variáveis (PALUGYAY, 1923); a

cabeça da coluna líquida pode alcançar o esfíncter inferior do

esôfago em menos de 1 segundo (SANCHEZ, KRAMER e INGELFINGER ,

1953). Por ocorrer tanto em decúbito como na posição ereta, e

se completar em tempo muito mais curto do que o da progressão da

onda per istálti ca, este movimento deve ser pouco dependente da

força da gravidade e da atividade motora do esôfago, supostamen-

te resultando da ação da musculatura buco-faringiana (PALUGYAY ,

1923). Imediatamente após a sua entrada no esôfago, o líquido

deglutido se distribui em uma coluna contínua ao longo de toda

ou quase toda a extensão do órgão, e faz breve pausa antes de

fluir para a cavidade gástrica (PALUGYAY, 1923; MARCHAND, 1955).

Na posição ereta, o líquido é acelerado pela força da gravidade

(PALUGYAY, 1923; TEMPLETON, 1944), de cal sorte que a onda peri£

táltica, deixada para trás, pareça supérflua(INGELFINGER, 1956).

Nesta posição, no momento em que a onda perístáltica atinge o



esofago superior e o esfíncter inferior se relaxa, o líquido flui

para o estSraago (FIKE, CODE e SCHLEGEL, 1956). Na posição hori-

zontal, a passagem para o estômago é mais lenta e a onda peristS^

tica, a radioscopia, parece'empurrar a coluna líquida (TEMPLETOK,

1944) . Os efeitos da força da gravidade e da contração buco-f ariii

giana, sao muito mais pronunciados na deglutição de uma pasta

espessa do que na de líquidos (PALUGYAY, 1923); os efeitos da

fo.rça da gravidade e da contração da buco-faringe são, provável -

mente, contrabalançados pela grande coesão do material e por sua

aderência às paredes do esôfago (INGELFINGER, 1958).

Durante os últimos 30 anos, os estudos do transito e-

sofagiano escassearam. Razões plausíveis para tanto sao o esgota-

mento das possibilidades do método radiológico e a crescente cau-

tela em relação aos riscos das radiações ionizantes. Por outro

lado, no mesmo período, a eletromanometria foi difundida como

instrumento de exame da função esofagiana, e o grande volume de

informação obtido por meio dela parece ter reforçado a noção da

importância absoluta do peristaltismo esofagiano. Em relação a

este ponto, £ interessante a constatação de que livros de Gastro-

entevologia nos últimos 10 anos em seus capítulos sobre fisiolo-

gia do esofago, abordam-na apenas pelo ângulo das variações das

pressões intralumínares, sem qualquer menção ao trânsito esofagia

no (GREENBERCER e WINSHIP, 1976; POPE, 1978; HURWITZ, DURANCEAU e

HADDAD, 1979).

Entretanto, alguns estudos cí nerradiop.ráficos, que

foram realizados nesse ínterim, trouxeram contribuições adicio-

nais. COHEíJ e WOLF (1970) descreveram detalhadamente as variações

de forma por que passam a cavidade oral e a laríngc durante a de-
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glutição. Demonstraram que a duração da passagem do belo òeglutj.

do por diferentes pontos do esõfago é tanto mais longa quanto

riais distai a localização, e que a pressão no esfíncter inferior

se reduz quando o bolo deglutido se acha ainda no esõfago cervi-

cal. MANDELSTAM e L1EBER (1970) verificaran,em pessoas normais,

que a idade avançada se associa a tempo de trânsito prolongado ,

c que o trânsito e mais rápido na posição sentada do que na de_i

tada ,

As doenças que afetam primariamente a motilidade do

esõfago podem causar importante retarde do trânsito pelo órgão,

o que e reconhecido por métodos radiológicos. Existem, entretan-

to, formas incipientes destas condições, onde não são encontra-

das dilataçao do esõfago ou estase esofagiana. Os estudas de

transito esofagiano nestas esofagopatias menos graves sao escas-

sos, e as importâncias relativas da força da gravidade e das

contrações da buco-faringe não determinadas.

Estudos radiológicos convencionais em portadores de

esofagopatia chagásica (OLIVEIRA, 1972), na esclerose sistêmica

progressiva (KURÊ" e YAMAGATA, 1936; LINDSAY, TEMPLETON e ROTHMAN,

1943) e na acalasia (TEMPLETON, 1948) revelara que, em alguns pa-

cientes, o esvaziamento do esõfago ocorre, de modo completo quan-

do a deglutição é realizada com o paciente em pé, mas não na po-

sição supina. Estes achados sugerem.quê, sob certas condições, a

força da gravidade pode se constituir em fator critico para que

haja fluxo ao longo do esõfago.

Dados obtidos pela eletromanomecria revelam inequívo_

cas anormalidades da função motora do esõfago em portadores da

doença de Chagas que não tem qualquer sintoma, e cujos exames r<t



06

do esôfago são normais (PINOTTI, 1968; GODOY, 1972) .

Também em portadores de esclerose sistêmica progressiva a manoine_

tri.i pode revelar alterações na ausência de sintomas ou anornaH

daàv,. radiolSgicas do esSfago (NESCHIS, SIERELMAN, ROTSTEIN - e

PAKUr.R, 1970; HENDERSON, 1976). Ê" plausível que, nestes pacien-

tes, a força da gravidade e a força gerada na buco-faringe, com

binadas, garantam o trânsito ao longo de um esõfago cuja raotili-

dade própria apresente pequeno grau de anormalidade.

A cintilografia, um método recentemente introduzide

no estudo do trânsito esofagiano, tem características de preci-

são rjue a fazem adequada para estudos detalhados da função de

tran.sporte do esôfago (BLACKKELL e CASTELL, 1984).

0 principal objetivo deste estudo foi o de determi -

nar, p o r meio de um método cintilogrãfíco, coco um volume de 10

ml do água, deglutido de uma só vez, transita pelo esôfago de

indivíduos normais e de portadores de doenças que afetam, prina-

naru-nte, a motilídade do esôfagc, procurando-se reconhecer &

importância relativa das forças geradas na buco-farinpe, áa for-

ça da gravidade e do peristaltistno do órgão nas diversas í.ises

do processo.

Um outro objetivo foi de determinar as característi-

cas do trânsito pelo esôfago em portadores de esofagopatia chagjí

sica e de esclerose sistêmica progressiva, nas posições sentada
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CASUÍSTICA

O protocolo experimental aplicado nos indivíduos in-

cluídos no estudo foi aprovado pela Comissão de Normas Éticas e

Regulamentos do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Foram incluídos no estudo 40 indivíduos, distribuí-

dos em três grupos apresentados a seguir.

Grupo Normal

Constituído por 13 indivíduos, 8 homens e 5 mulheres,

con. idades entre 18 c 72 anos (mediana: 37 anos). Nenhuis apreseri

tava queixas atribuíveis a anormalidade do esôfago, neta qualquer

manifestação de doença capaz de interessar o esôfago ou coitprome

ter c estado geral. Nenhum apresentava positivídade da reação

sorolcgica de fixação de complemento para doença de Chagas (FREI_

TAS, 1951). As características individuais dos componentes do

grupo normal encontram-se na Tabela I.

Grupo d_e Chagásicos CrSnicos .

Foram incluídos neste grupo 17 pacientes, todos com

reação sorológíca de fixação de complemento para doença de Cha-

gas (FREITAS, 1951) positiva. Nenhum dos pacientes apresentava

manifestação clínica de insuficiência cardíaca, desnutrição ou

qualquer outra condição capaz de comprometer o estado geral.Eram
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7 homens e 10 mulheres, com idades entre 27 e 65 anos (mediana :

50 anos) .

0 estudo radiolõgico do esõfago (seriografia) foi

realizado em todos os paciantes, e os achados do mesmo foram

classificados de acordo com REZENDE e col . (1960). De acordo com

este conjunto de critérios, 7 pacientes apresentavam esõfago

radiolofcicamente normal, 3 se enquadravam no grupo 1, 5 se en-

quadravam no grupo II e 2 no grupo III. Nenhum paciente apresen-

tava insuficiência cardíaca congestiva e cinco eram portadores

de raegacõlon.

A manometria dó esõfago foi realizada conforme DAN-

TAS (1983) em IA pacientes; uri paciente se recusou o exame e

em dois não foi possível o adequado posicionamento da sonda para

a realização do mesmo. Os critérios para normalidade do exame

manométrico foram:
»

a) Pressão basal do esfíncter inferior do esõfago

> 8 inmHg;

b) ApÓs a deglutição, redução da pressão do esfínc-

ter inferior até um nível no máximo 4 tnnHg superior ã pressão

intragistríca;

c) Após a deglutição, aparecimento de ondas de nres-

sao no corpo do esõfago, em seqüênci.a aboral;

d) Amplitude média dos picos de pressão no terço

distai do esõfago maior do que 40 tnnHg.

0 resultado da manotnetría foi considerado anormal

quando se verificou:
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a) Pressão basal do esfincter inferior do esofago <

8 nraHg;

b) Após a deglutição, permanência da pressão do es-

fir.cter inferior do esofago, em níveis 4 mmHg acima da pressão

i t r i c a ;

c) Sincronismo dos picos de pressão no corpo do esô-

faf,o após a deglutição;

d) Amplitude média dos ;'cos de pressão no terço

distai menor do que 40 minHg.

De acordo com estes critérios, 10 pacientes tiveram

suas manometrias classifica as como anormal; nenhum apresentou

pressão basal do esfíncter inferior do esôfago < 8 tntnHg.

As características individuais, as manifestações cl_í

nicas atribuíveis ao esôfago e os resultados de raío-X e mancrae-

tria dos chagasicos crônicos encontram-se na Tabela II. A disfa-

gia, quando presente, foi classificada como leve se se tnanifes -

tavâ apenas para sólidos, ocasionalmente; moderada se para sóli-

dos, constantemente, e intensa se para líquidos e sólidos.

Grupo de Portadores d_£ Esclerose Sistêmi ca Progressi-

va (ESP)

Os pacientes incluídos neste grupo encontravam-se em

tratamento no HCFMRP, com o diagnóstico de ESP firmado poT mem-

bros da disciplina de Imunologia do Departamento de Clínica Medi

ca da FMRPUSP. Todos os pacientes apresentavam esclerose na fa-

ce e região cervical e/ou nos membros, em áreas proximais ãs
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articulações metacarpofalangianas e metataesofalangianas.

Foram estudados 10 pacientes com ESP, 2 homens c 8

mulheres, com idade variando de 23 a 52 anos (mediana: 36 anos).

As características individuais, dados clínicos adicionais aos já

mencionados, e os resultados da seriografia de esõfago e da man£

metria, encontram-se na Tabela III. Os critérios de analise dos

registros manoiretricos foram os mesmos aplicados aos dos regis -

tros do grupo de chagãsicos crônicos. A anormalidade da raanone -

tria nos portadores de ESP decorreu, em todos os casos, de inten

sa redução da amplitude, ou abolição, das contrações de segmen-

tes distais do corpo do esôfago. Em um caso (JLM) observou-se tan

betn sincronismo das contrações.

Em nenhum dos portadores de ESP havia evidencia cli-

nica, radiolõgica ou endoscõpica de estenose esofagiana.



TABELA 1. Características gerais dos indivíduos que compõem o grupo normal.

INICIAIS

CSC

CBB

JRF

' UGM

OCS

RBO

MGV

MAN

NRP

NCC

JPS

SV

LR

REGISTRO

0069498

0120184

0008719

-

-

0127268

0049166

0072318

0090183

0092648.

0132984

0056803

0102205

SEXO
t

M

F

M

M

M

M

F

F

F

M

M

M

IDADE

(anos)

60

72

27

52

29

37

30

29 .

31

24

18

50

29

DIAGNOSTICO

Hernia inguinal

Eutrofia

Eutrofia

Eutrofia

Eutrofia

Eutrofia

Eutrofia

Eutrofia

Olcera duodenal
cicatrizada

Clcera duodenal
cicatrizada

Hidatidose

Hernia inguinal

Eutrofia



TABELA II. Características gerais dos pacientes que compõem o grupo de chapas i. cos crônicos.

INICIAIS
REGISTRO

HCFMRP
IDADE SEXO

DADOS CLÍNICOS RELATIVOS

AO ESÔFAHO

DIAGNOSTICO

RADIOLOGICO

SAV

MLSQ

MNS

CA

NJA

RCS

RR

SF

AFF

CES

AAA

APS

BMS

CPL

MMS

JB

CABB

0117887

0072496

0069650

0051869

0067246

004429

0011011

0071018

0088512

0078072

0108941

0117585

0101178

0012300

0119687

0046718

—

65

51

28

63

52

46

32

34

34

34

50

48

64

63

27

54

53

M

F

F

M

F

F

M

F

F

M

F

F

F

M

M

H

M

Assintomatico

Assintomatico

Assintomatico

Assintomatico

Assintomatico

Assintomatico

Disfagia intensa, neurose

de angústia

Megacõlon

Disfagia leve

Disfagia moderada

Assintomatico

Disfagia leve

Disfagia leve

Disfagia leve

Disfngia intensa

Disfagia intensa, regurgitação

Disfagia moderada

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

,Normal

Grupo I

Grupo I

Grupo I

Grupo II

Grupo 11

Grupo II

Grupo II

Grupo III

Grupo III

Grupo II

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal



TABELA III. Característica» doa portadores de esclerose sistêmica progressiva.

REGISTRO
INICIAIS

1ICFMRP

IDADE

(•noa)
SEXO DADOS

RADIOLOGIA

DO ESÔFAGO
MA.VOMETPIA DO ESÕFAGO

LHFRC

jrc

OOBO575

0039824

25

45

Reynaud +, alterações
trõficas de extrcmida
dcs.

1'irose, ar ter i te, mio
site. ~°

Retarde

Retarde, di-
latarão.

Ausência de contrações
nos 4/5 distai*. Pres-
são èsflncter: 11 mnillg.

Ausência de contrações
nos 2/3 distais.

DTT

RAF

AV

ABP

001605*

00(2316

0135982

0004327

0020823

40

29

34

52

23

Disfagia alta, Ray- Kornal
naud - , alterações
traficas de extrcmida
dcs.

Disfagia, dor epigãs- Retarda
trica, Raynaud •, ne-
croses de extremidades.

Pirosc, dor epipãstr^ Retarda
ca, Raynaud + , disp^"
néia, pneumopatia rea
tritiva. ~

Pirose, dor epifástri Ratardt
ca, pneumopatia . res~
tritiva.

Disfagia, dor eptgSs- Retarda
trica, Raynãud •.pneu
mopatia restritiva.

Normal. Pressão es-
fíneter: 10,9 nrtlg.

Ausência de contrações
nos 2/3 íistflis. Pres-
são esfíncter: 4 nr4lg.

Ausência de contrações
nos 2/3 distais. Pres-
são esfíncter: 8 mjnllg.

Ausência de contrações
nos 2/3 distais. Pres-
são esfíncter:10 rnnHg.

Ausência de contrações
nos 2/3 distais. Pres-
são esfíncter: 2

HRR

APS

DAC

01006(7

01159(7

O6296S

4(

50

34

F

F

F

Disfaeia, Raynaud + ,
artropatia.

Pirose. Pjiynaod, 4>,pnmi
mopatia restritiva. ~

Pirose, fenômeno Rny-
nnixl +,

Retarda

• Norm»!

Normal

Ausência de contrações
nos 2/3 distais. Pres-
são esfíncter:11 mmHg.

Normal. Pressão esfínc
ter: 12 mmUg. ~

Normal. Pressão esfíne
ter: 13 mmllR. ~

«i

I
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MÉTODOS

i

Estudo do transi to esofagiano

Princípio do método

0 nétodo descrito por RUSSEIL, HILL, HOLMES, HULL e

POPE (1981) se presta ao estudo do trânsito esofagi ano de um

pequeno volume de líquido contendo um radiotraçador com a utili-

zação de uma gama-cânara para detecção e quantificação da radio-

atividade.

Uma gama-câmara é constituída, basicamente, por:

a) Um conjunto de unidades iguais, compostas, cada

uma, de um cristal tie cintilação de íodeto de sódio e una célula

fotomultiplicadora. As unidades situam-se no espaço de modo que

as faces detectoras dos cristais se encontrem em un só plane ,

distribuídas homogeneamente;

b) Colimador constituído por uma placa de chumbo de

alguns cms. de espessura perfurada por túneis estreitos, paralr-

los e homogeneamente distribuídos, 0 colimador encontra-se dian-

te das faces dos cristais de cintilação, de modo que cada uma

delas situa-se na extremidade de um túnel;

c) Conjunto de circuitos eletrônicos que recebe si"

nais gerados nas células fotomultiplícadoras;

d) Cínescópío e controles.
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Por efeito da colintação, a emissão de ura raio gama

por um ponto situado dia.ite da superfície detectora da gama-caina

ra provoca cintilação (isto é, emissão instantânea de energia

luminosa) em ura determinado cristal. Por extensão, a cada conjun_

to de emissões simultâneas de uma superfície paralela ã face de-

tectora da gana-cãmara corresponde uma característica distribui-

ção de cintilações no conjunto de cristais. Como o sinal de cada

cristal ativa uma determinada célula fotoinultiplicadora, ao

conjunto de cintilações instantâneas corresponde um análogo con-

junto de sinais de saída das células. A "interpretação" elétron^

ca do conjunto desses sinais de saída culmina na reprodução, no

cincscõpio, da imagem instantânea do conjunto de pontos que eni-

tciíi radiação gama na superfície situada diante de colimador.

A unidade básica da gama-cintara pode ser acoplada

a un sistema de processamento de imagens que amplia sígnifícati-

vãmente as possibilidades de análise das mesmas. Assim, as ima-

gens compostas pelo conjunto de emissões em um intervalo de

tempo Dodero ser projetadas no terminal de vídeo da processadora,

ou gravadas em fita ou disco para análises posteriores.

Equipamento

Para detecção da radiação e obtenção das imagens, u-

tilízou-se uma gatna-câmara Ohio-NucJ-ear, série 110 (Ohio Nuclear,

Inc., Solon, Ohio, U.S.A.) coo as seguintes características: earn

po <2e detecção ar.plo, hexagonal, com 50 x 20 cm; colimador para-

lelo de baixa energia (140 Kev); conjunto de trinta e sete unida

des compostas, cada uma, de um cristal de cintilação e una foto-

multíplicadora.
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A gama-câmara encontra-se ligada a um sistema de pr<>

cessamento de imagens (Video-Image-Processor, Model 450, Ohio

Nuclear, Inc., Solon, Ohio, U.S.A.) composto de: conversor ana-

lógico digital, unidade central de processamento com 64 Kbytes

de memória para imagem; unidade de disco para prucessamento de

imagens de 10 mega-byte; unidade de fita magnética para armaze-

namento de imagens e terminal de vídeo.

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

comandos iterativos que permitem: a) entrada de dados do pacien-

te; b) aquisição de imagens; c) processamento das imagens adqui-

ridas, tais como: delimitação de áreas de interesse em uma mesma

imagem t expressão gráfica ou numérica da intensidade de radia-

ção em cada área de interesse.

Para determinação da radioatividade contida nos vol_u

mes deglutidos, empregou-se um contador tipo."poço" (XLlOil, Phi

lips).

Radiotraçadores

0 elemento radioativo empregado foi o isõtopo insta-

vel do teenécio, o Tc, que se transforma no seu isótopr pstá-

vel, Tc, emitindo radiação gama de 140 KeV. 0 ^Tc foi obtido

de geradores de Molibdenio fornecidos a intervalos mensais pelo

Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, São Paulo, SP, ao Ser-

viço de Medicina Nuclear do HCFMRP. Na maior parte dos experímei)

Q 0n\ 0 Qtr* »

tos, empregou-se o Tc na forma de pertecnetato ( TcO, ).Ero
— 99tn

algumas instâncias, foi utilizado o Tc combinado ao enxofre

coloidal, este fornecido pela S.idtna Ltda., Ribeirão Preto, SP).



Procedimentos

Preparo da solução cujo trânsito pelo esôfago era es-

tudada:

•

Do frasco contendo a solução de pertecnetato de só-

dio radioativo fornecida pelo gerador de Molibdinio aspirava-se

um volume que contivesse de 400 a 600 microCuries do isõtopo. Co

no este volume fosse, quase sempre, inferior a 1 ml,empregava-se

'Sina seringa própria para injeção subcutânea de insulina. 0 volu-

me era transferido para um becker, ao qual adicionava-se um volu

me de 20 ml de água. Volumes de 10 ml da solução resultante eram

acondicionados em duas outras seringas, cada una contendo de

200 a 300 microCuries de Tc, Em algumas ocasiões, empregou-
— 99m-se a solução de Tc-enxofrc coloidal, preparada para estudos

de cintí lograf ia hej>ãtica de rotina.

Estudo do transito csofagiano:

Cada indivíduo foi submetido a duas sessões experi -

mentais. Em una delas, ele permaneceu em decúbito dorsal e, - na

rxitra, sentado. As duas sessões eram realizadas no mesmo dia, o

intervalo de tempo entre elas variando de 10 a 20 minutos. A or-

dem em que as duas sessões se realizavam (primeira sentado ou

primeira em decúbito), era casual. Ós sujeitos permaneceram em

jejum durante as duas horas anteriores o estudo. Para o estudo

na posição supina, a superfície detectora do colimadcr da gama-

cãmara foi colocada no plano horizontal,#distante 3 cm da face

anterior do tórax do sujeito. Para o estudo na posição sentada,

o sujeito foi posicionado sentado, ereto, com a face posterior do

tórax contra a superfície detectora, agora no plano vertical. En



ambas as situações de estudo, cuidou-se para que toda a extensão

do tubo digestivo entre a boca e o estômago se encontrasse diante

da superfície detectora. Antes do início do estudo, o sujeito

fui instruído quanto ã forma de realizar a deglutição. Esta ins-

trução se fez tão detalhada quanto o necessário para que o compor;

tamento desejado se tornasse claro para o paciente, o que envol-

veu, por vezes, demonstração e treinamento. Encontrando-se o s-u-

jeito convenientemente posicionado, ele realizava a deglutição de

— 99m

10 tnl de água contendo o Tc. Este volume era injetado lentameji

te na cavidade oral do sujeito que, conforme a instrução prévia ,

aí o retinha ate receber a ordem verbal para proceder a uma de-

glutição única, permanecendo depois imóvel até o final do proces-

so de aquisição das imagens, o que se dava em 40 segundos.

Uma fonte externa de radiação era colocada sobre a

csrtílagem cricÓide^antes da aquisição de imagens, para possibilj_

Car a ulterior delimitação da extremidade superior do esôfago.

Aquisição de imagens pela processadora: siuultaneamcn

te ã ordem para a realização da deglutição, acionava-se um coman-

do da processadora acoplada ã gama-câmara, o qual determinava o

início da geração, em seqüência, das imagens e armazenamento das

mesmas na unidade de disco ou na unidade de fita magnética. Pre-

viamente ã aquisição, a processadora era programada para gerar

imagens a intervalos de 0,25 segundos, durante 40 segundos.

Ato contínuo, o procedimento era repetido na segunda

posição de estudo. Antes dar início à segunda sessão experimental,

com o paciente colocado diante do colimador, verificava-se, pela

observação di. cinescópio da gama-câmara, a distribuição da ativi-

dade previamente ingerida. No caco de persistência de atividade
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em área de projeção do esofago, aguardava-sc até que toda a ati-

vidade se encontrasse c- área de projeção do estômago para se

dar início a sessão.

Posteriormente ao armazenamento das imagens, estas

eram, por conveniente manipulação dos comandos da processadora ,

projetadas no terminal de vídeo do aparelho. Etnpregando-se um

"apontador eletrônico" disponível no painel de comando da proce£

tadora, delimitavam-se as áreas de interesse correspondentes ao

estômago e aos terços superior, médio e inferior do esôfago. Co-

mo regra, foi necessária a realização do processo de somatória

de imagens, em etapa prévia ã delimitação de áreas de interesse,

pois muito raramente em uma única imagem obtida era possível o

reconhecimento, com nitidez, de toda a extensão do esofago, que

deveria ser dividido em três regiões de igual comprimento.

Uma vez delimitadas as áreas de interesse, proce-

dia-se ã construção* de uma curva de radioatividade :< tempo(caxt)

para cada área de interesse definida, as quais eram projetadas

no terminal de vídeo da processadora. As caxt eram construídas de

modo que cada ponto correspondia, em ordenadas, ã quantidade de

radiação emitida por uma imagem e, em abscissae, ao tempo decor-

rido desde a ordem para a deglutição. Uma câmara fotográfica

embutida na processadora permitia que se obtivesse, em filme ra-

diológico, as caxt observadas no terminal de vídeo. Adicionalmen

te, a processadora fornecia os valorei numéricos da atividade

correspondente a cada área de interesse de cada imagem, o que

permitia a construção gráfica de caxt em maior escala, mais

adequada para análise.
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Análise dos dados obtidos

Inspeção das caxt

A inspeção das caxt objetivou o reconhecimento de, c£
•

racterxsticas que, em conjunto, permitissem a descrição de como

ocorre o trânsito esofagiano de 10 ml de água deglutidos de uma

só vez, b.em como definir padrões de trânsito diferentes do nor-

mal .

Especificamente, procurou-se observar:

a) Forma das curvas em cada uma das áreas de intere£

se.;

b) Seqüência de aparecimentos e de desaparecimentos

da atividade nas diferentes áreas de interesse;

c) Magnitude dos intervalos de tempo entre o aparec_i_

men to e o J raparecimento em cada área de.interesse;

d) Presença ou ausência de sincronia entre aciden-

tes observados nas curvas de diferentes áreas de interesse de

uma mesma írr.agem;

e) Diferenças e semelhanças das caxt obtidas nas

duas posições de estudo em cada sujeito.

Analise quantitativa

Tomando-se por base os resultados da inspeção das

caxt, foram definidos parâmetros nelas mensuráveis que serviriam

para conferir maior precisão às observações qualitativas.

Estes parâmetros são:

a) Intervalo de tempo entre o aparecimento de atívi-
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dade na áre.a óe interesse correspondente ao terço superior do esô

fago e o aparecimento da atividade no terço inferior do esõfago .

Convencionou-se denominar este parâmetro tempo de distribuição

no esôfago (t ) . ,

b) Intervalo de tempo entre o aparecimento da atividjs

õe no terço superior do esôfago e o aparecimento da atividade no

estômago. Convencionou-se denominar este parâmetro tempo de a?ar£

cimento no estômago (t ) .

c) Intervalo de tempo entre o aparecimento da atividj:

de no terço superior e o seu desaparecimento do terço inferior .

Convencionou-se denominar este parâmetro tempo de trânsito esofa-

giano (t£) .

d) Intervalos de tempo entre o aparecimento e o desa-

parecimento da atividade nos terços superior, médio e inferior

do esôfago. Convencionou-se chamar estes parâmetros de tempos de

trânsito pelos terços superior, médio e inferior respectivamente

(ts» Sn C V -

e) Intervalo entre o aparecimento da atividade no es-

tômago e o instante em que atividade se estabiliza no estômago .

Convencionou-se denominar este parâmetro tempo de passagem para

o estômago (tp) .

Analise estatística

As sígnificâncías estatísticas das diferenças observ_a

das foram testadas por meio de testes nãorparamétrícos (SIEGEL ,

1959).

Para comparação de amostras independentes, foi empre-

gado o teste U de Mann-Uhitney. Para a comparação de amostras pa-



A correlação entre variáveis 5oi expressa pelo coe-

ficiente de correlação de Spearman (rs). As significancias das

diferenças entre proporções foram testadas pelo teste de probabi-

lidade exata de Fischer.



RESULTADOS
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Grupo Kormal

Inspeção das caxt

A inspeção das caxt deste grupo revela ura conjunto de

características que definem o padrão de trânsito esofagiano nor-

mal. Estas características, que podem ser reconhecidas nas Figu-

res 1, 2, 3, k, 5 e 20, são:

1. aparecimento quase simultâneo de atividade detec-

to vel nos três terços do esôfago;

2. grande semelhança entre os ramos ascendentes das

ondas iniciais das caxt correspondentes aos três terços do es5f_a

go, que denotam incrementos rápidos e contínuos da atividade em

seguida ao seu aparecimento, de modo a que o acme de atividade

detectável seja atingido rapidamente;

3. onda inicial da caxt correspondente eo terço

superior do esôfago com acme de forma pontiaguda, isto é, o seu

ramo ascendente dando lugar abruptamente ao ramo descendente;

4. onda inicial da caxt correspondente ao terço

inferior com acme cupulíforme ou em "plateau", i: o é, o ramo

ascendente sendo seguido por um período, de alguns segundos de

duração, em que a atividade sofre flutuações pequenas antes de o

ramo descendente se iniciar;

5. onda inicial da caxt correspondente ao terço m£

dio com aspecto variável, assemelhando-se ora à do terço supe-

rior, ora à do terço inferior;
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FlfUiRA 3. Conjunto de curvas de

atividade x tempo

(caxt) típico do °ru-

T>o de normais.
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IO SESUNDOS

SUPINA

M. V.

FIGURA 2. Conjunto de caxt de uni

normal. Notar que, na

posição sentada, houve

passagem precoce de uma

fração do volume deglu-

tido para o estômago.

SENTADA

to i f «UNOOS

SUPINA



6. ramos descendentes das ondas iniciais das cast tejr

minando, via de regra» em deflexão nítida, quando a atividade en-

contra-se reduzida ã magnitude existente anteriormente ao início

do ramo ascendente;

7. caxt correspondente ao estômago constituindo-se ,

tipicamente, por um ramo ascendente simultâneo ao ramo descenden-

te do terço inferior, o qual termina em "plateau". Em uma minoria

expressiva de casos, verifica-se o aparecimento de pequena quant_i_

dade de atividade no estômago concomitantemente ao final do ramo

ascendente da caxt do terço inferior (Figura 2).

A comparação das caxt obtidas nas duas posições de

estudo revela que, neste grupo, elas tem um padrão idêntico. Con-

sistent emente, as durações das ondas das caxt correspondentes aos

terços médio e inferior são mais longas na posição supina do que

na sentada. Verifiaa-se, também, que o intervalo entre os momen-

tos de aparecimento da atividade no esôfago e aparecimento da at_i_

vidade no estômago é mais longo na posição supina.

As características até agora descritas indicam deslo-

camento da atividade sempre no sencido crânio-caudal. A observa-

ção de detalhes de 4 das caxt, entretanto, revela que, en alguns

momentos, ocorre a transferência de material no sentido caudo-crj»

nial. Na Figura 3, verifica-se reaparecimento de atividade no

terço médio en perfeita simultaneidáde com a inscrição do ramo

descendente da onda inicial do terço inferior. Na Figura 4, hã

reaparecimento de atividade no terço superior simultâneo ao desa-

parecimento da nesma do terço inferior. Em ambos os casos, os

segmentos onde houve reaparecimento da atividade haviam prevíatneii
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U.G.M.

li

10 SEGUNDOS

SENTADA SUPIN A

FIGUFA 3. Conjunto de caxt de um normal. Notar que, na posição sentada, simul-

taneamente ao esvaziamento do terço inferior do esôíaeo, ha reapare-

cimento de atividade no terço médio do esôfago, indicando fluxo re-

trógrado. 0 volume refluído desloca-se posteriormente para o terço

inferior e aí nernanece até o final do estudo.
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KICUPA 4. Conjunto de caxt de un
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ços médio e inferior .
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FIGUF.A 5. Conjunto de caxt de um
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no terço médio, na au-
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te se esvaziado. Na Figura 5 observa-se ura caso cm que ha notá-

vel coincidência entre reduções de atividade no terço inferior

c incrementos da mesma no terço médio, antes que o ramo descen-

dente da onda inicial caxt deste tivesse se instalado.

Analise quantitativa das caxt

Os valores individuais dos tempos de distribuição

no fsôfago Ct ) e dos tempos de aparecimento no estômago (t.)

encontram-se na Tabela IV. Observa-se que os t_. são, ínvariave_l_

mente, inferiores a 0,50 segundos, tanto na posição sentada co-

mo na posição supina. Não há diferença significativa (p > 0,05;

teste de U'ilcoxon) entre os t.. observados nas posições sentada

e supina. Os t na posição supina se distribuem entre 0,75 seg

e 7,75 seg, com mediana de 4,00 seg, e são significativamente

mais longos (p < 0,,02; teste de Wilcoxon) dos que os t na posi_
A ™*

çao sentada, que se distribuem entre 0,50 seg e 4,25 seg, com

mediana de 3,00 seg). Na Figura 24, pode-se observar que a dis-

tribuição dos t, na posição sentada não é contínua: um conjunto

de valores se situa abaixo de 1,00 seg e os de.nais acima de

2,25 seg.

Os valores individuais de tempo de transito pelos

terços superior (t ) , médio (t ) e inferior ( t ) , de tempo de

trânsito esofagíano (t ) e tempo de chegada ao estômago (tg) e£

contram-se na Tabela V; a Figura 6 apresenta os t , t e t . nas

duas posições. Na posição sentada, os t se distribuem entre

1,00 seg e 4,00 seg, com mediana de 1,25 seg, os t se distri-

buem entre 2,75 seg e 7,00 seg, com mediana de 3,50 seg,e os t.

se distTibuetn entre 3,75 seg c 8,50 seg, com mediana de 5,50 seg.
*

As diferenças entre ts, t e t. são estatisticamente significati_
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TARELA IV. Tempos de distribuição pelo esôfago (T ) e tempo de aparecimento

no estômago (t.) nas posições sentada c =. ~>ina. Grupo normal.

CASO

POSIÇÃO

TEWO DE DISTRIBUIÇÃO

PELO ESÔFAGO (Tp)

TEMPO DE APARECIMENTO

NO ESTÔMAGO U A )

SENTADA

0,25

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,31

0,11

SUPINA

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

0,50

0,25

0,50

0,50

0,25

0,25

0,50

0,25

- •

SENTADA

4,25

0,75

3,75

2,75

0,50

3,75

0,50

1,00

3,00

3,75

«.25

2,25

3,50

0,35

0,13

SUPINA

7,75

2,00

5,75

1,50

3,00

4,00

0,75

5,50

3,00

6,50

7,50

7,50

3,00

ocs

JRF

UGM

RBO

MGV

MAN

CC

CBB

NCS

LR

NRP

SV

JPS

J.

SD



TABELA V. Tempos de transito pelo terço superior ( t ) , terço médio (t ) , terço inEerior do esôfago (u.), tempo de trânsito esofagiano

(T ) e tempo de passagem da atividade par.i o estômago (t_) , nas posições sentada e supina. Grupo normal.

CASO

POSIÇÃO

AREA DE INTERESSE

SENTADA SUPINA

oes
JRF

UGM

RBO

MCV

MAN

cr.
CBB

NCS

LR

NRP

SV

JPS

2,75

2,00

1,̂ 5
2.0O

1.25
i ,25
1,00

4,00
1,00

1,25
1,00

1,25
1,50

1,65
0,P6

4,75
2,75

3,75
4,25

3,00
3;so

4,25
7,00
3,50

2,75
3,50
2,75
3,00

3,75
1 17

8,50
4,25

5,75
6,50

3,75
5,00

6,00

7,50

5,50
5,50
5,50

5,25
6,50

5,80
1,25

8,75
4,50

6,00
6,75

4,00

5,25

6,25

8,00

5,75

5,75
5,75
5,50
7,00

6,10
1,30

3,00
4,00

3,25
2,75

3,75
1,00

2,50
6,00

3,50

3,00
2,50
3,50

4,00

3,29
1,14

5,00
2,50

1,75
2,50

2,75
3,00

1,75
17,00

1,00

1,50
1,00
2,50
1,50

3,36
(2,23)*
4,22

(1.10)*"

8,00
4,00*

5,75
4,25

4,00
4,50

4,50

18,50

3,75

4,50
2,25

13,75

2,75

6 ,19

4 , 7 2 •

13,00
6,75

8,25
6,75

7,00
«,00

7,00

21,50

5,75

7,50
8,50

17,50
5,75

9,48
4,87

13,25

7,00

8,75
7,25

7,25
8,50

7,25

22,00
6,25

7,75

8,75
18,00
6,00

9,84

4,92

4,50
5,00

4,25

1,50
4,00
2,75

6,25

17,50

2,50

1,50

3,00

13,50
3,00

5,32
4,78

X

SD

e desvio padrão sem computar o valor correspondente 5 paciente CBB,
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SENTADA SUPINA

TERÇO SUPERIOR

I I
SENTADA SUPINA

TERÇO MÉDIO

I I
SENTADA SUPINA

TERÇO INFERIOR

6. Grupo de indivíduos normais. Temnos de passagem (segundos) do

volume deglutido Pelos terços suoeríor» r.édio e inferior do esô-

fago, nas posições sentada e sunina.



vas (p < 0,002; teste de Mann-Uhitney). Na posição supina, cs

r se distribuem entre 1,00 seg e 17,00 seg, com mediana de

2,50 seg, os t se distribuem entre 2,25 seg e 18,50 seg, com
ro

mediana de 4,50 seg, e os t. se distribuem entre 5,75 sej» e

21,50 seg, com mediana de 7,30 seg. As diferenças entre t , t

e t. na posição supina são estatisticamente significativas (p <

0,02; teste de Mann-Uhitney). Os t , t e t. na posição sentada
s n í

são significativamente mais curtos do que na posição supina (p <

0,01, teste de Wilcoxon). Os t na posição sentada se distribuem

entre 4,00 seg e 8,75 seg, com mediana de 5,75 seg, e são signi-

ficativamente mais curtos (p < 0,01, teste de Wilcoxon) do que

os t na posição supina, que se distribuem entre 6,00 seg e

22,00 seg, com mediana de 7,75 seg.

Tanto na posição sentada como na posição supina há

forte correlação entre t. e t (r » 0,947; P < 0,01 para posi-

ção sentada, r • 0,915, p < 0,01 para posição deitada).

Os t_, na posição sentada, se distribuem entre 1,00

seg e 6,00 seg, com mediana de 3,25 seg e na posição supina en-

tre 1,50 seg e 17,50 seg, com mediana de 4,00 seg. A diferença

entre os t_ nas duas posições não é estatisticamente significati

va (p > 0,05; teste de Wilcoxon).

Crup_o de Chagasicos Crônicos

Inspeção das caxt

Observa-se muito maior variabilidade de padrões de

caxt no grupo de chagasicos crônicos do que no grupo normal.
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As fases iniciais das caxt no grupo de chagãsicos crô

nicos tem uma semelhança notável com as fases iniciais de caxt

do grupo normal. Os intervalos entre os momentos de aparecimento

são ifuai men te curtos e as fases ascendentes são rápidas, e . os

actnes de atividade são alcançados dentro de períodos curtos. Ê"

exceção o conjunto de caxt da paciente SF na posiçlo supina, nas

quais as inclinações dos ramos ascendentes são menores, traduzin-

do uma elevação mais lenta da atividade nos três terços do esofa-

go.

Em sete pacientes (SAY, MLSQ, MNS, GA, MJA, RCS e RR)

os conjuntos de caxt obtidos, tanto na posição sentada como na

deitada, tem um padrão idêntico ao observado em normais. Todos es_

tes pacientes tinham radiologia e manortetria do esôfago normais.

Seis dos pacientes eram assintomáticos; as Figuras 7 e 8 apresen-

tam as caxt de dois deles. 0 paciente RR apresentava queixa de

disíagia intensa por ocasião do exane; as suas caxt encontrar.) - se

na Figura 9.

Quatro pacientes (SF, CPL, JB e VAAS) apresentam con-

juntos de caxt que revelam persistência de atividade no esôfago

tanto na posição supina como na sentada. As caxt destes pacien-

tes encontram-se nas Figuras 10, 11, 12 e 13. Em cinco estudos ,

três na posição sentada e dois na posição supina, não foi detect^

da qualquer atividade em área de projeção do estômago durante o

tempo do exame, o que denota retenção de todo o volume deglutido

no esôfago. Nos outros três estudos, a retenção no esôfago foi

parcial, ocorrendo a passagem de parte da atividade para o estorna

go-

Com relação a localização, dentro do esôfago, da ati-



M.L.SQ.

FIGURA 7. Conjunto de caxt de

uma chagasica crôní

ca com manometria

normal. Notar a se-

melhança cora as

caxt de normais.

8'
ao
S

(V
10 SEGUNDOS

SENTADA SUPINA

S.A.V.

FIGURA 6. Conjunto de caxt de u«n

chapasico crônico cotn

manometria normal. Na

posição sentada, oass£

gem precoce de uma fra

cão do volume degluti-

do para o estõr.ago; na

supina, pequeno reflu-

xo do terço inferior

para o terço médio an-

tes de o esvaziamento

esofagiano ocorrer.

SUPINA
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«O ÍC&UHOOÍ

SENTADA SUPINA

FIWPA 10. Conjunto de caxt de chaglsico. Posição sentada, retenção parcial ;

posição supinô, retenção tocai cosi múltiplos picos.

M.A.A.S.

SCNTADA SUPINA

F1GUPA 11. Conjunto de caxt de chacisíca. Posição sentada, retenção total; po-



C.PL.

o"
«9
«

10 SEGUNDOS

SENTADA SUPINA

FIGURA 12. Caxt de chagásico; retenção total, padrão de múltiplos picos.

J.B.

10 SICUNOOS

SENTAOA SUPINA

13. Caxt de chafásíco: retenção total na oosiçao sentada e retenção pa£



A. A A
4 0

10 StCUNOOS

SUPINA SENTADA

FIGUPA 14. Conjunto de caxt de chagãsicò; retenção na posição supina e esvazia-

tnento completo na sentada.

A.F.F.

10 SfüUNOOS

SENTADA SUPINA

FICU1»/ 15. Conjunto <Jc caxt He chnr,ãsico. retenção carcíal na nosição supina e

Í .rn-nro cpíT^lrto rui r rn tnr i í j .



vidade retida, houve tendência a ela se acumular em segmentos di_s_

tais, compreendidos pelo terço inferior. Em algumas eventuslida -

des, a atividade sofreu poucas mudanças de posição atl o final do

estudo; mais freqüentemente, verificou-se movimento de vai-e-vem

da atividade entre os diferentes terços do esôfago, o que resulta

na presença de múltiplos picos nas caxt correspondentes.

Os quatro pacientes com caxt com retenção esofagiana

nas duas posições apresentam disfagia e anormalidades na radiolo-

gia e manonetria do esôfago. Encontram-se entre eles os dois pa-

cientes classificados no grupo III, pela classificação radiológi-

ca adotada.

Seis pacientes (AFF, CES, AAA, APS, BMS e GAB), com

manometria e radiologia do esôfago anormais, apresentam conjuntos

de caxt normais, na posição sentada, e reveladoras de retenção,

na posição supina. 0 grau de anormalidade das caxt na posição su-

pina, neste grupo de pacientes, e variável. Na Figura 14, encon-

tra-se o exemplo de um caso em que a retenção esofagiana e prati-

camente total e na Figura 15 o de um em que parte da atividade

passou para o estômago.

Em nenhun chagãsico foram obtidos conjuntos de caxt

qu? indicassem trânsito normal na posição supina e trânsito anor-

mal na posição sentada. A probabilidade de ser casual esta dis-

tribuição de caxt normais entre as posições sentada e supina é

de 0,005 (teste de Fischer).

Análise quantitativa das caxt

Os tempos de distribuição pelo esôfago ( t j medidos

no grupo de chagãsicos crônicos encontram-se na Tabela VI. A



maioria dos t.. são menores do que 0,50 segundos; uma paciente(SF)

apresenta tD de 1,00 seg e um paciente (CES) de 0,75 seg. Não

hã diferença sifinificativa entre os t_ nas posições sentada e su-

pina (p > 0,05; teste de Wilcoxon).
i

Os tenpos de aparecimento no estômago (t ) , medidos

no grupo de chagásicos crônicos, encontram-se na Tabela VI. Na po

sição sentada, os t se distribuem entre 0,30 seg e > 40,00 seg ,

com mediana de 3,75 seg. Na posição supina, os t. se distribuem

entre 1,50 seg e > AO,00 seg, com mediana de 8,50 seg. Há uma

tendência, semelhantemente ao verificado no grupo normal, de o

t, ser mais longo na posição supina do que na sentada. Entretanto,

dois pacientes (MAAS e JB) com C > 40,00 seg na posição sentada
A

apresentam t. de 1,50 seg e 8,00 seg na supina. A comparação es-

tatística não revela diferença significativa entre os t nas duas

posições (p > 0,05; teste de Wilcoxon).

Os valores individuais dos tempos de transito pelos

terços suoerior (t ), médio (t ) e inferior (t.) dos tempos de

s m 1

trânsito esofagiano (t ) e dos tempos de passagem para o estômago

(t_) encontram-se na Tabela VII. Na posição sentada, os t se

distribuem entre 1,25 seg e 3,50 seg, core mediana de 1,50 seg, os

t se distribuem entre 1,75 seg e ~> 40,00 seg, com mediana de

4,00 seg, e os t. se distribuem entre 4,00 seg e > 40,00 seg, com

mediana de 7,25 se;. Na posição supina, os c se distribuem entre

1,25 seg e 5,75 seg, com mediana de 2,00 seg, os c se distribuem
tn

entre 3,50 seg e > 40,00 seg, com mediana de 6,00 seg e os tj se

distribuem entre 6,50 seg e > 40,00 seg, com mediana de 12,50 seg.

Os valores de t , t e t . nas duas posições de estudo

encontram-se na Figura 16. Observa-se que é consistente a tenden-



TABELA VI. Tercpos de distribuição pelo esõfago (T ) e tenpos de aparecimento

no estômago (t.) nas posições sentada e supina. Grupo de chagãsi-
A

cos crônicos.

CASO

POSIÇÃO

TEMPO DE DISTPIBUICAO

PELO ESÔFAGO (Tp)

SENTADA

0,50

0,50

0,25

0,25

0,25

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,25

0,50

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

SUPINA

0,50

0,25

0,25

0,50

• 0,50

0,25

0,25

1,00

0,50

0,75

0,25

0,50

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

TEMPO DE APARECIMENTO

NO ESTÔMAGO

SENTADA

0,75

2,75

0,50

—«

—«

2,00

3,00

8,00

4,25

3,00

8,00

3,75

3,75

>40,00

>40,00

>40,00

6,00

(tA>

SUPINA

5,75

3,00

2,75

,—.

— ,

5,00

3,00

>40,00

10,25

1,50

>40,00

4,00

5,00

>4O,00

0,75

8,50

25,00

SAV

GA

MJA

RCS

KR

SF

AFF

CES

AAA

APS

BMS

CPL

MAAS

JB

GAB



TABELA VII. Tempos de trânsito pelos termos superior (tr), media (t ) , e inferior (c.) do esôfago, tempo de trânsito esofagiano (T )

e tempo de passagem da atividade para o estômago (tr), uns posições sentada e supina. Grupo de chagãsiens crônicos.

CASO
POSIÇÃO

ÍREA DE INTFRFSSE t
s

1.75
1.25
1.25
2,00
2, SO
1,50
3,50
2,00
1,75
1,75
2,50
1,25
1,25
1,50
1,50
3,00
1,25

t
m

3,75
4,00
1,75
2,50
A, 00
3,50
4,00

>40,00
11,50
5,00
15,00
6.75
5,25
1,75
2,25

>40,00
7,00

SENTADA

t.
í

4,25
5,75
4,50
5,25
4,00
17,00
6,50

>A0,00
16,25
6,75
17,50
7,25
6,75

>40,00

>40,00
>4(),00

7,50

t
e

4,75
6,25
4,75
5,50
4,25
17,50
7,00

>40,00
16,75
7,25

17,75
7,75

7,00
>40,00
>40,00
>40,00
8,00

t
E

2,50
1,50
3,50
« • «

• • •
16,50
2,00
9,50
9,00
4,50
5,00
2,75
2,25
t—4

1—1

" 1
3,00

t
s

2,75
2,25
1,25
2,00
3,00
1,75
3,50
3,00
2,00
2,00
2,50
1,25
5,75
1,50
1,50
4,50
1,25

t

m

4,75
4,00
3,50
4,75
4,25
5,50
4,50

>40,00
34,00
6,00

>40,00
5,25
8,50

>40,00
>40,00
>40,00
>40,00

SUPINA

t.
í

11,25
6,50
6,75
7,25
8,00
12,50
9,50

>40,00
>40,00
>40,00
>40,00
>40,00
>40,00
>/(0,00

>40,00
>40,00
>40,00

t
e

11,75
6,75
7,00
7,75
8,50
12,75
9,75

>40,00
>4(),00

>40,00

>40,00
>40,00

>40,00
>^»0,00

>40,00
>40,00
>40,00

t
E

4,50

A-, 25
6.00
* • •

4,00
4,50
<—<

14,75
7,00
t—<

9,00
3,75
> • • - 1

16,00
t— —i

5,00

SAV

CA

RCS
RR
SF
AFF
CF.S
AAA
APS
BUS
CPL
NAAS

nAB

não houve aparecimento da atividade no estômn^o.
não foi realizada a medida.
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cia, em todos os segwentos do esôíago, de os tempos de trânsito

serem mais curtos na posição sentada do que na posição supina ,

e, em ambas as posições, tanto irais longos quanto mais distai os

segmentos do esôíago considerados. As diferenças entre os t^,

t e t - , tanto na posição sentada como na supina, são significa-

tivas (p < 0,02; teste de Mann-Uhitney). Os t , t e t. na posi
s n x —

cão sentada são significativamente mais curtos do que na pesiçao

fupina (p < 0,01; teste de Uilcoxon).

Os tempos de trânsito esofagiano (t ) se distribui -

ran entre 4,25 seg e > 40,00 seg, con mediana de 7,75 seg na

posição sentada, e entre 6,75 seg e > 40,00 seg, cot! mediana tie

12,75 seg na posição deitada. Há significância na diferença cos

t nas duas posições (p < 0,01; teste de Wilcoxon).

A medida da t_ nãc foi possível em sete estudos,três

na posição sentada,e quatro na posição supina, pela ausência de

aparecimento de ativicacie no estÔtnap.o.

Quando ocorreu passagem de atividade para o fcstSr.agc,

a t_, na posição sentada, variou de 1,50 seg a 16,50 seg, com

mediana de 4,00 seg e na posição supina de 3,75 seg a 16,00 seg,

coir. mediana de 5,00 seg. A observação da Tabela VIII , onde estão

apresentados os valores de t_, revela que hã una tendência de

eles serem nais curtos na posição sentada do que na supina; há

entretanto, uma exceção importante (paciente KCS) em que o t_

t de 16,50 seg na posição supina. Não há signifícância na dife-

rença entre os t nas duas posições (p > 0,05; teste de Wilco-

xon) .

Crupo de Portadores de ESP



Inspeção das caxt

A variabilidade de padrões encontrada no grupo de

portadores de ESP é maior do ,que no grupo normal (Figuras 17 'a

21).

Os sete pacientes com resultado anormal do exame ma-

noroõtrico do esofago (LHFRC, JFC, RAF, AV, ABP, JLM e MRR) tem

conjuntos de caxt, na posição supina, que revelam persistência

da atividade nos terços médio e iiferior do esôfago. Em cinco

destes pacientes (JFC, AV, ABP, JLM e MRR), não houve aparecimen

to de qualquer atividade na área de interesse correspondente ao

estômago até o final do estudo, o que indica retenção no esôfago

de todo o volume deglutido. Em duas pacientes (LMFRC e RAF), a

retenção esofagiana foi parcial, já que houve passagem de ativi-

dade para o estômago. Em A pacientes (LMFRC, JFC, AV e JLM), o

volume retido não sofreu variações apreciáveis de sua posição ,

dentro do esôfago. Nos pacientes RAF, MRR e ABP, ao contrário ,

as caxt dos terços médio e inferior tem múltiplos picos, indica-

tivos de movimentos do volume nos sentidos oro-caudal e caudo-

-cranial, aiternadamente.

Nos três pacientes com manometria do esôfago normal

(DTT, APS e DAC), as caxt obtidas na posição supina são idênti-

cas is do grupo normal. ;-

0 conjunto de caxt na posição sentada obtido em um

paciente (JFC; Figura 17) revela retenção apreciável da ativida-

de no esôfago, ao final do tempo de estudo, com passagem lenta
*

e constante da atividade para o estômago. Em dois pacientes, um

com manoroetria e caxt normais na posição supina (APS), e um

com manonetria e caxt na posição supina anormais (AV), as caxt



JFC

10 SECUN00S

SENTADA SUPINA

SUP.
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FIGURA 17. Paciente JFC, portador de ESP. Conjuntos de caxt construídos com os da-

dos numéricos fornecidos pela processadora (parte superior) e os metwos

conjuntos tal cono aparecer no terminal de vídeo (parte inferior). Re-

tenção cotai na posição supina e retenção parcial na posição sentada.



DAC.

FIGURA 18. Conjunto de caxt de uma

portadora de ESP. No-

tar: esvaziamento com-

pleto na posição súpina,

e ria sentada, forma pon

tiaguda da onda inicial

da caxt do terço infe-

rior e passagem precoce

de todo o volume para o

estômago.
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FIGURA 19. Cor.junto de caxt de

uir.a nortadora de

ESP.Características

idênticas âs da Fi-

gura 18.

SENTADA SUPINA
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FIGURA 20. Conjuntos de caxt fornecidos oelo terminal de vídeo da processadora. Na

parte superior, caxt de uma portadora de ESP, na parte inferior, de um

normal para comparação. As czxt obtidas da portadora de ESP, na posição

supina, revelam padrão de retenção com trúltiplos picos. Na posição sen-

tada, ocorre o esvaziamento completo do esofago, sendo nítidos o acme

pontiagudo na caxt do terço inferior e a passagem precoce de volume pa-

ra o estômago. , »• -' ' * '"^ ''Ü •
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.S2

na posição sentada são idênticas no padrão normal típico, com

passager. da atividade pira o esiôtr.ago coinciçinòo con o rasso

descendente de onda inicial da caxt do terço inferior do fsôfaço.

Em cinco paciertes (DTT, RAF, ABP, JLM e DAC) as caxt na posição

sentada apresentam características peculiares. Como no grupo nor_

mal, elas indicam o esvaziamento completo ou quase completo da

atividade para o estômago. A observação detalhada das caxt, ee-

tretanto, revela que a atividade, en sua maior parte, passa para

o estômago simultaneamente ãs inscrições dos ramos ascendentes

das ondas iniciais das caxt dos terços do esôfago. Alem disso,

nestes casos, a onda inicial da caxt do terço inferior tem acne

de forma pontiaguda e curta duração. Em uma paciente (LMFRC) o

ramo ascendente da caxt do esíõnago é simultânea ao ramo ascen-

dente da onda inicial do terço inferior do esôfago mas o acme

da caxt é cupuliforme. En ur.a paciente (MRR) , cujo início da

inscrição da caxt do estômago I também simultânea ao ramo ascen-

dente da onda inicial da caxt do terço inferior do esôfago, ter.

o ramo descendente da caxe do terço inferior interronpido ?Jr

vw.a elevação da atividade neste seçmento, a qual ocorre eu per-

feita concomitância cora redução da atividade na caxt do estôcagc.

Este achado foi interpretado coso indicativo de refiuxo gastro-

-esofagiano. Fenômeno idêntico foi observado nas caxt da pacien-

te ABP ao final da inscrição do ramo descendente do terço infe-

rior do esôfago (figura 21),

Analise quantitativa

Os tempos de distribuição (t ) e os tempos de apareci



mento no estoinago (t ) , medidos no grupo de portadores de ESP, es

tao apresentados na Tabela VIII. Os tn são senpre inferiores a

0,50 seg, tanto na posição sentada como na supina; nao há diferei»

ça significativa entre os t nas duas posições (p > 0,05; teste

de Wilcoxon). '

Os t se distribuem entre 0,25 seg e 3,00 seg, com

mediana de 0,50 seg, na posição sentada, e entre 1,75 seg e >

40,00 seg, com mediana de > AO,00 seg, na posição sentada. Os

tfl sao significativamente mais curtos na posição sentada do que

na deitada (p < 0,01; teste de Wilcoxon).

Os valores individuais dos tempos de trânsito pelos

terços superior (t ) , médio (t ) e inferior (t.), dos tempos de

transito esofagiano (t ) , e dos tempos de passagem para o estôma-

go (t ) encontram-se na Tabela IX. Os valores de t , t e t . nas

K s' m i

duas posições encontram-se na Figura 22. Na posição sentada, os

tg se distribuem entre 1,25 seg e 2,50 seg, com mediana de 1,75

seg, os t^ se distribuem entre 1,75 seg e 5,50 seg, com mediana

de 2,00 seg, e os t̂  se distribuem entre 2,50 seg e > 40,00 seg,

coro mediana de 3,62 seg. Na posição supina, os t se distribuem

entre 1,25 seg e 4,50 seg, com mediana de 1,87 set;, os t se di s-
m

tribuem entre 2,50 seg e > 40,00 seg, com mediana de > 40,00 sep,

e os t̂  se distribuem entre 6,75 seg e > 40,00 seg, com mediana

de > 40,00 seg.

Os t e t. na posição sentada, são significativamente

mais curtos do que na posição supina (p < 0,01; teste de Wilco-

xon). Nao há diferença significativa entre os t nas duas posi-

ções (p > 0,05; teste de Wilcoxon). Na posi.ção sentada, os t. sao

significativamente mais longos do que os t , e estes mais longos

do que os tg (p < 0,02; teste de Mann-Whitney), Na posição supina,



TABELA VIII. Tempos de distribuiçHo pelo esôfago (t ) e tempo de aparecimento

no estonapo (t^) n.i.-. posições septada e supina. Grupo de portad£

res de ESP.

TEMI'0 DE DISTRIBUIÇÃO TEMPO PE APARECIMENTO

CASO

POSIÇÃO

PKI.0 ESÔFAGO

SENTADA

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,50

0,50

0,25

0,25

0,25

(TD>

SUPINA

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,25

0,50

NO ESTÔMAGO

SENTADA

0,50

1,25

0,25

0,50

2,50

0,50

3,00

0,25

0,50

0,75

(tA>

SUPINA

5,75

>40,00

1,75

7,75

>AO,00

>40,00

2,50

>40,00

1.75 .

>4C,00

7.MFRC

JFC

DTT

RAF

AV

ABP

APS

JLM

DAC

MRR



TABELA IX. Tempos de trânsito pelos terços superior (ts>, m?dio (c^), o inferior do esôfago (t.), terapo de trânsito esofagiano (t )

e tempo de passagem da atividade para o estômapo (tg), nas posições sentada e supina. Grupo de portadores de EST1.

POSIÇÃO

XREA DE INTERESSE

SENTADA SUPINA

Ci

LMFRC

JFC

OTT

RAF

AV

ABP

JLM

APS

DAC

MRR

1,25

1,50

2,50

2,25

1,25

2,25

1.25

2,00

1,25

2,00

1,75

5,50

2,00

1,50

2,00

2,50

1,75

2,75

2,00

2,50

3,75

>40,00

2,50

3,00

7,00

3,00

4,00

3,25

3,50

5 SO

4,00

>40,00

2,75

3,25

7,50

3,50

4,25

3,50

3,75

5,75

3,75

38,75

2,50

2,25

2,50

2,50

3,75

3,00

1,25

5,50

1,25 >40,00 >40,00 >40,00 3,00

2,75 >/>0,00 >/i0,00 >40,00 i 1

6,50 13,25 IA,2b 14,50 11,50

2,25 2,50 >/.0,00 >40,00 5,00

2,00 >40,00 >40,00 >40,00 i 1

1,50 >40,00 >40,00 >40,00 i 1

1,50 >40,00 >40,00 >40,00 i 1

1,75 3,75 6,75 7,00 2,50

2,75 7,25 8,75 9,00 3,00

1,75 >40,00 >40,00 >40,00 i 1
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os t sao signi£icativãmente mais curtos do que os t e do que
s ni

os t. (p < 0,02; teste de Mann-Whitney) nas a comparação estatís_

tica entre estes está prejudicada pela alta freqüência de valo-

res imprecisos (> 40,00 seg) nos dois grupos de valores.

Na posição sentada, os valores de t se distribuem

entre 2,75 seg e > 40,00 seg, con mediana de 3,87 seg, e na sup|

na os t se distribuem entre 7,00 seg e > 40,00 seg, com mediana

de > 40,00 seg. A diferença entre os 2 grupos de valores ? esta-

tisticamente significante (p < 0,01; teste de Wilcoxon).

Na posição sentada, os t_ se distribuem entre 1,25

seg e > 38,75 seg, cor» mediana de 2,75 seg. Na posição supina,

a medida do t_ nao foi possível, por não ter se verificado psssa

gem da atividade para o estômago, en cinco estudos.

Comparação djj resul tados obtidos nos três ££uJ2£ü. ^P

estudo

As fases iniciais das caxt correspondentes aos três

terços do esÔfago sao idênticas nos três grupos estudados. Os

intervalos entre os momentos de aparecimento da atividade nos

diferentes segmentos são igualmente curtos, e as formas e as in-

clinações dos ramos ascendentes das caxt são idênticas. Com es-

tes achados da inspeção corrobora a semelhança entre as dístri -

buíções dos tD nos três grupos de estudo (Figura 23),

Er relação às fases iniciais das car.t da área de in-

teresse correspondente ao estômago, há diferenças entre os gru-

pos. Enquanto entre os normais o período em que se dá o princi -

pai incremento da atividade é coincidente com o ramo descendente



d.n caxt do terço inferior do esôfago, no grupo de chagásicos ha

uma airpla variação quanto ao tonento de aumento da atividade no

estômaço. A comparaçlo do<; dados contidos na Figura 24 revela

que há una tendência clara 'de os t. na posição sentada serem

mais longos no grupo de cha^ásicos do que no grupo de normais.

Quando se comparam os t. na posição sentada de chagásicos crôni-

cos con manometria anormal com os t, de normais, verifica-se uma

diferença estatisticamente significance (p < 0,05; teste de

Mann-Khitney). Já no grupo de portadores de ESP, as caxt da área

correspondente ao estômape obtidos na posição sentada revelam,de.

regra, um aparecimento precoce da atividade nessa área, e o prin

cipal incremento da atividade coincidindo com o ramo ascendente

da caxt do terço inferior do esôfago. Corrobora com o primeiro

destes achados o fato de os t no grupo de portadores de ESP se-

rem significativamente mais curtos do que os do grupo normal

(p < 0,02; teste de Mann-Whitney).

Tanto no grupo de chagásicos crônicos como no grupo

de portadores de ESP, os t obtidos na posição supina sao, de

regra, mais longos do que no grupo de normais. Esta diferença

é mais nítida se a comparação é feita entre normais e chagásicos

crônicos ou portadores de ES? com nenor.etria anormal (Figura 24).

Alguns chagãsicos crônicos com manomecria anormal, entretanto ,

tem t, curtos, e a comparação estatística deste grupo com os nor

mais não revela significância estatística (p > 0,05; teste de

Mann-Khi tney).

0 aspecto das caxe correspondentes ao terço supe-

rior do esôfago é nuito semelhante nos três grupos estudados .

Por outro lado, os aspectos das caxt correspondentes aos terços

médio e inferior, obtidas na posição supina, nos grupos de chagji



sicos crônicos e de portadores de ESP, são previsíveis pelos re-

sultados da raanometria eso f ;if;iana. Quando esta ? normal, as caxt

são idênticas ãs do grupo normal. Ouando a manometria é anormal,

as caxt revelam retenção, no ésôfaco, de parte ou de todo o volu-

me deglutido. Ao contrário, as caxt dos terços médio e inferior,

obtidas na posição sentada, não revelam retenção tao f r eqüen temeji

te como na posição supina, mesmo em pacientes com manometTis

anormal.

No grupo de portadores de ESP, o aspecto mais comum

da onda inicial da caxt do terço inferior é o de acme pontiagudo,

o que não foi observado em nenhum ncrnal e nenhum chagasico creni^

co. Assim, em 13 dos 13 componentes do grupo normal a forma desta

onda inicial é em forma de "plateau" e em cinco dos portadores

dez de ESP ela é pontiaguda; a diferença desta distribuição de

proporções de formas nos 2 grupos é sígniíicante (p » 0,0074; te?

te de probabi 1 idades «exatas de Fischer).

A Tabela X apresenta o nível de significância das di-

ferenças entre chagasicos e normais quanto aos valores de t , t

e t., nas duas posições de estude; estas diferenças podeir. ser

observadas pela comparação das Figuras ó e 16.

A comparação das Figuras 6 e 22 permite a verificação

de que, no grupo de porta4ores de ESP, a duração dos t. é mais

longa do que os de normal na posiçãc supina e mais curta na posi-

ção sentada; estas diferenças estatisticamente significantes (p <

0,02 e p «" 0,05, respectivamente; teste de Mann-Whi tney) .

As diferenças entre os t de normais e de chagasicos

e portadores de ESP são idênticas às observadas para as diferen-

ças entre os valores de t..

A comparação entre os valores de t_ obtidos na posi-
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çao supina nos diferem»>r ;-rupos ? prejudicada pela freqüência a^

ta de casos era que não hct.vt- passagem de atividade para o estôma-

go etn nenhum momento d(> t;.tudo.

Coro relação ao» t_ pbtidos na posiçlo sentada, ha

ampla superposição dcs valcres medidos no grupo de ESP e no gru-

po normal. Hã uma tendT-ncis de os t_ no grupe de chagãsicos crÔnj^

cos serem mais longos «lo cue os de normais, mas a diferença nao

é estatisticamente significante (p > 0,05; teste de Mann-Whitney).



TABELA X. Nfveis de a i cni f icânci P. 'r^ íss dií ers-.çss prtrs rrr-aíç E :.u£-írí:cs crc-.i^rs yjsr.íc

a t , t , C . e t , nas posições sent.ida e supiníi. Os valores entre parênteses indicam

os p das diferenças entre normais e oha^asicos crônicos com manometria anormal.

POSIÇÃO

VARIÁVEL
SENTADA SUP1NA

t.

> 0,10 (> 0,10)

> 0,10 (> 0,10)

0,05 < p < 0,10 (< 0,002)

0,05 < p < 0,10 (< 0,002)

> 0,05 (> 0,10)

< 0,05 (< 0,002)

< 0,05 (< 0,002)

< 0,0.5 (< 0,002)
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DISCUSSÃO



A cintiloftr.il; a esofagiana, introduzida por KAZEM, em

1972, c- um método de estico dottrânsito esofagiano cujo potencial

nae esta ainda completamente explorado. Comparada I manoraetria do

esôíago, apresenta as v.-intagens de dispensar intubaçao e informar

diretamente sobre o tramito (BLACKWELL e CASTELL, 1984; TAILLF. -

FER e BEAUCHAMP, 1984). Corao a radiologia, aval ia diretamente o

trânsito, com as vantafi-ns de expor o paciente a uma muito menor

quantidade de radiação, permitir quantificação precisa e possibi-

litar i-studo do transporte de componentes normais da dieta e não

apenas de materiais radiopacos (FISHER e MALMUD, 1981; BLACKKF.LL

e CASTELL, 1984). Variar; publicações atestam o valor da cintilo-

grafia como teste diagnostico (KAZEM, 1972; TOLIK, MALXUfl, REILLY

e FISHER, 1979; RUSSELL, HILL, HOLMES III, HULL., GAWNAN e POPE

III, 1981; BLACKUELL, H/,:;ARAN, ADAM c HEADING, 1983) e alfcumas

cbanam a atenção para a;; limitações do seu emprego com esta fina-

lidade (STYLES, HOLT, BOWES e HOOPER, 1984; BLACKWELL, RICHTER ,

VU, COWAN e CASTELL, lc>fíi). ÍJ5O ha relatos do emprego da cintilc-

grafia er. estudos detalhados da fisiologia e fisiopatologia do

esôfago. Entretanto, as características da cintilografia antes e-

numeradas fazem-na adequada para este tipo de estudo (BLACKWELL

e CASTELL, 1984).

Depois da de KA2EM (1972), outras técnicas forao pro-

postas para o estudo do transito esofagiano (MAYRON e KAPLAN ,

1975; BOSCH, A., DIETRICH, R.; LANARO, A.E.; FRIAS, Z., 1977;

TOLIN, V.ALMUD, REILLY, FISHER, 1979) mas a adaptação de RUSSELL e.

col . (19 £ 1 ) apresenta vantagens (FISHER e MALMUD, 1981) e é a que



'•"'•iinu r.aior .iceitação (Bl.ACKKELL e CAS.TF.LL, 1984).

Os resultados obtidos no grupo normal estão de acor-

'•'• f»n a descrirão do trânsito de líquidos pelo esõfago feita

'"•' IKfíKLXIKHEtt t en 1956. Um aíhado deste estudo é o de que o

•'Í"ÍO entre os aparecimentos da atividade no terço superior e no

r'Ço inferior do esõfago (tempo de distribuição) e sempre menor

'" ifual a 0.S0 segundo , o que significa que pelo menos uma fr£

'••'«. do volume deglutido percorre a maior parte do comprimento

'" orj-ao neste intervalo. Este dado concorda com a noção de que

"••'deglutidos, são projetados imediatamente ao longo do esôfago

" uma velocidade muito superior ã da onda peristãltica (INGEI.FIN

!:» 19f«6), de nodo que o esfíncter inferior do esôfago é alcan-

«.««lo p o r p C r r i. áo v o i u n e era menos de 1 segundo (SANCHEZ, KRAMER

' "iCELFINflKr., 1953). Nossos dados não revelam diferença signify

'••iiva m t r o os tenpo* de distribuição ao longo- do esôfago obei-

'•"M naç posiçt ts sentada e supina, o que indica que a força ela

• '.ividado c i r rei fvante para este noviaento inicial. Entretanto,

N •' 'e lembrar q ut as imagens da seqüência obtida, a partir das

''•His se realizam as nedidas de terripo, são geradas etn intervalos

0,25 si1?, r.n conseqllfincia, diferenças de tempo de distribui-

'.'••o infcrit-rt!. a 0,25 seg podem não ser detectadas. Por isto, a

que tístes dados permitem é a de que o tempo de distrj_

t nrnor ov ipual a 0,50 segundo', em ambas as posições

4 '• estudo. Nao se pode, rigorosamente, excluir a possibilidade de

lue existam Pequenas diferenças, indetectáveis pelo nosso méto-

d»'t entrt os tt-npos de distribuição nas duas posições.

No prupo de norpiais, os teapos de passagem do volume

''«•glutidf- ri-lo rorço superior são, consistente e significativa-



, -sis curtos do que pelo terço médio e, da n .M=a maneira .

mais ci;:os pelo torço médio do que pelo terço inferior. Estes

achado.-, indicam que o volume deglutido, em sua trajetória crâ-

aio-cai.'ial, ten a sua velocidade gradualmente reduzida; tal fenô

mtsio, ..:.t er i orinente reconhecido (RUSSF.L e col., 1981), ocorri-

tanto tu: posição sentada como na supina. A comparação dos dife-

rentes itnpos de passagem na posição sentada cora os seus corres-

pondent <s na posição supina revela que eles são, consistentemen-

te, r.iai •. cuTtos ns posição sentada. Tal fato sugere fortemente

uma contribuição da força da gravidade na promoção do trânsito

pelo corpo do esôfagc, na posição sentada. Por outro lado, na p£

siçao supina, o esvaziamento se completa em todos os segmentos

do esôfüj-o, o que sugere não ser a força da gravidade fundamen-

tal para o trânsito pelo esôfago normal. Estas diferenças são

claramente perceptíveis pela inspeção de conjuntos de caxt ns.s

posições stntaca e deitada. Estes resultados estão de acordo con.

as conclusões dos estudos de PALUGYAY (1923), obtidas a partir

de estudos radiológicos, sobre o papel da força da gravidade no

transito pelo esôfago. Por outro lado, eles se colocam contra as

opiniões e-.itidas por autores de estudos mais recentes que, nes-

no sem apresentar dados experimentais, consideram preponderante

o papel da gravidade para o esvaziamento esofagiano de 1'quidcs

(GLASS, 1968; HOLLOWAY, KROSIN, LAÍiGE, BANE e KcCALLüM, 1983) .

Os nossos resultados revelam uraa correlação muito forte entre os

tempos de passagem pelo terço inferior do esôfago e os tempos de

trânsito por todo o esôfago. Com efeito, estes últimos resultan

da soma daqueles com os tempos de distribuição, os quais são,con

forme nossos resultados, de muito menor napnítude. Em conscqUên-
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cia, a medida do »•-po de passagem pelo terço inferior avalia ,

com grande aproxi;-.:içlo, o tempo de esvaziamento do esofago.

Os re: ltados revelam claramente que, em normais, o

volume líquido de; iutido, via de' regra, e retido por alguns se-

gundos ao nível d>. terço inferior do esofago antes de se deslo-

car para a cavida.:.. gástrica. Segmentos do esofago compreendidos

pcic terço inferi'.,- funcionam, nesta instância, como uma câmara

de retenção do vohme. Este fenômeno determina o "plateau" obsejr

vãvcl no acme da '.nda inicial das caxt do terço inferior do eso-

fapo, nas duas pt>' icões de estudo. Este achado confirma as obser_

vações de outros ;,,itores (PAUJGYAY, 1923; MARCHAND, 1955; COHEN

Ê UOLF, 1968; KAZÍ-.M, 1972). Em uma minoria expressiva dos nor-

mais, una fração tio volume deglutido chegou ao estômago em se-

qllência imediata .-• gua distribuição pelo esofago, mas, em nenhuma

instância, deixou <)£. ororrer a retenção temporária no terço inf£

ríor de parte do volume deglutido. í interessante, a propósito

da ficnação do voiUj,e deglutido, considerar o achado de COHEN e

UOLF (1968), de q,u. a pressão do esfíncter inferior do esôfapo

se reduz quando o bolo deglutido se encontra ainda no terço supe_

ríor do esofago. Tal verificação sugere que o tônus deste es~

fíneter pode poucu contribuir para a frenação do volume degluti-

do, a qual decorriria de outros fatores.

Com relação às magnitudes dos tempos de passagem do

volume deglutido pelos diferentes terços do esÔfago, os nossos

resultados sao, <!»• uma maneira geral, concordantes com os de

RUSSELL e col. (1981), cuja metodologia foi por nós adotada. Em

alguns indivíduos normais, entretanto, obtivemos tempos de tran-

sito bastante mais longos do que o máximo verificado por aqueles
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autores; isin resulta era que as médias dos nossos valores sao

mair; elevad.ir. do que as por eles obtidas. Nossos resultados vão

de encontro ao que relataram, recentemente, STYLES, HOLT, BOWES

e HOOPKR (1984). Estes autores,' também encontraram tempos de es-

vaziamento i-sof agiano prolongados em normais e, por isto, ques-

tionam o valor da cinti1ografia como teste diagnóstico, próprio

para revelar os anormais. £ de interesse, também, que os tempos

de trânsito t:sofagiano obtidos pela cinti lografía, não diferem

npreci avelmfiite daqueles medidos durante a fluoroscopia (GOD0Y e

1IADPA1), 19 59).

Km quatro dos testes Tealizados em normais, foram

observados movimentos do volume deglutido no sentido caudo - cra-

nial durante a sua passagem pelo esofago. IJao encontramos regis-

tro de tal fenômeno na literatura. Em três eventualidades, a

transference de parte»do conteúdo do terço inferior para segnen

tos situados proximalmente coincidiu com a transferencia de ou-

tra fração para o estômago. £ de interesse que os segmentos para

(ir. quais o rofluxo se deu haviam, previamente, se esvaziado de

maneira normal. Nossos dados não permitem concluir a respeito

<i.i causa deste fenômeno. £ provável que a atividade motora dos

segmentos envolvidos tenham um papel importante; neste sentido

? de interesse a observação de NACLER e SPIRO (1961), que en-

contraram, com relativa freqüência, anormalidades do esôfago à

m.momctria em indivíduos normais. Em apenas uma eventualidade, o

volume propelido retrogradamente permaneceu retido no esôfago

ate o final do estudo; nos demais, o esvaziamento completo do

e.iSfago ocorreu em tetnpo inferior a 40,00 seg. Isto sugere que,

embora fluxos retrógrados possam ocorrer cm esôfagos normais, e-



xis teu mecanismos que operam rapidamente 'no sentido de restabele-

cer o fluxo anterõgrado. Entre os padrões de motilidade esofagia-

na conhecidos, o per i s tal t i SIDO secundário é o que, por suas carac

tevísticas, mais provavelmente opera nestas circunstâncias (MEYER

e CAS TELL, 198 3).

0 tempo de passagem do volume deglutido do esêfago p£

rn o estômago (t_) tem menor variabi1idade na posição sentada do

que na' siipina. Nesta posição reconhece-se uma tendência de corre-

l.içao entre t,. e o tempo de esvaziamento esofagiano, embora em

alguns casos, este seja muito mais longo. Há, também, uma tendên-

cia de o t_ ser mais curto na posição sentada, o que sugere que a

força da gravidade acelera o fluxo para o estômago. Em alguns ca-

pos, entretanto, o t_ é muito mais curto na posição supina, daí

resultando quo a comparação estatística entre os valores obtidos

n,is duas posições não fevela diferença significativa. Não existe

uiv.a explicação clara para estes achados; o tempo da passagem do

volume ingerido para o estômago sofre, possivelmente, a influên -

cia de diversos fatores.

0 grupo de chagãsicos crônicos incluídos neste estudo

fui constituído por pacientes con evidências de esofagopatia leve

oti moderada e indivíduos chagãsicos sem qualquer evidência clíni-

CJi, radiologies ou manométrica de esofagopatia. A razão da inclu-

são de indivíduos sem doença esofagiana aparente foi a de verifi-

car se a cíntilografia terr. i.ma sensibilidade superior ã de outros

n>f'todos de detecção de disfunçao motora do esÔfago. As conclusões

baseadas em nossos resultados, dadas as características dos pa-

cientes estudados, nSo podem ser estendidas ã generalidade dos

cbagásicos e, provavelmente, várias delas não se aplicam aos por-
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-i - :rcs de csôfzgo cora grande dilatação.

Foram incluídos no grupo de portadores de ESP, pa-

z- - rtes que satisfaziam os critérios preliminares propostos pela

.- : -- ei ação ReumatolÓEJ ca Americana para o diagnóstico da doença

2 - 1 . Rheum. Dis. 31: 1-6, 1981). Estes critérios foram testa-

r. ~- tn um estudo raulticentrico que revelou terem eles sensibili-

i z - -- de 96% e especificidade de 98%. Os achados manométricos no

i"--.•» de portadores de ESP corresponde aos caracteristicaraente a£

i - - .?dos a essa condição (CHOBANIAN e CASTELL, 1983).

Um achado interessante do nosso estudo I o de que o

= "• ' - -ento inicial do volume deglutido na luz do esôfago S idênti^

: : •-• - normais, chagásicos crônicos e portadores de ESP, jí que

: impôs de distribuição são virtualmente superponíveis, nos

*. - " i grupos, em ambas ae posições. Não encontramos, na literatu-

" :- vegistro deste fato*. Entretanto, a observação de caxt repro-

: - - .ias cm publicações que relatam resultados da aplicação de

"•-"-• .-"os semelhantes ao nosso pernite o reconhecimento inequívoco

-- -' •• e a distribuição rápida se dá, era portadores de acalésía

" "• ?íELL P col., 1981; BLACKWELL e col., 1984; KLEIN e WALD,

- ' ; - v , de espasmo difuso do esôfago (BLACKWELL e col., 1984), de

í :"::igo em quebra-nozes (nutcraker esophagus) (BENJAMIN, 0' DON-

^"-. HANCOCK, NIELSEN e CASTELL, 1983) e de esclerodermia (FUS-

ill". e col., 1981; MALMUD e FISHER, 1981). Valt frisar que em

"it-.uma figura reproduzida nestas publicações pode-se observar,

«*::e os inícios das caxt correspondentes aos diferentes terços

-• ttôíãgo, intervalos longos a ponto de «e concluir que o movi-

^'-r :o inicial do volume líquido tivesse sido mais lento do que

- verificado em nosso estudo. Os achados de t- maior do que 0,50
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sej- cr dói.-, c r..-. j-ãs i c os c r ô n i c o s c o m m a n o m e t r i a e / o u r a d i o l o g i a

a n o r m a i s a l e r t a m p a r a a p o s s i b i l i d a d e de e s t a v a r i á v e l se e n c o n -

trar alternei;» n a p o p u l a ç ã o de p a c i e n t e s c o m e s o f a g o p a t i a s m a i s
i

Rif.vts, qui n,o esteve representada em nossa amostra.

('urra variável que se revela virtualmente idêntica

í'Ri norxais, cia fãsicos crônicos e portadores de ESP e a do tempo

de passagem pt>'io terço superior (t ) . En casos em que houve re-

tenção co volurr.e- deglutido no esofago e, p o s t e r i o r m e n t e , desloca_

ncrrtc do volurc- retido no sentido c a u d o - c r a n i a l , ã rápida passa_

gi'in inicial pilo terço superior se seguiu, freqüentemente, o

roaparccirr.entr. transitório de atividade neste segmento. Trânsi-

to normal através do esÔfago proximal em portadores de uir.a esof£

gopritia definida foi também observado em portadores de

"nutcracker cs-.-phajrus" (BENJAMIN e col., 1 9 8 3 ) .

F.;. tar. s ene Trianç as entre os três grupos de estudo

poi ni te ;•, a iníf-rtncia de que o fluxo que se estabelece no esõía-

£o, iiütcia:ar:iritL' após a deglutição é independente do p e r í s t a l -

tismo norr.íil . r.ao senrio apreciavelnente modificado por padrões

àc mo ti 11 da d, .-ir-orr-.al que porventura existam no esôfago. Alén

disso, tanto a distrihuiçlo do volume ao longo do esôíago cone

a passaeer: pelo terço superior ocorrem na posição supína, indi-

cando que o fluxo inicial se estabelece mesmo na ausência da

força d:» gravidade. Esta, de acordo com nossos resultados, con-

tribuiria apenas para aumentar a velocidade de passagem pelo ter

ço superior. S m s« constituir em demonstração direta, nossos

resultados r. uj-.f r en íurtemente que o principal determinante do

fluxo inicial p v io tsófaf.o é o ínpeto conferido ao volume deglu-

tido pfl.i cor.tr.ic.io coordenada da buco-f a r i n g e . Desta forma, es
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'os resultados vem apoiar, ao menos em parte, as conclusões de

^ONECKER e MALTZER (1883), esposadas por GREVINC (1920), e que,

freqüentemente, ten sido -ignoradas en tempos mais recentes.

Se as caxt correspondentes ao terço superior, bem

•ODO as variáveis que avaliam a distribuição e o tempo de passa

ceai p-elo terço superior, são idênticas nos três grupos estuda -

'!OK, o rcesmo não ocorre com as caxt dos demais segmentos, e nen

• oir. as variáveis cue medem o trânsito do terço médio do esÕfago

••itp o estômago. Nos estudos realizados na posição supina, tanto

• ri chapásicos crônicos com nanornetria e/ou radiologia anornais ,

romo em portadores c!e ESP, os resultados revelam retarde ou au-

sência de passagec do volune deglutido para o estômago e, reci -

procamente, permanência de parte ou de todo este volume nos ter-

ços tnedio e inferior do esôfago. Os mesmos achados foram ante -

riornente demonstrados em portadores de ESP (RUSSEL e col.,l?£l},

de acalãsia (RUSSELL e col., 1981; BLACKKELL e col . , 1983; KLEIN'

e VALD, 19SA) e era portadores de "nutcracker esophagus" (BFXJA,

>'1K e col., 1983). Com relação a doença de Chagas, MARIONI F1LK0

e col. (1934), utilizando wétodo cíti ti lográf i co diferente do cir-

prepaco neste estudo, demonstraram defeito do esvaziamento do

esôfago em portadores da nesraa. Mais recentemente, REZENDE FILHO

(1985), era trabalho desenvolvido paralelamente a este, com idên-

tica metodologia relatou, em um núnero maior de chagãsícos crôní^

cos, as mesmas anormalidades.

t de interesse que, entre os chagásicos crônicos, a-

qucles com manotnetria normal ter, trânsito pelos segmentos infe-

riores do esófage idêntido ao de normais. Este fato suRere que

s cint i lograf i a, tal cotio a empregamos, não é mais sensível do



que a annonetria para a detecção de anormalidades motoras do esô-

fago MI chagãsicos crônicos. REZENDE FILHO (1985) chegou a idênt^

ca conclusão, após comparar cintilografia e manometria em 44 cha-

t

pásiros crônicos. Com relação ao paciente RR, que apresentava

quoixss de intensa disfagia, é interessante notar que tanto a -na-

nonetria como a cintilografia revelaram resultados normais. A

cause do sintoma, neste paciente, parece não ser atribuível a

disfunçao motora do esofago.

A anormalidade mais conspícua no exame manomitrieo do

esôfapo dos portadores de ESP incluídos neste estudo é a marcada

redução da amplitude da onda peristãltica em segmentos distais

do esôfngo, o que está de acordo com resultados obtidos por ou-

tros atitores (STEVENS, BOOKMAN, SIEfiEL, ESTERLI, SHULMAK e HEN-

DRIX, 196A; SALADIK, FRENCH, ZARAFOKETIS e POLLARD, 1966; TTRNER,

LIPSIU'TZ, MILLER e RITTENBEP.G, 1973; DANTAS, VILLAKOVA e CODOY,

1585). Os resultados do estudo cintilografico realizado nos porr^

dores ce ESP, na posição supina, revelara retenção esofagiar.a, co-

mo descrito por outros autores (RUSSELL e col., 1981; MAL"LD e

F1SHLR, 1981; BLACKWELL e CASTELL, 1984; KEISERMAN, VOK yl'HLF.!v ,

LL'DWIG, AN'SELMl, CUTIN, SILVA e SIMON, 1984; LORENZO, BIANCO ,

SEOANE, MARTINEZ e TOUYA, 1984). Nosso estudo revela, adicional-

mente, uma estreita relação entre as duas anormalidades. A expli-

cação mais plausível para esta associação é a de que, na ausên-

cia da força da gravidade, o papel da atividade contrltil do cor-

po do esofago na propulsão do volume deglutido até o escÕmago se-

ja crucial, e sua falta resulte em retenção»

Na posição sentada, os resultados da cintilografia

nos mesmos portadores de ESP são muito diferentes dos obtidos na



posiqao supine: a rep.ra é o esvazi atnento completo do ôrgao. Esta

diferença do trânsito esofagiano nas-duas posições foi observada

na esclcrodermia, por método radiolõgico, há vários anos (KURE e

col., 1936; LIXDSAY e col., 1943). 0 método eintilográfico, tal

coino o empregamos, perir.ite extender estas observações. Nossos r£

sultados nos train claramente que, em portadores de ESP, com fre-

qüência, o início da chegada do volume deglutido ao estômago é

precoce c a passagem pelo terço inferior é anormalmente rápida ,

do-que resulta ser o esvaziamento esofagiano precipitado. Não

encontramos, na literatura, referência a este fenômeno, seja na

ESF ou em qualquer outra condição.

A interpretação mais plausível para este conjunto de

achados e a de que o esôfago comprometido pela ESP, embora per -

dendo a sua capacidade corstrãtíl, ofereça uma resistência ao flti

xo menor que o normal. Disto resulta que, na posição sentada, o

volume líquido deglutido, acelerado pela contração buec-f ari ngi_a

na c pela força da gravidade, pode chegar rapidamente ao estômago.

Na posição supina, nao operando a força da gravidade, ocorre a

retenção no esoíago. Ajustam-se ã idéia de existir, na ESP, pe-

quena resistência ao fluxo era segmentos distais do esôfago, os

fatos òc seren freqüentes, nesta condição, o refluxo gastro-eso-

fagi ano (ORR1XGER, DABICHER e Z A R A F O K E T I S , 1976; CHOBAN1AN e

CASTELL, 1983) e a pressão reduzida do esfíncter inferior (NES-

CH1S e col., 1970; HENDERSON, 1976).

t interessante a verificação, em dois dos nossos pa-

cientes, da coexistência de esvaziamento esofagiano precipitado

na posirac sentada e normalidades da atividade contrãtil do cor-

po do esofafo e do trânsito esofagiano na posição deitada. Tais
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achados permitem supor que a suposta redução da resistência ao

transito, c sua;; conseqüências sejam precoces na esof ap,opa t ia da

KSP. Merece atenção, ainda, o fato de as caxt de duas portado -
i

ras de KSP terem revelado esvaziamento esofagi ano precipitado S£

p,uido imediatamente por refluxo gas tro-esof agiano. Este achado

se ajusta com perfeição ã idéia de baixa resistência dos segmen-

tes mais distais do esôfago, facilitando o fluxo anterõgrado, t ari

to quanto o retrógrado.

£ também relevante a constatação que o esvaziamento

precipitado do esôfago é facilmente reconhecível pela insoeçso

das caxt; a possibilidade de ser este um achado útil para diag-

nostico merece s e r examinada em casulsticas mais numerosas.

Ura aclu JO de nosso estudo que merece atenção i o de,

em portadores de ESP, caxt com múltiplos picos. Este padrãc de

ca>:t, denominado de incoordenação (RUSSELL e col . , 1981) ou de

retenção com incoordenação (REZENDE FILHO, 1985) denota a pre-

sença de retenção do volume deglutido e movimentação de vai-e-verr.

do ronteGdo do escfago. Ele foi observado em portadores de dis-

funcao motora do esôfago não caracterizada (RUSSELL e col. ,1981),

no i.-spasno difuso do esôfago (BLACKWELL e col., 1983; RICHTER,

BLACKUELL, WU, CCWAN, JOÜUS e CASTELL, 1983) e na esofagopaCis

ch.irásica (REZENDE FILHO, 1985). RICHTER e col. (1983) que reali

zar.ira a manometria e a cintilografia simultaneamente, verifica-

ram a coincidência do padrão de retenção e múltiplos picos nas

caxt com contraçSes sfncronas do corpo do esôfago, e atribuiu

a estas a causa daquele. BLACKWELL e CASTELL' (1984), consideram

tal padrão típico de espasmo difuso do esSfago. Ora, o encontro

der.tc padrão em portadores de ESP, que tem a atividade contratil
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do .pôfago reduzida tu ausente, mas não desorganizada, supere

for 1 t-rente que movimentos de vai-e-vem do volume retido nao de-

pt;i.j,.- Jc uir. tipo específico de anorna 1 idade motora. Ao wesno

ttr.pr, representa urr.a evidencia contrária a idéia de- que o pa-

drão de incoordenaçao da caxt tenha valor diagnostico para es-

pasK.c difuso do esôfago.



SÜMXÇIO E CONCLUSÕES
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O trânsito esofagiano de 10 ml de apua deglutidos

de una se vi-z foi estudado en 13 indivíduos normais, 17 chacási_

cos cronic,.;; e io portadores de esclerose sistêmica progressiva.

0 estudo do trânsito, por meie de um método cintil£

giarico, fi>; realizado duas vezes era cada indivíduo, uma na po-

sjçao seiit.i.ia e outra na posição supina.

Seguem-se os resultados obtidos e as conclusões que

oi cs per mi : ,-ni:

1. 0 movimento inicial do volume deglutice no esôíii

?o irajispc: tü parte do volume deglutido ao longo de pelo menos

rioiy terçi:: 4io esôfago em 0,50 segundo, e todo o volume para

sig-icntDs • • Í:.IÍS ao te*rço superior. Esta fase inicial não àiíe_

T'Í cir. norr.'; S ! chapásicos crônicos com esofagopatia não incapa-

' u s r " t ' * '•"•'" tadores de esclerose sistêmica progressiva, e é

R.uiio :•.eme . -.i-te ,,as p0sições sentada e supina. Ccnclui-se ove

t-ste novir-.-. ; r inicial é independente do per istal t i sitio do esSfa

,v * CP. ic:,-., £ a gravidade, inferindo-se que ele seja deteririn_a

,1o pelas f.-vías g e r a t í 3 £ B â buec-faringe.

-• A velocidade do volume deglutido diminui ao lon-

r* do e s o f £ í O f a j u i g a r p e i a <jüração da passagem pelos diferen-

tes segmen:.'S c O m e s m O i £„, n o r m a i s e pacientes com manometría

csofagiana rorsal, ocorre a passagem conpleta. do volume deglut^

úe para o c * ic-ago, tanto na posição sentada como na supina. AT»

tes da pass. lt.- ? a r a 0 c 8 t S n a r O t 0 volume é retido por alfuns



f < ••.•uiidof en s e}::r.c ntos coir.pr c-end i dos pelo terçc inferior do es?í«i

f.o. Na posição sentada, as velocidades de passages pelos diferen

tes segniíTitos do csSfago, e deste para o estômago, são maiores

do que na supina. Conclui-se cue o ímpeto conferido ao volume pje

Ia buco-faringe, c a ação do peris taltismo nornai do orgao, coc-

b i n d o s , sao suficientes para promover o esvaziamento completo

do esõfago; nestas circunstâncias, a força da gravidade, se pre-

sente, contribui secundariamente para o trânsito esofagiano.

3. Em chagãsicos crônicos e portadores de ESP con

manoneLria e/ou radiologia do esõfago alterada ocorre, na posi-

ção supina, retenção esofagíana de uma fração variável áo volume

oe&l«iíi'jo. Muitos destes pacientes apresentam esvaziamento cen-

plcto co Órgão quando a deglutição é" realizada na posição senta-

da. En nenhun indivíduo corr. r.ocilidadc do esõfago anormal ocor-

reu esvaziamento cotspleto na posição supina e retenção na posi-

ção stntada. Conclui-se que, em um expressivo contingente ócs

indivíduos cor. notilidade do esõfago anormal, a ferça da pravica

de s( ronssitui em fator crítico para o completo esvaziamento

do c y c f a eo.

t*. Entre os portadores de ESP é freqüente que, na

posição sentada, o esvaziamento esofagiano de 10 ml de água se

dê de fcrr.a precipitada: o inicio da chegada do volume deglutido

ao estonaf;o c precoce, não havendo a pausa do mesmo no terço in-

ferior observada em normais. Além disso, o tempo de passagem do

volume deglutido pelo esõfago é anormalmente curto, Estas carac-

terísticas de trânsito esofagiano »c traduzem na curva de ativi-
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d.ióc >: tempo de forna peculiar, facilmente reconhecível. Este

pacírão ae trânsito foi observado em portadores de ESP independeri

tenente de ser a manonetria normal ou anormal, nas nao ocorreu

er; nenhum cha^ãsico crônico. Est'e conjunto de achados foi inter-

pretado como indicativo de que a esofagopatia da ESP, mas não

a da doença de Chagas, causa uma redução da resistência ao fluxo

ptlcs segmentos inferiores do esôfago, que permite trânsito ríp_i.

do de liquide mesmo quando ele ê" gerado apenas pelas forças da

b«ico-f ar i nge « força da gravidade, sem contribuição do peristzl-

tismo do corpo do órgão. Por outro lado, a retenção esofagiana ,

observada na posição supina em portadores de ESP con manorse t ria

anorsial, ressalta a importância da força da gravidade como áetej^

miuante do fluxo nestas circunstâncias.

5. Em inòivÁduos normais, não é excepcional ocorre-

T, i:i períodos de fluxos retrógrados dentro do esoíago; estes ?e-

rTi(íos sao curtos, e sucedidos por fluxos anterógrados cue ssva-

ziin:1 c n p l e tanente o esôfago.

6. Err, indivíduos cor. retenção escfagiana, c volune

]í<tuido pode permanecer retido nos segmentos distais do esôíapo

ou movimentando-se constantemente ao longo do órgão. Curvas de

atividade x tenpo reveladoras de cada uma destas eventualidades

feiram obtidas tanto no grupo de chagasicos crônicos COTIO no de

portadores de ESP. 0 padrão de curva de atividade x tempo corre^

pendente a retenção com movimento de vaí-e-vem do líquido (curva

com múltiplos picos) não é específica para espasmo difuso do tso

f nyo.
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