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1. Introdução 

Para o cirurgião, as formas digestivas da doença de Chagas são as dilatações 

do tubo digestivo que dificultam ou impedem o trânsito normal. 

2. Nomenclatura 

As dilatações do tubo digestivo são denominadas: Megaesôfago, Megaestômago 

(Acalasia do piloro), Megaduodeno, Megacolo, Megasigmóide e Megarreto. Não se 

descreveram formas dilatadas de jejuno e íleo. Em um raciocínio filosófico, mesmo 

e m se tratando de doença sistêmica, estes dois segmentos do tubo digestivo possuem 

resistência tão esmerada à infestação por serem vitais e indispensáveis à sobrevida. 

Mistério a ser desvendado. 

3. Classificação 

As dilatações que ocorrem no organismo são classificadas (divididas) em fun

ç ã o dos sistemas. 



4. Fisiopatologia 

Assunto ainda aberto aos pesquisadores; apresenta divergências em razão de con
ceitos, metodologia ou formação de cada pesquisador. 

As teorias da patogenia do megaesôfago são: má-formação congênita, lesão da 
musculatura, obstáculos extrínsecos no esôfago terminal, obstáculos intrínsecos no 
esôfago terminal, incoordenação neuro-muscular esôfago-cardíaca, distúrbios esofágicos 
psicogênicos. 

A etiopatogenia d o megaesôfago na infância não é definida. A doença ocorre
ria por agenesia dos plexos nervosos intramurais, tanto que estudos raros de biópsias 
revelam inexistência total ou somente do plexo mio-entérico. 

De uma forma ou de outra há um denominador comum, cujo resumo extraído 
de Tafuri é o que segue (Lázaro e Tafuri, 1975; Tafuri, 1987). 

O substrato anatômico é a lesão do sistema nervoso autônomo intramural com 
desnervação, às vezes extensa, do órgão. 

Os fatores são: 

• concernentes ao parasito: polimorfismo, tropismo, virulência, constituição genética 
e antigênica, número inoculado, cepa, raça; 

• inerentes ao hospedeiro: constituição genética, sexo, idade, etnia, imunologia local 
ou geral, nutrição, temperatura. 

O mecanismo é de adesão e invasão, dependendo dos receptores de membrana 
para que possa haver interação (parasito-hóspede) e modificações durante a infecção. 

Os componentes envolvidos são: 

• glicoproteína com a sigla T.C. 85, inibida pela acetil-glicosamina; 
• neuroaminidase (NA) inibida pelo T.cruzi; 
• proteína de plasma que inibe a NA; 



• fibronectina na superfície do parasito através de receptores específicos na célula hos
pedeira; 

• glicoproteína (tunicamicina-sensível) agindo por complemento; 
• ácido siálico na membrana do T.cruzi. 

As células parasitadas são macrófagos, cápsula dos gânglios de Auerbach e Meissner, 
fibroblastos, células de Schwann e células musculares lisas e estriadas. O parasitismo do 
neurônio é raro. As formas anátomo-clínicas surgem conforme a intensidade do parasitismo, 
tropismo e resposta inflamatória. 

Após a endocitose, o tripanossomo se multiplica no citoplasma, podendo produzir 
até 500 formas, com rotura e penetração no interstício. São imunógenos ou verdadeiros 
mosaicos antigênicos indutores da resposta inflamatória. A cura espontânea parece impos
sível, porque o T.cruzi permanece para toda a vida. Na fase crônica persiste a atividade 
humoral com parasitemia baixa. 

A história não está esclarecida, pois é imprevisível. Os fatores que rompem o 
equilíbrio são os das teorias inflamatória, tóxica, policarencial, neurogênica, imunitária. O 
denominador comum é o fator anatômico com a desnervação. Estima-se que é preciso 
que esta ocorra em 90% de redução neuronal para chegar-se ao mega. 

A teoria da auto-imunidade está fundada no achado de anticorpos em pacientes 
infectados: EVI (forma crônica em 90% e indeterminada em 40%); a antinervos e 
antineurônios; Anti-IgM e IgG; a antimúsculo e antilaminina (Brener, 1994).** 

Baseia-se a teoria tóxica no aumento numérico e volumétrico d o componente 
vesicular neuro-secretor. São vesículas granulares e agranulares. Ocorre liberação de acetil-
colina e catecolaminas. Parece existir a liberação da outra substância - um decapeptídeo, 
chamado "P", que diminui no segmento estreitado. O polipetídeo intestinal vasoativo, 
VIP, encontra-se nas vesículas e está diminuído no reto de chagásicos. Nos plexos neurais 
há nove tipos de neurônios com 11 substâncias ativas (Ach, A, NA, Dopa, 5HT, adenosina, 
bradicinina, ATP, substância P, Somatostatina e VIP). 

Nas células de Schwann há processos regressivos com periganglionite, miosite, 
ganglionite e neurite e processos proliferativos e reparativos para ocuparem o espaço 
deixado pelos neurônios destruídos, formando o nódulo de Nageote. 

As células musculares sofrem, também, fenômenos regressivos e proliferativos. Os 
regressivos decorrem da miosite com hipotrofia ou desaparecimento. Nos proliferativos 
encontram-se as hipertrofias lisa ou rugosa, dependendo de sua contração. Não parece 
haver hiperplasia e a hipertrofia não explica o aumento da espessura do tubo digestivo. 

Outros fatores existem: aumento da substância fundamental intracelular, aumento 
da espessura e superfície de contato do sarcolema, proliferação de fibroblastos e infiltra
ção de linfócitos, mastócitos, macrófagos e eosinófilos e fibrose focal e difusa. Estes seri
am os mais importantes para explicar a discinesia. 

5. Megaesôfago 

Esta forma lidera a freqüência das formas megálicas da doença de Chagas. 
Como no Megacolo, todas as tentativas terapêuticas sofrem restrições por insucessos, 
o que impede maior número de cirurgiões de adotar um só procedimento. 



5.1 . Histórico (Chaib, 1969; Ferreira Santos, 1965) 

Sir Thomas Willis publica, em 1670, o primeiro caso de aperistalse. 
Em 1707, Manoel Dias Pereira ("O que é o achaque do bicho") faz 

alusão ao mal do engasgo, bem como, em 1735, Luiz Gomes Ferreira ("Erário 
Mineral"). 

Spix e Martius encontraram esta queixa no sul da Bahia, em 1823. Em 
1857, Kidder e Fletcher referem-se a um nova doença. Em 1872, Taunay 
menciona o engasgo no seu romance "Inocência". Em 1873, Langaard descreve 
o caráter endêmico da doença. Em 1895, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, 
em São Paulo, são feitas várias comunicações onde se propõe o termo "mal 
de engasgo". Em seguida, Botelho propõe "Disfagia tropical" e Diogo de Faria 
observa a presença de fecaloma no paciente com engasgo. Artur Neiva e 
Belizário Penna, em 1912, observaram alterações cardíacas ("vexame") e cons¬ 
tipação ("canseira") em doentes do interior de Goiás e Norte do Brasil. Pro
puseram o termo "disfagia espasmódica". 

Leocádio Chaves, usando o sal de bismuto, fez a primeira radiografia do esôfago 
e Vampré sistematizou o exame no engasgo. Em 1909, Chagas descreve a 
Tripanossomíase americana. Em 1913, Heller fez a miotomia. Chagas expõe a doença 
em 1916. Pereira Barreto admite que a etiologia relaciona-se à malária. Em 1922, 
Walter Seng faz a cardiomiotomia. Segue-se Parise e Camargo (1925 e 1933). Em 1932, 
Amorim e Corrêa Neto descrevem a desnervação no tubo digestivo. Corrêa Neto faz a 
dilatação em 1934 e Diógenes Magalhães, em Uberlândia, usa o balão pneumático 
Gottstein. 

Freitas descreveu, em 1946, a fixação de complemento, obtendo 91,2% de 
positividade. Laranja repetiu a experiência. Köberle (1955) estabeleceu as bases 
histopatológicas da desnervação no esôfago e cólon, o que depois se estendeu aos 
outros segmentos do tubo e a outros órgãos. 

Guimarães e Miranda (1955) conseguem o modelo experimental em macacos, 
assim como Okumura e Corrêa Neto estudam a forma crônica experimental em co
baia. 

Rezende (1956) observa que metade dos pacientes apresentavam somente a 
forma digestiva, com preservação cardíaca. Rezende e Rassi, no estudo da história 
natural de doença, admitem que a esofagopatia precede o começo da alteração cardí
aca. A teoria da presença de uma neurotoxina atingindo o neurônio foi abandonada 
em favor de mecanismo imunológico. 

Brasil, em 1955, registra no quimiógrafo a ausência de peristaltismo e o transdutor 
com cateter aberto permite registros mais sensíveis. Godoy, após Pinotti, por estudo 
manométrico, demonstra diferentes graus de desnervação e a extrema sensibilidade à 
metacolina. 

5.2. Classificação 

A classificação quanto ao estágio (grau) é: I - dilatação até 3 cm; II - dilatação 
de 3 a 7 cm; III - dilatação mais que 7 cm e IV - mais que 7 cm com desvio do eixo 
esofágico (Rezende - vide Capítulo anterior, neste livro). 



5.3. Quadro Clínico 

A sintomatologia prevalente é: disfagia (100%) , dor retro-esternal, vômito e 

perda de peso. 

O diagnóstico é feito pelas queixas e por radiografia contrastada, manometria, 

teste de Mecolil, endoscopia, biópsia, RX de tórax (Figuras 1 e 2 ) . 

Os testes laboratoriais imunológicos confirmam a suspeita que os exames ante

riores levantam. 

5.4. Operações 

As operações para o megaesôfago se dividem em várias abordagens (Ferreira 

Santos, 1965). 

5.4.1. Operações sobre o esôfago 

• Ressecção longitudinal de tiras parietais para diminuir sua luz; 

• Esôfago-plicatura longitudinal; 

• Te lescopagem no esôfago cervical; 

• Te lescopagem na junção esôfago-gástrica; 

• Gastrostomia e Esofagostomia torácica e conexão externa; 

• Esofagectomia torácica seccional. 

5.4.2. Operações sobre o obstáculo intrínseco 

• Dilatação retrógrada por gastrostomia e vela; 

• Dilatação retrógrada por gastrostomia e instrumentos; 

• Dilatação retrógrada por gastrostomia digital; 

• Dilatação retrógrada digital, por invaginação da parede do estômago sem abri-lo; 

• Dilatação retrógrada por gastrostomia por via transtoracofrênica; 

• Dilatação por fio condutor passando pela lesão e uma gastrostomia; 

• Cardiomiotomia extra-mucosa; 

• Cardiomiotomia extra-mucosa por via torácica; 

• Idem por via transtoracofrênica; 

• Esôfago-gastrostomia longitudinal anterior com exérese de uma fita muscular; 

• Idem lateral esquerda; 

• Idem lateral direita; 

• Idem à esquerda recobrindo com o fundo gástrico; 

• Cardiectomia sub-mucosa circunferencial do esôfago abdominal; 

• Cardiomiotomia e dilatação intra-operatória c o m balão; 

• Cardiomiotomia e redondocardiopexia; 

• Miotomia e m fita, e m T, recobrindo a mucosa c o m um retalho do diafragma; 



• Miotomia e diafragmoplastia pediculada de cárdia; 

• Esôfago-gastrostomia e esôfago-gastroplastia com o fundo gástrico recobrindo a 
abertura; 

• Cardioplastia tipo Heineck-Mickulicz; 

• Idem com fundoplicatura; 

• Idem por via torácica; 

• Cardioplastia, gastrectomia distal e anastomose gastro-jejunal; 

• Cardiectomia e anastomose esôfago-gástrica; 

• Idem por invaginação telescópica; 

• Cárdio-fundectomia e esôfago-antrostomia e pilorotomia extra-mucosa; 

• Esôfago-gastrostomia látero-lateral; 

• Idem por via transtorácica extra-pleural; 

• Esôfago-cárdio-miotomia e fundopexia ao esôfago; 

• Esôfago-gastrostomia tipo Finney; 

• Esôfago-gastrostomia por esmagamento com pinça colocada via gastrostomia. 

5.4.3. Operações intra-luminares, via oral 

• Dilatação pneumática por balão, empiricamente ou por controle radioscópico; 

• Dilatação hidrostática por balão; 

• Dilatação com sonda de mercúrio. 

5.4.4. Operações sobre o obstáculo extrínseco 

• Crurotomia do diafragma; 

• Hiatotomia mais cardiotomia; 

• Retificação e abdominopexia do esôfago; 

• Freno-exérese. 

5.4.5. Operações sobre os nervos do esôfago 

• Vagotomia; 

• Simpatectomia peri-arterial coronária; 

• Simpatectomia catenária cervico-torácica; 

• Esplancnicectomia e simpatectomia catenária torácica esquerda e miotomia. 

5.4.6. Operações sobre o esôfago e cárdia 

• Esofagectomia parcial e esôfago-gastrostomia sub-aórtica; 

• Ressecção da junção esôfago-gástrica e interposição de alça jejunal; 

• Esofagectomia subtotal e esôfago-gastroplastia cervical transmediastinal anterior; 



• Idem transmediastinal posterior; 

• Esôfago-jejunoanastomose e transposição do estômago para uma gastrostomia cervical. 
Neste nível, no segundo tempo, faz-se a anastomose esôfago-gástrica. 

5.5. Operações de Escolha 

5.5.1. Esôfago-cárdio-miofomía (Op. de Heller) 

Laparotomia para-mediana para-retal interna, supra-umbilical. Mobilização par
cial da junção esôfago-gástrica, pela esquerda, a fim de preservar-se os vagos e seus 
ramos principais. Exposição da face anterior e secção extra-mucosa das musculaturas 
longitudinal, oblíqua e transversal em, mais ou menos, 8 cm no esôfago, na cárdia e 
3 cm no estômago. 

Esta operação facilita a deglutição mas permite refluxo gastro-esofágico livre 
ou gera esofagite e estenose. Nas formas avançadas do mega, a drenagem alimentar 
fica prejudicada pelo acotovelamento do esôfago. 

5.5.2. Esôfago-cárdio-miotomia mais esôfago-gastrofundoplicatura látero-lateral 

(Op. de Heller + Op. de Toupet-Lind) 

Terminada a operação anterior, mobiliza-se o fornix e parte cranial da curvatu¬ 
ra maior do estômago. Este é suturado com pontos separados de fio inabsorvível em 
extensão de mais ou menos 10 cm nas paredes posterior, lateral esquerda e anterior 
do esôfago. Com isto, reangula-se agudamente a junção esôfago-gástrica (Figura 3). 

Esta associação é mais eficaz, porque uma boa válvula anti-refluxo previne 
uma esofagite. 

O insucesso fica por conta do esôfago acotovelado, no tipo sigmóide. A disfagia 
é rara, mas permite dilatação fácil no pós-operatório, mesmo que haja esofagite e 
encurtamento esofágico. 

5.5.3. Esôfago-cadiotomia longitudinal mais esôfago-gastro-fundoplicatura 

(Op. de Girard + Op. de Toupet-Lind) 

Executa-se uma secção total longitudinal, de mais ou menos 8 cm, no esôfago 
terminal, cárdia e estômago. Efetua-se sutura total, no sentido transversal, alargando-
se o diâmetro. Como isto permite um refluxo mais livre ainda, faz-se uma válvula anti-
refluxo, segundo o descrito em 55.2 . As restrições são as mesmas anteriores. 

5.5.4. Cardiectomia mais Interposição de Alça Jejunal 

(Op. de Merendino) (Merendino e Dillard, 1955) 

Mobiliza-se a junção esôfago-gástrica. Cortam-se os vagos. Resseca-se a cárdia 
com 3 cm de estômago. No esôfago, o nível varia conforme o seu alongamento. A 
secção será feita de maneira a deixá-lo retificado. Interpõe-se um segmento de jejuno 
(mais ou menos 20 cm) entre o coto esofágico e o estômago. 



A partir do grau III, esta operação permite uma solução definitiva à 
disfagia e previne, com segurança, o refluxo. O seu insucesso restringe-se a 
três fatos: apresenta maior número de complicações pós-operatórias imediatas 
quando não se está familiarizado com o seu emprego; nas formas avançadas 
(raras) de mega do tipo sigmóide (acotovelado) há necessidade de cirurgião 
bem treinado em fazer interposição de alça delgada. O refluxo não aparece 
porque o segmento do jejuno (mais ou menos 20 cm) tem peristaltismo sempre 
distal e funciona como ótimo esfíncter (Lázaro, 1991; Lázaro et al., 1987; 
Rezende, 1973) (Figuras 4, 5, 6 e 7) . 

6. Megaestômago 

A dilatação gástrica isolada é rara. Ocorre mais comumente em associação 
com o esôfago e o bulbo duodenal, apesar de não ser também freqüente. 

Há estase acentuada decorrente da gastrectasia e da incoordenação motora 
gastro-duodenal. Mostra-se o quadro clínico de estenose pilórica. O esvaziamen
to é propiciado por duas alternativas. A primeira, a gastro-jejunostomia, larga o 
faz, mas apresenta o inconveniente de facilitar úlcera de boca anastomótica ou 
recidiva da estase tardiamente (diminuição da boca pela redução da ectasia gás
trica). A segunda alternativa é a ressecção distal do estômago e sua recomposição 
em forma de funil. A boca deste fica no nível da curvatura maior, facilitando a 
drenagem por gravidade para o duodeno, pela anastomose gastro-duodenal (Fi
gura 8) . 

7 . Megaduodeno 

Esta forma pode aparecer isoladamente - mais rara ainda - ou associada a 
megaesôfago e megasestômago. 

O duodeno é longo e largo e demonstra estase que tem sintomas evidentes. 
Conhece-se pouco sobre megaduodeno, porque não se sabe se há incoordenação 
motora ao longo do duodeno ou discinesia na junção duodenojejunal, a exemplo da 
acalasia da junção esôfago-gástrica (Lázaro, 1969). 

Pensando ser a segunda forma, fizemos a ressecção da junção duodeno-jejunal 
e anastomose término-terminal e os resultados foram satisfatórios. É uma operação 
mais delicada que a simples duodenojejunostomia látero-lateral, porém possibilita 
estudar melhor este assunto com material para estudo histopatológico e de motilidade 
(Lázaro e Pereira, 1977) (Figuras 9 e 10). 

8. Megadelgado 

Se existe realmente, é forma raríssima. Caso um paciente a apresente iso
ladamente, a solução cirúrgica deverá ser impossível, pois o delgado é vital. 
Pensando fisiopatologicamente, uma enteroptiquia poderia ajudar, orientando a 
estase intestinal. 



9. Megapêndice 

É forma inexpressiva, pois, além de rara, soma-se à dilatação do colo. A ressecção 

é o procedimento, associado ou não ao do colo . 

10 . Megacolo 

A forma megálica no colo aparece isolada ou em associação a outras no tubo 

digestivo, sendo mais comum c o m a do esôfago. 

A estase é o sintoma evidente, levando a obstruções crônicas, através de fecaloma, 

e a agudas, devido a este ou torção no sigmóide. 

A fisiopatologia é a mesma, com características individuais pela anátomo-fisio¬ 

logia diferente que o co lo apresenta em relação ao esôfago. A discinesia, no entanto, 

se observa a exemplo do que segue. 

O sigmóide e reto no mega do chagásico apresentam atividade motora aumen

tada, haja ou não megaesôfago associado. A atividade motora é independente no in

divíduo normal e sincrônica no chagásico (Habr, 1966) . 

O uso de pentagastrina no megacolo não exerceu qualquer estímulo, porque 

desaparece a ponte nervosa entre o hormônio e a célula muscular (Meneguelli, 1971) . 

O es t ímulo intra-luminar no esôfago determina con t r ação retal via p l exo 

mioentérico (Rezende et al, 1985) . 

Apesar de freqüente, o fecaloma não gera muitas vezes a obstrução aguda, 

porque o colo é bastante complacente e permite grande volume no seu interior (Lázaro 

da Silva, 1983) . 

A associação c o m o megaesôfago na fase adiantada da alteração megálica traz-

nos dificuldades quanto a prioridades de atendimento nos casos graves. Caso se ope

re o megaesôfago, facilita-se a obstrução aguda quando há fecaloma pelo íleo pós-

operatório e por facilitar a alimentação livre. Operando-se o megacolo , mantém-se a 

obstrução alta c o m a desnutrição. Preferimos esta última opção . 

1 0 . 1 . Classificação 

Pode-se dividir o megacolo empiricamente em: 

• Megacolo total; 

• Megacolo parcial; 

• Megassigmóide; 

• Dolicossigmóide; 

• Megadolicossigmóide. 

10.2. Indicação Cirúrgica 

Nos megas do co lo há duas condições para operação: aguda e crônica. 

Nas apresentações agudas operamos pelos seguintes motivos: obstrução aguda 

por fecaloma ou torção de sigmóide - necrose do sigmóide por torção ou isquemia 

vascular; perfuração secundária à distensão ou necrose e megacolo tóxico. 



Na forma crônica, a indicação é pela estase fecal e suas conseqüências clínicas 

de desconforto. 

A indicação cirúrgica no megacolo, clinicamente evidente, é absoluta, salvo 

nos pacientes de elevado risco cirúrgico. Não há que ficar fazendo tratamento clínico 

c o m moléstias sem solução. As medidas clínicas usadas são paliativas e se eternizam, 

sacrificando muito mais o paciente. Estase fecal chagásica trata-se c o m operação e 

não c o m lavagens e dieta (Figura 11). 

10.3. Operações 

A história da cirurgia do megacolo é longa e árdua. As tentativas foram desde 

curiosas até exuberantes. 

Os métodos executados pelos vários autores são: 

• Colostomia e extração do fecaloma. Raramente é praticada; 

• Colostomia (atitude descompressiva). Com esta, o segmento distal, repousando por 

longo tempo, adquire a forma anatômica. Fechada a colostomia, há reaparecimento 

do mega; 

• Coloplicatura após desfazer-se o vólvulo; 

• Colopexia, idem anterior; 

• Colocolostomia ou derivação interna entre o co lo e o reto abaixo do fecaloma; 

• Colectomia parcial ou sigmoidectomia c o m colostomia parietal (Almeida, 1963); 

• Colectomia total usada na agenesia dos plexos intramurais, e m todo o colo; 

• Colectomia subtotal mais anastomose ceco-retal (Vasconcelos, 1964); 

• Hemicolectomia direita para "megas" (raros) situados à direita; 

• Hemicolectomia esquerda; 

• Tireoidectomia; 

• Cirurgia d o sistema nervoso simpático (Leriche) compreendendo: 

a) Simpatectomia abdômino-lombar; 

b ) Das cadeias lombares (bilateral) e nervo pré-sacro; 

c ) Esplancnicectomia associada ou não à simpatectomia lombar; 

d) Ressecção de p lexo mesentérico e nervo pré-sacro; 

e ) Ressecção dos grandes e pequenos esplâncnicos. 

• Raquianestesia; 

• Esvaziamento manual do fecaloma; 

• Dilatação pneumática dos esfíncteres do co lo mais dilatação forçada do ânus; 

• Reto-sigmoidoplastia; 

• Ano-retomiectomia simples ou associada a sigmoidectomia (Celso); 

• Esfincterectomia do esfíncter interno do ânus (Swenson, 1964); 

• Esfincterotomia pelvi-retal (Corrêa Neto); 

• Esfincterotomia posterior extramucosa, via anococcígea , ou operação de Weiss-

Hollender (tipo Heller) (Colins, 1967); 



• Sigmoidectomia (Dickson); 
• Tec. de State: ressecção anterior do sigmóide dilatado (no Hirschsprung); 

• Tec. de State-Rehbein: ressecção anterior, envolvendo o reto superior (sigmóide 
dilatado o reto estreito). A secção é feita 1 cm abaixo da reflexão peritoneal; 

• Tec. de Swenson - Bill: ressecção do reto quase total e anastomose baixa; 

• Reto-sigmoidectomia abdominal (RSA) e anastomose término-terminal (ATT); 

• RSA + ATT, com manguito cólico-peritoneal protegendo a sutura mucosa do colo 
com a mucosa do reto, que fica em nível superior à sutura do manguito ao reto 
(Filizzola, 1960); 

• RSA + ATT colo-anal retardada sem sutura, deixando-se um coto retal sem mucosa, 
através do qual se exteriorizam 6 cm de colo. No segundo tempo retira-se a colostomia 
perineal (Mandache, 1959 e Mendonça, 1960); 

• Igual à anterior, exceto que se sutura o coto exuberante à pele para ser seccionado 
num segundo tempo (Soave, 1963); 

• RSA + ATT colo-anal, colocando-se o colo descido num tubo do reto onde se 
retirou a mucosa. Sutura do colo com a mucosa anal (via abdominal) (Segond e 
Cardoso, 1963); 

• RSA + ATT colo-anal através da eversão trans-anal do colo (sutura perineal - Hiatt, 
1951); 

• RSA + ATT, após eversão do segmento proximal e à custa de secções oblíquas dos 
dois cotos, em direções opostas (Richarme, 1967); 

• RSA com telescopagem do colo no coto retal (Resende Alves, 1954); 

• Reto-sigmoidectomia abdômino-perineal (RSAP) com anastomose colo-retal; 

• Anastomose Imediata: 

Com 1 cm de reto remanescente (Swenson e Bill, 1948 e Corrêa Neto) 
Com 3 a 4 cm de reto (Cutait) 

• Anastomose Tardia: 

1º estágio - ressecção do segmento e abaixamento endo-anal do coto proximal e 
colostomia perineal exteriorizada; 

2º estágio - ressecção do excesso (exteriorizado) e anastomose colo-retal com redu
ção para a pelve do coto suturado. 

• RSAP + Anastomose colo-retal retardada após secção da colostomia perineal (Cutait, 
1965); 

• RSAP + abaixamento abdômino-endo-anal do colo (telescopagem-Dimitriu-Stoja); 

• RSAP com anastomose colo-retal, mas extirpando-se a mucosa do coto ano-retal 
(Simosen); 

• RSAP + anastomose colo-retal retardada após secção da colostomia perineal (Toupet, 
1950). Aqui, as eversões são como as de Cutait, que as faz sem seccionar os cotos; 

• RSAP + anastomose da parede posterior do reto com a parede anterior do colo 
(Martin, 1968); 

• Op. Duhamel ou abaixamento cólico retro-retal, transanal (endo-anal), intra-
esfincteral; 



• Um só tempo (op. de Duhamel) com uso de pinças esmagadoras do septo colo-
retal; 

• Um só tempo preservando-se o esfíncter externo e parte do interno (Op. de Duhamel-
Grob) e esmagando-se o septo com pinça; 

• Dois tempos: 

Fazendo-se a colostomia perineal por exteriorização trans-anal do colo; 
Ressecção do colo exteriorizado e secção do septo colo-retal, após o 15º dia (Op. de 

Duhamel-Haddad). 

• Duhamel-Ikeda; 

• Transformação de Swenson em Duhamel (Sieber e Kiesewetler, 1963). 

10.4 . Operação de Escolha 

Técnica da Operação de Duhamel-Grob (Abaixamento retro-retal e transanal 
do colo): 

• Laparotomia para-mediana, para-retal interna, infra-umbilical esquerda; 

• Exposição do cólon descendente, sigmóide e porção cranial do reto, através da 
abertura dos mesos anterior e lateralmente; 

• Ligaduras dos vasos sigmóides e retal superior, preservando-se a arcada vascular 
paralela do segmento isolado; 

• Oclusão da luz do sigmóide, acima e abaixo, com cadarço; 

• Descolamento retro-retal, digital ou com gaze montada, entre o reto e a fáscia pré-
sacra, até atingir-se o nível do músculo elevador do ânus; 

• Secção do reto no nível da reflexão peritoneal ou pouco abaixo, sem lesar o pedículo 
hemorroidário médio e sigmoidectomia, protegendo-se o coto proximal do colo 
com punho de luva; 

• Sutura do coto retal em 2 ou 3 planos com sertix cromado 00, em pontos separados 
e invaginantes; 

• Por via perineal, dilatação suave do esfíncter anal e exposição da linha pectínea. 
Secção mucosa transversal, em toda a metade posterior ou pouco acima dela; 

• Dissecção submucosa até ultrapassarmos o nível do elevador do ânus; 

• Abertura da parede posterior do reto, atingindo o espaço decolado previamente; 

• Exteriorização, através dela, do coto proximal; 

• Sutura do lábio posterior do colo nas bordas posteriores da pele com pontos sepa
rados de sertix, em toda hemicircunferência da ferida perineal; 

• Colocação das pinças em "V" invertido, esmagando o septo, sem que ultrapassem o 
limite superior do coto retal. O septo é formado pelas paredes anterior do colo 
descido e posterior do reto; 

• Troca de aventais e instrumental, se houver uma só equipe operando; 

• Peritonização em torno do colo descido; 

• Fechamento por planos da parede abdominal. 



Há quatro maneiras de esmagar o esporão, formado pelas paredes do colo 
descido e do reto: 

a) Com duas pinças longas e curvas usadas em ginecologia (Lázaro, 1991); 
b) Duas pinças conjugadas em uma só cremalheira mediana, com o objetivo de não 

incomodar demais o paciente (Zachary-Lister); 
c) Pinça única, larga, cuja porção externa é retirada (Léger); 
d) Pinça única, larga, do tipo coração (Ikeda). 

Para evitar o incômodo das pinças no paciente, Haddad propõe sua modifica
ção, que consiste em: 

e) Proceder como o Duhamel até na fase da exteriorização do colo descido; 
f) O colo é descido, via retro-retal e transanal, exteriorizando-se 6 cm a 8 cm como 

colostomia perineal; 
g) Sutura da borda da mucosa retal à serosa do colo; 
h) A partir do 7° dia resseca-se o esporão, em "V" invertido, correspondente ao septo 

que seria esmagado na operação original. Sutura em pontos separados da ampola 
retal com o colo nas zonas cruentas após a ressecção (Lázaro, 1991; Lázaro e 
Tafuri, 1975). 

1 1 . Megassigmóide 

A forma isolada do megassigmóide é rara. Aparece, mas no início da evolução 
da forma megálica. Associa-se mais à dilatação retal e depois do colo esquerdo. 

Todos os procedimentos na fase aguda ou crônica são os expostos anterior
mente. 

1 2 . Megarreto 

O megarreto é raro. Aparece associado à dilatação de sigmóide. 
Na hipótese de ocorrer isoladamente, o procedimento cirúrgico para controlar 

a estase fecal é o que desfuncionaliza o reto. Entre outros, relacionados atrás, está o 
abaixamento retro-retal e trans-anal do colo (Figura 12). 

13 . Hipertrofia das Glândulas Salivares 

Nas formas digestivas da doença de Chagas, especialmente no megaesôfago, 
observa-se aumento das glândulas salivares maiores (parótida). Admitia-se ocorrer 
uma desnervação das mesmas com estase da dilatação ductal. 

Este assunto ainda é discutido. Por exemplo, o estudo sialográfico que fizemos 
em portadores de megaesôfago chagásico mostrou que não há subversão da arborização 
ductal. Ocorre possivelmente uma hiperplasia ou hipertrofia compensadora, com maior 
produção de saliva para facilitar a deglutição (Lázaro et al., 1977). 



14 . Megavesícula 

A megavesícula isoladamente é inexistente sob o ponto de vista prático. Há 
dilatações de vias biliares somadas às do tubo digestivo. 

Na hipótese de ocorrer uma estase vesicular por discinesia ou presença de 
cálculo que se superpõe a esta, a colecistectomia soluciona o problema. 

Na megavesícula com meso longo pode ocorrer torção, necrose e abdome 
agudo. Este será mais ou menos grave, dependendo de ocorrer perfuração e peritonite 
biliar. 

15. Megacolédoco 

A forma isolada de dilatação das vias biliares, também, é raríssima. Aparece 
associada a outras dilatações. 

A estase biliar por ectasia chagásica é condição grave pelo risco de colangite e 
suas funestas conseqüências. 

Se houver quadro clínico de estase biliar (dor, icterícia, infecção) e se for 
constatada uma dilatação acometendo vias biliares intra e extra-hepáticas (não con
fundir com a dilatação congênita), a melhor solução consiste em se fazer a anastomose 
bílio-digestiva. Desta, a ideal é a anastomose hepático-jejunal com alça exclusa em Y 
de Roux. 

Nas formas iniciais faz-se a colecistectomia e uma papiloesfincteroplastia ampla. 

1 6 . Perspectivas 

Nas formas digestivas da doença de Chagas, nas apresentações megálicas, em 
que a dilatação e a estase fazem o quadro clínico, não há nenhuma perspectiva 
promissora. O seu futuro será o mesmo constatado no passado. 

A inteligência, o arrojo e a argúcia dos cirurgiões tentaram tudo que a mente 
humana permite dentro dos padrões éticos e humanos. 

Toda a engenhosidade faliu após algum tempo de observação. O melhor méto
do é o mais frágil perante o tempo. A estase controlada, se não persiste, retorna nos 
mesmos padrões quando o paciente sobrevive a longo prazo. 

A perspectiva positiva, pois, é posse única e exclusiva da prevenção. 
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