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Resumo 

Oliveira LCC. Tratamento da incontinência anal através da injeção 
transesfincteriana de silicone : correlação entre os resultados clínicos, ultra-
sonográficos e de manometria anorretal, incluindo o índice de assimetria 
esfincteriana (tese). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2007. 95p. 
 
Objetivo: Avaliar a segurança e eficácia da injeção transesfincteriana de 
silicone para o tratamento da incontinência anal, assim como correlacionar 
os resultados clínicos, ultra-sonográficos e manométricos. Métodos: 
Pacientes incontinentes foram submetidos à manometria e ultra-sonografia 
anorretal, índice de incontinência (II) e instrumento de qualidade de vida 
(FIQL), antes e após injeção do silicone (PTQ) sob anestesia local e 
profilaxia antibiótica. Os critérios de inclusão foram: incontinência anal, lesão 
isolada ou múltipla do músculo esfíncter interno do ânus, associada ou não à 
lesão isolada, em um quadrante, do músculo esfíncter externo do ânus. O 
instrumento FIQL utilizado inclui quatro domínios: estilo de vida, 
comportamento,depressão e constrangimento.Os parâmetros da manometria 
foram: pressão média de repouso (PMR), pressão média (PMCV) e máxima 
(PmaxCV) de contração voluntária, zona de alta pressão (ZAP) e índice de 
assimetria (IA). Após três meses de tratamento, os pacientes foram 
reavaliados através do II, FIQL, manometria e ultra-sonografia anorretal. Um 
grupo controle composto por 10 homens e 10 mulheres continentes e sem 
história prévia de cirurgia anorretal foi submetido à manometria após 
consentimento informado. Resultados: Foram estudados 35 pacientes, 28 
mulheres e sete homens com idade média de 60,3 (19-80) anos, antes e 
após injeção do silicone anal. As complicações observadas incluíram dois 
hematomas (5,7%), um abscesso anal (2,8%), dor anal em dois pacientes 
(5,7%) e dificuldade evacuatória em um paciente (2,8%). Notou-se uma 
melhora do índice médio de incontinência de 11,3 para 4,3 (p < 0,001). 
Houve melhora de todos os domínios estudados no instumento FIQL 
(p<0,0001). Pacientes incontinentes apresentaram hipotonia esfincteriana 
quando comparados aos controles (p < 0,05).  As pressões esfincterianas 
antes e após injeção foram respectivamente: PMR (29,4 mmHg x 35,1 
mmHg; p = 0,07), PMCV (68,6 mmHg x 75,9 mmHg; p = 0,20) e PmaxCV 
(102,2 mmHg x 127,0 mmHg; p = 0,11). Houve aumento médio da ZAP de 
1,0 para 1,7 cm (p = 0,002) Em relação aos resultados da manometria: o IA 
aos 3 e 2 cm apresentou redução significativa após injeção do silicone (p 
<0.05 e 0,002). A ultra-sonografia de canal anal demonstrou a presença do 
silicone nos sítios de injeção em todos os pacientes. Conclusão: Em casos 
selecionados, a injeção transesfincteriana de silicone é um método seguro e 
proporciona uma melhora do quadro de incontinência anal, observada pela 
mudança significativa dos parâmetros de qualidade de vida e índice de 
incontinência. O provável mecanismo de ação pelo qual o agente estudado 
melhora o quadro de incontinência parece relacionar-se à correção da 
assimetria esfincteriana e aumento do comprimento da zona de alta pressão.  
 
Descritores: 1.Incontinência fecal/terapia 2.Manometria 3.Canal anal/ultra-
sonografia 4.Silicones/administração & dosagem 5.Qualidade de vida 
 



  

Summary 

Oliveira LCC.Trans-sphincteric silicone injection for the treatment of anal 
incontinence : correlation between clinical and physiological evaluation 
including the asymmetry index (thesis). São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2007. 95p. 
 
Aim: To evaluate safety and efficacy of trans-sphincteric silicone injection for 
the treatment of anal incontinence and to assess correlation between    
clinical and physiological results. Methods: Incontinent patients prospectively 
selected by clinical and physiological evaluation underwent trans-sphincteric 
silicone injection (PTQ) under local anesthesia. Eight channel manometry 
with asymmetry index and anal ultrasound were performed before and after 
injections. Incontinence scale (IS) and quality of life instrument (FIQL scale) 
were applied before and after injection.Inclusion criteria were: anal 
incontinence, isolated or multiple injury of the internal anal sphincter 
associated or not to small, restricted, external anal sphincter defect. FIQL 
scale included four domains: life-style, behavior, depression and 
embarrassment. Manometry evaluation included mean resting pressure 
(MRP), mean squeeze pressure (MSP), maximal squeeze pressure (MaxSP), 
high-pressure zone (HPZ) and asymmetry index (AI). After 3 months of 
treatment the patients had been reevaluated through the IS, FIQL scale, 
manometry and ultrasound. A controlled group of 20 healthy volunteers (10 
men and 10 women) underwent anal manometry. Results: 35 patients (28 
women and seven men) with a mean age of 60.3 (19-80) years were 
evaluated. Complications observed were two anal hematomas (5,7 %), one 
perianal abscess (2.8%), two patients complained of anal pain (5,7%) and 
one patient required assistance for defecation (2,8%). Mean incontinence 
score improved significantly after injection: 11, 3 to 4,3 (p< 0.001). Significant 
improvement in the FIQL scale was noticed in all domains (p< 0.0001). 
Incontinent patients had significantly lower anal pressures when compared to 
controls (p < 0.05).  Manometric pressures before and after injection did not 
change: MRP (29,4 mmHg x 35,1 mmHg; p = 0.07), MSP (68,6 mmHg x 75,9 
mmHg; p = 0.20) e MaxSP (102.2 mmHg x 127.0 mmHg; p = 0.11) The HPZ 
changed from 1 to 1,7 cm  after injection (p = 0.002) AI at 3 and 2 cm  
showed a significantly change (p<0.05 and p=0.001, respectively). Ultra-
sound images demonstrated the presence of silicone in all sites of injection. 
Conclusion: In selected cases, trans-sphincteric silicone injection is an 
effective treatment for anal incontinence, as significant changes in quality of 
life and incontinence scales can be observed. The mechanism of action for 
which the studied agent improves anal incontinence seems to be related to 
improvement in the asymmetry index as well as a change in the HPZ.  
 
Descriptors: 1.Fecal incontinence/treatment  2.Manometry  3.anal 
canal/ultrasonography  4.Silicone/administration & dosage  5.Quality of life 
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A continência anal é mantida por um mecanismo complexo que 

envolve múltiplos fatores, os quais se inter-relacionam e proporcionam o 

adequado funcionamento esfincteriano, permitindo que o indivíduo 

desenvolva diferentes atividades diárias, sem qualquer constrangimento ou 

prejuízo para sua qualidade de vida.1-3 

O interesse pelo estudo  da continência anal data do século XVI 4 e 

uma das primeiras tentativas de elucidação de seu mecanismo  ocorreu em 

1877, com a descrição do reflexo inibitório reto-anal por Gowers.5 

  Desde então, o estudo da continência e da fisiologia anorretal 

tem motivado um número crescente de  publicações envolvendo diferentes 

aspectos, tais como os índices de incontinência , escalas de qualidade de 

vida ,diferentes  testes diagnósticos e modalidades de tratamento da 

incontinência anal. 6-9 Embora os principais mecanismos sejam hoje melhor 

compreendidos, a complexidade e subjetividade das diferentes formas de 

incontinência tornam este tema, um constante alvo de investigação, 

motivando a busca de novas opções terapêuticas. 10-12 

A prevalência da incontinência anal  na população geral é estimada 

em torno de 2 a 7% .13-17 Observa-se, entretanto, uma variação de acordo 

com o subgrupo populacional avaliado: de 2-18 % em trabalhos de origem 

clínica e ginecológica 15,18-21; de 2 a 12% em estudos populacionais 22-24 e de 
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10 a 47% entre  idosos residentes em asilos.25-27 Uma recente metanálise, 

que  incluiu 29 trabalhos e 69.152 indivíduos estudados, revelou que a  

prevalência da incontinência para sólidos e líquidos na comunidade em 

homens entre 15 e 60 anos,  está em torno de 0,8%.28 Em mulheres nesta 

mesma faixa etária a incidência é um pouco maior, em torno de 1,6%. A 

prevalência também é maior em idosos: neste mesmo estudo, em pacientes 

acima de 60 anos, notou-se um aumento da prevalência de 0,8 para 5,1% e 

de 1,6 para 6,2% em homens e mulheres, respectivamente. 28 

De fato, a incontinência anal constitui importante fator limitante e 

freqüente causa de internação de idosos em asilos,podendo associar-se  à 

incontinência urinária e a um aumento da mortalidade. 29-33 O impacto 

econômico desta condição em idosos residentes em asilos promove um 

custo de cerca de 4 milhões de dólares anuais nos Estados Unidos, sendo 

grande parte deste custo constituído por despesas com fraldas e 

absorventes.34 

A avaliação clínica da incontinência anal deve incluir anamnese e 

exame físico detalhados, com o objetivo de excluir causas orgânicas e 

diferenciar causas de pseudo-incontinência, incontinência paradoxal 

(impactação fecal) e distúrbios esfincterianos de origem muscular ou 

degenerativa. Para um melhor entendimento da gravidade do problema e 

seu impacto sobre a qualidade de vida, utilizam-se os índices de 

incontinência e escalas de qualidade de vida, 35,36 que permitem também 

uma maneira mais objetiva de compararmos os resultados dos 

tratamentos indicados. 
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Um dos índices de incontinência mais utilizados mundialmente gradua 

a incontinência em uma escala de 0 a 20.37 Este índice tem sido utilizado 

como uma maneira objetiva de se graduar a incontinência e sofreu processo 

de validação em 2001, quando se estabeleceu correlação de gravidade 

dentro da escala original: índices maiores do que nove indicam incontinência 

moderada a grave. 38 

O instrumento de qualidade de vida mais utilizado (Fecal incontinence 

quality of life - FIQL)  avalia uma série de aspectos referentes às atividades e 

acontecimentos rotineiros de um indivíduo e é composto por quatro 

domínios: estilo de vida, comportamento, depressão e constrangimento.39,40 

Este instrumento foi validado em nosso meio por Yusuf et al, 41 

demonstrando em 50 pacientes sua adequação quanto à aplicabilidade e 

reprodutibilidade como instrumento de avaliação da qualidade de vida na 

incontinência anal.  

Embora a etiologia da incontinência relacione-se, em geral, a uma 

associação de fatores, o trauma à musculatura esfincteriana constitui uma 

das principais causas.42 O trauma obstétrico, por exemplo, é uma importante 

causa de incontinência anal, muitas vezes associada  à incontinência 

urinária. 43-45 As rupturas perineais de segundo e terceiro graus durante o 

parto associam-se à incontinência anal em 20-60% das mulheres.46-49 A 

incidência estimada de lesões esfincterianas relacionadas ao parto vaginal é 

de 0,5-3%. 50-54 Entre os fatores associados à lesão obstétrica, destacam-se 

a utilização do fórcipe, episiotomia mediana, duração do parto, peso fetal 

maior do que  3,5 kg, pelve estreita, nuliparidade.51,55-59 
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A detecção de defeitos ocultos através da ultra-sonografia anorretal 

tem sugerido uma maior incidência de lesões obstétricas, reforçando a 

importância de medidas profiláticas para a proteção da musculatura 

esfincteriana em casos selecionados. 60,61 Em um estudo prospectivo em 79 

primíparas, quatro pacientes (5%) evoluíram com incontinência anal e 28 

(35%) apresentaram à ultra-sonografia, defeitos esfincterianos ocultos, que 

persistiram após seis meses do parto vaginal.62 Seguindo-se as 28 pacientes 

por um período de seis meses após o parto, os autores observaram a 

persistência dos defeitos esfincterianos. Uma metanálise  que avaliou 717 

partos vaginais demonstrou através das imagens ultra-sonográficas uma  

incidência de 27% de defeitos esfincterianos  em primíparas e 8,5% de 

novos defeitos em multíparas.63 Entre as mulheres com defeitos evidentes à 

ultra-sonografia, 30% eram sintomáticas. Neste mesmo estudo,os autores 

estimaram uma probabilidade de lesão obstétrica do esfíncter anal entre 77-

83%, número este muito superior aos comumente estimados, sendo 2/3 dos 

defeitos  ocultos e assintomáticos no período pós-parto.63  

Outras causas de traumatismo à musculatura esfincteriana e que 

podem cursar com incontinência anal, são os procedimentos cirúrgicos 

anorretais como as hemorroidectomias, fistulotomias e esfincterotomias.64-66 

O comprometimento do músculo esfíncter interno, uma delicada faixa 

muscular que envolve toda a circunferência anal e é responsável por 

cerca de 55-85% do tônus de repouso, pode levar a perda involuntária de 

gases e fezes.2,66,67 
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Grande parte dos fatores etiológicos acima citados podem ser 

supostos através de anamnese e exame físico. Para os casos onde é 

necessária uma investigação fisiológica anorretal mais detalhada, utilizam-se 

a manometria e a ultra-sonografia anorretal e, mais raramente, a 

eletromiografia anal. 68-72 

A manometria anorretal é um método capaz de proporcionar uma 

objetiva mensuração das pressões do esfíncter anal.70-73 O índice de 

assimetria esfincteriana é um dos parâmetros da manometria mais 

recentemente estudado.74,75 Este parâmetro permite discriminar a etiologia 

traumática em pacientes cujo defeito esfincteriano, pela substituição por 

tecido cicatricial, pode passar despercebido ao exame físico.  

A utilização do índice de assimetria na avaliação da incontinência anal 

requer sistemas de manometria mais sofisticados, com vários canais 

dispostos de modo radial, permitindo a reconstrução tridimensional do perfil 

pressórico do canal anal. Como anatomicamente o canal anal é assimétrico, 

espera-se um grau de assimetria da ordem de 10-20%, mesmo em 

indivíduos normais. 74 As lesões musculares que acometem o esfíncter 

interno ou externo, ou ambos, pela deformidade local podem gerar um 

aumento do índice de  assimetria esfincteriana podendo cursar com  

incontinência anal.  

O mapeamento esfincteriano através da eletromiografia anal tem sido 

substituído por métodos de imagem como a ultra-sonografia e a ressonância 

magnética.76,77 A ultra-sonografia é um método simples, prático, indolor e 

eficaz para demonstração da anatomia do esfíncter anal, permitindo a 
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avaliação detalhada dos esfíncteres interno e externo do ânus. 78-80 Embora 

de eficácia comparável, diversos estudos têm demonstrado que a 

ressonância magnética pode fornecer um mapeamento mais detalhado do 

esfíncter externo. 81,82 Em alguns casos, sobretudo no diagnóstico de 

pequenas lesões do esfíncter externo, a ressonância magnética parece ser 

superior à ultra-sonografia.83 A associação do mapeamento funcional 

manométrico com estes métodos de imagem acima citados pode auxiliar na 

confirmação diagnóstica e no tratamento de lesões esfincterianas. 84-86 

O tratamento da incontinência anal inclui uma variedade de medidas 

clínicas, procedimentos minimamente invasivos e diferentes opções 

cirúrgicas.87 A escolha da melhor opção terapêutica, baseia-se na gravidade 

do caso em questão, a partir das informações obtidas através do índice de 

incontinência e instrumento de qualidade de vida associados à avaliação 

funcional. O tratamento conservador inclui o uso de medicações 

constipantes e tópicas,88-94 “biofeedback” 95-99 e eletroestimulação anal, 100-102 

radiofreqüência103-105 e neuromodulação.106-109 

As lesões isoladas do músculo esfíncter interno, ou associadas a 

pequenos defeitos do músculo esfíncter externo, têm sido tratadas 

através de condutas conservadoras e reparos esfincterianos, com 

resultados insatisfatórios a longo prazo.110-111  Entre as inúmeras técnicas 

cirúrgicas disponíveis para a correção da incontinência anal, as mais 

utilizadas são a esfincteroplastia anterior 110-124, o reparo posterior de 

Parks125-127 e as operações de transposição esfincteriana,128-132 que 

juntamente com o implante do esfíncter artificial são reservadas para os 
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casos mais graves por envolverem dispositivos de manejo mais complexo 

e com alto custo associado.133-135  

Infelizmente, os resultados cirúrgicos a longo prazo são 

insatisfatórios, principalmente quando se associam alguns fatores de mau 

prognóstico, como a neuropatia pudenda, a obesidade, a doença pulmonar 

obstrutiva crônica, diarréia crônica, operações colo-retais prévias 

(colectomias) e síndrome do intestino irritável. 116-119,136-138 Além disso, os 

trabalhos com seguimentos de longo prazo, têm demonstrado uma 

deterioração dos resultados cirúrgicos após cinco anos. 124 Vários fatores 

podem explicar o reaparecimento da incontinência, como os efeitos 

degenerativos da senilidade, as alterações hormonais e a associação de 

uma desnervação progressiva da musculatura do assoalho pélvico. 139,140 

A necessidade de desenvolvimento de métodos menos invasivos, 

porém mais eficazes do que as medidas clínicas comumente empregadas, 

têm motivado o desenvolvimento de agentes ou substâncias de 

preenchimento para o tratamento da incontinência anal. 141 

Os agentes de preenchimento foram idealizados para o tratamento da 

incontinência urinária, sendo o primeiro agente utilizado o 

politetrafluroetileno.142 Em coloproctologia, o primeiro relato do uso de uma 

substância de preenchimento para o tratamento da incontinência anal foi 

publicado por Shafik. 143 Este autor utilizou a injeção submucosa do 

politetrafluroetileno, em onze pacientes incontinentes com resultado 

satisfatório. Dois anos mais tarde, o mesmo autor descreveu a injeção de 

gordura autóloga para o tratamento de outros quatro pacientes 
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incontinentes.144 Este agente foi entretanto abandonado, devido  a 

ocorrência de embolia e óbito em um paciente com incontinência urinária.145 

O preenchimento perianal foi idealizado para o tratamento da 

incontinência associada às lesões isoladas do músculo esfíncter interno, 

como por exemplo, após esfincterotomia. Acreditava-se que o 

preenchimento do local do defeito muscular corrigiria a incontinência por 

aumento da pressão basal de repouso. Sendo assim, diferentes substâncias 

vêm sendo propostas como agentes de preenchimento e a variedade de 

técnicas e tipos de substâncias tem tornado difícil a comparação entre os 

resultados e até mesmo a escolha do agente mais eficaz.143,144,146-150 

Em uma recente revisão dos diferentes agentes e sua aplicação para 

o tratamento da incontinência anal, Vaizey e Kamm, 151 descreveram as  

diferentes substâncias disponíveis, alertando para a dificuldade de se 

estabelecer o agente ideal, uma vez que a maioria foi utilizada em um 

pequeno número de casos, não havendo estudos prospectivos e 

randomizados. Uma das grandes vantagens deste tipo de 

tratamento,entretanto,é a possibilidade de ser realizado ambulatorialmente, 

sem a necessidade de anestesia geral ou sedação. Além disso, por não 

levar ao enrijecimento dos tecidos, ele permite a preservação da dinâmica 

do canal anal. 

Um agente de preenchimento ideal deve ser biocompatível, não 

alergênico, não imunogênico e fácil de ser injetado. Além disso, deve ter 

partículas maiores do que 80 micra, por serem menos propensas a 

migração. 151,152 
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Entre os agentes disponíveis destacam-se o silicone, as partículas de 

carbono pirolítico e o politetrafluoroetileno. 143,146,148 

O silicone ou PTQ, quimicamente conhecido como polidimetilpiloxane, 

é um composto suspenso em solução de hidrogel de polivinilpirrolidona. 152 A 

injeção desta substância no esfíncter anal produz uma série de alterações 

locais: o hidrogel é removido pelo sistema reticuloepitelial e excretado de 

forma não metabolizada pelo sistema urinário; forma-se uma substituição do 

gel por tecido conjuntivo do hospedeiro. Em seguida, o contato do silicone 

com a musculatura esfincteriana cria uma reação de corpo estranho, que se 

torna quiescente com o tempo, ocorrendo a formação e maturação do 

colágeno, prevenindo a migração da substância. 

Quando comparado a outros agentes de preenchimento, o silicone, 

por apresentar partículas entre 100 e 450 micra de tamanho, tem a 

vantagem de proporcionar menor potencial de migração. Um estudo 

realizado por Nijhuis et al.153 em 1998 demonstrou que a injeção do silicone 

em 12 ratos produziu  mínima reação local com baixo potencial de migração.  

             A utilização do silicone em medicina é uma prática 

estabelecida onde este agente têm demonstrado segurança e baixo 

potencial alergênico. 154,155 As especulações sobre a relação entre a 

aplicação de silicone e o desenvolvimento de doenças auto-imunes, não têm 

sido confirmadas através de trabalhos de metanálise e revisões de 

literatura.156,157 

Os primeiros trabalhos em que se utilizou o silicone injetável como 

agente de preenchimento incluíram um número pequeno de pacientes, cuja 
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melhora clínica não se correlacionou diretamente à melhora dos parâmetros 

manométricos. 146,147 Subseqüentes estudos com um maior número de 

pacientes têm demonstrado o benefício do silicone como agente de 

preenchimento para o tratamento da incontinência anal, principalmente 

baseando-se nos parâmetros clínicos e avaliação da melhora da qualidade 

de vida.158 No Brasil, a utilização do silicone como agente de preenchimento 

permanece restrito a centros especializados no tratamento da incontinência 

anal, fato este relacionado à pouca experiência com o produto em nosso 

meio, além do custo ser ainda elevado. 

Embora as reações e transformações secundárias à aplicação do 

silicone sejam hoje melhor compreendidas, o mecanismo exato pelo qual 

este agente atua melhorando a incontinência anal permanece desconhecido. 

Na maioria das publicações o tônus esfincteriano encontra-se inalterado  

após a injeção transesfincteriana do silicone, permanecendo, portanto, ainda 

desconhecido o seu mecanismo de ação. 146,151 

  Desta forma, é possível que novos parâmetros funcionais, 

como o índice de assimetria esfincteriana, possam esclarecer o mecanismo 

de ação do silicone como agente de preenchimento. 
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-  Avaliar a segurança e a eficácia da injeção do silicone no canal anal para 

o tratamento da incontinência anal, através da avaliação dos resultados 

clínicos, manométricos e ultra-sonográficos.   

 

-  Determinar o provável mecanismo de ação do silicone como agente de 

preenchimento esfincteriano. 

 

 



 

 

3. MÉTODOS 
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Pacientes 

 

Este estudo prospectivo incluiu pacientes incontinentes 

encaminhados para os Serviços de Fisiologia Anorretal da Policlínica Geral 

do Rio de Janeiro e Fisiologia Anorretal da Disciplina do Aparelho Digestivo 

da Universidade de São Paulo (USP) durante os anos de 2003 a 2006. 

Todos os pacientes foram submetidos a questionário para obtenção de 

índice de incontinência (“Cleveland Clinic Scoring System”) 37 e instrumento 

de qualidade de vida (“Fecal Incontinence Quality of Life”- FIQL) 39,40 ambos 

previamente validados em nosso meio. 

Todos os pacientes que preencheram os critérios para injeção do 

silicone, assinaram o termo de consentimento informado do Comitê de Ética 

para projetos de Pesquisa da Policlínica Geral do Rio de Janeiro e aprovado 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da 

USP, e realizaram, em seguida, avaliação fisiológica anorretal através de 

manometria e ultra-sonografia. 

Os critérios de inclusão no estudo foram: pacientes entre 18 e 85 

anos com incontinência anal, associada a lesão isolada ou múltipla do 

músculo esfíncter interno do ânus, e/ou  a pequenas lesões do músculo 

esfíncter externo, restritas a um quadrante.  



Métodos 
 

 

16

 

Os critérios de exclusão utilizados foram: gravidez, tumor anorretal, 

doença inflamatória intestinal, diarréia crônica, hemorróidas sintomáticas, 

proctite actínica, diabetes melito descompensado, imunodeficiência 

adquirida, prolapso retal, alergia medicamentosa e impactação fecal. 

 

 

Grupo Controle 

 

Com a finalidade de se estabelecer uma correlação entre os 

parâmetros manométricos normais com os dos pacientes submetidos à 

injeção do silicone, foi avaliado um grupo controle composto por 20 

indivíduos, 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Realizou-se 

manometria anorretal com avaliação dos mesmos parâmetros descritos 

anteriormente. Os indivíduos foram recrutados após explicação sobre o teste 

e preenchimento do termo de consentimento informado.  O grupo controle 

constituiu-se de pacientes sem história prévia de cirurgia anorretal ou 

episódios de incontinência.  

Os critérios de inclusão para a seleção dos indivíduos do grupo 

controle foram: ausência de cirurgia anorretal prévia; ausência de 

incontinência anal para sólidos, líquidos ou gases; ausência de hemorróidas 

ou outras doenças anorretais sintomáticas; ausência de constipação e  

ausência de radioterapia pélvica prévia. 
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Avaliação clínica 

 

A avaliação clínica incluiu exame físico com inspeção e toque retal, 

realizados antes da injeção e após o sétimo e o trigésimo dias do 

tratamento. Após a injeção, procurou-se avaliar a ocorrência de dor anal, 

sangramentos, hematomas, abscessos e dificuldade evacuatória. Os 

questionários de incontinência e qualidade de vida foram aplicados antes e 

após três meses da injeção. 

O índice de incontinência apresenta pontuação de 0 a 20 e avalia o 

tipo (sólido, líquido, gás) e a freqüência da incontinência, a necessidade de 

proteção das vestes e o prejuízo social e de alteração do estilo de vida. 

Neste índice, pontua-se cada item de 0 a 4. A freqüência da 

ocorrência dos itens estudados é pontuada como: nunca (0), até uma vez ao 

mês (1), entre uma vez por semana e uma ou mais vezes ao mês (2), entre 

uma vez ao dia e uma ou mais vezes por semana (3), e mais de uma vez ao 

dia (4). Os indivíduos continentes recebem pontuação zero enquanto a 

incontinência máxima é pontuada como vinte. (Figura 1) 
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Tipo de 
incontinência 

Freqüência 

 

 

Nunca Até uma 
vez ao 
mês 

Entre uma vez 
por semana e 
uma ou mais 
vezes ao mês 

Entre uma vez 
ao dia e uma ou 
mais vezes por 

semana 

Mais de 
uma vez 
ao dia 

Sólidos 0 1 2 3 4 

Líquidos 0 1 2 3 4 

Gases 0 1 2 3 4 

Uso de 
protetores de 
roupa 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Alteração do 
estilo de vida 0 1 2 3 4 

0 = continência normal; 20 = incontinência completa 

 
Figura 1 -  Índice de incontinência da Cleveland Clinic Florida (“Cleveland 

Clinic Florida Scoring System”) 

 

 

Considerou-se  como incontinência leve os pacientes que 

apresentavam índices de 0 a 8 e moderada/grave aqueles que 

apresentavam índices de 9 a 20. 

            O instrumento de qualidade de vida (FIQL) utilizado é 

composto por 29 questões agrupadas em quatro domínios: estilo de vida, 

comportamento, depressão e constrangimento. Para cada questão a escala 

varia de 1  a 4, exceto as questões de número 1 e 4 onde a variação da 

escala é de 1  a 5 e de 1 a 6, respectivamente. A pontuação máxima 

segundo este instrumento é de 119, sendo que quanto maior o índice, 
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melhor é a qualidade de vida do indivíduo. Os domínios ou escalas 

representam grupos de itens ou questões que abordam o mesmo aspecto 

referente à qualidade de vida. Os domínios do FIQL e suas respectivas 

questões são: 1. estilo de vida: composto por 10 itens, Q2 (a, b, c, d, e, g, h), 

Q3 (b,l,m); 2. comportamento: composto por 9 itens, Q2 (f, i,  j, k, m), Q3 (c, 

h, j, n); 3. depressão: composto por sete itens, Q1, Q3 (d, f, g, i, k), Q4; e 4. 

constrangimento: composto por três itens Q2 (1), Q3 (a, e). A pontuação dos 

itens do questionário varia de um  a quatro, com exceção das questões um e 

quatro (Figura 2). 
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Questão 1 – Em geral você diria que sua saúde é: 
1. (  ) Excelente; 2. (  ) Muito boa; 3. (  )Boa; 4. (  ) Regular; 5. (  )Ruim 

Questão 2 – Para cada um dos itens abaixo, por favor, indique, marcando um x na coluna correspondente a 
quanto tempo o item abaixo o preocupa devido à perda de fezes. Se qualquer um dos itens lhe preocupa por 
outras razões que não pela perda de fezes marque a alternativa “nenhuma das respostas” 

 Muitas vezes Algumas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Nenhuma 
vez 

Nenhuma das 
respostas 

Devido à perda de fezes: 1 2 3 4  

ª Tenho medo de sair 1 2 3 4  

b.Evito visitar amigos ou 
parentes 

1 2 3 4  

c. Evito passar a noite 
longe de casa 

1 2 3 4  

d. É difícil para eu sair e 
fazer coisas como ir ao 
cinema ou à igreja 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

e. Evito comer antes de 
sair de casa 

1 2 3 4  

f. Quando estou fora de 
casa tento ficar sempre 
que possível próximo ao 
banheiro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

g. É importante eu planejar 
o que vou fazer de acordo 
com o meu funcionamento 
intestinal 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

h. Evito viajar 1 2 3 4  

i. Fico preocupado em não 
ser capaz de chegar ao 
banheiro em tempo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

j. Sinto que não tenho 
controle do meu intestino 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

k. Não consigo controlar 
minha evacuação a tempo 
de chegar ao banheiro 

 
 
      1 

 
 
           2 

 
 
      3 

 
 
           4 

 

l. Perco fezes sem 
perceber 

      1            2       3            4  

m. Tento evitar a perda de 
fezes, ficando próximo ao 
banheiro 

 
      1 

 
          2 

 
      3 

 
          4 

 

n. Quando vou a um lugar 
novo, procuro saber onde 
está o banheiro 

      1          2       3           4  

Questão 4 – Durante o mês passado eu me senti tão triste, desanimado ou tive muitos problemas que me 
fizeram pensar que nada valia a pena 
1. (  ) Extremamente 
2. (  ) Muitas vezes 
3. (  ) Com freqüência 
4. (  ) Algumas vezes – o suficiente para me preocupar 
5. (  ) Poucas vezes 
6. (  ) Nenhuma vez 

 

Figura 2 - Instrumento de qualidade de vida (FIQL) 
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Avaliação Fisiológica 

 

A manometria anorretal foi realizada através de sistema de perfusão 

computadorizado de 8 canais (Dynapack MPX 816, Dynamed Ind. Com 

Ltda), com cateter com distribuição radial de canais localizados a 45° e com 

diâmetro de 4.8mm (Arndorfer, Inc. Greenvale, WI). O método realizado foi o 

de retirada manual em intervalos de um centímetro, com os pacientes na 

posição de decúbito lateral esquerdo. O preparo consistiu em enema de 

fosfato duas a seis horas antes do exame.  

Os parâmetros avaliados foram: as pressões médias de repouso 

(PMR), pressões médias de contração voluntária (PMCV), pressões 

máximas de contração voluntária (PmaxCV)  em mmHg nos seis centímetros 

do canal anal, o comprimento do canal anal funcional ou Zona de Alta 

Pressão (ZAP) em centímetros (cm)  e o índice de assimetria esfincteriana 

(IA). A ZAP é descrita como o comprimento do canal anal com pressões de 

repouso pelo menos 50% mais altas que a pressão retal.  O IA esfincteriana 

foi avaliado com o paciente em repouso, nos seis centímetros do canal anal, 

retirando-se o cateter radial de 8 canais a intervalos de um centímetro, 

através da técnica manual e utilizando-se programa Dynapack MPX 816.  

A ultra-sonografia anorretal foi realizada com aparelho Combison 

(Kretz, AU) com transdutor circular de 7,5 MHz no Serviço de Fisiologia 

Anorretal da Policlínica Geral do Rio de Janeiro e através de aparelho Merlin 

Bruel & Kjaer, com transdutor circular de 7MHz no Setor de Fisiologia 

Anorretal da Disciplina do Aparelho Digestivo da Universidade de São Paulo, 
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com os pacientes na posição de decúbito lateral esquerdo, pelos mesmos 

examinadores.  Durante a ultra-sonografia, caracterizou-se como defeito do 

músculo esfíncter interno quando se observou imagem de 

hipoecogenicidade com descontinuidade ao longo do halo da circunferência 

do canal anal médio. Defeitos do músculo esfíncter externo do ânus em 

quadrante anterior foram caracterizados como imagens de 

hiperecogenicidade com descontinuidade neste quadrante. 

 

 

Técnica de aplicação do silicone 

 

Após esclarecimento sobre a metodologia do trabalho, os pacientes 

foram submetidos à injeção ambulatorial do silicone (polidometilpiloxane em 

polivinilpirrolidona-PTQ) através de injeções transesfincterianas no canal 

anal sob anestesia local e antibioticoterapia profilática venosa com 

gentamicina (1,5 mg/Kg) e metronidazol (7,5 mg/Kg). 

O silicone é distribuído em 3 ampolas, contendo cada ampola 2,5 

ml da substância, necessitando-se de pistola própria para aplicação. 

(Figuras 3, 4 e 5). 
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Figura 3 - Ampolas de 2,5 ml contendo silicone  

 

 

Figura 4 - Pistola para aplicação do silicone 
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Figura 5 - Montagem da pistola 

 

 

A injeção foi realizada com os pacientes em posição de decúbito 

ventral nas posições anterior direita, posterior direita e lateral esquerda, isto 

é, seguindo-se os sítios de localização habitual dos mamilos hemorroidários 

(Figura 6). Após assepsia da pele e anestesia local com lidocaína à 2%, foi 

realizada injeção transesfincteriana guiada por toque retal. Após a injeção, 

os pacientes permaneceram cerca de uma hora em observação e receberam 

metronidazol (400mg de 8/8 h) e cefalexina (500 mg de 6/6 h) ou 

ciprofloxacina (500mg de 12/12 h) orais por cinco dias, de acordo com a 

disponibilidade nos serviços. Após a injeção, os pacientes foram medicados 

com suplementação de fibra oral ( psílio) e orientados a fazer uso de 

lactulona no caso de dificuldade evacuatória e analgésicos comuns 

(acetominofen ou dipirona) no caso de dor anal. 
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Figura 6 - Técnica de injeção do silicone, guiada por toque retal 

 

 

Análise Estatística 

 

Foram utilizados os programas Graphpad Instat versão 3.0 e Stata 

TM versão 8.0. As informações obtidas na anamnese, no exame físico e 

em exames complementares de pacientes com incontinência anal e 

controles foram organizadas em um banco de dados com uso do 

programa Microsoft Excel. 

Para comparar a distribuição etária dos pacientes com incontinência 

anal e dos controles foi utilizado o teste t de Student para duas amostras 
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independentes.159 Para a comparação da distribuição destes dois grupos 

segundo sexo foi utilizado o teste de qui-quadrado.159 Para a comparação 

do grau de incontinência (leve versus moderado / grave) dos pacientes 

antes e após injeção do silicone, utilizou-se o teste de qui-quadrado de 

McNemar.159 As comparações das distribuições das pressões no canal 

anal, e do índice de assimetria nos diferentes níveis do canal anal dos 

controles de acordo com  o sexo, foram feitas com uso do teste t de 

Student para amostras independentes. Para comparar o nível do canal anal 

em que estava situada a zona de alta pressão (ZAP) dos controles de 

acordo com o sexo utilizou-se o teste exato de Fisher. Para comparar as 

distribuições das pressões no canal anal e do índice de assimetria nos 

diferentes níveis do canal anal entre pacientes e controles também utilizou-

se o teste t de Student para duas amostras independentes. No caso da 

comparação da ZAP entre pacientes e controles foi utilizado o teste de qui-

quadrado. A comparação das distribuições das pressões no canal anal e do 

índice de assimetria nos diferentes níveis do canal anal entre pacientes e 

controles de acordo com o  sexo, foi realizada utilizando-se análise de 

variância (ANOVA) para dois fatores. 160 

Para correlacionar o índice de incontinência, o índice de assimetria 

nos diferentes níveis do canal anal e as medidas de qualidade de vida nos 

quatro domínios, antes e após a injeção do silicone, foi utilizado o teste t de 

Student para dados pareados. 160 

  Para a comparação da distribuição de freqüências da ZAP 

antes e após o tratamento foi utilizado o teste de simetria assintótica. 
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(utilizado para situações em que os dados são pareados e as variáveis 

categóricas apresentam mais de duas categorias). 

Para comparação dos índices de incontinência, de assimetria e das 

medidas de qualidade de vida, antes e após a injeção do silicone, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r). 160 

Foram consideradas diferenças significativas quando o valor de p foi 

inferior a 0,05 (p < 0,05). 
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Pacientes 

 

No período de dezembro de 2003 a julho de 2006, foram incluídos no 

estudo 35 pacientes incontinentes, sendo 28 do sexo feminino (80%) e sete 

do sexo masculino (20%). Os 35 pacientes foram prospectivamente 

submetidos à injeção ambulatorial transesfincteriana de silicone sob 

anestesia local. A idade média do grupo estudado foi de 60,3 (19-80) anos. 

O tempo médio de incontinência entre os pacientes estudados foi de 38 (2-

252) meses e o número médio de partos entre as 28 pacientes do sexo 

feminino foi de dois partos. 

 

 

Grupo controle 

 

O grupo controle estudado constituiu-se de 20 indivíduos, sendo 10 

do sexo feminino e 10 do sexo masculino. A idade média dos indivíduos do 

grupo controle foi de 53,2 (25-78) anos. Não foi observada diferença 

significativa na distribuição etária de pacientes e controles (p = 0,10). Os 

dados demográficos dos pacientes podem ser observados na Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Dados demográficos de pacientes e controles 

 Controles Pacientes p 
 n = 20 n = 35  

Sexo   0,021 

    Feminino 10 (50,0%) 28 (80,0%)  

    Masculino 10 (50,0%) 7(20,0%)  

Idade (anos)   0,102 

    Média 53,2 60,3  

    Mediana  52,5 61,0  

    Desvio padrão 14,9 15,5  

    Mínimo-Máximo 25,0 a 78,8 19,0 a 80,0  
1p correspondente ao teste de qui-quadrado. 
2p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 

 

 

Entre os 35 pacientes, 29 (83%) apresentavam história prévia de 

trauma anorretal (Tabela 2) e apenas 6 pacientes (17%) não apresentavam 

nenhuma história prévia de lesão anorretal. 

  

Tabela 2 -  Etilogia da incontinência anal 

ETIOLOGIA N % 

1. Trauma cirúrgico (19) 54,3 

      Hemorroidectomia 10 28,6 

      Fistulotomia 4 11,4 

      Esfincterotomia 2 5,7 

      Dilatação anal 2 5,7 

      Ânus imperfurado 1 2,9 

2. Trauma obstétrico (10) 28,6 

      Episiotomia 10 28,6 

3. Idiopática 6 17,1 
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Avaliação clínica 

 

A avaliação clínica foi realizada uma semana, um mês e três meses 

após a injeção transesfincteriana de silicone. Após uma semana, entre os 35 

pacientes prospectivamente avaliados, observamos a ocorrência das 

seguintes complicações locais: um abscesso anal (2,8%) em paciente do 

sexo feminino (Figura 7), dois hematomas perianais (5,7%) (Figura 8), dois 

pacientes com desconforto local (5,7%) e um paciente com dificuldade de 

defecação (2,8%). 
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Figura 7 - Abscesso perianal no sítio de injeção, no quadrante lateral esquerdo 

 

 

 

Figura 8 - Hematoma perianal 
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A paciente que apresentou o abscesso no sítio de injeção à esquerda, 

foi tratada conservadoramente através de drenagem por punção com agulha 

de 23 French e antibiótico oral (ciprofloxacina 1g ao dia por 7 dias). Um mês 

após a injeção, a mesma apresentava apenas discreto edema e hiperemia 

no local da punção (Figura 9). Os dois pacientes com hematoma perianal 

evoluíram com resolução espontânea. Os dois pacientes que apresentaram 

desconforto local foram tratados com analgésicos comuns. O paciente que 

apresentou dificuldade defecatória nos primeiros dias após a injeção foi 

medicado com lactulona oral melhorando do sintoma após o quinto dia. 

 

 

Figura 9 - Resultado após tratamento do abscesso da região perianal   

 



Resultados 
 

 

34

 

Em relação à incontinência, após 30 dias , ao se indagar aos 

pacientes sobre a melhora clínica apresentada após a injeção do silicone, 32 

(91,4%) dos 35 pacientes estudados julgaram o tratamento eficaz, 

considerando-se a redução dos episódios de incontinência. 

Após 3 meses de tratamento, foi observado que o índice de 

incontinência apresentou redução significativa em todos os componentes 

avaliados: incontinência para fezes sólidas, para líquidos, gases, necessidade 

do uso de protetores de roupa e melhora da qualidade de vida representada 

pelo estilo de vida.  O índice médio de incontinência antes e após a injeção foi 

de 11,3 e 4,3, respectivamente (p<0,001). Avaliando-se separadamente cada 

um destes itens que compõem o índice de incontinência aplicado, observou-

se uma alteração principalmente na redução dos episódios de incontinência 

para fezes sólidas e líquidas (p < 0,001) (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 -  Índice de incontinência e seus componentes em pacientes antes 

e após a injeção do silicone 
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Quando se analisou os parâmetros do instrumento de qualidade de 

vida dos 35 pacientes após 3 meses da injeção do silicone, foi observada 

alteração significativa de todos os domínios, representada pelo aumento da 

pontuação correspondente à melhora do estilo de vida, do comportamento, 

dos quadros depressivos e do constrangimento, confirmando o benefício do 

silicone na melhora da qualidade de vida destes pacientes (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 -  Resultados do instrumento FIQL1 antes e após a injeção do 

silicone 
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1 As medidas de depressão e de constrangimento apresentam valores inversamente 
proporcionais à gravidade dos sintomas (ou seja, maiores pontuações destes domínios 
indicam melhora da qualidade de vida do paciente). 
 
 

 

* p ≤ 0,05 
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Quando os resultados do índice de incontinência foram comparados 

com os domínios do instrumento de qualidade de vida, observou-se 

correlação positiva (r = 0,63; p < 0,001) entre a melhora do índice de 

incontinência e a variação dos domínios “comportamento” e “constrangimento” 

do instrumento de qualidade de vida (Gráficos 3 e 4 respectivamente). Isto é, 

quanto maior a melhora do índice de incontinência, maior o grau de melhora 

destes domínios no instrumento de qualidade de vida. 
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Gráfico 3 -  Correlação entre o índice de incontinência e o domínio 

“comportamento” do  intrumento FIQL  
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r = 0,63; p < 0,001 
 
 
 
Gráfico 4 -  Correlação entre o índice de incontinência e o domínio 

“constrangimento” do  instrumento FIQL 
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Quando as variações do índice de incontinência e do domínio “Estilo 

de vida” foram  realizadas, observou-se apenas  fraca correlação (r = 0,51; 

p = 0,002) (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 -  Correlação do índice de incontinência e do domínio “Estilo de 

vida” do  instrumento FIQL 
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r = 0,51; p = 0,002 
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Finalmente, quando os resultados do índice de incontinência foram 

comparados com o domínio “depressão” do instrumento de qualidade de 

vida, não se observou  correlação  (r = 0,28; p = 0,10) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 -  Correlação do índice de incontinência e do domínio “depressão” 

do instrumento FIQL 
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Quando se realizou a análise da mudança do índice de incontinência 

classificado em moderado ou grave versus leve observamos que, antes da 

aplicação do silicone, a incontinência de 24 (68,6%) pacientes foi 

classificada como moderada ou grave (índice de incontinência ≥ 9). 38 

Após a aplicação do silicone, 19 (54,3%) pacientes passaram a ter 

seu grau de incontinência considerado leve e apenas cinco (14,3%) 

mantiveram-se com pontuações no nível moderado ou grave (p < 0,001) 

(Tabela 3 e Gráfico 7). Nenhum paciente evoluiu de incontinência leve para 

incontinência moderada ou grave após o tratamento. 
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Tabela 3 -  Grau de incontinência antes e após a injeção do silicone 

  Incontinência após tratamento 

 Leve Moderada/grave Total 

Incontinência pré tratamento n % n % N % 

Leve (Índice de incontinência ≤ 8) 11 31,4 0 0,0 11 31,4 

Moderado ou grave (Índice de 
incontinência ≥ 9) 19 54,3 5 14,3 24 68,6 

Total 30 85,7 5 14,3 35 100,0

p < 0,001 (Teste de qui-quadrado de McNemar) 

 

 

Gráfico 7 - Grau de incontinência antes e após a injeção do silicone 
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MANOMETRIA ANORRETAL 

 

PACIENTES E CONTROLES 

 

As pressões médias de repouso, pressões médias e máximas de 

contração voluntárias dos pacientes do sexo masculino (n = 7) e feminino 

(n = 28) antes da injeção do silicone foram comparadas, não havendo 

diferenças estatisticamente significativas (Tabela 4; Gráfico 8). 

 
Tabela 4 -  Pressões manométricas dos pacientes, de acordo com o sexo  

 Masculino Feminino p1 
 n = 7 n = 28  

Pressão Média Repouso (mmHg)   0,36 

Média 34,4 28,1  

Mediana 28,0 25,5  

Desvio-padrão 20,1 15,0  

Mínimo-Máximo 10,0-60,0 10,0-86,0  

    

Pressão Média Contração (mmHg)   0,09 

Média 90,9 63,1  

Mediana 100,0 54,5  

Desvio-padrão 25,3 40,5  

Mínimo-Máximo 38,0-110,0 15,0-186,0  

    

PressãoMáxima Contração (mmHg)   0,09 

Média 146,3 103,7  

Mediana 153,0 102,0  

Desvio-padrão 53,6 58,4  

Mínimo-Máximo 51-223 22-290  
1 p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 
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Gráfico 8 - Pressões manométricas dos pacientes em relação ao sexo 
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As mulheres do grupo controle apresentaram pressões médias de 

repouso e de contração significativamente menores que os homens do grupo 

controle, (Tabela 5; Gráfico 9) não havendo diferença quanto à pressão 

máxima de contração (p = 0,13). 
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Tabela 5 - Pressões manométricas do grupo controle, de acordo com o sexo 

 Masculino Feminino p1 
 n = 10 n = 10  
Pressão Média Repouso (mmHg)   0,05* 
Média 70,5 51,9  
Mediana 74,5 49,0  
Desvio-padrão 22,2 16,3  
Mínimo-Máximo 31,0 a 106,0 31,3 a 82,0  
    
Pressão Média Contração (mmHg)   0,01* 
Média 145,5 96,4  
Mediana 153,0 97,0  
Desvio-padrão 41,7 37,8  
Mínimo-Máximo 80,0 a 210,0 41,5 a 157,0  
    
Pressão Máxima Contração (mmHg)   0,13 
Média 166,6 133,8  
Mediana 167,5 134,5  
Desvio-padrão 46,5 47,0  
Mínimo-Máximo 96,0 a 231,0 69,0 a 210,0  

1 p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 
* Diferença entre os grupos estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 
 

Gráfico 9 - Pressões manométricas do grupo controle, de acordo com o sexo 
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p ≤ 0,05 (teste t de Student para duas amostras independentes). 
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Os pacientes com incontinência anal apresentaram pressões médias de 

repouso e de contração e pressões máximas de contração significativamente 

mais baixas que os do grupo controle (Tabela 6 e Gráfico 10). 

 

Tabela 6 - Pressões manométricas de pacientes e controles 

  Controles Pacientes p1 
  n = 20 n = 35  

Pressão Média Repouso (mmHg)   < 0,001* 

Média 61,2 29,4  

Mediana 61,9 27,0  

Desvio-padrão 21,2 16,0  

Mínimo-Máximo 31,0 a 106,0 10,0 a 86,0  

    

Pressão Média Contração Voluntária (mmHg)  < 0,001* 

Média 121,0 68,6  

Mediana 122,5 60,0  

Desvio-padrão 46,2 39,2  

Mínimo-Máximo 41,5 a 210,0 15,0 a 186,0  

    

Pressão Máxima Contração Voluntária (mmHg)  0,02* 

Média 150,2 112,2  

Mediana 146,5 110,0  

Desvio-padrão 48,5 59,3  

Mínimo-Máximo 69,0 a 231,0 22,0 a 290,0  
1 p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 
* Diferença entre os grupos estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 
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Gráfico 10 -  Pressões manométricas de pacientes e controles 
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A comparação da pressão média de repouso entre pacientes e  

controles de acordo com o sexo mostrou que homens e mulheres com 

incontinência apresentaram maior hipotonia esfincteriana (p < 0,001) 

(Gráfico 11; Apêndice I). Por outro lado, tanto no grupo  controle como no 

grupo dos pacientes, as mulheres apresentaram em média, menores valores 

de pressão. As pressões esfincterianas no sexo feminino foram mais baixas 

em ambos os grupos e os incontinentes apresentaram menores pressões, 

independentemente do sexo (p = 0,02). 

 

 

Gráfico 11 - Pressão média de repouso entre pacientes e controles, de 

acordo com o sexo 
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A comparação da pressão média de contração voluntária entre 

pacientes e grupo controle levando em conta o sexo mostrou que homens e 

mulheres com incontinência anal apresentaram, em média, menores valores 

de pressão que homens e mulheres sem incontinência (p = 0,002) (Gráfico 

12; Apêndice II) O sexo feminino apresentou menores pressões médias de 

contração voluntária em ambos os grupos (p < 0,001). 

 

 

Gráfico 12 - Pressão média de contração voluntária entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo  
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A comparação da pressão máxima de contração voluntária entre 

pacientes e grupo controle, de acordo com o sexo, mostrou que as mulheres 

em ambos os grupos apresentaram, em média, menores valores de pressão 

(p = 0,03). Por outro lado, não foi observada diferença significativa quando 

foram comparados os controles e os pacientes  (Gráfico 13; Apêndice III). 

 

 

Gráfico 13 - Pressão máxima de contração voluntária entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo  
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Quando foram comparadas as pressões manométricas dos pacientes 

antes e após a injeção do silicone, observou-se que as pressões de 

contração e de repouso não apresentaram mudança estatística significativa 

(Tabela 7 e Gráfico 14). 

 

Tabela 7 - Pressões manométricas dos pacientes antes e após injeção do 

silicone 

  Antes Após p1 
  n = 35 n = 35  
Pressão Repouso (mmHg)   0,07 
Média 29,4 34,1  
Mediana 27,0 28,0  
Desvio padrão 16,0 21,0  
Mínimo-Máximo 10,0 – 86,0 8,0 a 101,0  
    
Pressão  Média de Contração Voluntária (mmHg)  0,20 
Média 68,6 75,9  
Mediana 60,0 62,0  
Desvio padrão 39,2 42,6  
Mínimo-Máximo 15,0 a 186,0 10,0 a 186,0  
    
Pressão Máxima de Contração Voluntária (mmHg)  0,11 
Média 112,2 127,0  
Mediana 110,0 109,0  
Desvio padrão 59,3 68,6  
Mínimo-Máximo 22,0 a 290,0 36,0 a 290,0  

1 p correspondente ao teste t de Student para dados pareados. 
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Gráfico 14 - Pressão manométricas de pacientes antes e após injeção do 

silicone 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Pressão média repouso Pressão média contração Pressão máxima contração

Pr
es

sã
o 

(m
m

H
g)

Antes Após  
 

 

A avaliação da ZAP nos pacientes antes da injeção do silicone 

encontra-se na Tabela 8. 

 
 
Tabela 8 -  Zona de alta pressão (ZAP) dos pacientes, de acordo com o sexo 

 Masculino Feminino p1 
 n = 7 n = 28  

Zona de alta pressão (cm)        

Média 1,4          1,0 0,7 

Mediana            0,0          1,0  

Desvio-padrão            2,0  0,9  

Mínimo-Máximo 0,0 a 5,0 0,0 a 2,0  
1 p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 
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Em relação aos controles não foi observada diferença significativa no 

comprimento da ZAP entre homens e mulheres (p = 0,56) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 -  Zona de alta pressão (ZAP) do grupo controle, de acordo 

com o sexo 

 Masculino Feminino p1 
 n = 10 n = 10  

Zona de alta pressão (cm)   0,56 

Média 2,8 2,6  

Mediana 3,0 3,0  

Desvio-padrão 0,6 0,8  

Mínimo-Máximo 2,0 a 4,0 1,0 a 4,0  
1 p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 

 

 

A comparação do comprimento da ZAP entre pacientes e grupo 

controle, de acordo com o sexo, mostrou que os pacientes apresentaram um 

menor comprimento da ZAP (p < 0,001). Por outro lado, não foi observada 

diferença significativa quando foram comparados homens e mulheres dentro 

de seus grupos (Tabela 10 e Gráfico 15). 
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Tabela 10 - Zona de alta pressão (ZAP) de pacientes e controles, de acordo 

com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo - 
máximo n 

Masculino 2,8 0,6 3,0 2,0 a 4,0 10 
Controles 

Feminino 2,6 0,8 3,0 1,0 a 4,0 10 

Masculino 1,4 2,0 0,0 0,0 a 5,0 7 
Pacientes 

Feminino 1,0 0,9 1,0 0,0 a 2,0 28 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

sexo 1 51 0,92 0,34 

grupo 1 51 20,61 < 0,001 

sexo*grupo 1 51 0,12 0,73 
1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 

 

 

Gráfico 15 - Zona de alta pressão (ZAP) de pacientes e controles, de 

acordo com o sexo  
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Após a injeção do silicone observou-se aumento médio do 

comprimento da ZAP de 1,1 para 1,7 cm (p = 0,002) (Tabela 11 e Gráfico 16). 

 
Tabela 11 - Zona de alta pressão (ZAP) dos pacientes antes e após injeção 

do silicone 

  Antes Após p1 
  n = 35 n = 35  

Zona de alta pressão (cm)   0,002* 

Média 1,1 1,7  

Mediana 1,0 2,0  

Desvio padrão 1,2 1,2  

Mínimo-Máximo 0,0 – 5,0 0,0 – 5,0  
1 p correspondente ao teste t de Student para dados pareados. 
* Diferença entre os grupos estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 
 
 
 
Gráfico 16 - Zona de alta pressão (ZAP) dos pacientes antes e após injeção 

do silicone  
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Em relação ao índice de assimetria, as mulheres do grupo controle 

apresentaram índices de assimetria significativamente maiores nos níveis 6 

cm (p = 0,003), 5 cm (p = 0,02), 4 cm (p = 0,03) e 3 cm (p = 0,03) do canal 

anal. Nos demais níveis não foram observadas diferenças significativas 

estatisticamente (Tabela 12; Gráfico 17). 

 

Tabela 12 - Índice de assimetria nos diferentes níveis do canal anal do grupo 

controle, de acordo com o sexo 

 Masculino Feminino p1 
 n = 10 n = 10  
Assimetria - 6 cm   0,009* 
Média 32,1 52,8  
Mediana 31,8 52,4  
Desvio-padrão 7,0 21,2  
Mínimo-Máximo 19,2 a 41,5 10,8 a 93,6  

Assimetria - 5 cm   0,02* 
Média 29,7 45,6  
Mediana 32,4 47,4  
Desvio-padrão 10,2 17,4  
Mínimo-Máximo 9,3 a 43,5 16,6 a 67,1  
Assimetria - 4 cm   0,03* 
Média 18,9 33,8  
Mediana 18,2 27,8  
Desvio-padrão 7,1 19,0  
Mínimo-Máximo 9,7 a 30,8 12,0 a 62,4  
Assimetria - 3 cm   0,03* 
Média 13,6 25,5  
Mediana 9,3 26,1  
Desvio-padrão 10,9 12,3  
Mínimo-Máximo 9,2 a 43,3 5,4 a 43,5  
Assimetria - 2 cm   0,62 
Média 19,4 21,1  
Mediana 17,2 18,8  
Desvio-padrão 6,7 8,3  
Mínimo-Máximo 14,0 a 35,6 13,0 a 40,7  
Assimetria - 1 cm   0,59 
Média 23,8 27,2  
Mediana 16,6 26,9  
Desvio-padrão 15,8 11,6  
Mínimo-Máximo 5,6 a 52,1 12,8 a 48,9  

1 p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 
* Diferença entre os grupos estatisticamente significante (p ≤ 0,05) 
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Gráfico 17 - Índice de assimetria nos diferentes níveis do canal anal do 

grupo controle, de acordo com o sexo 
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p ≤ 0,05 (teste t de Student para duas amostras independentes). 
* Diferença entre os grupos estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 

 

 

Quando foram comparados os índices de assimetria entre pacientes e 

controles, notou-se que os pacientes apresentaram índices de assimetria 

significativamente maiores do que  os do grupo controle em todos os níveis 

do canal anal (Tabela 13 e Gráfico 18). 
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Tabela 13 - Índice de assimetria nos diferentes níveis do canal anal de 

pacientes e controles 

 Controles Pacientes p1 
 n = 20 n = 20  
Assimetria - 6 cm   0,003* 
Média 42,4 60,7  
Mediana 39,9 62,8  
Desvio-padrão 18,7 18,2  
Mínimo-Máximo 10,8 a 93,6 21,2 a 88,7  
    
Assimetria - 5 cm   0,01* 
Média 37,7 53,7  
Mediana 35,7 51,8  
Desvio-padrão 16,1 21,6  
Mínimo-Máximo 10,8 a 93,6 21,2 a 88,7  
    
Assimetria - 4 cm   < 0,001* 
Média 26,4 50,9  
Mediana 22,2 49,5  
Desvio-padrão 15,9 21,1  
Mínimo-Máximo 9,7 a 62,4 22,1 a 96,2  
    
Assimetria - 3 cm   < 0,001* 
Média 19,5 44,1  
Mediana 15,1 38,7  
Desvio-padrão 12,8 18,2  
Mínimo-Máximo 5,4 a 43,5 12,2 a 87,1  
    
Assimetria - 2 cm   < 0,001* 
Média 20,2 43,4  
Mediana 17,5 39,2  
Desvio-padrão 7,4 17,7  
Mínimo-Máximo 13,0 a 40,7 13,9 a 91,2  
    
Assimetria - 1 cm   < 0,001* 
Média 25,5 42,8  

1 p correspondente ao teste t de Student para duas amostras independentes. 
* Diferença entre os grupos estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 
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Gráfico 18 - Índice de assimetria nos diferentes níveis do canal anal entre 

pacientes e controles 
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* Diferença entre os grupos estatisticamente significante (p ≤ 0,05).  
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Aos 6 cm do canal anal, as mulheres apresentaram, em média, 

maiores índices de assimetria tanto no grupo de pacientes como no grupo 

controle (p < 0,001). Não foi observada diferença significativa na distribuição 

do índice de assimetria quando comparados pacientes e controles (p = 0,15) 

(Gráfico 19; Apêndice IV). 

 

 

Gráfico 19 -  Índice de assimetria aos 6 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo  
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Aos 5 cm do canal anal, as mulheres apresentaram, em média, 

maiores índices de assimetria tanto no grupo de pacientes como no grupo 

controle (p = 0,007). Não foi observada diferença significativa na distribuição 

do índice de assimetria quando comparados pacientes e controles (p = 0,24) 

(Gráfico 20; Apêndice V). 

 

 

Gráfico 20 - Índice de assimetria aos 5 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 
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Aos 4 cm do canal anal, as mulheres apresentaram, em média, 

maiores índices de assimetria tanto no grupo de pacientes como no grupo 

controle (p = 0,02). Além disso, os pacientes apresentaram maiores índices 

de assimetria que os controles (tanto homens quanto mulheres). (p = 0,01) 

(Gráfico 21; Apêndice VI). 

 

 

Gráfico 21 - Índice de assimetria aos 4 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo  
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*   p = 0,01  
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Aos 3 cm do canal anal, os pacientes apresentaram maiores índices 

de assimetria que os controles (tanto homens quanto mulheres) (p < 0,001). 

As mulheres tenderam a apresentar, em média, maiores índices de 

assimetria, tanto no grupo de pacientes como no grupo controle. (p = 0,09) 

(Gráfico 22; Apêndice VII). 

 

 

Gráfico 22 - Índice de assimetria aos 3 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo  

0

10

20

30

40

50

60

Controles Pacientes

Grupo

Ín
di

ce
 d

e 
as

si
m

et
ria

Masculino Feminino  
 



Resultados 
 

 

62

 

Aos 2 cm do canal anal, os pacientes apresentaram maiores índices 

de assimetria que os controles (tanto homens quanto mulheres) (p < 0,001). 

Por outro lado, não foi observada diferença entre os índices de assimetria de 

homens e mulheres, tanto no grupo dos pacientes como no grupo controle 

(p = 0,29) (Gráfico 23;Apêndice VIII). 

 

 

Gráfico 23 - Índice de assimetria aos 2 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 
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Finalmente, à 1 cm da margem anal, os pacientes apresentaram 

maiores índices de assimetria que os controles (tanto homens quanto 

mulheres) (p = 0,001). Por outro lado, não foi observada diferença entre os 

índices de assimetria de homens e mulheres, tanto no grupo dos pacientes 

como no grupo dos controles (p = 0,98) (Gráfico 24;Apêndice IX). 

 

 

Gráfico 24 - Índice de assimetria à 1 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 
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Após o tratamento com a injeção do silicone, verificamos que o 

índice de assimetria apresentou redução estatisticamente significativa em 

todos os níveis do canal anal, exceto à 5 cm da margem anal (Tabela 14 e 

Gráfico 25). 
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Tabela 14 - Índice de assimetria ao longo do canal anal antes e após injeção 

do silicone 

  Antes Após p1 
  n = 20 n = 20  
Assimetria - 6 cm   0,01* 
Média 60,7 47,7  
Mediana 62,8 48,8  
Desvio padrão 18,2 14,9  
Mínimo-Máximo 21,2 a 88,7 23,6 a 75,0  
    
Assimetria - 5 cm   0,06 
Média 53,7 42,0  
Mediana 51,8 41,5  
Desvio padrão 21,6 17,8  
Mínimo-Máximo 23,7 a 101,1 8,6 a 62,2  
    
Assimetria - 4 cm   0,03* 
Média 50,9 37,0  
Mediana 49,5 40,4  
Desvio padrão 21,1 17,1  
Mínimo-Máximo 22,1 a 96,2 10,6 a 67,5  
    
Assimetria - 3 cm   0,05* 
Média 44,1 32,0  
Mediana 38,7 28,7  
Desvio padrão 18,2 13,6  
Mínimo-Máximo 12,2 a 87,1 9,9 a 64,5  
    
Assimetria - 2 cm   < 0,001* 
Média 43,4 26,1  
Mediana 39,2 25,6  
Desvio padrão 17,7 10,6  
Mínimo-Máximo 13,9 a 91,2 4,0 a 47,5  
    
Assimetria - 1 cm   0,02* 
Média 42,8 30,2  
Mediana 39,4 27,5  
Desvio padrão 16,6 12,1  
Mínimo-Máximo 22,9 a 79,0 12,6 a 53,4  

1 p correspondente ao teste t de Student para dados pareados. 
* Variação estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 
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Gráfico 25 -  Índice de assimetria ao longo do canal anal antes e após 

injeção do silicone 
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Imagens ultra-sonográficas 

 

A avaliação ultra-sonográfica antes da injeção do silicone demonstrou 

lesão do esfíncter interno em todos os pacientes (Figura 10), associadas ou 

não a pequenos defeitos do músculo esfíncter externo (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Diagnóstico ultra-sonográfico 

DIAGNÓSTICO n % 
Lesão simples  do músculo esfíncter interno 17 48,5 
Lesão múltipla do esfíncter interno 3   8,5 
Lesão do esfíncter interno e pequeno defeito do 
esfíncter externo 

15     43 

 

 

 
 

Figura 10 - Defeito lateral esquerdo do músculo esfíncter interno do ânus 
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Após o preenchimento, as imagens demonstraram os sítios de 

implante em todos os pacientes (Figuras 11, 12). 

 

 
Figura 11 - Aspecto ultra-sonográfico após injeção do silicone 

 

 
Figura 12 - Aspecto ultra-sonográfico após injeção do silicone 
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O aumento da longevidade humana proporcionado nos últimos anos 

pelas medidas que visam promover a saúde, tem gerado uma preocupação 

cada vez mais freqüente na manutenção da qualidade de vida em seus 

diferentes aspectos. Desta forma, a busca de alternativas minimamente 

invasivas e com baixa morbidade tem motivado o desenvolvimento de novas 

opções para o tratamento da incontinência anal, condição limitante e 

incapacitante, provavelmente subestimada quando se analisam seus 

números na população geral.21 Entre as novas opções minimamente 

invasivas, destacam-se a radiofreqüência, a neuromodulação sacral e a 

injeção de agentes de preenchimento. 105,151,160 

Os agentes de preenchimento foram propostos inicialmente para os 

casos de incontinência associados às lesões isoladas ou múltiplas do 

esfíncter interno do ânus. Nestes casos, o comprometimento do tônus de 

repouso associa-se, principalmente, a incontinência para gases e “soiling” ou 

escape mínimo de fezes, relacionando-se a degeneração primária do 

esfíncter interno ou esclerose progressiva deste músculo, levando a atrofia e 

fibrose do mesmo. 162,163 

Este trabalho incluiu pacientes que apresentavam incontinência anal 

associada à lesões do esfíncter interno do ânus, e pacientes sem história 

prévia de trauma anorretal. A presença do defeito do esfíncter interno foi bem 
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documentada em todos os pacientes através da  ultra-sonografia. Em 15 

pacientes, além da lesão do músculo esfíncter interno, pequenos defeitos do 

músculo esfíncter externo também estavam associados. Embora a idéia inicial 

tenha sido o preenchimento das lesões isoladas do esfíncter interno, utilizou-

se como critério de inclusão neste estudo a associação de pequenos defeitos 

do músculo esfíncter externo restritos à apenas um quadrante da circunferência 

anal. De fato, neste estudo, em   83%  dos casos, a incontinência relacionava-

se à causas traumáticas, incluindo lesões do esfíncter interno secundárias à 

diferentes manipulações cirúrgicas e instrumentais e pequenos defeitos 

obstétricos relacionados a episiotomias. 163-166 

A avaliação clínica, funcional e ultra-sonográfica de pacientes 

incontinentes permite, em geral, o esclarecimento sobre a etiologia da 

incontinência. Para o acompanhamento dos resultados dos tratamentos 

utilizados, preconizam-se diferentes índices de incontinência e instrumentos 

de qualidade de vida.36 Neste estudo, a utilização do índice de incontinência 

da Cleveland Clinic Florida e instrumento de qualidade de vida IFQL, permitiu 

o melhor acompanhamento clínico e a demonstração mais objetiva da 

melhora apresentada pelos pacientes após a injeção do silicone. O índice 

médio de incontinência entre os 35 pacientes estudados apresentou uma 

mudança significativa após o tratamento, o mesmo ocorrendo em relação ao 

FIQL. Observou-se também uma correlação significativa entre a melhora do 

índice de incontinência e os domínios constrangimento e comportamento do 

instrumento de qualidade de vida. O seguimento clínico dos primeiros 

pacientes submetidos ao tratamento, em final de 2003 e início de 2004, tem 
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demonstrado a manutenção dos bons resultados iniciais, configurando um 

período de seguimento de mais de 43 meses e encorajando a utilização do 

silicone para novos pacientes. Maeda et al. 167, em  recente publicação, 

demonstrou os efeitos à longo prazo da injeção do silicone em seis pacientes 

incontinentes. Embora aos 61 meses de seguimento um paciente tenha sido 

submetido a colostomia devido à persistência da incontinência, os demais 

pacientes apresentaram melhora significativa da qualidade de vida, avaliada 

através do instrumento SF36. A melhora dos índices de incontinência e 

qualidade de vida, também foi observada por Tjandra et al.158 na maior série 

publicada, incluindo 82 pacientes submetidos à injeção do silicone.  

A escolha do silicone como agente de preenchimento no presente 

estudo foi motivada pelos resultados previamente publicados na literatura e 

pela utilização desta substância como um material injetável. 151,168 

Assim como os demais agentes de preenchimento, o silicone foi 

também inicialmente utilizado pelos urologistas para o tratamento da 

incontinência urinária. 169 Sua aplicação para a incontinência anal foi descrita 

pela primeira vez em 2001, na Inglaterra, por Malouf et al.146   Estes autores 

utilizaram a substância em dez pacientes incontinentes e observaram uma 

melhora do quadro em seis dos dez pacientes após seis semanas de 

observação. Neste estudo piloto inicial, os primeiros seis pacientes relataram 

dor e apresentaram sinais de infecção local. As injeções de silicone foram 

realizadas no local do defeito do esfíncter interno ou ao longo da 

circunferência do canal anal num total de 5 a 11 ml, com cobertura antibiótica 

apenas para Gram-negativos (Gentamicina). A ocorrência de edema, dor e 
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ulceração nos sítios de injeção em cinco dos seis pacientes iniciais provocou 

uma mudança na técnica utilizada e associação de metronidazol ao esquema 

antibiótico profilático. A mudança da técnica utilizada, principalmente a 

realização das injeções nos locais correspondentes aos mamilos 

hemorroidários, teve como objetivo a restauração da simetria do canal anal: 

sabe-se que 15% da pressão de repouso é proveniente da ação do plexo 

vascular normalmente existente no canal anal. 2 Os resultados iniciais e a 

ocorrência de complicações infecciosas promoveram uma alteração nos 

protocolos que incluiu uma cobertura antibiótica de amplo espectro. Neste 

estudo, observamos a ocorrência de apenas um abscesso perianal, no sítio 

de injeção à esquerda, tendo sido tratado de forma conservadora, obtendo-se 

um bom resultado funcional. Em relação à dor nos sítios de injeção, o silicone 

foi bem tolerado em mais de 80% dos casos, havendo necessidade de uso 

contínuo de analgésicos em apenas dois pacientes. De fato, estes resultados 

clínicos estão de acordo com as demais publicações, tornando esta técnica 

uma opção segura e eficaz, tanto para idosos quanto para pacientes mais 

jovens com atividades físicas regulares e profissionais.  

Diferentemente de outras próteses de silicone, como o esfíncter 

artificial 135,170, os pacientes tratados neste trabalho não apresentaram 

extrusão do material. A migração das partículas, entretanto, pode ocorrer, e 

foi relatada por Kenefick et al.147 em um paciente, numa série de seis 

pacientes submetidos ao tratamento com a injeção do silicone. Neste caso, o 

silicone migrou para acima do nível da alça do pubo-retal, relacionando-se 

ao mau resultado encontrado neste paciente. 
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Estudos subseqüentes têm demonstrado que o silicone apresenta 

menor potencial para migração quando comparado a outros agentes de 

preenchimento. 153,171 Uma das razões é o tamanho de suas partículas, cujo 

diâmetro médio é de cerca de 200 micra. Estudos in vivo em animais 

demonstraram que o gel carreador é excretado pela via urinária após um 

período de três dias, deixando a parte não absorvível do silicone no local 

injetado, formando-se assim uma reação de corpo estranho, onde os 

macrófagos dos tecidos vizinhos terminam por englobar as partículas 

formando um granuloma e permitindo a visualização adequada do silicone 

dois a três meses após a injeção através da ultra-sonografia. 153,171 Desta 

forma, realizamos a avaliação ultra-sonográfica do canal anal cerca de três 

meses após a injeção nos 35 pacientes, quando a localização dos sítios de 

injeção foi confirmada. 

A utilização de colágeno como agente de preenchimento, em uma 

recente série de 73 pacientes incontinentes com seguimento médio de um 

ano, demonstrou resultados clínicos satisfatórios, principalmente em 

pacientes com mais de 60 anos e com incontinência idiopática.172  Os 

autores concluíram que o grau de incontinência não influenciou 

negativamente os resultados.  Na presente série, a idade média dos 

pacientes foi similar e os resultados nos mais idosos também foram 

satisfatórios. Dezenove entre 24 pacientes apresentaram melhora em seu 

grau de incontinência segundo o índice de incontinência utilizado, não tendo 

ocorrido piora do índice em nenhum caso. Comparando-se o silicone ao 

colágeno, observa-se que o último apresenta duas grandes desvantagens: 
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necessidade de teste cutâneo antes de sua aplicação e repetição das 

injeções após um período de 12 a 30 meses, já que a substância parece 

sofrer degradação após este período. 

Partículas de carbono pirolítico também vêm sendo utilizadas como 

agente de preenchimento.148,149 Entre as desvantagens deste agente, cita-se 

o tamanho das partículas e maior resistência encontrada para sua aplicação, 

que em geral é realizada na submucosa, ao longo do canal anal. A primeira 

série da literatura foi relatada por Davis et al.148 em 2003. Dezoito pacientes 

incontinentes foram submetidos a injeções submucosas de carbono pirolítico 

e seguidos por um período de 28 meses. Os autores observaram melhora 

clínica em 15 pacientes, traduzida principalmente pelas alterações no índice 

de incontinência e qualidade de vida. Em uma recente comparação entre o 

silicone e o carbono pirolítico para o tratamento da incontinência anal em 40 

pacientes, Tjandra et al.173 demonstraram melhores resultados com a 

utilização do silicone. 

Em  pacientes incontinentes após hemorroidectomia, Chan et al. 174                                

relatou  melhora clínica significativa após a injeção do silicone. Nos sete 

pacientes avaliados, os autores observaram  inclusive  aumento significativo 

da pressão de repouso após o tratamento. O aumento do tônus de repouso 

na avaliação manométrica tem sido, porém, controverso na literatura. 

146,147,151,152,158,167,174 Conforme já esperado, neste estudo não foram 

observadas alterações significativas nas pressões médias de repouso e de 

contração voluntária após a injeção do silicone. Porém o aumento do canal 

anal funcional após a injeção do silicone foi estatisticamente significativo. 
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A comparação dos resultados manométricos do grupo controle e dos 

pacientes incontinentes demonstrou que de fato, a presença dos defeitos 

esfincterianos leva a um maior grau de assimetria no canal anal, podendo 

justificar a perda involuntária de gases e fezes. A comparação entre 

controles e incontinentes demonstrou também uma diferença significativa 

das médias de pressão de repouso e contração entre os dois grupos, 

corroborando o importante papel do esfíncter anal como um dos 

mecanismos de manutenção da continência.  

À medida que novas opções para a incontinência anal vêm sendo 

desenvolvidas, novos conceitos sobre os mecanismos destes diferentes 

tratamentos têm sido propostos. Em relação aos agentes de preenchimento, 

entretanto, o exato mecanismo de ação permanece desconhecido, a maioria 

das publicações, constituindo-se de relatos de casos ou trabalhos com um 

pequeno número de pacientes, com seguimentos curtos, onde os resultados 

fisiológicos não permitiram conclusões sobre estes mecanismos. 151 Apesar 

de a  maioria dos trabalhos relacionar a melhora clínica ao aumento do tônus 

de repouso, nem todos os estudos publicados puderam demonstrar tal 

correlação através da manometria. 146,152,167 A correção da assimetria 

esfincteriana e o aumento do comprimento do canal anal funcional foram 

considerados, neste estudo, os principais mecanismos relacionados à 

melhora clínica dos pacientes. A idéia inicial de se utilizar estes agentes, 

visava ao preenchimento do espaço onde a musculatura estava ausente. O 

mecanismo de ação do silicone no presente estudo relacionou-se à correção 

da assimetria esfincteriana: nos 20 casos em que se obteve a avaliação do 
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índice de assimetria antes e depois da injeção do silicone, observou-se uma 

mudança estatisticamente significante no comprimento do canal anal 

funcional. A complexidade dos mecanismos que mantêm a continência anal, 

provavelmente vêm contribuindo para as dificuldades encontradas em se 

demonstrar o mecanismo de ação dos agentes de preenchimento. A 

correlação entre o índice de assimetria e lesões esfincterianas em pacientes 

incontinentes, submetidos a substâncias de preenchimento, não fora descrita 

até então.  

 

Os aspectos éticos relacionados às novas intervenções e aos novos 

produtos para utilização médica em seres humanos, constituem um 

importante fator limitante para a realização, por exemplo, de um estudo 

piloto que compare um agente placebo com um agente de preenchimento, 

como o silicone. Embora este seja o modelo ideal para se avaliar a eficácia 

de determinado produto com finalidades médicas, sua aplicação para a  

incontinência anal talvez não se justifique, principalmente  se considerarmos 

o impacto na qualidade de vida relacionado a esta condição. 

A realização de novos estudos avaliando-se também os fatores de 

mau prognóstico, como a neuropatia pudenda e a desnervação progressiva 

do assoalho pélvico, talvez possa auxiliar o direcionamento dos pacientes 

para as diferentes modalidades de tratamento. Não foi objetivo deste 

trabalho a avaliação neurofisiológica, tendo sido utilizados os resultados 

ultra-sonográficos e de manometria anorretal. Em uma recente comparação 

entre o silicone e partículas de carbono em 40 pacientes incontinentes, a  
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presença de neuropatia ocorreu em oito pacientes em cada grupo e foi 

relacionada aos piores resultados apenas no grupo tratado com as partículas 

de carbono.173  

Futuramente, a realização de estudos comparativos e randomizados 

entre os principais agentes de preenchimento com um maior número de 

pacientes, utilizando-se, inclusive, outros métodos de imagem, como a ultra-

sonografia tridimensional, poderá talvez, confirmar os achados deste 

trabalho em relaçào ao mecanismo de ação dos agentes de preenchimento. 

A avaliação de um maior número de pacientes, poderá ainda, identificar 

aquele agente, cujos resultados clínicos, justifiquem sua ampla utilização, 

reduzindo inclusive os custos associados a esta nova opção para o 

tratamento da incontinência anal. 

 



 

 

6. CONCLUSÃO 
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A injeção ambulatorial transesfincteriana de silicone, em casos 

selecionados, é um método seguro e proporciona melhora do quadro de 

incontinência anal, observada pela mudança significativa dos índices de 

incontinência e de qualidade de vida.  

O provável mecanismo de ação pelo qual o agente estudado melhora 

o quadro de incontinência parece relacionar-se à correção da assimetria 

esfincteriana e ao aumento do comprimento do canal anal funcional. 
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Apêndice I -  Pressão média de repouso de pacientes e controles, de 

acordo com o sexo  

 Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo - 
máximo n 

Masculino 70,5 22,2 74,5 31,0 a 106,0 10 
Controles 

Feminino 51,9 16,3 49,0 31,3 a 82,0 10 

Masculino 34,4 20,1 28,0 10,0 a 60,0 7 
Pacientes 

Feminino 28,1 15,0 26,5 10,0 a 86,0 28 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

sexo 1 51 5,46 0,02 

grupo 1 51 31,49 < 0,001 

sexo*grupo 1 51 1,32 0,26 
 
1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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Apêndice II -  Pressão média de contração voluntária de pacientes e 

controles, de acordo com o sexo  

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo - 
máximo n 

Masculino 145,5 41,7 153,0 80,0 a 210,0 10 
Controles 

Feminino 96,5 37,8 97,0 41,5 a 157,0 10 

Masculino 90,9 25,3 100,0 38,0 a 110,0 7 
Pacientes 

Feminino 63,1 40,5 54,5 15,0 a 186,0 28 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

sexo 1 51 10,38 < 0,001 

grupo 1 51 13,62 0,002 

sexo*grupo 1 51 0,8 0,38 
 

1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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Apêndice III - Pressão máxima de contração voluntária de pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo - 
máximo n 

Masculino 166,6 46,5 167,5 96,0 a 231,0 10 
Controles 

Feminino 133,8 47,0 134,5 69,0 a 210,0 10 

Masculino 146,3 53,7 153,0 51,0 a 223,0 7 
Pacientes 

Feminino 103,7 58,4 102,0 22,0 a 290,0 28 

 

Fator GL num GL den Valor F P1 

sexo 1 51 5,14 0,03 

grupo 1 51 2,30 0,14 

sexo*grupo 1 51 0,09 0,77 
 
1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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Apêndice IV - Índice de assimetria aos 6 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

 
Mediana

Mínimo - 
máximo n 

Masculino 32,1 7,0 31,8 19,2 a 41,5 10 
Controles 

Feminino 52,8 21,2 52,4 10,8 a 93,5 10 

Masculino 38,1 17,1 37,9 21,2 a 55,4 3 
Pacientes 

Feminino 64,6 15,7 63,7 32,4 a 88,7 17 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

Sexo 1 36 15,06 < 0,001 

grupo 1 36 2,15 0,15 

Sexo*grupo 1 36 0,22 0,64 
 
1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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Apêndice V - Índice de assimetria aos 5 cm do canal anal entre pacientes e 
controles, de acordo com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo - 
máximo n 

Masculino 26,7 10,2 32,4 9,3 a 43,5 10 
Controles 

Feminino 45,6 17,4 47,4 16,6 a 67,1 10 

Masculino 34,3 11,8 32,0 23,7 a 47,1 3 
Pacientes 

Feminino 57,2 21,3 60,4 26,1 a 101,1 17 

 
Fator GL num GL den Valor F p1 

sexo 1 36 8,19 0,007 

grupo 1 36 1,41 0,24 

sexo*grupo 1 36 0,26 0,61 
 
1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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Apêndice VI - Índice de assimetria aos 4 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo - 
máximo n 

Masculino 18,9 7,1 18,2 9,7 a 30,8 10 
Controles 

Feminino 33,8 19,0 27,8 12,0 a 62,4 10 

Masculino 36,1 12,0 32,7 26,1 a 49,4 3 
Pacientes 

Feminino 53,5 21,5 51,6 22,1 a 96,2 17 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

Sexo 1 36 5,59 0,02 

Grupo 1 36 7,26 0,01 

sexo*grupo 1 36 0,03 0,86 
 

1  p correspondente à análise de variância com dois fatores. 



Apêndices 
 

  

Apêndice VII -Índice de assimetria aos 3 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão 

Mediana Mínimo - 
máximo n 

Masculino 13,6 10,9 9,3 8,2 a 43,3 10 
Controles 

Feminino 25,5 12,3 26,1 5,4 a 43,5 10 

Masculino 36,8 18,3 28,5 24,2 a 57,8 3 
Pacientes 

Feminino 45,4 18,4 39,3 12,2 a 87,1 17 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

sexo 1 36 2,98 0,09 

grupo 1 36 13,34 < 0,001 

sexo*grupo 1 36 0,08 0,78 
 

1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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Apêndice VIII - Índice de assimetria aos 2 cm do canal anal entre pacientes 

e controles, de acordo com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão Mediana

Mínimo - 
máximo n 

Masculino 19,4 6,6 17,2 14,0 a 35,6 10 
Controles 

Feminino 21,1 8,3 18,8 13,0 a 40,7 10 

Masculino 35,2 21,6 34,8 13,9 a 57,1 3 
Pacientes 

Feminino 44,8 17,3 40,3 26,3 a 91,2 17 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

sexo 1 36 1,14 0,29 

grupo 1 36 14,11 < 0,001 

sexo*grupo 1 36 0,56 0,46 
 
1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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Apêndice IX -  Índice de assimetria à 1 cm do canal anal entre pacientes e 

controles, de acordo com o sexo 

Grupo Sexo Média 
Desvio-
padrão Mediana 

Mínimo - 
máximo n 

Masculino 23,8 15,8 16,6 5,6 a 52,1 10 
Controles 

Feminino 27,2 11,6 26,9 12,8 a 48,9 10 

Masculino 45,9 22,7 46,4 22,9 a 68,4 3 
Pacientes 

Feminino 42,2 16,1 36,1 25,9 a 79,0 17 

 

Fator GL num GL den Valor F p1 

Sexo 1 36 0,00 0,98 

Grupo 1 36 9,69 0,004 

sexo*grupo 1 36 0,35 0,56 
 
1 p correspondente à análise de variância com dois fatores. 
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