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RESUMO 
 

Sousa MM. Tratamento clínico da fissura anal crônica. Estudo comparativo 

entre diltiazem 2% e betanecol 0,1% [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2008.  98p. 

 

A busca por uma terapia não-cirúrgica para o tratamento da fissura anal 

crônica resulta de que a esfincterotomia, a despeito de eficaz para a cura da 

fissura anal, pode levar a graus variáveis de incontinência fecal. Poucos 

estudos comparativos contemplando o emprego de bloqueadores de canais 

de cálcio podem ser identificados. Associadamente, a evidência científica 

acerca da eficácia do cloreto de betanecol para o tratamento da fissura anal 

crônica é pouco robusta na literatura mundial e nula em nosso meio. O 

objetivo do presente estudo foi analisar comparativamente os resultados de 

eficácia, segurança e recidiva associados ao emprego de duas modalidades 

de tratamento farmacológico tópico: o cloridrato de diltiazem e o cloreto de 

betanecol. Trata-se de estudo retrospectivo e uni-institucional. Entre janeiro 

de 2001 e abril de 2005 foram avaliados os prontuários médicos relativos a 

332 pacientes com diagnóstico de fissura anal crônica. Dos 332 pacientes 

cujos prontuários médicos foram revisados, 30 pacientes submetidos a 

tratamento com diltiazem gel 2% (grupo D) e 30 submetidos a tratamento 

com betanecol gel 0,1% (grupo B) foram selecionados. Uma vez indicado o 

tratamento clínico da fissura anal crônica, este tinha duração de oito 

semanas para os grupos D e B. Todos os pacientes eram orientados para 

realizar a aplicação tópica do gel contendo o princípio ativo após higiene 

local e na freqüência de duas vezes ao dia. Os pacientes eram entrevistados 

após uma e oito semanas do início do tratamento. Sucesso do tratamento no 

presente estudo foi definido como a ausência de sintomas ao final do 

tratamento com ou sem a cicatrização da fissura anal. A recidiva foi definida 

no presente estudo como a presença de sintomas após ter sido 

diagnosticado sucesso do tratamento. Com relação ao sexo, no grupo D 

haviam 13 (43,3%) pacientes do sexo masculino e no grupo B, 11 (36,7%) – 



 

 

 

p=0,598 . Com relação à idade, a mediana no grupo D foi de 36 (19-76) anos 

e no grupo B foi de 39 (20-75) anos – p=0,937. No que se refere à duração 

dos sintomas conforme o grupo de estudo, o grupo D apresentou mediana 

de 11 (2 – 82) meses e o grupo B, de 12 (2 – 276) meses  - p=0,958. Com 

relação à distribuição da casuística conforme a localização da fissura anal, 

no grupo D, ela estava localizada na região posterior em 22 (73,4%) 

pacientes; na região anterior, em seis (20%); em posição lateral, em um 

(3,3%) caso; e havia uma fissura anterior e outra posterior em outro (3,3%) 

caso. No grupo B, havia 17 (56,7%) pacientes com fissura posterior e 13 

(43,3%) com fissura na localização anterior – p=0,899. No que se refere à 

distribuição da casuística conforme a presença de sintomas e cicatrização 

da fissura analisadas sete dias após o início do tratamento, no grupo D 

foram observados seis (35,3%) pacientes com sintomas; no grupo B, esses 

eram 11 (68,8%) – p=0,055. No que se refere à cicatrização da fissura anal 

após sete dias de tratamento, no grupo D foram observados três (17,6%) 

pacientes com fissura cicatrizada; no grupo B foram identificados quatro 

(25%) pacientes – p=0,688. Ao final de dois meses de tratamento, nos 

grupos D e B, 11 (36,7%) pacientes ainda apresentavam sintomas enquanto 

19 (63,3%) pacientes se encontravam sem sintomas. Com relação à 

cicatrização da fissura ao final do tratamento, no grupo D, 16 (53,3%) 

pacientes evoluíram com cicatrização e no grupo B, 15 (50%) pacientes 

apresentaram cicatrização – p=0,796. Ao final do tratamento, ambos os 

grupos apresentavam 19 (63,3%) pacientes com sucesso. Com relação à 

necessidade de tratamento cirúrgico durante o tempo de acompanhamento 

do estudo, no grupo D, nove (30%) pacientes foram operados e no grupo B, 

11 (36,7%) pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico – p=0,584. 

Com relação à ocorrência de complicações associadas ao tratamento, três 

(10%) dos pacientes no grupo D apresentaram complicações. No grupo B, 

complicações ocorreram em somente um caso (3,3%) – p=0,612. A recidiva 

sintomática ocorreu em 4 (21%) de 19 pacientes submetidos ao tratamento 

com sucesso com o emprego do diltiazem e foi a mesma (21%) para os 

pacientes tratados por betanecol. A mediana do intervalo de tempo (meses) 



 

 

 

até o diagnóstico da recidiva no grupo D foi de 16 (10-24) meses. No grupo 

B, o intervalo médio até o diagnóstico de recidiva foi de 7,5 (2-15) meses – 

p=0,147. As conclusões do presente estudo sobre o emprego do diltiazem e 

do betanecol tópicos para o tratamento clínico da fissura anal foram: 1. é 

possível que o emprego do diltiazem no tratamento clínico da fissura anal 

esteja associado a resposta clínica mais precoce; 2. ao final do tratamento 

clínico de mesma duração, diltiazem e betanecol são igualmente eficazes; 3. 

diltiazem e betanecol têm perfil de utilização seguro e estão ambos 

associados a baixa ocorrência de complicações e efeitos colaterais; 4. a 

ocorrência de recidiva após sucesso do tratamento clínico parece similar; 

entretanto, o diltiazem pode estar associado a maior sustentação da 

resposta clínica de sucesso. 

Descritores: 1.Fissura anal/terapia  2.Diltiazem/uso terapêutico  

3.Betanecol/uso terapêutico  4.Recidiva 

 
 
 



 

 

 

SUMMARY 

 

Sousa MM. Clinical treatment of chronic anal fissure. Comparision between 

diltiazem 2% and bethanechol  0,1% [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008.  98p. 

 

Surgical treatment of chronic anal fissure is effective but is associated to 

some risk of fecal continence impairment in the early or late postoperative 

period. Few clinical trials comprising calcium channel blockers are available. 

Moreover, solid scientific evidence regarding bethanechol use for chronic 

anal fissure is lacking. The present study aims to comparatively analyze safe 

and effectiveness of two topical pharmacological agents for treatment of 

chronic anal fissure: diltiazem and bethanechol. This was a retrospective 

study and was performed in a single institution. Between January 2001 and 

April 2005, the medical records of 332 patients with chronic anal fissure were 

reviewed. Of these patients, it was possible to evaluate outcomes of thirty 

patients treated with diltiazem 2% gel (group D) which were compared to 

thirty patients who underwent clinical management with bethanechol 0.1% 

gel (group B). The treatment duration was 8 weeks. All patients in both 

groups were asked to apply a small gel amount to the anus twice a day, and 

they were interviewed after seven days and at the end of the treatment 

(8 weeks). Treatment success was defined as symptoms absence associated 

or not to fissure healing. Recurrence was defined as symptom recurrence 

after successful treatment. There were 13 (43.3%) men in group D and 11 

(36.7%) in group D – p=0.598. Median age was 36 (19-76) for patients in 

group D, and 39 (20-75) in group B – p=0.937. Regarding symptoms 

duration, its median value in group D was 11 (2-82) months, and 12 (2-276) 

in group B – p=0.958. The anal fissure had the following location in group D: 

posterior in 22 (73.4%) patients; anterior in six (20%) patients, lateral in one 

(3.3%) patient, and there was an anterior and a posterior fissure in another 

(3.3%) case; in group B, it was located in the posterior wall in 17 (56.7%) 

patients, and in the anterior wall in 13 (43.3%) – p=0.899. Seven days after 



 

 

 

the beginning of treatment, in group D, six (35.3%) were still symptomatic; in 

group B, 11 (68.8%) were symptomatic – p=0.055. Regarding healing of the 

fissures after seven days, in group D it occurred in three (17.6%) cases, and 

in group B, it was observed in 4 (25%) cases – p=0.688. At the completion of 

treatment (8 weeks), in both groups, 11 (36.7%) patients were still 

symptomatic. Regarding fissure healing at the end of treatment, it occurred 

for 16 (53.3%) patients in group D, and for 15 (50%) patients in group B  -

p=0.796. Success at treatment completion was the same for both grous: 19 

(63.3%) patients. In group D, 9 (30%) patients were operated on while in 

group B, 11 (36.7%) required surgery – p=0.584. In group D, 3 (10%) 

patients had treatment-related complications; in group B, they occurred in 

only one (3.3%) patient – p=0.612. Symptomatic recurrence was observed in 

4 (21%) out of 19 patients with successful initial treatment in group D. 

Recurrence was the same after successful treatment with bethanechol. Mean 

time interval to recurrence diagnosis in group D was 16 (10-24) months; this 

interval was 7.5 (2-15) in group B – p=0.147. The conclusions of the present 

study regarding medical management of chronic anal fissure with diltiazem 

and bethanechol are the following: 1. there is evidence to suggest that topical 

diltiazem treatment is associated to an earlier clinical response; 2. after eight-

week topical treatment, diltiazem and bethanechol are equally efficient; 

3. both are safe and associated to a low complication rate; 4. recurrence 

rates after successful treatment seem to be similar although clinical success 

may be more lasting after diltiazem treatment. 

 
 
Descriptors: 1.Fissure in ano/therapy  2.Diltiazem  3.Bethanechol  
4.Recurrence 
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A fissura anal é uma afecção benigna do canal anal distal e uma das 

principais patologias encontradas nos consultórios de especialistas1. 

Estima-se que a prevalência da fissura anal é aproximadamente um quinto 

daquela da doença hemorroidária sintomática1. Trata-se de afecção dolorosa 

e que acomete principalmente adultos jovens na fase produtiva da vida 

levando à incapacidade profissional, sendo responsável por considerável 

sintomatologia dolorosa2. 

A fissura anal é classificada em aguda e crônica3. Para a maioria dos 

casos de fissura anal aguda, a cicatrização ocorre espontaneamente ou 

após a instituição de medidas higienodietéticas associadas ao uso de 

analgésicos tópicos2 . À lesão que cursa sem cicatrização por período igual 

ou maior a seis semanas, denomina-se fissura anal crônica3.  

A cirurgia é considerada a melhor modalidade de tratamento da 

fissura anal crônica como resultado de sua elevada eficácia quando 

considerado o desfecho de cicatrização da lesão4. No entanto, apesar de 

altamente eficaz, não é isento de riscos. A cirurgia reduz as pressões anais 

de repouso do esfíncter interno do ânus e cicatriza a fissura na maioria dos 

casos. O prejuízo à continência fecal pode ocorrer e quando ocorre, na 

maioria das vezes, tem caráter temporário. No entanto, há evidências de que 
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o tratamento cirúrgico pode levar a alteração permanente da continência 

fecal em até um terço dos pacientes5,6,7. Como resultado, sobrevêm graus 

variados de incontinência anal desde o escape fecal até a incapacidade de 

segurar gases ou mesmo fezes.  

O ímpeto na busca de uma terapia medicamentosa para o tratamento 

da fissura anal crônica está embasado no fato de que a redução do tônus do 

esfíncter anal interno, por meio de estiramento ou secção do mesmo, pode 

levar a graus variáveis de incontinência. Além disso, o melhor entendimento 

da neurofisiologia dos esfíncteres anais proporcionou o desenvolvimento 

de alternativas medicamentosas específicas para o tratamento das 

fissuras anais crônicas. Ainda que controversa, há evidência significativa 

acerca da origem isquêmica da fissura anal crônica, sobretudo a 

localizada na comissura anal posterior, como resultado de uma disfunção 

primária do músculo esfíncter interno do ânus, manifesta clinicamente na 

forma de hipertonia8,9,10. 

Como resultado desse ímpeto, nasceu o conceito da “esfincterotomia 

química”11: uma terapia farmacológica que proporcionasse a reversão da 

isquemia local (com aumento do fluxo sanguíneo e redução das 

pressões de repouso anal), com maior segurança, mas com a 

desvantagem de ser uma terapia temporária3. Inicialmente, os resultados 

do tratamento clínico da fissura anal crônica através do emprego de 

nitratos, bloqueadores de canais de cálcio e mesmo através da toxina 

botulínica foram bastante animadores.  
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No entanto, uma revisão sistemática com metanálise publicada em 

2004 pela Colaboração Cochrane12 concluiu que o benefício proporcionado 

pela terapia com nitroglicerina era levemente superior ao do placebo. 

Associadamente, a estimativa de sucesso para o manejo da fissura anal 

crônica empregando o tratamento clínico com os bloqueadores de canais de 

cálcio demonstrou ser muito variável e estimada entre 65% e 95% 13. Além 

disso, poucos estudos comparativos contemplando o emprego de 

bloqueadores de canais de cálcio podem ser identificados. No que se refere 

ao tratamento farmacológico através do emprego da toxina botulínica no 

esfíncter interno do ânus, prevalece a falta de consenso com relação ao 

número de doses, intervalo e local de administração além do fato de haver 

evidência sobre a necessidade de operar para obter a cicatrização da fissura 

em até 20% dos casos. Diante do acima exposto, entende-se que a busca 

por agentes ideais para o tratamento farmacológico da fissura anal crônica 

continua não somente no que se refere à eficácia em longo prazo desses 

agentes mas também no se refere à ocorrência de efeitos colaterais.   

O betanecol é um agonista muscarínico relaxante da musculatura lisa 

do músculo esfíncter interno do ânus14.  Ao contrário do que ocorre quando 

se analisam os resultados do manejo da fissura anal com nitratos ou 

bloqueadores de canais de cálcio, a evidência científica acerca da eficácia 

do cloreto de betanecol para o tratamento da fissura anal crônica é pouco 

robusta na literatura mundial e nula em nosso meio. Carapeti e cols. 15,16 

publicaram os resultados relativos a suas experiências comparando o 

cloreto de betanecol ao cloridrato de diltiazem em voluntários sadios e em 
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pacientes com fissura anal. Na primeira experiência em indivíduos 

voluntários hígidos15 concluíram pela atividade de relaxamento do músculo 

esfíncter interno do ânus associada a esses dois agentes farmacológicos. 

Na segunda experiência16, concluíram pela eficácia similar desses agentes 

farmacológicos para a obtenção de cicatrização das fissuras anais e 

observaram também a ausência de efeitos colaterais associados. 

Em nosso meio, betanecol e diltiazem vinham sendo utilizados para o 

manejo clínico de pacientes com fissura anal com resultados pouco 

conhecidos. O objetivo do presente estudo foi analisar comparativamente os 

resultados de eficácia, segurança e recidiva associados ao emprego de duas 

modalidades de tratamento farmacológico tópico: cloridrato de diltiazem e  

cloreto de betanecol.  
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2.1  Conceito e epidemiologia da fissura anal 

 

A fissura anal foi inicialmente reconhecida como doença em 193417. 

Afeta cerca de 10% dos pacientes atendidos em clínicas proctológicas18.  

A fissura anal é uma lesão longitudinal ou área ulcerada no canal anal 

distal, que se estende desde a linha pectínea até a borda anal2,19. Segundo 

Van Kemseke20, o diagnóstico da fissura anal crônica é fácil e baseado na 

clássica tríade clínica: 

1 -  úlcera longitudinal ou elíptica no canal anal distal quase sempre 

mais comumente localizada na linha média posterior; 

2 -  espasmo do esfíncter interno do ânus; e 

3 -  síndrome dolorosa característica (a dor é ativada pela defecação, 

seguida de uma atenuação transitória e inconstante de poucos 

minutos e uma mais intensa recrudescência durando 

eventualmente horas). 

A fissura anal se localiza principalmente na linha média posterior (66-

86%) 7. As lesões anteriores representam 20-25% dos casos em mulheres 

21,22 e mais raramente 5-8% nos homens. Ainda são relatados em torno de 2-



Revisão da literatura 

 

8

10% dos casos com localização dupla (anterior e posterior) e a freqüência de 

2% para localização lateral2. 

Pode ocorrer em todas as faixas etárias, mas acomete principalmente 

adultos com idade entre 20 e 60 anos8. 

Clinicamente, são conhecidos dois estágios da fissura anal: estágio 

agudo e crônico. A fissura anal aguda tem a aparência de um ferimento 

superficial na anoderme, apresentando um processo inflamatório 

pronunciado ao seu redor e está associada principalmente a etiologia 

traumática. A hipertonia esfincteriana também é observada20.  

A fissura crônica representa aquela que se mantém resistente ao 

tratamento conservador com medidas higienodietéticas, por mais de seis 

semanas 3,20,21,22. Freqüentemente, a fissura crônica está associada a papila 

anal hipertrófica e plicoma sentinela, sendo possível identificar uma 

ulceração linear profunda com endurecimento de suas margens e 

visualização de fibras do esfíncter interno do ânus na base da ferida 23. 

A incidência da doença conforme o sexo, segundo Lock e 

Thompson24 e Gough e Lewis25 varia de 52 a 58% em homens e 42-48% em 

mulheres, demonstrando estar ligeiramente aumentada entre os indivíduos 

do sexo masculino. 
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2.2   Fisiopatologia da fissura anal 

 

A freqüência de variáveis clínicas entre os indivíduos com fissura anal 

é multifatorial de acordo com a casuística considerada. Associadamente os 

estudos fisiopatológicos incluindo aspectos anatômicos ou provenientes de 

avaliações especializadas como a dopplerfluxometria são escassos. 

Como  resultado, a fisiopatologia da fissura anal encontra-se ainda 

parcialmente esclarecida2.  

Historicamente, a origem da fissura anal era atribuída ao trauma ao 

canal anal produzido pela passagem de fezes endurecidas. O trauma inicial 

pode ser secundário à passagem de fezes ressecadas, fezes liquefeitas, 

infecções da cripta de Morgagni, coito anal e após hemorroidectomia ou 

outras operações anais2. A constipação parece ser um fator 

desencadeador importante da fissura anal. Atribuiu-se por longo tempo à 

constipação um fator causal quase que universal na origem da fissura anal. 

A despeito da complexidade que pode estar envolvida na definição clínica 

de constipação entre as diversas casuísticas que podem ser escolhidas na 

literatura, há evidência de que apenas 25% dos pacientes com fissura anal 

apresentam queixas relacionadas à consistência fecal22,26. 

Associadamente, sabe-se que a normalização do hábito intestinal e a 

diminuição da consistência fecal não são suficientes para impedir a 

cronificação da fissura e mais: pacientes portadores de quadros diarréicos 

podem também apresentar este tipo de afecção27. 
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A localização preferencial da fissura anal na linha média posterior 

intrigou pesquisadores e especialistas envolvidos no manejo dessa afecção 

por muito tempo. Restam dúvidas sobre se a localização preferencial da 

fissura anal na linha média posterior resulta de variáveis de origem clínica, 

anatômica ou fisiológica. 

Segundo a hipótese de alguns autores11,28,29, o aspecto elíptico do 

esfíncter externo do ânus proporciona menor suporte à vascularização do 

canal anal em seu eixo ântero-posterior, tornando esta região mais 

suscetível a traumas.  

Em 1989, Klosterhalfen et al.10 foram os pioneiros na demonstração 

do conjunto de evidências que atribuem à isquemia vascular na região 

posterior do canal anal o fator etiológico principal para o aparecimento da 

fissura anal e que constituem o entendimento moderno sobre a fisiopatologia 

da fissura anal crônica. Ao realizar estudos de dissecção da artéria retal 

inferior em cadáveres, Klosterhalfen et al.10 demonstraram maior escassez 

no sistema capilar localizado na comissura anal posterior.  

Dez anos depois, Lund et al.9 estudaram a distribuição do suprimento 

vascular na anoderme de oito cadáveres. Verificaram que o número de 

arteríolas nos espaços subanodérmicos do quadrante posterior do canal anal 

era menor do que a densidade arteriolar verificada nos outros quadrantes do 

canal anal. 

Schouten et al.30 proporcionaram a contrapartida fisiológica da 

observação anatômica levada a cabo por Klosterhalfen et al.10  e Lund et al.9 
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ao se utilizarem da fluxometria com laser no canal anal. Empregando essa 

modalidade diagnóstica, observaram menor irrigação arterial na região 

posterior do anoderma.   

A hipertonia do músculo esfíncter interno do ânus verificada ao exame 

proctológico e à eletromanometria nos pacientes com fissura anal é comum. 

Estudos manométricos demonstraram que a maioria dos pacientes com 

fissura anal crônica apresentaram aumento da pressão de repouso do canal, 

achado consistente com a contração crônica do esfíncter interno anal31,32,33,34. 

Procurando demonstrar a base fisiopatológica do sucesso associado 

ao tratamento cirúrgico da fissura anal por meio da esfincterotomia anal, em 

1996, Schouten et al.8, empregando a técnica de dopplerfluxometria com laser 

puderam mensurar aumento do fluxo sanguíneo na região posterior do canal 

anal após esfincterotomia lateral lançando evidência em favor do papel da 

hipertonia do músculo esfíncter interno do ânus na origem da isquemia da 

região dorsal do canal anal. De acordo com estes autores subentende-se que 

existe correlação inversa entre as pressões anais de repouso e a intensidade 

do fluxo sangüíneo na anoderme: quanto maior a pressão, menor o fluxo.  

Pesquisadores interessados em estudar a  fisiopatologia da fissura 

anal crônica se debruçaram sobre a origem da hipertonia primária que leva à 

isquemia e que por sua vez representa a causa da fissura anal crônica. Há 

evidências de que a redução do fluxo sanguíneo para anoderme pode ser 

promovido pela associação de disfunção celular endotelial com redução na 

síntese do óxido nítrico35.  
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2.3  Regulação do tônus do esfíncter interno do ânus 

 

Existem três fatores relacionados ao tônus e função do esfíncter interno 

do ânus que refletem a especialização desta musculatura36. São eles: 

1)  o tônus miogênico intrínseco ,  

2)  o sistema nervoso entérico, e 

3)  o sistema nervoso autonômico. 

O tônus miogênico intrínseco é espontâneo e depende do cálcio 

extracelular que penetra nas células via canais de cálcio L-type 37. 

O sistema nervoso entérico é conhecido como “terceira divisão” do 

sistema nervoso autonômico. Os gânglios neurais estão localizados nos 

plexos de Auerbach e Meissner, na parede intestinal, e são responsáveis 

tanto pela peristalse como pelos reflexos locais como o reflexo inibitório reto-

anal. Estes nervos são não-adenérgicos e não-colinérgicos (NANC), pois 

nem a acetilcolina nem a atropina bloqueiam sua atividade36. Até o 

momento, o principal neurotransmissor do sistema nervoso entérico é o 

óxido nítrico. O óxido nítrico relaxa o esfíncter interno do ânus36. Essa ação 

é bloqueada pela n-nitro-L-arginina (um inibidor da síntese do óxido nítrico) e 

é estimulada pela L-arginina (precursor do óxido nítrico). A presença do 

óxido nítrico nos neurônios do plexo mioentérico retal e do canal anal foi 

identificada por técnicas de imunohistoquímica38. 
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O sistema nervoso autonômico afeta a contração e relaxamento do 

esfíncter interno via fibras pós-ganglionares simpáticas e parassimpáticas. 

Não está muito claro como estas fibras funcionam, mas elas agem 

diretamente na musculatura lisa e indiretamente nos nervos do sistema 

nervoso entérico. Existe uma relativa dominância do sistema simpático sobre 

o parassimpático, levando a um estado tônico de repouso do esfíncter 

interno do ânus. 

 

 

2.4  Propriedades neuromiogênicas do músculo esfíncter 

interno do ânus 

 

O relaxamento (inibição da contração) da musculatura do esfíncter 

interno do ânus pode ser promovido pela estimulação de neurônios entéricos 

não-adrenérgicos não-colinérgicos (NANC), receptores muscarínicos 

parassimpáticos, β-adreno-receptores simpáticos e pela inibição da entrada de 

cálcio nas células. A contração esfincteriana depende da elevação do cálcio 

citoplasmático e pelo aumento na estimulação simpática α-adrenérgica39. 

O esfíncter interno do ânus recebe inervação simpática via plexo 

pélvico (ou hipogástrico inferior). A inervação parassimpática é oriunda do 

primeiro, segundo e terceiro segmentos sacrais pelo plexo pélvico. Parece 

haver uma atividade simpática excitatória contínua contribuindo para a 
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manutenção do tônus do esfíncter interno anal, mas a precisa interação 

entre neurônios entéricos e parassimpáticos não está bem definida. E 

também existe um componente miogênico que contribui para o tônus basal 

do esfíncter interno do ânus. 

Gaskell39 foi o pioneiro em investigar a contribuição adrenérgica sobre 

o tônus de repouso do esfíncter interno do ânus. Em 1920, Gaskell39 sugeriu 

que a inervação simpática produzia efeito excitatório no esfíncter interno do 

ânus e que a inervação parasimpática produzia efeito inibitório sobre este 

esfíncter. Learmonth40 em 1929 confirmou sua teoria ao investigar cães 

anestesiados, ao induzir um estimulo elétrico sobre o tronco simpático 

lombar e sobre os nervos hipogástricos resultando em contração do esfíncter 

interno anal. A partir destes autores, vários outros estudos in vivo e in vitro 

foram realizados usando tanto catecolaminas quanto nitro-substâncias com 

o intuito de avaliar seus efeitos no esfíncter interno do ânus e tentando 

identificar seus métodos de ação. 

Em 1979, Burleigh et al.41 identificaram os mecanismos responsáveis 

pela resposta do esfíncter interno anal à estimulação elétrica e colinérgica, 

ao estudar fragmentos do esfíncter interno anal de pacientes submetidos a 

procedimento cirúrgico. Burleigh41 observou que ocorria um relaxamento do 

esfíncter interno do ânus via receptores muscarínicos em neurônios NANC. 

Como o transmissor inibitório predominante não-adrenérgico não-colinérgico 

no esfíncter interno anal foi identificado como óxido nítrico, pareceu que a 

acetilcolina provocava o relaxamento do esfíncter interno do ânus ao 
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estimular a síntese e liberação de óxido nítrico. Este mesmo autor também 

demonstrou que o betanecol, um agonista colinérgico que estimulava 

relativamente receptores muscarínicos provocava relaxamento do esfíncter 

interno do ânus, achado este consistente com a observação de Gutierrez e 

Shoh na qual a injeção de betanecol reduzia a pressão basal anal por 

estímulos dos receptores muscarínicos inibitórios. A estimulação elétrica 

geralmente causa relaxamento do esfíncter anal por estimulação deste 

mesmo nervo entérico inibitório NANC. 

O sistema nervoso entérico foi definido por Langley e Anderson 42 

como a terceira divisão do sistema nervoso autonômico que recebe 

influência do sistema simpático e parassimpático. Ele se comporta como 

uma entidade à parte entre o trato gastrointestinal e compreende os plexos 

submucosos interno e externo43, o plexo mioentérico de Auerbach e o plexo 

subseroso, todos ganglionares44. Existem também plexos aganglionares 

como o plexo muscular profundo e conexões na submucosa e lâmina própria 

da mucosa. Langley demonstrou diferença histológica entre neurônios 

entéricos e neurônios de gânglios autonômicos42. Ele também demonstrou 

que as conexões entre as fibras do sistema nervoso central e dos neurônios 

entéricos diferem das conexões das fibras do sistema nervoso central e de 

gânglios periféricos. Especificamente, ele notou grande discrepância entre o 

pequeno número de fibras nervosas provenientes do intestino e grande 

número de células nervosas entéricas. Ele ainda ressaltou a existência de 

vias complexas reflexas do sistema nervoso entérico que funcionam como 

aferentes e eferentes ou interneuronais. Estes constituem os componentes 
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nervosos necessários para coordenar atividades oriundas do plexo 

intramural, como por exemplo o reflexo inibitório reto-anal. 

Numerosos neurotransmissores entéricos foram identificados, muitos 

dos quais liberados pelos mesmos neurônios. A liberação destes transmissores 

é afetada pela modulação neural pré e pós-sinápticas. A existência de 

neurônios inibitórios entéricos NANC foi sugerida em 1895 por Langley e 

Anderson42. A musculatura circular do esfíncter interno anal relaxa via 

nervos inibitórios não-adrenérgicos e não-colinérgicos quando expostos à 

estimulação elétrica45. 

Existe pesquisa intensiva sobre a responsabilidade dos 

transmissores intramurais NANC em induzir o relaxamento do esfíncter 

interno anal observado na distensão retal. Os transmissores noradrenalina, 

acetilcolina, prostaglandinas E2 e F2a, 5-hidroxitriptamina (5-HT) e 

dopamina tem sido consideradas como mediadores do reflexo inibitório 

reto-anal41. Nas duas últimas décadas, tem-se concentrado estudos com 

adenosina trifosfato (ATP), peptídeo intestinal vasoativo (VIP), e óxido 

nítrico e nas suas ações mediadoras do reflexo inibitório reto-anal, já que 

ambos agem juntos mediando co-transmissão inibitória entérica em outras 

áreas do trato digestivo: 

1)  AdenosinaTrifosfato (ATP) – apesar de ação inibitória em outros 

segmentos do trato digestivo, não há evidência de sua ação no 

esfíncter interno anal. 
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2)  Peptídeo intestinal vasoativo (VIP) – Neurônios VIP foram 

localizadas no esfíncter interno anal, e o VIP é encontrado na 

corrente venosa do reto após estimulação neural46,47.. Apesar 

disto, sua ação antagonista falha ao não inibir completamente o 

relaxamento do esfíncter interno anal em resposta a baixos níveis 

de estimulação neural. 

3)  Oxido nítrico – O’ Kelly e colaboradores38 apresentaram dados 

morfológicos sugerindo que na região anorretal a formação de 

óxido nítrico contém neurônios e este processo tem 

características apropriadas para funcionar como nervo motor 

inibitório entre reto e canal anal. Bult et al.48 demonstraram 

liberação de óxido nítrico de nervos NANC. O óxido nítrico, ativa o 

guanilato ciclase aumentando a produção de guanosina 3’5’ 

monofosfato cíclico (cGMP) e o relaxamento da musculatura lisa 

anal. O óxido nítrico é importante no reflexo inibitório reto-anal 

mas outros transmissores também têm sua função e ação. 

A estimulação autonômica e entérica são responsáveis por regular a 

contração da musculatura lisa do esfíncter interno do ânus. A contração do 

esfíncter interno do ânus é traduzida clinicamente pela elevação do tônus de 

repouso anal. 

A contração muscular é regulada pelas alterações nos níveis de cálcio 

citoplasmático. A musculatura lisa difere da musculatura estriada pela 

maneira com que os elementos contráteis são ativados. As principais 

proteínas contráteis em ambos os tipos musculares são representadas pela 



Revisão da literatura 

 

18

actina e miosina, cujos componentes estruturais são os filamentos que 

diferem entre si. 

Na musculatura lisa, a regulação do cálcio é afetada pelas várias 

proteínas reguladoras, inclusas aí a miosina, calmodulina, caldesmolina e 

calponina. A entrada do cálcio nas células ocorre tanto pelas “alterações de 

gradiente” tanto pelos canais via receptores ou então via inositol trifosfato 

pelo retículo sarcoplasmático. 

O cálcio se liga a calmodulina e ativa a miosina induzindo fosforilação 

dos canais reguláveis de miosina. A actina é ativada pela caldesmolina, e a 

miosina fosforilada então atua na actina, e como resultado desta associação 

é produzida a tensão. A defosfoliração da miosina induz tanto o relaxamento 

e pode permitir o “estado lático” que é definido como um estado de 

contração prolongada na musculatura lisa. O mecanismo preciso responsável 

pela manutenção do tônus muscular não é totalmente explicado. 

O relaxamento da musculatura lisa ocorre quando há uma diminuição 

do cálcio citoplasmático. Este também ocorre por meio de um mecanismo 

similar ao da contração. Estudos in vitro com esfíncter interno anal de porcos 

(suínos) demonstraram que o tônus e a atividade espontânea são 

dependentes do cálcio extracelular e pelos fluxos através da membrana 

plasmática enquanto agonistas induzem contração de acordo com a 

liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático37. Ao se entender o 

mecanismo que mantém o tônus e a contração muscular e sua relação com 

o cálcio celular, pode-se ajudar no tratamento de anormalidades de 

contração da musculatura lisa. 
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2.5  Considerações sobre o tratamento cirúrgico da 

fissura anal 

 

Na falha do tratamento medicamentoso com persistência dos 

sintomas, o tratamento cirúrgico deve ser oferecido. A presença da tríade 

clássica de fissura anal crônica pode, segundo alguns, justificar a indicação 

para o tratamento cirúrgico49.    

As opções para o tratamento cirúrgico da fissura anal incluem:  

• dilatação anal,  

• fissurectomia, 

• esfincterotomia, e 

• anoplastia. 

 
2.5.1  Dilatação anal 

O método de tratamento da fissura anal por meio da dilatação anal 

digital já era utilizado para o tratamento de outras afecções anorretais e foi 

introduzido no século XIX50. O primeiro relato sobre o uso da dilatação anal 

para o tratamento da fissura anal foi realizado em 183851. 

A técnica pode variar significativamente porém envolve mais 

frequentemente a introdução de quatro dedos do cirurgião no canal anal por 

cerca de 2-4 minutos. A despeito de levar a uma esfincterotomia não-
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controlada por princípio e subseqüente lesão difusa dos músculos 

esfíncteres anais, em 1964, Watts et al.51. As taxas de cura variam entre 40 

e 70% e a recidiva pós-operatória varia entre 2,2 e 56,5% 52,53,54.  

Até recentemente, a ocorrência e magnitude da incontinência anal 

após dilatação anal era razoavelmente desconhecida ou subestimada. 

Lindsey et al.23 relataram incidência de incontinência para gases pós-

dilatação entre 18 e 27% em estudo retrospectivo e em estudo 

prospectivo, essa ocorrência foi estimada entre 0 e 25%. Nielsen et al.55 

avaliaram a técnica da dilatação anal por ultrassonografia endoanal e 

identificaram defeitos esfincterianos em 65% dos pacientes submetidos 

ao método. Os mesmos autores observaram incontinência leve em 12,5% 

dos casos.  

Uma alternativa ao método de dilatação anal digital foi proposta por 

Renzi et al.56. Esses autores avaliaram prospectivamente 33 pacientes 

submetidos à dilatação por meio de balão pneumático. Obtiveram sucesso 

em 94% dos pacientes e recidiva de 3%. Contudo, não identificaram defeito 

esfincteriano importante. Em 200857, os mesmos autores conduziram novo 

ensaio prospectivo randomizado ao compararem 24 pacientes com fissura 

anal submetidos a dilatação pneumática com balão a 25 pacientes 

submetidos a esfincterotomia lateral. Verificaram que a ocorrência de 

cicatrização da fissura foi similar nos dois grupos. A ultrassonografia 

endoanal realizada antes e após os tratamentos não identificou lesão 

esfincteriana nos pacientes submetidos a dilatação com balão e, mais 
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importante, a ocorrência de incontinência anal após esfincterotomia foi de 

16% e foi nula após a dilatação por balão. 

A indicação da dilatação anal digital ou instrumental como forma de 

tratamento da fissura anal nos dias atuais merece revisão. Certamente é 

difícil estimar o grau de lesão muscular resultante da aplicação do 

procedimento conforme realizado por diferentes cirurgiões em diferentes 

lugares do mundo. No entanto, parece razoável admitir que pacientes com 

indicação de tratamento cirúrgico podem ser submetidos a procedimentos 

associados a menor risco de incontinência anal pós-operatória como por 

exemplo, a dilatação pneumática cuja eficácia,  recente evidência atestou57. 

 

2.5.2  Fissurectomia 

A fissurectomia é a ressecção da fissura anal. Em 1833, 

provavelmente Dupuytren apud Ray58 instituiu a realização de incisão da 

fissura anal para alívio da dor. Posteriormente tentou a realização da 

fissurectomia. Várias opções técnicas já foram descritas incluindo tesoura59 

ou diatermia60. Alguns autores advogam o fechamento da ferida 59 enquanto 

outros preferem a cicatrização por segunda intenção60. 

Não existem até o momento ensaios prospectivos com o objetivo de 

avaliar o emprego da fissurectomia isolada no tratamento da fissura anal 

quer seja isoladamente ou em associação com outros tratamentos. 
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Este método não é mais utilizado como procedimento único e 

definitivo pois resulta em maior dor pós-operatória e menor taxa de cura 

quando comparada a esfincterotomia. Associado aos fatos acima, leva a 

formação de ferida maior que a inicial e provavelmente a piora da hipertonia 

esfincteriana 2. 

 

2.5.3 Esfincterotomia 

A secção cirúrgica parcial do músculo esfíncter interno do ânus 

representa a opção de tratamento cirúrgico mais eficaz no manejo dos 

pacientes com fissura anal crônica. Coube a Eisenhammer 61 divulgar a 

realização da esfincterotomia lateral em 1951. Notaras62, em 1969, propôs 

modificação técnica na realização do procedimento. 

A esfincterotomia lateral apresenta elevadas taxas de sucesso para a 

cura da fissura anal crônica. Leva a taxas de cicatrização que podem atingir 

95% 63,64,65. 

Há evidência científica razoável acerca da superioridade da 

esfincterotomia lateral em relação a algumas modalidades de tratamento 

clínico farmacológico12. (Tabela 1). 
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Tabela 1 -  Experiências comparando os resultados do tratamento clínico e da  

esfincterotomia lateral no manejo da fissura anal crônica (ensaios 

clínicos randomizados 

Autor N Regime Sucesso 

Richard et al.66, 2000 82 38 Esfincterotomia lateral 

44 Gliceril trinitrato 0,25% 

90% 

30% 

Evans et al.67, 2001  60 27  Esfincterotomia lateral 

33 Gliceril trinitrato 0,2% 

97% 

61% 

Mentes et al.65, 2003 101 50 Esfincterotomia lateral 

51 Toxina botulínica 20-30 U 

98% 

74% 

Parellada68, 2004 54 27 Esfincterotomia lateral 

27 Dinitrato isosorbida 

96% 

67% 

Arroyo et al.69, 2005 80 40 Esfincterotomia lateral 

40 Toxina botulínica 25U 

92,5% 

45% 

Oettle et al.70, 1997 24 12 Esfincterotomia lateral interna 

12 Giceriltrinitrato 1,5 mg 3x dia 

100% 

83% 

Zuberi et al.71, 2000 49 Esfincterotomia lateral interna 

Gliceriltrinitrato 0,2% 

Gliceriltrinitrato 10 mg 

92% 

67% 

63% 

 

A ocorrência de distúrbios da continência após a esfincterotomia 

lateral varia significativa e amplamente entre 0% 72,73 até 50% 5,65,74. Os 

resultados variáveis podem ser resultados de diferenças na técnica cirúrgica 

ou no conceito de incontinência e, finalmente, na duração do seguimento. A 

ocorrência de incontinência fecal após esfincterotomia lateral aberta e 
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fechada parece não diferir significativamente 63,75,76. Há evidências de que a 

extensão da esfincterotomia até um limite cranial que corresponda ao ápice 

da fissura leve a maior risco ocorrência de escape fecal77.  

Ao que parece, a maioria dos pacientes que evolui com distúrbios 

da continência, os desenvolve dentro das primeiras semanas após a 

cirurgia. As taxas de recuperação da continência variam significativamente 

entre os estudos. Conforme observado por Nyam e Pemberton em 19995, 

a ocorrência de distúrbio da continência cai de 45% na primeira semana 

de cirurgia para 11,5% após um mês. No entanto, na observação 

realizada por Rotholtz et al.78 em 2005, a ocorrência global de 10,5% de 

distúrbio da continência após esfincterotoma não se modificou com o 

seguimento (66,6 meses). 

Em 2005, Casillas et al.79 conduziram um estudo interessante, uma 

revisão de pacientes operados por meio de esfincterotomia lateral, e 

compararam a ocorrência de distúrbios da continência conforme analisado a 

partir de prontuário médico e de questionários enviados pelo correio aos 

pacientes. A análise dos prontuários dos pacientes revelou taxa de 2,8% 

de  incontinência para fezes, e de 4,4% de incontinência para gases. 

O  questionário postal mensurou as respectivas taxas como de 28,7% e 

31,5%. Conforme dados da avaliação postal, distúrbios persistentes da 

continência fecal atingiam cerca de um terço dos pacientes. Esse resultado 

vem corroborar a noção comum de que a incidência da incontinência fecal 

também é subestimada após tratamento cirúrgico da fissura anal.  
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Vários autores procuraram identificar fatores de risco para o 

aparecimento da incontinência anal pós-operatória para os quais há evidência 

de menor ou maior qualidade disponível na literatura. A subjetividade na 

determinação da quantidade de músculo esfíncter interno do ânus a ser 

seccionada pelo cirurgião parece resultar em maior risco de incontinência anal 

33,80. Em um ensaio prospectivo de pacientes submetidos a esfincterotomia 

lateral81, demonstrou-se que as mulheres são mais suscetíveis à ocorrência 

de lesões esfincterianas do que os homens dada a menor extensão do canal 

anal e esfíncteres anais femininos80. A  incontinência anal após 

esfincterotomia também parece ser mais comum nos pacientes sem 

hipertonia esfincteriana como nos pacientes idosos e nas mulheres no pós-

parto assim como nos pacientes com diagnóstico de diarréia crônica ou 

síndrome do intestino irritável com predominância de diarréia os quais podem 

ser mais susceptíveis a episódios de incontinência anal devido à presença 

mais freqüente de fezes líquidas no interior do reto desses pacientes. 

É bastante razoável que a eletromanometria anorretal e a 

ultrassonografia endoanal sejam oferecidas no pré-operatório de pacientes 

com risco aumentado de incontinência anal como nas mulheres multíparas e 

naqueles indivíduos com suspeita ou diagnóstico de lesão esfincteriana3. 

A despeito do risco de distúrbio persistente da continência anal conforme 

demonstrado por Casillas et al.79, a esfincterotomia lateral oferece a melhor 

taxa de cicatrização e é bastante superior quando comparada a várias 

modalidades de tratamento clínico farmacológico que serão discutidas 

adiante (Tabela1). Associadamente, vem sendo demonstrado de forma 

consistente que o procedimento leva a melhora na qualidade de vida 82,83.  
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2.5.4  Anoplastia 

O emprego de anoplastias para o tratamento cirúrgico da fissura anal foi 

descrito primeiramente em 196884. Altas taxas de infecção e deiscência do flap 

resultando em altas taxas de insucesso levaram à redução do entusiasmo com 

a técnica. No entanto, a aquisição de experiência com o método associada ao 

expediente de mobilizar pele sobreposta a uma boa camada de tecido celular 

subcutâneo pode melhorar os resultados associados a essa operação 

especialmente para os pacientes sem hipertonia ou mesmo portadores de 

lesão esfincteriana pregressa e com fissura anal crônica. 

Os pacientes portadores de pressão de repouso normal ou diminuída 

são candidatos à realização de procedimentos cirúrgicos alternativos onde a 

secção parcial do músculo esfíncter interno do ânus não esteja incluída. Dentre 

as diversas formas de anoplastia que podem ser oferecidas para esse seleto 

grupo de pacientes, Samson et al.85 instituíram a realização de anoplastias V-Y 

e Nyam et al.86 e Singh et al.87 propuseram o avanço de retalho mucoso. 

 

 

2.6 Modalidades de tratamento clínico farmacológico da 

fissura anal 

 

Há evidência de que o tratamento conservador utilizando a 

combinação de medidas higienodietéticas (banho de assento e agentes de 

formação de bolo fecal),uso de analgésicos orais e anestésicos locais 
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promove a cicatrização da fissura aguda em até 80% dos casos88. Já a 

utilização dessas medidas em fissura crônica leva à cicatrização em 

somente 40 a 60% dos casos 25,30.  

Com a não-cicatrização após medidas conservadoras, deve-se então 

lançar mão de alternativas com o intuito de reduzir a pressão de repouso do 

esfíncter interno do ânus e melhorar a vascularização no leito da fissura. 

Desde o início da última década do século passado3, opções de 

tratamento farmacológico da fissura anal crônica vem se desenvolvendo. 

Essas opções envolvem terapia tópica, oral ou por injeção local. A maior 

vantagem do tratamento clínico farmacológico sobre as opções de 

tratamento cirúrgico é a possibilidade nula de dano esfincteriano e, por 

conseqüência, ausência de dano permanente sobre a continência anal. 

Os avanços dos estudos de neurofisiologia e a preocupação cada vez 

mais freqüente com a origem e tratamento dos distúrbios de continência 

observados após as esfincterotomias, novos agentes farmacológicos são 

desenvolvidos e cada vez mais frequentemente utilizados com o intuito de 

realizar uma “esfincterotomia química” como alternativa clínica inicial antes 

do tratamento cirúrgico. O desafio da esfincterotomia química é reduzir de 

forma eficaz e mais duradoura a pressão de repouso do músculo esfíncter 

interno do ânus.  

Dentre as medicações utilizadas podemos citar: nitratos, toxina 

botulínica, bloqueadores dos canais de cálcio, agonistas muscarínicos, 

antagonistas adrenérgicos,L-arginina e inibidores da fosfodiesterase.  
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2.6.1 Nitratos 

A propriedade de relaxamento da musculatura lisa produzida por 

nitratos vem sendo usada empiricamente no tratamento da angina e 

hipertensão há mais de um século. Os nitratos são substâncias doadoras 

(pró-drogas) de óxido nítrico, que por sua vez são neurotransmissores 

responsáveis pelo relaxamento do esfíncter interno do ânus36.  O 

gliceriltrinitrato (nitroglicerina) e o dinitrato de isosorbida são os compostos 

mais utilizados em estudos clínicos.  

Lund e Scholefield em 199626 demonstraram que ocorre liberação 

de óxido nítrico como resposta a estímulos não-adrenérgicos ou de 

neurônios não-colinérgicos do esfíncter interno do ânus. A utilização 

tópica do nitrato resulta em diminuição das pressões anais de repouso e 

melhora da microcirculação na anoderme, demonstrada por laser 

dopplerfluxometria 89,90.  

A evidência científica acerca do uso de nitratos para o tratamento da 

fissura anal é razoável e envolve ensaios clínicos randomizados com 

placebo e com outros mediadores farmacológicos do relaxamento do 

esfíncter anal12. Como resultado, nitratos tópicos tronaram-se a primeira 

linha de tratamento da fissura anal crônica em muitos países e lugares. 

Inicialmente, a concentração de 0,2% era utilizada e tornou-se a 

concentração padrão na prática clínica. Há algumas dificuldades quando se 

contemplam os resultados dos diversos ensaios clínicos disponíveis. Dentre 

as razões para dificuldade na comparação dos resultados ressaltam-se a 
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dificuldade na determinação da quantidade aplicada, do local da aplicação e 

sobretudo sobre a real composição do creme, pomada ou gel contendo o 

princípio ativo que são obtidos em farmácias de manipulação 91. 

Habr-Gama et al.92 utilizaram o gliceril trinitrato 0,2% em 75 pacientes 

dos quais 22,6% possuíam fissura anal crônica e observaram cicatrização 

em 58,8% da casuística. Destes pacientes houve recidiva em 32% do 

pacientes e cefaléia em 28%. 

Schouten et al.93 empregaram o dinitrato de isosorbida em 34 

pacientes com taxa de cicatrização de 88,2% e recidiva em 7% dos casos. 

Na tabela 2 estão resumidos ensaios clínicos randomizados 

comparando nitratos a outros métodos de tratamento tópico. Ao se comparar 

o uso de nitratos e lidocaína, a taxa de cicatrização se mostrou maior com o 

uso do nitrato94. O sucesso do tratamento também se tornou bem diferente 

ao se comparar nitrato com placebo variando de 36 a 70% no grupo que 

empregou nitrato e entre 8 e 52% no grupo placebo 89,95,96,97,98. Em pelo 

menos um estudo, a nitroglicerina se mostrou superior ao uso da nifedipina 

99 e inferior ao uso da toxina botulínica100. Em relação ao tratamento com 

bloqueadores de canais de cálcio que serão revistos adiante, há evidência 

de que a eficácia pode ser similar101 porém os nitratos apresentam 

ocorrência mais freqüente de efeitos adversos representados principalmente 

por cefaléia e hipotensão postural3.  
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Tabela 2 -  Ensaios clínicos randomizados com nitratos tópicos ou transdérmicos 

para o tratamento da fissura anal 

Autor N Tratamento Sucesso Recidiva Cefaléia

Bacher et al.94, 1997 35 Glicerilnitrato 0,2%
Lidocaína 2% 

80% 
40% 

 20% 
0% 

Lund e Scholefield89, 1997 80 Glicerilnitrato 0,2%
Placebo 

68% 
8% 

8% 
0% 

57% 
17% 

Keneddy et al.95, 1999 43 Glicerilnitrato 0,2%
Placebo 

46% 
16% 

 29% 
21% 

Altomare et al.96, 2000 119 Glicerilnitrato 0,2%
Placebo 

49% 
52% 

19% 34% 
8% 

Carapeti et al.97, 1999 70 Glicerilnitrato 0,2 a 
0,6% 
Placebo 

67% 
32% 

25% 
43% 

72% 
27% 

Bailey et al.102, 2002 304 Glicerilnitrato 0,1 a 
0,4% 
Placebo 

50% 
50% 

 3% 

Scholefield et al.103, 2003 200 Glicerilnitrato 0,1 a 
0,4% 
Placebo 

36-57% 
24% 

 32% 
13% 

Werre et al.98, 2001 37 Dinitrato de 
isosorbida 1% 
Placebo 

85% 
35% 

12% 
33% 

45% 
18% 

Zuberi et al. 71, 2000 37 Glicerilnitrato 0,2%
Nitroglicerina 
Patch 10mg 

67% 
63% 

 72% 
63% 

Ezri et al. 99, 2003 52 Glicerilnitrato 0,2%
Nifedipina0,2% 

58% 
89% 

  

Brisinda et al.100, 1999 50 Glicerilnitrato 0,2%
Toxina botulínica 
20 UI 

60% 
96% 

0% 
0% 

20% 
0% 

Kocher et al.104, 2002 60 Glicerilnitrato 0,2%
Diltiazem 2% 

86% 
77% 

7% 
0% 

59% 
26% 

Bielechi et al.105, 2003 43 Glicerilnitrato 0,2%
Diltiazem 2% 

86% 
90% 

14% 
14% 

33% 
0% 
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A mais recente revisão sistemática com metanálise sobre o 

tratamento não-cirúrgico da fissura anal foi publicada pela Colaboração 

Cochrane em 2006101. Foram analisadas 48 comparações entre diferentes 

agentes terapêuticos levadas a cabo em 53 ensaios clínicos randomizados. 

O gliceriltrinitrato (nitroglicerina) revelou-se significativamente (ainda que de 

forma marginal (48% vs. 37%; p< 0,004) melhor do que o placebo para a 

cicatrização de fissuras anais. 

 

2.6.2 Toxina Botulínica 

Neurotoxinas são metaloproteinases que penetram nos nervos 

periféricos e levam a comprometimento da função de proteínas 

relacionadas ao aparato de neuro-exocitose. Isso resulta na inibição da 

neurotransmissão e relaxamento muscular106. Jost e Shimringr107 foram 

os primeiros autores a relatar o uso da toxina botulínica para tratamento 

da fissura anal em 1994. 

A toxina botulínica, um tipo de neurotoxina produzida pela bactéria 

Clostridium botulinum, age bloqueando a terminação nervosa pré-sináptica 

na junção neuromuscular, causando uma denervação temporária do 

esfíncter anal que dura aproximadamente três meses108,109. Acredita-se que 

seu mecanismos de ação seja o bloqueio da transmissão neuromuscular de 

noradrenalina, como resultado levando a bloqueio simpático e levando ao 
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relaxamento do esfíncter interno do ânus110. O bloqueio resulta em melhora 

do espasmo esfincteriano que em alguns casos é suficiente para permitir a 

cicatrização da fissura anal. 

A toxina botulínica foi inicialmente investigada no tratamento da 

fissura anal em 1993 seguindo seu sucesso no tratamento de distúrbios 

associados a hipertonia de músculos esqueléticos111.  No entanto, um ensaio 

clínico randomizado não seria realizado até 1998112. 

O emprego da toxina botulínica requer injeção no esfíncter anal, e 

muito se discute sobre a dose ideal e o sítio exato da injeção. Maria et al.112 

sugerem dose de 15 a 20 unidades, Minguez et al.109 empregaram doses 

entre 10, 15 e 21 unidades e Trzcinski113 empregaram doses de 50 

unidades. As injeções têm sido realizadas em um único ponto ou em mais de 

uma localização. A necessidade de reinjeção nos casos de persistência (ou 

após tratamento cirúrgico) é descrita por Jost 108, além de outros autores em 

5-16% casos 103,114. 

Na tabela 3, são apresentados resultados da efetividade do 

tratamento com a toxina botulínica em comparação com outras terapias. 

 



Revisão da literatura 

 

33

Tabela 3 -  Resultados de ensaios clínicos empregando a toxina botulínica para o 

tratamento da fissura anal 

Autor N Tratamento Cicatrização 

Maria et al.112, 1998 46 Toxina botulínica 20U 

Placebo 

73% (100%) 

13% 

Brisinda et al.100, 1999 50 Toxina botulínica 20U / 

Gliceniltrinitrato 0,2% tópico 

96% 

60% 

Maria et al.115, 2000 50 Toxina botulínica 20U ant 

Toxina botulínica 20U post 

60% (80%) 

80% (100%) 

Lysy et al.116, 1998 30 Toxina botulínica 20U ant 

Toxina botulínica 20U 2,5mg 
dinitrato de isosorbida 

73% 

66% 

Brisinda et al.117, 2002 150 Toxina botulínica 20U  

Toxina botulínica 30U  

89% (100%) 

96% (100%) 

Colak et al.118, 2002  62 Toxina botulínica 50U ant 

Lidocaína tópica 

71% 

22% 

Arroyo et al.69, 2005 80 Toxina botulínica 20U  

Esfincterotomia 

45% 

92,5% 

Mentes et al.65, 2003 111 Toxina botulínica 0,3U/Kg 

Esfincterotomia lateral interna 

74% (87%) 

96% 

Siproudhis et al.119, 
2003 

44 Toxina botulínica 100U  

Placebo 

23% 

50% 

ant = injeção no esfíncter anal em posição anterior 

post = injeção no esfíncter anal em posição posterior 
 

As complicações associadas ao tratamento com a toxina botulínica 

são prolapso hemorroidário ou infecção subcutânea, hematoma anal, 

trombose perianal e incontinência leve transitória. Outro aspecto importante 

do tratamento com toxina botulínica envolve conhecer a eficácia a longo 

prazo do tratamento. Uma recente revisão de pacientes tratados revelou 
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resultados razoáveis a médio prazo com mais de 75% dos pacientes 

tratados livres de sintomas seis meses após a injeção108. No entanto, o 

seguimento a longo prazo desses pacientes revelou recidiva em 55% dos 

casos após 3 anos e em 41,5% dos casos após 42 meses69.Há pelo menos 

dois casos conhecidos de incontinência anal prolongada após injeção de 

toxina botulínica para o tratamento da fissura anal 120,121.  

 

2.6.3 Bloqueadores de canais de cálcio 

Os bloqueadores de canais de cálcio causam relaxamento de 

músculo liso por uma via diferente da dos nitratos. Eles impedem o fluxo de 

cálcio para o interior da célula muscular lisa impedindo a contração 

muscular. Embora exista algum envolvimento das correntes de sódio, a 

despolarização das células do músculo liso vascular é basicamente 

dependente do influxo dos íons de cálcio122.  

Existem pelo menos três mecanismos distintos responsáveis pela 

contração das células do músculo liso vascular. Primeiro, os canais de cálcio 

sensíveis à voltagem abrem-se em resposta à despolarização da membrana, 

e o cálcio extracelular diminui seu gradiente eletroquímico para a célula. 

Após o fechamento dos canais de cálcio, é necessário em período limitado 

de tempo antes que os canais posam abrir-se mais uma vez em resposta a 

um estímulo. Segundo, as contrações induzidas por agonistas que ocorrem 

sem despolarização da membrana resultam da hidrólise do fosfato inositol 
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da membrana, com a formação de trifosfato de inositol, que atuam como um 

segundo mensageiro para liberar cálcio intracelular do retículo 

sarcoplasmático123. Esta liberação de cálcio intracelular mediada por 

receptor deflagra o influxo de cálcio extracelular. Terceiro, os canais de 

cálcio operados pelo receptor permitem a entrada de cálcio extracelular em 

resposta à ocupação do receptor. 

Um aumento no cálcio citossólico provoca aumento da ligação de 

cálcio à proteína calmodulina. Por sua vez, o complexo calmodulina-cálcio 

ativa a cinase da cadeia leve da miosina, com conseqüente fosforilação da 

cadeia leve da miosina. Esta fosforilação promove interação entre actina e 

miosina e contração do músculo liso. Os bloqueadores de canal de cálcio 

inibem os canais de cálcio dependentes da voltagem do músculo liso 

vascular em concentrações significativamente mais baixas que as 

necessárias para interferir com a liberação de cálcio intracelular, ou para 

bloquear os canais de cálcio operados por receptor. Todos os bloqueadores 

dos canais de cálcio relaxam o músculo liso arterial, mas exercem pouco 

efeito na maioria dos leitos venosos, portanto não afetam significativamente 

a pré-carga cardíaca. 

Os efeitos de bloqueadores de canais de cálcio foram estudados in 

vitro pela primeira vez em 1996124. Após o sucesso do emprego de nitratos 

na prática clinica, ensaios clínicos empregando bloqueadores de canais de 

cálcio tópicos foram conduzidos empregando diidropiridinas (nifedipina) e 

benzotiazepinas (diltiazem).  
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2.6.3.1  Diltiazem 

Os bloqueadores dos canais de cálcio como diltiazem e nifedipina 

costumam inibir o tônus vascular da musculatura lisa e, assim como os 

nitratos, são comumente utilizados no tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica e angina cardíaca. Ambas as drogas possuem relativamente 

poucos efeitos colaterais e recentemente identificou-se seu efeito em 

diminuir as pressões anais de repouso do esfíncter interno anal com sua 

utilização tanto oral como tópica15,37,99. Esse grupo farmacológico se tornou, 

então, uma potente alternativa ao gliceriltrinitrato para o tratamento da 

fissura anal crônica. 

É importante salientar que o tempo de ação ou duração de ação da 

droga utilizada vai determinar o período de tempo no qual a perfusão 

vascular anal deve ter um incremento. Em relação ao diltiazem gel, Carapeti  

et al. 15 identificaram um tempo de cinco horas de redução das pressões de 

repouso do esfíncter interno anal em voluntários sadios15 demonstrando ser 

um período superior a outras drogas, incluindo gliceriltrinitrato. 

O diltiazem age sistemicamente e se poderia esperar que ele 

afetasse a pressão diastólica, a freqüência cardíaca e posteriormente a 

pressão sistólica do paciente. No entanto Jonas et al.125 observaram uma 

queda nestes parâmetros clínicos e os associou a ansiedade dos 

pacientes que usaram a droga, já que o mesmo grupo126  em 2001 não 

identificou previamente efeito sobre o sistema cardiovascular dos 

indivíduos estudados. 
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A concentração a 2% utilizada neste e em outros estudos se deu pela 

capacidade de reduzir as pressões de repouso anal sem causar efeito 

adverso significante15. 

Os bloqueadores dos canais de cálcio reduzem a contratilidade tanto 

dos miócitos cardíacos quanto da musculatura lisa ao inibir o fluxo do cálcio 

extracelular para dentro da célula127. Conseqüentemente, drogas como a 

nifedipina e o diltiazem foram utilizados para o tratamento de distúrbios da 

motilidade esofagiana com vários graus de sucesso. Coccia et al.128 em 

1991 utilizaram o diltiazem no tratamento da acalasia esofagiana.   

A maior vantagem terapêutica dos bloqueadores dos canais de cálcio 

é sua tolerância com a utilização tópica. Os principais efeitos colaterais 

conhecidos consistem em hiperemia local que ocorre em 2% a 10% dos 

casos104,129,130. A cefaléia ocorre em menor incidência ao ser comparada 

como gliceriltrinitrato em 5 a 26% dos casos 104,105. Apesar de seus efeitos 

promissores, ainda não existe uma formulação comercial e é necessária a 

manipulação em farmácia. 

Moreira et al. 131 utilizaram o diltiazem em 42 pacientes portadores de 

fissura anal crônica e obtiveram índice de cicatrização de 60%. Dezessete 

pacientes obtiveram insucesso com a utilização do tratamento e foram 

submetidos à procedimento cirúrgico. Ao final do tratamento, 48% dos 

pacientes estavam assintomáticos. 

Knight et al.129 utilizaram prospectivamente o gel de diltiazem em 71 

pacientes (64 com seguimento completo) com fissura anal crônica. Destes, 
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47 pacientes (73%) obtiveram sucesso com o tratamento. Dos 17 pacientes 

para os quais houve falha da técnica medicamentosa, oito foram submetidos 

a novo curso da medicação com sucesso. Dos sete pacientes com recidiva 

após re-tratamento, três foram novamente tratados com diltiazem com 

sucesso. No total, 59 de 66 pacientes foram tratados com sucesso pelo 

diltiazem após nove semanas de tratamento em média. 

Jonas et al.125 utilizaram o diltiazem tópico no tratamento de pacientes 

consecutivos e que haviam obtido insucesso em tratamento prévio com 

gliceriltrinitrato. Os autores avaliaram 39 pacientes (27 que completaram o 

tratamento com o gliceriltrinitrato e 12 que não haviam completado o 

tratamento). Obtiveram cura em 44% (12 pacientes) dos casos no grupo que 

completou o tratamento com gliceriltrinitrato e 58% (sete pacientes) de cura 

no grupo que não completou tratamento com gliceriltrinitrato. 

Kocher et al.104 randomizaram 60 pacientes para avaliação de efeitos 

adversos envolvendo diltiazem e gliceriltrinitrato. De 29 pacientes, 26 

completaram o tratamento com gliceriltrinitrato e de 31 pacientes submetidos 

ao tratamento com diltiazem, 22 completaram o tratamento. Não ocorreu 

diferença significativa em relação a cura da fissura ou melhora de 

sintomatologia em ambos os grupos. 

Bloqueadores de canais de cálcio exibem um perfil de segurança 

melhor quando comparados aos nitratos. Jonas et al 125 submeteram 39 

pacientes ao tratamento com diltiazem e observaram efeitos adversos em 

quatro (10%) pacientes: três apresentaram  dermatite perianal e um 
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apresentou cefaléia. Para 67 pacientes tratados com diltiazem por Knight et 

al.129 e que completaram seguimento, apenas cinco apresentaram efeitos 

adversos. Quatro apresentaram dermatite perianal e um apresentou cefaléia.  

Kocher et al.104 também estudaram a ocorrência de efeitos adversos 

com o uso do diltiazem em 31 pacientes. Treze pacientes apresentaram 

efeitos adversos. Oito tiveram cefaléia, três cursaram com prurido anal, três 

apresentaram distúrbios gastrointestinais (dor abdominal, náusea, vômito ou 

diarréia) e três apresentaram outros efeitos adversos não especificados. Ao 

compararem o diltiazem com o gliceriltrinitrato, Kocher et al.104 observaram 

que a utilização do diltiazem proporcionou menor incidência de efeitos 

adversos (13 vs. 21 pacientes). 

 

2.6.4 Agonistas muscarínicos  

A acetilcolina é o neurotransmissor endógeno das sinapses e junções 

neuroefetoras colinérgicas dos sistemas nervoso central e periférico. As 

ações deste transmissor são efetivadas pelos receptores colinérgicos 

nicotínicos e muscarínicos, que transmitem os sinais por mecanismos 

diferentes. Os receptores muscarínicos são encontrados principalmente nas 

células efetoras autonômicas inervadas pelos nervos parassimpáticos pós-

ganglionares. O termo parassimpatomimético refere-se aos efeitos dos 

agonistas nestes locais. Os receptores muscarínicos também estão 

presentes no cérebro, nos gânglios nervosos e em algumas células, como as 
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dos vasos sanguíneos que recebem pouco ou nenhuma inervação 

colinérgica. Os agonistas colinérgicos simulam os efeitos da acetilcolina 

nestes locais132. 

Os agonistas dos receptores colinérgicos muscarínicos podem ser 

divididos em dois grupos:  

1 -  acetilcolina e vários ésteres sintéticos da colina (dentre eles a 

metacolina, o carbacol e o betanecol) e  

2 -  alcalóides colinomiméticos de ocorrência natural (principalmente 

pilocarpina, muscarina e arecolina) e seus congêneres sintéticos. 

Além destes os agentes anticolinesterásicos e estimulantes  

ganglionares apresentam também ações parassimpaticomiméticas. 

 
A acetilcolina é um neurotransmissor do sistema nervoso autônomo; e 

possue duas ações, que foram designadas como nicotínica e muscarínica. 

Os receptores nicotínicos são canais iônicos controlados por ligantes e sua 

ativação causa um aumento rápido à permeabilidade celular ao sódio e ao 

cálcio, despolarização e excitação. Já os receptores muscarínicos 

pertencem a classe dos receptores acoplados a proteína G, e suas funções 

são mediadas pela interação com estas proteínas. As respostas dos 

agonistas muscarínicos são mais lentas, podendo ser excitatórias ou 

inibitórias e não estão necessariamente relacionadas às alterações da 

permeabilidade iônica. 
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Cinco receptores colinérgicos muscarínicos foram identificados por 

clonagem molecular, apresentando localizações anatômicas e 

especificidades químicas diversas, além de atuarem através de dois 

sistemas de sinalização de segundos mensageiros. São designados como 

M1, M2, M3, M4 e M5, de acordo com sua especificidade farmacológica.  Os 

receptores M1 são encontrados nos gânglios e em glândulas secretoras; os 

receptores M2 predominam no miocárdio e estão presentes também no 

músculo liso; os receptores M3 e M4 estão localizados no músculo liso e em 

glândulas secretoras. Todos os cinco subtipos são encontrados no sistema 

nervoso central. As funções básicas dos receptores são mediadas pelas 

interações com os membros da família da proteína G e por conseguinte, 

pelas alterações induzidas por esta proteína nas funções das diversas 

moléculas efetoras ligadas à membrana. Os subtipos M1, M3 e M5 ativam 

uma proteína G (conhecida como Gq/11), que é responsável pela 

estimulação da atividade de fosfolipase C. O resultado imediato é a hidrólise 

dos polifosfatos de fosfatidilinositol (que são componentes da membrana 

plasmática) para formar polifosfatos de inositol. Alguns dos isômeros do 

fosfato de inositol (principalmente inositol-1,4,5-trifosfato) causam a 

liberação do Ca+2 intracelular das reservas do retículo endoplasmático. 

Assim, esses receptores provocam fenômenos dependentes de cálcio, como 

contração do músculo liso e secreção. O segundo produto da reação de 

fosfolipase C (diacilglicerol) ativa a proteína cinase C (junto com o cálcio).  

Esse mecanismo desempenha uma função importante na modulação da 

função e nas fases subseqüentes da resposta funcional 133,134 
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Uma segunda via para mediação das respostas aos agonistas 

muscarínicos é estimulada pela ativação dos receptores M2 e M4. Estes 

receptores interagem com um grupo diferente de proteínas G (em especial 

as conhecidas como Gi e Go), com inibição subseqüente de adenil ciclase, 

ativação dos canais de K+ operados pelo receptor (no coração, por exemplo) 

e supressão da atividade dos canais de Ca+2 controlados pela voltagem em 

certos tipos de celulares. As conseqüências funcionais desses efeitos estão 

mais claras no miocárdio, onde a inibição da adenilciclase e ativação das 

condutâncias do K+ podem explicar os efeitos inotrópicos negativos da ACH 

(acetilcolina). 

Outros eventos celulares, como liberação do ácido aracdônico e 

ativação da guanil-ciclase, também podem resultar da ativação dos 

receptores muscarínicos; caracteristicamente, estas respostas são 

secundárias à produção de outros mediadores. 

 

2.6.4.1 Betanecol 

O betanecol é um éster carbamílico não substituído, totalmente 

resistente à hidrólise pela acetilcolinesterase (ACHE) ou colinesterase 

inespecífica, sendo assim sua meia-vida é longa podendo ser distribuída 

pelas áreas com pouca circulação sanguínea. A dilatação dos vasos 

sangüíneos pelos ésteres da colina é devida à presença dos receptores 

muscarínicos, principalmente do subtipo M3, apesar da falta de inervação 

colinérgica aparente na maioria dos vasos sangüíneos14. Os receptores 
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muscarínicos responsáveis pelo relaxamento estão localizados nas células 

endoteliais dos vasos; quando estes receptores são estimulados, as células 

endoteliais liberam o fator relaxante derivado do endotélio, ou óxido nítrico, 

que se difunde para as células musculares lisas adjacentes e produz seu 

relaxamento 135,136. A vasodilatação também pode ser produzida 

secundariamente pela ACH (acetilcolina), que inibe a liberação de 

noradrenalina pelas terminações nervosas adrenérgicas. Se o endotélio 

estiver lesado, a ACH, pode estimular receptores das células musculares 

lisas dos vasos sangüíneos e causar vasoconstrição. 

Os ésteres da colina são ainda capazes de produzir aumento do tônus, 

amplitude de contração e atividade peristáltica no sistema gastrointestinal, 

sem estimular a atividade secretora neste trato. O aumento da motilidade, 

pode, no entanto ser acompanhada de náusea, eructações, vômitos, cólicas 

intestinais e defecação. O betanecol , pode ainda, seletivamente no trato 

urinário aumentar a peristalse ureteral, contrair o músculo detrusor da bexiga, 

aumentar a pressão miccional voluntária máxima e reduzir a capacidade 

vesical. Além disso, o trígono e o esfíncter externo são relaxados. Nos 

animais com lesão experimental da musculatura vertebral ou raízes sacras, 

pode possibilitar o esvaziamento satisfatório da bexiga neurogênica.  

No trato gastrointestinal, os efeitos da acetilcolina são mediados por 

receptores nicotínicos e muscarínicos M1 que estão predominantemente 

localizados no plexo mientérico e receptores muscarínicos M2 e M3 na 

musculatura lisa gastrointestinal 137    
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O betanecol é um agonista muscarínico dos receptores M2 e M3 
137. 

Ele tem sido usado menos freqüentemente para aumentar a contratilidade 

gastrointestinal, apesar dos efeitos cardíacos, nicotínicos e sua duração de 

ação prolongada após administração subcutânea138 . Cólicas abdominais e 

diarréia são efeitos adversos freqüentes do betanecol. No trato 

gastrointestinal identificou-se um aumento na atividade gástrica antral139 com 

o uso do betanecol. 

O betanecol pode ser útil em alguns casos de distensão abdominal 

pós-operatória e atonia e retenção gástricas ou gastroparesia. Em alguns 

pacientes com íleo adinâmico secundário e estados tóxicos ele também 

pode ser utilizado. Thanik et al.140 demonstraram com eficácia do uso do 

betanecol no tratamento do refluxo esofágico. 

Com o objetivo de investigar comparativamente o efeito do betanecol 

sobre as pressões de repouso do esfíncter anal, Carapeti et al.15 realizaram 

um estudo envolvendo voluntários sem afecções anais. Dentro desse 

estudo, medidas das pressões de repouso anais, do pulso e do fluxo 

sanguíneo para o canal empregando laserdopplerfluxometria foram 

realizadas após três tipos de tratamento, cada um deles envolvendo dez 

voluntários sadios: após terapia oral com diltiazem, após terapia tópica com 

diltiazem em várias concentrações, e após terapia tópica com betanecol em 

várias concentrações. Para os subgrupos de tratamento tópico, a obtenção 

de variáveis era feita de forma seriada após a administração do gel. 

Diltiazem e betanecol tópicos na forma de gel levam a redução dose-
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dependente das pressões anais. O betanecol levou a redução de 24% nas 

pressões anais de repouso com duração de três a cinco horas. Para o 

betanecol, o máximo efeito foi observado com a concentração de 0,1%. Não 

pôde ser mensurada alterações no fluxo sanguíneo na anoderme após os 

tratamentos. Após esse estudo piloto, os autores concluíram pela 

significativa redução das pressões anais de repouso por período prolongado 

após tratamento tópico com diltiazem e com betanecol.  

Em novo estudo delineado para o estudo do emprego do gel de 

betanecol tópico 0,1%, Carapeti et al.16 submeteram 15 pacientes com 

fissura anal crônica a tratamento com diltiazem 2% tópico em uma fase do 

estudo; em outra fase submeteram outros 15 pacientes a tratamento com 

betanecol 0,1% tópico. Os pacientes em ambos os grupos foram tratados 

com aplicações diárias (três vezes ao dia) e por oito semanas. Todos os 

pacientes eram submetidos a eletromanometria anorretal e 

laserdopplerfluxometria antes do início do tratamento e a cada duas 

semanas de tratamento. Após oito semanas de tratamento, 11 pacientes no 

grupo tratado com diltiazem e 10 pacientes no grupo tratado com betanecol 

encontravam-se assintomáticos. Com relação à cicatrização da fissura, esta 

ocorreu em 10 pacientes no grupo tratado com diltiazem e em nove 

pacientes no grupo tratado com betanecol. Não ocorreram efeitos colaterais 

em nenhum dos grupos. Concluíram esses autores pela necessidade de 

avaliação do betanecol em ensaios controlados.  
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2.6.5  Antagonistas adrenérgicos 

Bloqueadores de receptores adrenérgicos alfa-1 são utilizados para o 

tratamento da hipertensão arterial e também para o alívio da obstrução 

urinária secundária a hipertrofia prostática. São relaxantes da musculatura 

lisa e se mostraram eficazes na redução do tônus de repouso do canal anal 

em marsupiais141. 

Pitt et al.142 observaram significativa redução no tônus de repouso 

anal de 35,8% em pacientes com fissura anal, e de 39,9% em pacientes 

controles uma hora após a administração oral de indoramin, um antagonista 

de receptores adrenérgicos alfa-1. Em um ensaio clínico randomizado e 

duplo cego subseqüente143, não se pôde, no entanto, observar diferenças 

entre indoramin e placebo na cicatrização de fissuras anais, a despeito de 

significativa redução no tônus de repouso submetido a tratamento com 

indoramin. Esse estudo foi interrompido devido aos maus resultados e 

também devido à elevada ocorrência de efeitos colaterais no grupo de 

estudo. Atualmente, não se pode recomendar o manejo de pacientes com 

fissura anal empregando bloqueadores de receptores adrenérgicos alfa-1. 

 

2.6.6 L-arginina 

Em 1996 Hechtman e Barlow144 relataram uma redução significativa 

do tônus do esfíncter interno anal em ratos com a utilização da L-arginina em 
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forma tópica na aplicação dos mesmos. A L-arginina aumentaria a produção 

do óxido nítrico neurogênico. 

Acheson et al.145 em estudo in vitro concluíram que a habilidade da 

L-arginina para reduzir o tônus miogênico independia do óxido nítrico. 

Prins et al.146 estudaram in vitro a utilização de L-arginina via oral em 

voluntários sadios e demonstraram aumento plasmático da arginina, sem 

contudo haver alterações em pressões de repouso anal ou fluxo sanguíneo 

na anoderma. 

Gosselink et al.147 relataram estudo fase II em 15 pacientes com 

utilização da L-arginina tópica (12 pacientes haviam usado dinitrato de 

isossorbida insatisfatoriamente). Previamente os autores, apresentaram 

taxas de cicatrização com a L-arginina que variaram de 23% (em 12 

semanas de tratamento) a 62% (em 18 semanas de tratamento). Os autores 

concluíram que a L-arginina promoveu a cicatrização da fissura anal crônica 

sem efeito colateral, resultando em aumento do fluxo sanguíneo da 

anoderme e apresentando efetividade, mesmo em pacientes que 

previamente não responderam ao tratamento com a isossorbida.  

 

2.6.7 Inibidores da fosfodiesterase 

Inibidores da fosfodiesterase vêm sendo utilizados de forma crescente 

como agentes relaxantes de músculo liso. Induzem relaxamento da 

musculatura lisa vascular por meio da inibição da quebra do GMP 
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(guanosina mono fosfato) cíclico intracelular. O emprego do sildenafil no 

manejo de pacientes com disfunção erétil é conhecido148.  

Torrabadella et al.149 avaliaram o efeito da aplicação tópica de 

sildenafil 10% sobre o tônus esfincterianal anal em pacientes com fissura 

anal crônica. Após três minutos o tônus anal desses pacientes foi reduzido 

em média 18% confirmando estudos in vitro150. Trata-se de tópico que 

merece investigação futura. 
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3. Métodos 
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3.1 Casuística 

 

O projeto foi executado no Instituto de Coloproctologia e Cirurgia do 

Aparelho Digestivo Profa. Angelita Habr-Gama e Prof. Joaquim Gama 

Rodrigues após aprovação pela Comissão Ético-Científica do Departamento 

de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP e pela CAPPESQ 

(Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP).  

O presente estudo tem delineamento retrospectivo e uni-institucional, 

envolvendo pacientes com diagnóstico de fissura anal crônica e submetidos 

a tratamento clínico inicial com betanecol ou diltiazem tópicos. 

Os critérios de inclusão foram: 

• pacientes com diagnóstico clínico de fissura anal crônica, e  

• terem sido submetidos a tratamento farmacológico com diltiazem 

ou betanecol tópicos. 

A fissura anal crônica foi definida como lesão longitudinal do canal 

anal distal com duração superior a seis semanas ou com presença de um ou 

mais sinais indicativos de cronicidade. Os sinais indicativos de cronicidade 

considerados foram: exposição das fibras musculares do músculo do 
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esfíncter anal interno, endurecimento das bordas da fissura, presença de 

plicoma sentinela e presença de papila anal hipertrófica. 

Os critérios de exclusão utilizados foram: 

• suspeita ou diagnóstico de fissura anal aguda; 

• diagnóstico de doença inflamatória intestinal; 

• pacientes submetidos a procedimentos  cirúrgicos prévios em canal 

anal ou intestino delgado ou grosso; 

• história de radioterapia pélvica; 

• diagnóstico de doença sexualmente transmissível de localização 

anal; e 

• impossibilidade de extrair as variáveis identificadas no protocolo de 

estudo 

Entre janeiro de 2001 e abril de 2005 foram avaliados os prontuários 

médicos relativos a 332 pacientes com diagnóstico de fissura anal crônica. 

Dos 332 pacientes cujos prontuários médicos foram revisitados, foram 

excluídos do presente estudo: 

• 150 pacientes com suspeita ou diagnóstico clínico de fissura anal 

aguda (sendo que destes, 34 pacientes encontravam-se em pós-

operatório recente de cirurgia orificial); 

• 44 pacientes com história de operação anal pregressa;  

• 36 pacientes com afecções anais associadas; 

• 42 pacientes cujos dados relativos ao tratamento ou seguimento 

estavam incompletos ou duvidosos. 
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Foram incluídos no presente estudo 60 pacientes com diagnóstico 

clínico de fissura anal. Destes, 30 foram submetidos ao tratamento com 

betanecol e 30, ao tratamento com diltiazem. 

 

 

3.2  Método 

Através de pesquisa em prontuários médicos realizada pela autora no 

Instituto de Coloproctologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo Profa. Angelita 

Habr-Gama e Prof. Joaquim Gama Rodrigues, foram identificados 30 

pacientes submetidos ao tratamento medicamentoso da fissura anal crônica 

com emprego do gel com cloridrato de diltiazem 2% (grupo D) e 30 

pacientes submetidos ao tratamento com gel contendo cloreto de betanecol 

0,1% (grupo B). 

O diagnóstico de fissura anal crônica, a indicação da modalidade de 

tratamento, o acompanhamento do tratamento dos pacientes selecionados 

bem como a indicação para tratamento cirúrgico foram conduzido pelos 

médicos assistentes do Instituto. 

Uma vez indicado o tratamento clínico da fissura anal crônica, este 

tinha duração de oito semanas para os grupos D e B. Todos os pacientes 

eram orientados para realizar a aplicação tópica do gel contendo o princípio 

ativo após higiene local e na freqüência de duas vezes ao dia. Os pacientes 

eram entrevistados após uma e oito semanas do início do tratamento. A 
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duração do seguimento foi variável e não representou critério de exclusão 

exceto se a perda do seguimento tivesse ocorrido durante o tratamento inicial. 

Os princípios ativos empregados no presente estudo eram fornecidos 

ao paciente no momento da indicação do tratamento clínico pelo médico 

assistente. Os princípios ativos foram obtidos em farmácias de manipulação 

em São Paulo (SP). 

Não foi obtido consentimento informado dos pacientes para o 

presente estudo devido ao seu caráter retrospectivo. 

Sucesso do tratamento no presente estudo foi definido como a 

ausência de sintomas ao final do tratamento com ou sem a cicatrização da 

fissura anal. 

A recidiva foi definida no presente estudo como a presença de 

sintomas após ter sido diagnosticado sucesso do tratamento. 

Para cada paciente, foram obtidas as seguintes variáveis: 

• sexo; 

• idade; 

• duração dos sintomas (meses); 

• localização da fissura (anterior, posterior, lateral ou associação); 

• presença ou ausência de sintomas após sete dias de tratamento 

clínico; 
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• presença ou ausência de cicatrização da fissura ao término do 

tratamento (após dois meses); 

• sucesso ao final do tratamento; 

• ocorrência de recidiva e intervalo de tempo entre o final do 

tratamento e o diagnóstico de recidiva; 

• necessidade de tratamento cirúrgico; 

• ocorrência de complicações do tratamento cirúrgico e abandono do 

tratamento. 

 

 

3.3  Análise estatística 

 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. 

Para as variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação 

dos valores mínimos e máximos, e do cálculo de médias e desvio-padrão e 

medianas. Para as variáveis qualitativas calculou-se freqüências absolutas e 

relativas. 

Para análise da hipótese de igualdade entre a média dos dois grupos 

utilizou-se o teste t de Student 151. Quando a suposição de normalidade foi 

rejeitada utilizou-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney 151. 
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Para se testar a homogeneidade dos grupos em relação as 

proporções foi utilizado o teste qui-quadrado 151 ou o teste exato de Fisher 

151  (quando ocorreram freqüências esperadas abaixo de 5). 

O nível de significância (p) utilizado para os testes foi de 5%. 

 



 

 

 

4. Resultados 
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Com relação ao sexo, no grupo D haviam 13 (43,3%) pacientes do 

sexo masculino e no grupo B, 11 (36,7%) – Tabela 4.  

Tabela 4 -  Distribuição dos pacientes conforme o sexo e o grupo de estudo 

Sexo Diltiazem – N% Betanecol – N% 

Masculino   13 (43,3%)   11 (36,7%) 

Feminino   17 (56,7%)   19 (63,3%) 

  p=0.598* 

Total 30 (100%) 30 (100%) 

* teste do qui-quadrado 
 

Com relação à idade, a mediana no grupo D foi de 36 (19-76) anos e 

no grupo B foi de 39 (20-75) anos (Tabela 5). 

Tabela 5 -  Média (intervalo) e mediana de idade dos pacientes conforme o grupo 

de estudo 

 Diltiazem Betanecol 

Média ± dp 39 ± 15 40 ± 15 

(intervalo) (19 – 76) (20 – 75) 

Mediana 36       39 

p=0,937* 

* teste t de Student 
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No que se refere à duração dos sintomas conforme o grupo de 

estudo, o grupo D apresentou mediana de 11 (2 – 82) meses e o grupo B, de 

12 (2 – 276) meses (Tabela 6). 

Tabela 6 -  Média (intervalo) e mediana do tempo de duração de sintomas 

 Diltiazem Betanecol 

Média ± dp 17 ± 19 23 ± 50 

(intervalo) (2-82) (2 –276)  

Mediana 11 12 

p=0.958* 

* teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
 

Com relação à distribuição da casuística conforme a localização da 

fissura anal, no grupo D, ela estava localizada na região posterior em 22 

(73,4%) pacientes; na região anterior, em seis (20%); em posição lateral, em 

um (3,3%) caso; e havia uma fissura anterior e outra posterior em outro 

(3,3%) caso. No grupo B, havia 17 (56,7%) pacientes com fissura posterior e 

13 (43,3%) com fissura na localização anterior (Tabela 7). 

Tabela 7 -  Distribuição da casuística conforme localização da fissura e o grupo de 

estudo 

Local da fissura Diltiazem – N% Betanecol – N% 

posterior  22 (73,4%) 17 (56,7%) 

Anterior    6 (20%) 13 (43,3%) 

lateral   1 (3,3%) 0 

posterior e anterior   1 (3,3%) 0 

  p=0,899*

Total  30 (100%) 30 (100%) 

* teste exato de Fisher 
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4.1  Sintomatologia e cicatrização da fissura sete dias após 

o início do tratamento. 

 

Os dados relativos à avaliação realizada sete dias após o início do 

tratamento figuram na Tabela 8 e estiveram disponíveis para 17 (56,7%) 

pacientes no grupo D, e para 16 (53,3%) no grupo B. 

No que se refere à distribuição da casuística conforme a presença de 

sintomas e cicatrização da fissura analisadas sete dias após o início do 

tratamento, no grupo D foram observados seis (35,3%) pacientes com 

sintomas e 11 (64,7%) sem sintomas. No grupo B foram observados 11 

(68,8%) pacientes com sintomas e cinco (31,2) sem sintomas (Tabela 8). 

No que se refere à cicatrização da fissura anal após sete dias de 

tratamento, no grupo D foram observados três (17,7%) pacientes com fissura 

cicatrizada e 14 (82,3%) pacientes ainda sem cicatrização. No grupo B foram 

identificados quatro (25%) pacientes com fissura cicatrizada e 12 (75%) 

pacientes com fissura ainda aberta (Tabela 8). 
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Tabela 8 -   Distribuição da casuística conforme a presença de sintomas e 

cicatrização da fissura após sete dias de tratamento 

 
Diltiazem 

N % 
Betanecol 

N % 

Sintomas   

presentes   6 (35,3%) 11 (68,8%) 

ausentes 11 (64,7%)   5 (31,2%) 

  p=0,055* 

Total 17 (100%) 16 (100%) 

   

Cicatrização   

presente   3 (17,7%)   4 (25%) 

ausente 14 (82,3%) 12 (75%) 

  p=0,688** 

Total 17 (100%) 16 (100%) 

* teste do qui-quadrado 

** teste exato de Fisher 

 

 

4.2  Sintomatologia e cicatrização da fissura ao final do 

tratamento  

 

Com relação a distribuição da casuística conforme presença de 

sintomas e cicatrização da fissura  ao término do tratamento clínico (8 

semanas), o resultado nos dois grupos de estudo foi igual. Nos grupos D e 
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B, 11 (36,7%) pacientes ainda apresentavam sintomas enquanto 19 (63,3%) 

pacientes se encontravam sem sintomas (Tabela 9). 

Com relação à cicatrização da fissura anal ao término do tratamento, 

no grupo D, 16 (53,3%) pacientes evoluíram com cicatrização da fissura 

enquanto 14 (46,7%) se apresentavam com a fissura ainda aberta. No grupo 

B, 15 (50%) pacientes apresentaram cicatrização da fissura enquanto 15 

(50%) permaneciam sem cicatrização (tabela 9) 

Tabela 9 -  Distribuição da casuística conforme a presença de sintomas e 

cicatrização da fissura após 2 meses de tratamento o grupo de estudo 

 
Diltiazem 

N % 
Betanecol 

N % 

Sintomas   

presentes 11 (36,7%) 11 (36.7%) 

ausentes 19 (63,3%) 19 (63,3%) 

  *p=1,000

Total 30 (100%) 30 (100%) 

   

Cicatrização   

presente 16 (53,3%) 15 (50%) 

ausente 14 (46,7%) 15 (50%) 

  *p=0,796

Total 30 (100%) 30 (100%) 

* teste do qui-quadrado 
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4.3  Sucesso ao final do tratamento 

 

No que se refere à distribuição dos pacientes conforme o sucesso do 

tratamento após 8 semanas, ambos os grupos apresentavam 19 (63,3%) 

pacientes com sucesso (Tabela 10). 

 

Tabela 10 -  Distribuição da casuística conforme o sucesso ao final do tratamento  

 
Diltiazem 

N =19 (100%) 
Betanecol 

N = 19 (100%) 

Sucesso 
 
Assintomático e com fissura 

 
 

5 (26,3%)          5 (26,3%) 

Assintomático e sem fissura 14 (73,7%) 14 (73,7%) 

                    *p = 1,000 

Total 19 (100%) 19 (100%) 

   

Insucesso 
 
Sintomáticos 

 
 

11 (36,7) 11 (36,7) 

* teste do qui-quadrado 
 

 

 

4.4  Duração média do seguimento 

 

No que se refere à distribuição dos pacientes conforme a duração 

média do seguimento, os pacientes do grupo D foram seguidos por em 
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média 23 (1-43) meses. O seguimento médio para os pacientes do grupo B 

também foi de 23 (13-49) meses (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Duração média do seguimento para os grupos de estudo 

 Diltiazem Betanecol 

Duração média do seguimento, meses (intervalo) 23 (1 – 43) 23 (13 –41) 

  *p=0,962

* teste não-paramátrico de Mann-Whitney 
 

 

4.5  Necessidade de tratamento cirúrgico 

 

Com relação à necessidade de tratamento cirúrgico durante o tempo 

de acompanhamento do estudo, no grupo D, nove (30%) pacientes foram 

operados e no grupo B, 11 (36,7%) pacientes foram submetidos a 

tratamento cirúrgico (Tabela 12). 

 

Tabela 12 -   Distribuição dos pacientes conforme a realização (indicação) do 

tratamento cirúrgico e o grupo de estudo 

Indicação cirúrgica Diltiazem Betanecol 

Sim   9 (30%) 11 (36,7%) 

Não 21 (70%) 19 (63,3%) 

  *p=0,584

Total 30 (100%) 30 (100%) 

* teste do qui-quadrado 
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4.6  Complicações e abandono do tratamento clínico 

 

Com relação à ocorrência de complicações associadas ao tratamento 

clínico da fissura anal crônica, três (10%) dos pacientes no grupo D 

apresentaram complicações. No grupo B, complicações ocorreram em 

somente um caso (3,3%). Dois (6,7%) pacientes do grupo D e um (3,3%) 

paciente do grupo B abandonaram o tratamento devido a efeitos adversos 

(Tabela 13).  

 

Tabela 13 -  Distribuição da casuística conforme a ocorrência de complicações e 

abandono do tratamento clínico 

 
Diltiazem 

N = 30 (100%) 
Betanecol 

N = 30 (100%) 

Complicações   

Presentes   3 (10%)  1 (3,3%) 

Ausentes 27 (90%) 29 (97,7%) 

  *p=0,612

Total 30 (100%) 30 (100%) 

   

abandono do tratamento 2 (6,7%) 1 (3,3%) 

  *p=1,000

* teste exato de Fisher 
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As complicações apresentadas pelos pacientes nos dois grupos de 

estudo encontram-se discriminadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14 -  Complicações 

Complicações 
Diltiazem 

N % 
Betanecol 

N % 

Cefaléia 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

reação alérgica 1 (3,3%) 0 

trombose hemorroidária 1 (3,3%) 0 

  *p=0,612 

Total 3 (10%) 1 (3,3%) 

* teste exato de Fisher 
 

 

4.7  Recidiva 

 

Após o seguimento disponível no presente estudo, a recidiva 

sintomática ocorreu em 4 (21%) de 19 pacientes submetidos ao tratamento 

com sucesso com o emprego do diltiazem. A freqüência da ocorrência de 

recidiva após o tratamento com o betanecol foi a mesma (21%).   A média do 

intervalo de tempo (meses) até o diagnóstico da recidiva no grupo D foi de 

16 (10-24) meses. No grupo B, o intervalo médio até o diagnóstico de 

recidiva foi de 7,5 (2-15) meses. (Tabela 15). 
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Tabela 15 -  Distribuição da casuística conforme a recidiva e o tempo médio 

(intervalo) para a recidiva no grupo de estudo 

 
Diltiazem 

N =19 (100%) 
Betanecol 

N =19 (100%) 

Recidiva   

Sim 4 (21%) 4 (21%) 

Não 15 (79%) 15 (79%)    

  *p=1,000

Tempo em meses até recidiva (intervalo) 16 (10 – 24) 7,5 (2 – 15) 

  **p=0,147

* teste exato de Fisher 

**teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
 



 

 

 

5. Discussão  
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A fissura anal é uma das afecções mais incidentes em consultórios 

especializados. Patologia comum e incapacitante devido à dor importante 

que é desencadeada pela evacuação, acomete principalmente pacientes 

jovens com queixas expressivas de dor anal e sangramento.  

A fissura anal aguda responde ao tratamento conservador 152. No 

entanto, para o manejo da fissura anal crônica, a esfincterotomia do músculo 

esfíncter interno do ânus tem sido o tratamento de escolha.  

Caso opte-se por avaliar simplesmente os resultados da esfincterotomia 

anal oferecida a pacientes com fissura anal crônica como alternativa 

terapêutica, indistintamente de outras variáveis clínicas, sabemos que 7,62: 

• após 5 anos, o insucesso pode atingir 3%; 

• incontinência paras gases está estimada em 3 a 36%; 

• escape fecal pode ocorrer entre 4,4 e 21%; e 

• incontinência para fezes pode ocorrer entre 0,4 e 4,9%. 

 

Como resultado, alternativas clínicas farmacológicas vêm sendo 

buscadas. Várias são as modalidades de tratamento clinico e seus altos 

índices de recorrência constituem seu mais conhecido denominador12. 
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Controvérsias persistem acerca das indicações de tratamento clinico, 

duração do tratamento, taxas de adesão, doses e forma de administração101. 

A hipertonia do esfíncter anal e a isquemia do canal anal são tidas 

como fatores importantes para o aparecimento da fissura anal crônica127. O 

presente estudo objetivou estudar a eficácia de métodos para a redução 

temporária da hipertonia anal. 

Em que pese sejam desejáveis as alternativas clínicas à 

esfincterotomia anal, há evidências de que seus resultados ainda são 

decepcionantes a médio e longo prazo considerando-se os desfechos de 

cicatrização da fissura anal ou a abolição dos sintomas. A conclusão da mais 

recente revisão sistemática da Colaboração Cochrane sobre o assunto 

concluiu que os resultados do tratamento clínico da fissura anal são 

marginalmente superiores aos do placebo e de longe inferiores ao 

tratamento cirúrgico para a fissura anal crônica101. 

Muito da evidência científica sobre o tratamento clínico da fissura anal 

foi produzida por ensaios clínicos empregando nitratos e bloqueadores de 

canais de cálcio. Até o presente, somente em um estudo publicado, utilizou-

se o  betanecol em ensaio clínico para o tratamento da fissura anal 16.  

No Instituto de Coloproctologia e Cirurgia Digestiva Profa. Angelita 

Habr-Gama e Prof. Joaquim Gama-Rodrigues, a experiência com o 

tratamento clínico da fissura anal com o emprego do betanecol é antiga. 

Como resultado dessa experiência inédita em nosso meio, da exigüidade da 

evidência científica envolvendo betanecol e por força da necessidade de 
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contribuir com novos tratamentos para o manejo conservador da fissura 

anal, decidiu-se avaliar retrospectivamente e de forma uni-institucional os 

resultados com essa modalidade de tratamento clínico comparativamente 

aos pacientes submetidos a tratamento com diltiazem. 

Uma vez que o delineamento do estudo é retrospectivo, foram 

definidos critérios de inclusão e exclusão e observou-se o estrito cumprimento 

desses para a constituição da casuística. Como resultado, dos 332 pacientes 

do Instituto cujos prontuários foram revisitados, 60 foram incluídos.   

As principais limitações do presente estudo resultam sobretudo de 

seu delineamento e são: 1. trata-se de estudo retrospectivo; 2. a alocação 

dos pacientes para tratamento com diltiazem e betanecol foi resultado da 

indicação dos médicos assistentes do local onde o estudo foi realizado; 3. a 

amostra de pacientes é reduzida; 4. não foi realizada avaliação funcional 

(eletromanométrica) nem antes e nem após o tratamento; e 5. da mesma 

forma que nos ensaios clínicos randomizados, não é posível averiguar 

detalhadamente a adesão ao tratamento tanto no que se refere à sua 

duração quanto à freqüência de aplicação do medicamento. 

Apesar do delineamento, os dois grupos de tratamento se mostraram 

comparáveis no que se refere aos dados demográficos estudados (sexo e 

idade). A distribuição da casuística conforme a localização da fissura 

também foi similar nos dois grupos de estudo atestando a comparabilidade 

dos mesmos e a duração média do seguimento foi da mesma forma 

comparável entre os dois grupos de estudo. 
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Um desfecho importante quando se institui tratamento clínico para 

pacientes com fissura anal crônica é conhecer o intervalo de tempo entre o 

início do tratamento até a abolição ou alívio dos sintomas. É desejável que 

estes ocorram rapidamente. No presente estudo, verificou-se uma tendência 

à abolição dos sintomas a qual foi mais freqüentemente observada nos 

pacientes submetidos a terapia com diltiazem a despeito de não se ter 

atingido significância estatística (p=0,055) para esse desfecho. Em que pese 

ser afirmação de natureza especulativa, a avaliação de um maior número de 

pacientes poderia revelar a maior eficiência do diltiazem para a consecução 

desse resultado. 

Nossos resultados indicaram uma eficácia igual entre diltiazem e 

betanecol ao final do tratamento para a abolição dos sintomas e uma 

eficácia similar após oito semanas para a cicatrização da fissura anal. 

Nenhum dos métodos demonstrou superioridade sobre o outro. Avaliando-se 

ainda a eficácia das modalidades de tratamento sob a ótica da necessidade 

de cirurgia, verificamos da mesma forma que diltiazem e betanecol são 

novamente similares.  

O sucesso ao final do tratamento com diltiazem foi de 63,3% e igual 

ao dos pacientes submetidos a tratamento com betanecol. Quando se 

avaliam as taxas de sucesso ao final do tratamento clínico com diltiazem, 

nossos resultados são similares aos de obtidos por outros autores (48% a 

90%)104,105,125. 
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O tratamento clínico da fissura anal está associada a baixa ocorrência 

de complicações. As principais complicações conhecidas são a cefaléia, 

aparentemente mais freqüente durante o tratamento com nitratos e as 

reações tópicas. Para o tratamento envolvendo a administração de toxina 

botulínica a incontinência duradoura revelou-se como uma complicação que 

pode ocorrer. Para toda a casuística analisada, a taxa de complicações foi 

de 4 (6,7%). Não se pôde demonstrar diferença entre os dois grupos. Esse 

resultado aponta para a baixa ocorrência de complicações após o emprego 

do diltiazem e do betanecol. A baixa ocorrência de complicações vem 

explicar também a baixa ocorrência de abandono do tratamento para a 

casuística. Dos 60 pacientes tratados nos dois grupos, apenas três 

abandonaram o tratamento e não se pôde medir diferenças entre os grupos 

sobretudo como resultado da raridade do desfecho de abandono. 

A ocorrência de recidiva após tratamento clinico farmacológico tópico 

com diltiazem parece estimada entre 0 e 14%%)104,105,125. O principal óbice à 

correta estimativa da recidiva para os pacientes submetidos a quaisquer 

tratamentos clínicos da fissura anal é a duração do seguimento ao final do 

tratamento. No presente estudo, o seguimento médio para os dois grupos de 

estudo foi de 23 meses. Dentro desse intervalo de tempo, a recidiva 

sintomática ocorreu na mesma proporção (21%) entre os pacientes 

submetidos ao tratamento com diltiazem e betanecol. A única diferença 

insuspeitada entre os dois tratamentos tópicos foi o intervalo médio de 

tempo entre o final do tratamento e o diagnóstico de recidiva, o qual foi 

significativamente menor entre os pacientes tratados com betanecol.  
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O presente estudo evidenciou aspectos importantes do manejo clínico 

farmacológico da fissura anal.Trata-se de uma das raras experiências 

disponíveis com o uso de betanecol no mundo e em nosso meio para o 

manejo da fissura anal. Foi possível demonstrar  tendência a diferença entre 

os dois agentes na resposta precoce ao tratamento tópico. Da mesma forma, 

após seguimento médio razoável (23 meses) foi possível concluir que o 

diltiazem é capaz de sustentar resposta clínica por mais tempo do que o 

betanecol.  

Há evidência suficiente para concluir que, a despeito do pequeno 

número de doentes que puderam ser estudados bem como face a similar 

taxa de sucesso ao final de tratamento por dois meses, o betanecol tópico 

parece ser inferior ao diltiazem. Há um retardo para a abolição dos sintomas 

após o tratamento e também há um menor intervalo de tempo associado ao 

betanecol até a ocorrência de recidiva sintomática. Como perspectiva de 

pesquisa, entende-se que o betanecol talvez não deva ser incluído em um 

novo ensaio clínico para o manejo farmacológico de doentes com fissura 

anal. Entendemos que todos os pacientes com fissura anal crônica não 

devem ser entendidos como um grupo homogêneo, de forma análoga aos 

pacientes com doença hemorroidária e que têm indicação de 

hemorroidectomia por grampeamento: não são todos. Talvez um importante 

passo de pesquisa seja dado ao se comparar os resultados das modalidades 

de tratamento clínico farmacológico da fissura anal exclusivamente entre 

aqueles pacientes com risco aumentado de distúrbios da continência após 

esfincterotomia (mulheres, multíparas, diabéticos e pacientes com diarréia 
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crônica ou síndrome do intestino irritável). Para esses pacientes, há 

consenso de que a esfincterotomia lateral não seja oferecida de imediato, e 

portanto, nesse subgrupo de pacientes há espaço para trabalhar e pesquisar 

dentro de um ensaio randomizado que tenha como desfecho primário o 

sucesso do tratamento a longo prazo. 

 



 

 

 

6. Conclusões 
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As conclusões do presente estudo sobre o emprego do diltiazem e do 

betanecol tópicos para o tratamento clínico da fissura anal são: 

1.  é possível que o emprego do diltiazem no tratamento clínico da 

fissura anal esteja associado a resposta clínica mais precoce; 

2.  ao final do tratamento clínico de mesma duração, diltiazem e 

betanecol são igualmente eficazes; 

3.  diltiazem e betanecol têm perfil de utilização seguro e estão 

ambos associados a baixa ocorrência de complicações e efeitos 

colaterais; 

4.  a ocorrência de recidiva após sucesso do tratamento clínico 

parece similar; entretanto, o diltiazem pode estar associado a 

maior sustentação da resposta clínica de sucesso 

 



 

 

 

7. Anexos 
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Anexo A – Pacientes submetidos  ao tratamento com Diltiazem 2% 
Sintomas 

  Iniciais Prontuário Sexo Idade Tempo Sintomas 
(meses) Dor Sg Const Diar Rit nl Local Fissura 

1 CRSO 40875 F 31 36 X X     X posterior 
2 HPFC 41125 M 34 24 X X X     posterior 
3 MC 43424 F 44 12 X X X     posterior 
4 ACG 30350 M 62 2 X       X posterior 
5 ESN 33566 M 56 12 X X     X posterior 
6 CL 36045 F 32 10 X X     X anterior 
7 MGOC 32911 F 20 24 X X   X   anterior 
8 APN 48585 F 25 24 X X     X anterior 
9 FK 48549 F 29 2 X       X posterior 

10 MMF 47693 M 29 7 X X     X posterior 
11 RB 17247 M 24 3 X X     X anterior 
12 SBQ 47236 F 34 5 X   X     posterior 
13 ALDA 47165 M 50 12 X X X     posterior 
14 FT 59164 F 31 12 X X     X posterior 
15 LAS 52008 M 49 8 X X     X posterior 
16 RCG 51384 M 44 2 X X     X posterior 
17 VFD 56075 F 32 48 X X X     posterior 
18 ORM 56426 M 38 36 X X     X posterior 
19 GT 43984 F 53 2 X X     X lateral 
20 GGJr 59207 M 37 3 X X   X   anterior e posterior 
21 EAA 55306 F 43 12 X       X anterior 
22 JCB 58947 M 66 6 X X X     posterior 
23 FAK 58809 M 63 48 X X X     posterior 
24 FDP 58631 F 23 2 X X X     posterior 
25 DAAC 58629 F 37 12 X       X anterior 
26 AMTVL 45240 F 76 2 X X     X posterior 
27 AB 44865 M 49 3 X X   X   posterior 
28 AG 45568 F 30 48 X X X     posterior 
29 TCB 46614 F 19 82 X X X     posterior 
30 SSB 46208 F 33 2 X X X     posterior 
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Anexo A (conclusão) – Pacientes submetidos  ao tratamento com Diltiazem 2% 
7 dias 2 meses Recidiva 

  
Iniciais Sint Cicat Sint Cicat Cura Sim Tempo 

(meses) 

Efeitos 
adversos 

Indicação 
Cirurgica 

Seguimento 
(meses) Outros 

1 CRSO não X não X X X 10 -    já usou antes lenitral sem melhora 

2 HPFC não X não X X X 18 - X 22 
repetiu Diltiazem  novamente - não quer operar. 
Houve melhora dos sintomas, mas não cicatrizou 

3 MC não X não X X X 12 - X  repetiu diltiazem sem melhora  =  indicação cirurgica 
4 ACG     não X X     - - 1   
5 ESN não não não X X     - - 7   

6 CL     não X X X 24 - - 19 
repetiu Diltiazem e desapareu os sintomas = cura 
novamente  

7 MGOC     X não       - X    
8 APN     não X X     - - 35   
9 FK     não X X     - - 35   

10 MMF X não X não       - X    
11 RB     não X X     - - 18   
12 SBQ X não X não       - X 38   
13 ALDA     não X X     - - 1   
14 FT não não não não       - - 24   
15 LAS não não não X X     - -    
16 RCG não não X não       - X    
17 VFD X não X não       cefaléia X  cefaléia não atrapalhou o uso da pomada 
18 ORM X não X não         X    

19 GT não não com um mês parou 
trombose externo 

orificial    parou a pomada e tratou trombose 
20 GGJr não não com 21 dias parou alergia    parou por reação alérgica importante 
21 EAA X não não X X     - - 12   
22 JCB     X X       - - 1   
23 FAK     não X X     - - 2   
24 FDP     X não       - X    
25 DAAC     X X       - - 3   
26 AMTVL     não não       - - 43   
27 AB     não X X     - - 48   
28 AG não não não não       - - 42   
29 TCB X não não não       - - 41   
30 SSB não não não não       - - 43   
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Anexo B – Pacientes submetidos  ao tratamento com Betanecol 0,1% 
Sintomas 

  Iniciais Prontuário Sexo Idade Tempo Sintomas 
(meses) Dor Sg Const Diar Rit nl Local Fisura 

1 IKDV 30330 F 45 36 X       X posterior 
2 FMS 54622 F 25 60 X X X     posterior 
3 RCF 53206 F 31 2 X X     X posterior 
4 MCMAC 52999 F 51 276 X X     X anterior 
5 ACLA 52660 F 22 2 X X     X posterior 
6 MCMK 52278 F 45 2 X       X anterior 
7 CMG 6518 M 47 24 X X     X anterior 
8 RKC 37743 F 37 2 X X     X posterior 
9 KMS 55261 F 20 24 X X     X posterior 

10 MIRS 55302 F 75 2 X X       posterior 
11 FCAM 53170 F 30 12 X       X anterior 
12 LCM 53311 F 65 12 X       X anterior 
13 ETT 49166 M 45 18 X X     X anterior 
14 CMB 48578 F 21 4 X X X     anterior 
15 GS 47424 M 31 4 X   X     posterior 
16 MVCD 47320 M 34 2 X X     X anterior 
17 LF 55660 M 49 36 X       X posterior 
18 SISS 55240 F 29 2 X X     X anterior 
19 LDA 51304 M 35 36 X X     X posterior 
20 CCTS 48253 F 49 5 X X     X posterior 
21 BACN 25351 M 63 24 X   X     posterior 
22 SC 49651 M 60 24 X X     X posterior 
23 RL 49798 F 61 24 X X     X posterior 
24 LOSG 52330 F 47 2 X       X posterior 
25 IB 49788 F 20 2 X X X     anterior 
26 LMB 54079 M 38 24 X       X posterior 
27 BD 53720 F 21 6 X X     X anterior 
28 SEA 53572 M 40 12 X   X     anterior 
29 ERGR 51259 M 42 12 X X   X   anterior 
30 DPC 50571 F 24 5 X X     X anterior 
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Anexo B (conclusão) – Pacientes submetidos  ao tratamento com Betanecol 0,1% 
7 dias 2 meses Recidiva 

  
Iniciais Sint Cicat Sint Cicat Cura Sim Tempo 

(meses) 

Efeitos 
adversos 

Indicação 
Cirurgica 

Segui-mento 
(meses) Outros 

1 IKDV X   parou medicação = efeito adverso cefaléia     
parou medicação por cefaléia 
(já usou lenitral antes) 

2 FMS X não não X X    - - 18   
3 RCF X não X não      - X     
4 MCMAC não   não X X    - - 20   
5 ACLA     não X X    - - 24   
6 MCMK X   X não      - -     
7 CMG X não X não      - X     
8 RKC X não não X X    - - 19   
9 KMS   não não não      - - 13   

10 MIRS   X não X X    - - 14   
11 FCAM não X não X X    - - 20   
12 LCM  não não não      - - 19   
13 ETT X não X não      - X     
14 CMB X não X não   X 3 - -     
15 GS   não não não      - - 38   
16 MVCD     não X X X 2 - X     
17 LF   não não não      - X     
18 SISS     não X X    - - 14   
19 LDA   não não não      - - 26   
20 CCTS     não X X    - - 20   
21 BACN     não X X     - X 41   
22 SC     X não       - X 32   
23 RL X   X não       -       
24 LOSG X   X não       - X     
25 IB     não X X X 10 - X     
26 LMB não X     sim X X        X 15 - X     
27 BD não X não X X     - - 19   
28 SEA X não X não       - X     
29 ERGR não   não X X     - - 26   
30 DPC     não X X     - - 29   
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