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RESUMO 
Objetivo: pesquisa clinico-epidemiológica e terapêutica de pacientes portadores de anomalias anorretais AAR 

submetidos a tratamento cirúrgico na Santa Casa de Misericórdia do Pará,  período de janeiro de 2004 a dezembro 

de 2005. Método: estudo transversal de prontuários de 69 crianças, buscando-se dados como: tipo de anomalia, 

presença de malformações associadas, primeiro tratamento realizado e idade no momento destes. Posteriormente, 

20 pacientes foram entrevistados, sendo verificado se estes possuíam capacidade de expressar desejo de evacuar 

(Voluntary bowel movements); se apresentavam continência total, parcial (soiling) ou incontinência. Por último, foi 

verificado se apresentavam ou não constipação. Resultados: a maior frequência de fístula retovaginal em 43,5% 

das meninas;  43,3% dos meninos foi identificada, mais comumente, fístula retouretral;  50,7% dos pacientes 

apresentavam malformações associadas sendo as digestivas as mais comuns. Quanto ao resultado do tratamento 

cirúrgico, vimos que 80% das crianças apresentavam “voluntary bowel movements”, sendo que 40% apresentavam 

continência total, 40% continência parcial e 20% incontinência e 45% dos pacientes apresentaram constipação. 

Considerações finais: cerca da metade das crianças apresentava anomalias associadas, sendo importante a 

investigação diagnóstica complementar em todos os pacientes. Os resultados do tratamento cirúrgico foram 

compatíveis com a literatura internacional, demonstrando que as crianças vêm sendo tratadas, satisfatoriamente, no 

Hospital da FSCMPA. 

 
DESCRITORES: anomalias anorretais, ânus , fístula. 

 

 
INTRODUÇÃO 

Anomalias anorretais (AAR) são doenças do 

trato gastrointestinal inferior e genitourinário, cuja 

incidência é de 1:5000 neonatos.
1,2,3,4,5

  

Estas anomalias são classificadas de acordo 

com o tipo de fístula que estes pacientes apresentam, 

podendo ser, no sexo masculino: fístula perineal; 

fístula retouretral (mais freqüente); fístula retovesical; 

ânus coberto e atresia/estenose retal. No sexo 

feminino: fístula perineal; fístula vestibular (mais 

freqüente); ânus coberto; atresia/estenose retal e 

Cloaca.
6
 

O diagnóstico desta malformação é feito no 

berçário, pelo exame físico minucioso do recém 

nascido, no qual deve ser feito um “screening” para 

verificar a existência de anomalias associadas e 

determinar o tipo de AAR  para saber se essa vai ser 

submetida à colostomia ou correção primária.
2,7,8

 

Se, em 24 h, não houver evidência de fístula, 

essas crianças deverão se submeter ao - invertograma - 

um exame radiológico,  colocadas em posição 

pronada, com incidência de raios laterais, para 

determinar a distância entre a pele e a bolsa retal.
7,8

 

Caso esta seja maior que 1 cm, deve ser realizada a 

colostomia, seguida de colostograma, exame 

diagnóstico definitivo do tipo de fístula em que 

contraste hidrossolúvel é injetado sob alta pressão, 

pelo  estoma distal, demonstrando a localização da 

fístula.
7
 

Também, é necessária a realização de: 

ultrassonografia abdominal e pélvica, ecocardiografia, 

radiografia de tórax, abdome, ossos longos e coluna 

para constatar a existência de anomalias associadas 

nesses pacientes que podem acometer um ou mais 

sistemas. Sendo as mais comuns as genitourinárias, 

seguidas de vertebrais e cardíacas.
5,10

O tratamento inicial de todos os tipos de AAR, 

com exceção da fístula perineal e do ânus coberto com 

distância entre o reto e a pele perineal com menos de 1 

cm ao invertograma, deve ser a colostomia.
3,7,11

 

Em relação ao tratamento cirúrgico de escolha 

para reparo das AAR, existe grande importância na 

anorretoplastia por via sagital posterior. Esta consiste 

em ser uma técnica utilizada por Peña desde 1980, já 

que permite uma melhor visualização das estruturas 

pélvicas e da anatomia da malformação. Procedimento 

que pode ser realizado inicialmente ou a partir da 4ª a 

8ª semana após  colostomia.
1,3

 

Após a cirurgia para correção da anomalia, é 

necessário que a criança inicie um processo de 

dilatação anal com velas de Hegar, por volta do 14º 

pós-peratório após a retirada dos pontos. A colostomia 

pode ser fechada depois de 6 a 8 semanas da 

anorretoplastia.
3,12

 

Segundo Peña, a maioria das crianças 

apresentam, ao final do tratamento, “Voluntary bowel 

movements”, representado pela capacidade de sentir e 

expressar desejo de evacuar, conseguindo contê-lo por 

alguns minutos.
7
  

As maiores complicações presentes nessas 

crianças são a constipação e estenose retal adquirida 



que devem ser tratadas sempre, podendo assim, 

melhorar os resultados do tratamento cirúrgico.
7,13,14

 

 

OBJETIVO 

 Estudo clínico-epidemiológico e terapêutico 

dos pacientes portadores de anomalias anorretais 

AAR, internados no Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia do Pará, período de janeiro 2004 a 

dezembro 2005. 

 

MÉTODO 

Estudo transversal analítico de prontuários de 

69 pacientes, da faixa etária pediátrica, submetidos a 

qualquer tipo de intervenção cirúrgica para o 

tratamento de AAR no Hospital da FSCMPA, 

retiradas informações como: tipo de AAR presente, 

presença de malformações associadas, primeiro 

tratamento realizado e idade no momento deste. 

Posteriormente, houve a tentativa de localizar esses 

pacientes para follow-up, porém, 35 não foram 

encontrados, 8 foram a óbito e 6 não haviam fechado a 

colostomia. Desse modo, só foi possível analisar o 

resultado do tratamento de 20 crianças. Os 

responsáveis destas crianças foram entrevistados 

quanto à presença de desejo voluntário de defecar, 

capacidade de expressar e conter o mesmo (voluntary 

bowel movements); também foram questionados 

quanto à presença de continência fecal total, parcial 

(caso sujassem as roupas íntimas, termo conhecido 

como “soiling”) ou incontinência total. Por último, foi 

verificada a presença ou ausência de constipação. 

Todos os responsáveis assinaram Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a 

realização da pesquisa.  

 

RESULTADOS 
TABELA I – Sexo dos pacientes portadores de AAR 

submetidos a tratamento cirúrgico na FSCMPA,  de 2004 a 

2005 

Sexo Pacientes % 

Masculino 30 43,5 

Feminino 39 56,5 

TOTAL 69 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

p = 0,3355 (Teste qui-quadrado) 

 

TABELA II – Tipo de AAR mais freqüente no sexo 

masculino nos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico 

na FSCMPA, de 2004 a 2005. 

Tipo de AAR Pacientes % 

Fistula perineal 1 3,3 

Fistula retouretral 

Fistula retovesical 

13* 

10 

43,3 

33,3 

Ânus coberto 3 10,0 

Indefinida 3 10,0 

TOTAL 30 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

p ≤ 0,01 = * (Teste qui-quadrado) 

 
Figura 1 – Tipo de AAR mais freqüente no sexo masculino 

nos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico na 

FSCMPA,  de 2004 a 2005. 
Fonte: Protocolo de pesquisa  

P ≤ 0,01 = * (Teste qui-quadrado). 

 

TABELA III – Tipo de AAR mais freqüente no sexo 

feminino nos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico 

na FSCMPA, de 2004 a 2005 

Tipo de AAR Pacientes % 

Estenose anal 2 5,1 

Membrana Anal Persistente 

Fistula perineal 

1 

2 

2,6 

5,1 

Fistula vestibular 

Fistula retovaginal 

Cloaca 

Anus coberto 

Atresia anal 

9 

17* 

5 

1 

1 

23,1 

43,5 

12,8 

2,6 

2,6 

Indefinida 1 2,6 

TOTAL 39 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

p ≤ 0,01 = * (Teste qui-quadrado) 

 

 
Figura 2 – Tipo de AAR mais freqüente no sexo feminino 

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico na FSCMPA,  

de 2004 a 2005 
Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

TABELA IV – Presença de malformações associadas nos 

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico na FSCMPA,  

de 2004 a 2005 

. 

Malformações associadas Pacientes % 

Sim 

Não 

35 

34 

50,7 

49,3 

TOTAL 69 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

p =  0,7273 (Teste qui-quadrado). 

 



TABELA V – Distribuição de anomalias associadas 

conforme o sistema acometido nos pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico na FSCMPA,  de 2004 a 2005 

 

Malformações associadas Pacientes % 

Cardiológicas  

Digestivas 

Genitourinárias 

Ósseas 

Vasculares 

Auditivas 

Neurológicas 

Síndrome de Down 

Mais de 1 sistema 

3 

8* 

6 

4 

1 

1 

4 

3 

5 

8,6 

22,9 

17,1 

11,4 

2,9 

2,9 

11,4 

8,6 

14,3 

TOTAL 69 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

p ≤ 0,01 (Teste qui-quadrado). 

 

TABELA VI – Primeiro tratamento cirúrgico recebido nos 

pacientes que sofreram intervenções cirúrgicas na FSCMPA  

de 2004 a 2005 

Tipo de tratamento Pacientes % 

Colostomia 48* 69,5 

PSARP 

Dilatação anal 

19 

2 

27,5 

2,9 

TOTAL 69 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

P ≤ 0,01 = * (Teste qui-quadrado). 

Nota: PSARP: Anorretoplastia por via sagital posterior. 

 

TABELA VII – Resultado do tratamento cirúrgico em 

relação a “Voluntary Bowel Movements” nos pacientes 

submetidos a tratamento cirúrgico na FSCMPA,  de 2004 a 

2005 

“Voluntary Bowel Movements” Pacientes % 

Sim 16* 80,0 

Não 4 20,0 

TOTAL 20 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

P = 0,0139 * (Teste qui-quadrado) 

 

 
Figura 3 – Resultado do tratamento cirúrgico em relação a 

“Voluntary bowel movements” nos pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico na FSCMPA,  de 2004 a 2005 
Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

 

 

 

TABELA VIII – Resultado do tratamento cirúrgico em 

relação a continência fecal nos pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico na FSCMPA,  de 2004 a 2005 

Continência fecal Pacientes % 

Incontinência 4 20,0 

Continência parcial 

Continência total 

8 

8 

40,0 

40,0 

TOTAL 20 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

P = 0,4493 (Teste qui-quadrado) 

 

TABELA IX – Resultado do tratamento cirúrgico em 

relação a seqüela constipação nos pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico na FSCMPA,  de 2004 a 2005  

Constipação Pacientes % 

Sim 9 45,5 

Não 11 55,5 

TOTAL 20 100,00 

Fonte: Protocolos de pesquisa. 

P = 0,6547 (Teste qui-quadrado). 

 

 

DISCUSSÃO 

Malformações do ânus e do reto são anomalias 

relativamente comuns em recém nascidos. No Brasil, 

as AAR estão entre as anomalias mais freqüentes do 

tubo digestivo, juntamente às obstruções do delgado e 

atresia de esôfago.
15

 Nesta pesquisa, os sessenta e 

nove pacientes estudados foram submetidos, em algum 

estágio, a tratamento cirúrgico para correção da AAR 

na FSCMPA,  período de janeiro de 2004 a dezembro 

de 2005.  

Nessa casuística  observou-se uma incidência, 

discretamente, maior de crianças do sexo feminino, 

representando trinta e nove crianças (56,5%), 

enquanto que havia trinta do sexo masculino (43,5%), 

porém, tal diferença não foi estatisticamente 

significante. Esta prevalência diverge do trabalho de 

Cho et al (2001)
5
, no qual 67% dos pacientes eram 

meninos, e do estudo de Lindley et al (2005)
16

 que 

obteve percentual de 55% de meninos. 

Em relação à distribuição das AAR mais 

incidentes, foi verificado que: no sexo feminino, a 

ocorrência mais freqüente foi de fístula retovaginal, 

presente em 43,5% das meninas seguidas de fístula 

vestibular (23,1%) e cloaca (12,8%). Essa alta 

incidência de fístula retovaginal vai de encontro com a 

maioria dos estudos presentes na literatura atual,
2,7,17

 

pois se trata de um tipo raro de AAR. Por apresentar 

essa característica, nem se encontra na classificação 

descrita por Peña, pois corresponderia a menos de 1% 

dos casos.
7
 

No entanto, esse número tão elevado pode ser  

justificado por um erro diagnóstico bastante freqüente 

nessas crianças, uma vez que a maioria dessas meninas 

deve ter uma cloaca (orifício perineal único) ou uma 

fístula retovestibular (o orifício se encontra na parede 

posterior do vestíbulo anterior ao hímen).
18

 Ao avaliar 

a freqüência desse erro diagnóstico, Rosen et al. 



(2002)
18

 verificaram que de quarenta e duas meninas 

que apresentavam diagnóstico de fístula retovaginal, 

nenhuma realmente era portadora de tal fístula, sendo 

que trinta pacientes apresentavam persistência do seio 

urogenital, na qual a malformação inicial era cloaca e 

doze crianças eram portadoras de fístulas 

retovestibulares. 

 Em relação ao sexo masculino, a incidência 

foi de 43,3% (treze crianças) de fístula retouretral, 

seguida por 33,3% (dez crianças) de fístula 

retovesical, ao passo que ânus imperfurado sem fístula  

em apenas 10% dos pacientes. Em 2003, Aminoff et 

al. (2006)
19

, apresentaram incidências semelhantes 

quanto à presença de fístula retouretral, com valores 

próximos a 36%, enquanto que, diferentemente do que 

foi encontrado nos pacientes da FSCMPA, apenas 

12% apresentavam fístula retovesical e 18% ânus 

imperfurado sem fístula. Adejuyige et al. (2004)
17

, 

também obtiveram percentuais similares quanto à 

presença de fístula retouretral (38%). Nas séries de 

Peña (2000)
7
, as fístulas retouretrais foram as 

malformações anorretais mais comuns no sexo 

masculino.  

Malformações associadas possuem significado 

importante em neonatos com AAR. Por esse motivo, 

essas alterações foram analisadas nesta pesquisa. 

Constatou-se a ocorrência destas em 50,7% dos 

pacientes (trinta e cinco crianças). O estudo de Cho et 

al. (2001)
5
 verificou essa alteração em 71% dos 

recém-nascidos. Diversas séries de estudos 

verificaram incidências que variavam de 44 a 67%
4
. 

No estudo de Kumar et al. (2005)
10

, anomalias 

associados foram observados em 68% das crianças 

internadas na Unidade de Terapia Intensiva neonatal.  

 Na avaliação dos pacientes que apresentavam 

anomalias associadas, foi constatado que as mais 

freqüentes, no presente estudo, foram as digestivas 

atingindo 22,9% dos mesmos, sendo as mais comuns: 

má rotação intestinal e atresia de esôfago. Esse 

número diverge do trabalho de Mittal et al. (2004)
4
, no 

qual os defeitos mais freqüentes foram os urológicos 

(37,14%), enquanto que os gastrointestinais 

englobaram somente 10,71% dos pacientes. Assim 

como Mittal et al. (2004)
4
, Cho et al. (2001)

5
 

obtiveram como malformações mais encontradas as do 

sistema genitourinário (49%), ao passo que as 

gastrointestinais estavam presentes em 18%. No 

estudo de Peña et al. (2000)
7
 as malformações 

urológicas foram encontradas em 50% dos pacientes. 

Neste estudo, as malformações genitourinárias 

ocorreram em 17,1% dos pacientes. As mais 

freqüentes foram: agenesia renal unilateral e o refluxo 

vesico-uretral. Uma paciente apresentava agenesia 

vaginal e três meninos criptorquidia. Uma justificativa 

para a diferença existente entre as freqüências desta 

pesquisa para a literatura é que nesta não foi 

considerada a presença de fístula retouretral ou 

retovesical como uma malformação urológica 

associada e sim a própria anomalia. Outro motivo para 

tal discordância se deve ao fato de que na FSCMPA os 

prontuários de internação hospitalar são diferentes dos 

prontuários ambulatoriais, e como muitas vezes o 

screening para malformações urológicas é realizado a 

nível ambulatorial, os diagnósticos ficam presentes 

somente no prontuário ambulatorial, o que tornaria os 

números dessa avaliação subestimados. Não se pode 

esquecer que falhas na investigação diagnóstica das 

crianças possam ter existido. 

No período de estudo foi verificado que oito 

pacientes evoluíram a óbito. Sabe-se que seis deles 

apresentavam anomalias associadas, sendo estas 

gastrosquise, atresia de esôfago, síndrome de Down, 

hérnia diafragmática, agenesia de membros, agenesia 

de mandíbula, onfalocele, pé torto congênito bilateral, 

e agenesia renal à esquerda. Um paciente era 

prematuro e apresentou síndrome do desconforto 

respiratório. E em somente um paciente, qualquer tipo 

de patologia associada era desconhecida. Essa 

associação com outras nosologias também foi vista 

estudo de Adejuyigbe et al (2004)
17

, na Nigéria, em 

que foi verificado que 30,2% das crianças portadoras 

de AAR apresentavam anomalias associadas, sendo 

importante ressaltar que 65% destas foram a óbito 

tendo como causas de morte infecções e associações 

de anomalias graves. 

Nesta pesquisa verificou-se também que 

69,6% (quarenta e oito) das crianças tiveram como 

primeiro tratamento a colostomia, 27,5% (dezenove) 

fizeram correção primária através de anorretoplastia 

via sagital posterior e 2,9% (duas) foram tratadas 

apenas com dilatação anal na primeira semana. 

A avaliação do seguimento dos pacientes só 

foi possível em vinte das sessenta e nove crianças, 

visto que não foi possível localizar trinta e cinco 

pacientes. A impossibilidade de encontrar estes 

pacientes, deve-se ao fato de que eles moravam no 

interior do Estado do Pará, e não possuíam telefone ou 

forneceram o número e endereço errados. Oito 

crianças foram a óbito e seis não haviam fechado a 

colostomia.  

 Das vinte crianças avaliadas, 80% 

apresentavam desejo voluntário de defecação, ou seja, 

podiam sentir desejo de evacuar, expressar este e 

conseguiam evitar a defecação por algum tempo 

(Voluntary Bowel Movements). Esse parâmetro é um 

dos mais importantes, segundo Peña, para avaliar o 

resultado final do tratamento. Nas séries desse autor, 

esse aspecto estava presente em 75% das crianças.
7
 

Sendo assim, verificou-se que os resultados das 

correções cirúrgicas para AAR, realizadas na 

FSCMPA, são satisfatórios e compatíveis com a 

literatura mundial.  

 No trabalho de Hamid et al. (2006)
20

, 60% das 

crianças operadas conseguiam perceber o enchimento 

retal e expressavam o desejo de defecar, enquanto que 

28% não sabiam completamente desta sensação retal e 



10% não apresentavam consciência alguma em relação 

a esta percepção. 

Ao fazer a análise dos resultados em relação à 

continência fecal, verificou-se que 20% dos pacientes 

estavam totalmente incontinentes; 40% parcialmente 

continentes, ou seja, “sujam” a roupa íntima 

ocasionalmente (soiling); e 40% alcançaram a 

continência total. Estas informações são compatíveis 

com o estudo de Peña et al. (2000)
7
, no qual 37,5% 

das crianças apresentavam continência total, 37,5% 

apresentam “soiling”, e 25% eram totalmente 

incontinentes. A pesquisa de Macedo et al (2004)
21

 

relatou também resultados semelhantes em relação a 

continência total alcançada por aproximadamente 40% 

dos pacientes, porém houve divergência em relação a 

incontinência já que mais de 42% eram 

completamente incontinentes. Já no estudo de Aminoff 

et al (2006)
19

, 25% dos pacientes eram totalmente 

continentes, 64% apresentavam “soiling” e 8% tinham 

incontinência total. Estes números foram discordantes  

estudo, principalmente no que concerne ao número de 

pacientes parcialmente continentes. 

 Uma das seqüelas mais freqüentes apresentada 

por pacientes portadores de AAR, submetidos a 

anorretoplastia sagital posterior, foi a constipação, 

ocorrida em aproximadamente 48% dos casos
7
. Na 

série de Hamid et al. (2006)
20

 foi encontrada uma 

incidência de 62%, enquanto que na de Pakarinen et 

al. (2006)
22

 foi de 60%. De forma similar a literatura, 

constipação foi encontrada em 45% dos pacientes. 

 

CONCLUSÃO 

Recomenda-se que todos os neonatos da 

FSCMPA sejam examinados minuciosamente a 

procura de alterações na implantação anal. Nos que 

forem diagnosticados com imperfuração anal, 

principalmente as meninas, que seja realizado exame 

completo do períneo. 

Além disso, também se notou que mais da 

metade das crianças eram portadoras de anomalias 

associadas, tornando imprescindível a realização de 

USG abdominal e urografia excretora, nas mesmas, 

além de “screening” completo para outras 

malformações.  

Finalmente, verificou-se que o tratamento 

cirúrgico, recebido por crianças portadoras de AAR na 

FSCMPA, obteve resultados semelhantes àqueles 

alcançados pela literatura internacional, descritos em 

países desenvolvidos e em serviços de referência para 

tal nosologia.  

 

 
SUMMARY 

 

ANORECTAL MALFORMATIONS
 

 

Manoel Eduardo Amoras GONÇALVES
2
 e Marina Soares SANTOS

3 

 

Objective: evaluate epidemiologically and clinically the children with anorectal malformation that were subjected 

to surgery in the Santa Casa de Misericórdia do Pará, from January 2004 until December 2005, also evaluating the 

results of this treatment. Methods: information regarding the type of malformation, presence of associated 

anomalies and the first surgical treatment were collected from the  charts of the 69 patients subjected to surgery. 

Subsequently, 20 patients were interviewed about voluntary bowel movements (being able to express the wish to 

defecate), if they presented complete fecal continence, partial fecal continence (soiling) or total incontinence. 

Constipation was also evaluated. Results: the most prevalent type of ARM in girls was rectovaginal fistula 

(43,5%). In boys the most prevalent was rectourethral fistula (43,3%). Associated malformations were seen in 

50,7% of the children, affecting the digestive system mostly. Voluntary bowel movements were present in 80% of 

the patients. Complete fecal continence was found in 40%, partial continence in 40% and complete incontinence in 

20%. Constipation was seen in 45%. Final comments: half of the patients had associated anomalies which justifies 

the use of image diagnosis in the screening of all children. The results of the surgical treatment was compatible 

with international numbers showing that the children are receiving adequate treatment in this institution. 

 
KEYWORDS: anorectal malformations,  anus, fistula. 
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