
Caso Clinico 1
Primeira avaliação no final de 2010

• Paciente sexo feminino,  60  anos, solteira,  
aposentada por invalidez, IMC: 32Kg/m2

• Incontinência para fezes sólidas e líquidas • Incontinência para fezes sólidas e líquidas 
diariamente, com grande prejuízo de sua 
qualidade de vida; incontinência urinária



História pregressa

• Depressão, transtorno bi-polar
• Hipotireoidismo
• Gesta 2/2 abortos
• Hemorroidectomia • Hemorroidectomia 
• Colecistectomia
• Esfincteroplastia em 2009



Como avaliar ?



Avaliação clinica

• II CCF 20/20
• FIQL alteração importante da qualidade de 

vida
• Deprimida, cicatrizes perianais, esfincter • Deprimida, cicatrizes perianais, esfincter 

externo hipotônico



Manometria anorretal
• Hipotonia esfincteriana
Pmed repouso: 22mmHg
ZAP: zero
Pmed contração: 34mmHgPmed contração: 34mmHg
• Alteracão da percepção 

retal e capacidade 
• Reflexo inibitório 

presente, baixa 
amplitude



Ultrassom de canal anal

• Defeito esfíncter 
externo
quadrante anterior, e 
postero-lateral direito.

• assimetria esfíncter 
interno



Latência do nervo pudendo

• Prolongamento bilateral 
da latência



Como iniciar o tratamento?



Tratamento inicial

• Fibra para formar bolo
• Loperamida
• Colestiramina



Próximo passo: Biofeedback ?



Biofeedback

• 10 Sessões semanais de eletroestimulação e 
Biofeedback

melhora da incontinência para fezes sólidas 
por curto tempo

Falta de motivação



Que outras opções?



Injeção de agente de preenchimento

• Agente : acrilato, 4 ml, 1 
ml em cada quadrante

Melhora parcial, redução Melhora parcial, redução 
do escape fecal, 
persistência da perda 
de fezes líquidas e 
incontinência urinária



Aspecto pós preenchimento



Evolução

• Melhora parcial da incontinência para fezes
sólidas nos primeiros 4 meses

II CCF : 16/20
• Mantinha incontinência para fezes líquidas e • Mantinha incontinência para fezes líquidas e 

gases
• Urgência e incontinência urinária



O que oferecer?



Neuromodulação sacral

• Fase teste- 13/06/2012
• Implante do eletrodo na 

terceira raiz sacral 
esquerdaesquerda



Resultado

• Melhora da incontinência com controle para  
fezes sólidas e  apenas dois episódios de 
perdas líquidas em 2 semanas

• Notou melhora importante• Notou melhora importante

encaminhada para implante definitivo



Implante Definitivo
03/07/2012



Resultado

• Controle total dos episódios de incontinência 
fecal e urinária

• Diminuição da utilização de proteção das 
vestesvestes

• II CCF 2/20



Conclusão

• Condição sub estimada
• Grande impacto na qualidade de vida
• Importância da avaliação clínica e aplicação de 

índices para o acompanhamentoíndices para o acompanhamento
• Várias opções de tratamento
• Seleção dos tratamentos de forma 

individualizada e de acordo com a severidade 
da condição


