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RESUMO 

Foram estudadas E? criancas portadoras de Haga- 
cólon Congênito (Doença de Hirschsprung), submetidas a 

tratamento cirúrgico pela técnica de SUAVE-BOLEY no pe-
l 

riodo de agosto de 1986 a dezembro de 1989, no Hospital 

Infantil Joana de Gusmão (Florianópolis), Hospital Infan-
i 

til Menino Jesus (Itajai), Hospital Regional Hans Dieter 
Schmidt (Joinville) e Hospital Santo Antônio (Chapecó),

Á 

todos no estado de Santa Catarina. Uinte pacientes eram 
do sexo masculino e sete, do feminino.

E 

Os parâmetros analisados iorami horário de eli- 
minação de mecônio, época da realização do diagnóstico, 
intervalo entrega colostomia e o tratamento cirúrgico de- 

. . . .l , . ,_ . . _ . _ Pinitivoz rotina pre e pos-operatoria, tecnica cirurgica 
e as complicações pós operatórias. Todas as criancas fo-

› ram submetidas à colostomia, apos a realizacao do diag- 

nóstico. 
As complicações pós-operatórias foram: disten-

J 

são abdominal (cinco casos), abcesso de parede<quatro ca-
\ 

sos), enterocolite <hipoganglionose secundária - um ca- 

so), constipação intestinal recorrente (um caso), e enco- 
1 ^ _ prese (um caso)._Em nenhum caso houve exito letal.



I - INTRODUÇÃO 

O *termo ”Megacó1on", introduzido por Mga em 

1894, significa um alargamento do cólon originado por Fa- 

tores de ordem orgânica, funcional e congênita (E3). 

As causas orgânicas são devidas à estenose pós-
M operatória após correcao de ânus imperfurado, a estenoses 

anais e a deFeitos de implantacão do ânus. As causas fun- 
. « IV I 

. \ › AI . . A ‹ cionais sao devidas a constipacao intestinal cronica. O
Ú 

z l a . . . .
- megacolon congenito e uma anomalia caracterizada Por uma 

obstrução parcial ou total do cólon, que Possui como 

substrato anátomo Patológico a ausência de células gan- 

glionares na parede do tubo digestivo, principalmente na
I 

sua portão distal (83). 

Os segmentos comprometidos são espásticos e sem
~ perista1tismo,_ o que impede a progressao do mecônio. O

I 

intestino, acima desta zona contraída, mostra-se dilata-
1 

do, com paredes hipertro$iadas e movimentos peristálticos 
intensos. Esta aganglionose pode envolver o cólon em sua 

totalidade. A doença é conhecida, também, como ”Aganglio- 

nose do Cólonf, ”Megacólon Aganglionar” ou "Doença de 

Hirschsprung", iem uma homenagem ao cirurgião dinamarquês 
Harold Hirschsprung, que apresentou os primeiros casos 

sistematicamente descritos desta afecção, por ele pub1i~ 

cado em 1886 (23). 

O megacólon congênito tem uma incidência que



» 

varia de 118000 a 1:5000 nascimentos vivos. Sendo de 

ocorrência congênita,suas manifestações clinicas surgem 
no periodo neonatal, traduzidas por um quadro de obstru- 

ção intestinal completa e irreversível ou apenas por um
l 

episódio de oclusão intestinal temporária, intercalado 
com sintomas próprios de enterocolite, que, em 80 a 30% 

dos pacientes, tem o diagnóstico de gastroenterite 
(9,14). ` 

Pode ter como primeira manifestação clinica si-
l 

nais de perfuração intestinal (8,1ó), predominantemente 
do cecum (11,2ó) e do apêndice cecal (10,15). 

Pode~ traduzir-se por diarréia crônica e ainda 
confundir-se com outras entidades como a Sindrome da Ro-

i 

lha Meconial e a Sindrome do Cólon Esquerdo Pequeno do 

recém-nascido (3). 

A ausência de eliminação do mecõnio no primeiro 
dia de vida é o principal e mais precoce sintoma da Doen- 

ça de Hirschsprung, devendo se constituir sempre em um 

sinal de alarme, visto que a primeira evacuação intesti- 
nal normalmente ocorre nas primeiras 84 horas de vida 

(4z1E). 

A associacão deste sinal com distensão abdomi- 
nal e vômitos, autoriza a realização de uma investigação 
complementar que deve incluir: 

1. Rx simples de abdome: revela a presença de 

distensão abdominal generalizada, sendo impossivel, no 

recém nascido, distinguir o intestino delgado do grosso.
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Em posição de pé ou em decúbito dorsal com raios horizon- 

tais, observa-se niveis líquidos. Em decúbito ventral com
› 

raios horizontais, além de niveis líquidos, pode-se ob- 

servar o estreitamento do reto.
4 

2. Clister opaco: demonstra uma zona de estrei- 
tamento (aganglionose), de transição e de dilatação. É o 

exame que faz o diagnóstico, inclusive no recém-nascido. 
Esta investigação não demonstra os mencionados achados se 

a crianca apresentar Doença de Hirschprung de segmento 
ultra-curto ou aganglionose total do cólon, situações de 

maior raridade (6). 

3. Biópsia retal: indicada se os exames ante- 

riores apresentarem dúvidas diagnosticas. Revela a ausên-
a 

cia de células ganglionares dos plexos de Auerbach e 

Meissner, substrato histopatológico da doença (E). 

4. Outros exames, como manometria anorretal, 
analise histoquimica e imunohistoquimica são utilizados 
para estudos mais detalhados da doença (5). 

Uma vez estabelecido o diagnostico de Megacólon 
Congêníto, a crianca deve ser submetida a uma colostomia, 
visto ser portadora de um quadro de obstrução intestinal 
baixa. Esta conduta permite o desenvolvimento normal do 

paciente. Indica-se o tratamento definitivo, que deve
l 

compreender umavressecção intestinal a mais ampla possi-
I 

4 . ~ . . vel do segmento aganglionar, a restauraçao da continuida- 
de do trato intestinal e a preservação do mecanismo es- 

fincteriano anorretal para a manutenção da continência



Fecalz entre os 6 e 18 meses de vida, desde que a crianca 
tenha Peso adequado para a idade. Diversas técnicas foram 

propostas para alcançar tais objetivos, salientando-se os 

procedimentosipropostos por Swenson(29), State(88), Doha- 

me1(7) e Soave(85>, modificada por Bo1e5(1). 
D objetivo do presente trabalho é analisar os 

resultados obtidos com a aplicacao da técnica de SUAVE- 

BOLEY no tratamento cirúrgico de 27 criancas portadoras 
de Doenca de Hirschsprung, operadas nos últimos 4 anos. 

.*

1

l

I
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II - CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Foram estudadas E7 criancas com diagnóstico de 
Doenca de Hirschsprung, submetidas a tratamento cirúrgico 
pela técnica de SOAUE~BOLEY, no periodo de agosto de 1986 

a dezembro de 1989, no Hospital Infantil Joana de Gusmão 
(Florianópolis), 21 casos, Hospital Infantil Menino Jesus 

.V 

(Itajai), Q4 casos, Hospital Regional Hans Dieter Schmidt 
(Joinville), 01 caso e Hospital Santo Antônio (Chapecó), 

Qi caso, todos em Santa Catarina. 

Destes pacientes estudou~se o horário de elimi- 
nação de mecônio, a época da realização do diagnóstico, o

‹ 

intervalo entre a colostomia e o tratamento delinitivo, a 

rotina pré-operatória, a técnica cirúrgica, a rotina e as
I 

complicacões pós-operatórias. 
Com _rePerência a rotina pré-operatória, todos 

os pacientes toram submetidos ao seguinte procedimento de 

preparo do cólon (18): 

1. lavagem mecânica do intestino com uma mistura de 

água morna (45%), soro tisiológico (45%) e glicerina 
(10%), duranteltrês dias, três vezes ao dia, num volume

4 

de 20 ml/Kg/peso.
I 

2. Metronfldazol - 800m9 12/12h via oral por cinco
. 

dias.
: 

3. Hebendaaol - 1@®mg 12/12h via oral por três 

dias.
I

|

1'
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4. 24 horas antes:
J 

- dieta líquida 
- manitol - 2 a 10 ml/Kg/dose - 2/2 horas - via 

oral 
- hidratação parenteral 
- antibioticoterapia profilática tríplice: cefa- 

losporina, aminoglicosídeo e metronidazol.
i 

Ainda na rotina pré-operatória, inclui-se: 
. 4 . . zw - A noite: checar o estado da hidratacaoi banho 
com polivinilpiprolidona-iodo degermante e dis- 

seccão de veia (opcional). 
No Çentro Cirúrgico: 

- Lavagem do cólon pela boca distal da colosto- 
mia,'com povidine tópico. 

- Fechamento da colostomia com catgut 000. 
- Membros inferiores submetidos à antissepsia com 

povidüne e envolvidos com malha e atadura de 

CTEPOÍYI.. 

- Cateterismo vesical, com sonda de $ole5 n2 8 ou 

1ø. '_ 

- Limpeza da Pele. 

Os tempos da cirurgia de SUAVE-BOLEY são os se- 
guintes: 

1. Incisão obliqua no hipogastro e no flanco esquer- 
do, envolvendo em Forma de elipse, a colostomia, previa- 
mente fechada com sutura em bolsa. 

E. Descolamento da colostomia da parede abdominal e
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secção completa entre as duas bocas, obtendo-se dois seg- 
mentos: proximal e distal. 

4 pv v 3. Analise da vascularizaçao e liberação do colon 
proximal numa distância suficiente que permita seu abai-

! 

xamento até ozperineo. 

4. Incisão transversa, a cerca de 4-8 cm da reflexão 
peritoneal, no segmento distal do cólon, incluindo apenas 
o plano muscular, e confecção de um tubo mucoso que deve 
atingir o canal anal até 1 cm acima da linha pectinea, 
onde será amputado após manobra de eversão, pela via pe- 

rineal.
I 

5. O cone muscular assim obtido é seccionado longi-

3 
...w-. 

tudinalmente sua Face posterior. 
6. Abaixamento do cólon proximal (normal) através do 

cone muscular,`seguido de fixação com pontos separados na 
parede muscular do cone e na camada seromuscular do cólon 
abaixado, realizado a 1 cm acima da linha de secção, do 

tubo mucoso, por via perineal. 
7. O cólonlabaixado é seccionado a 1 cm destas sutu~ 

ras, seguindo~se a 

nescente da mucosa 
perineo.

r 

8. Fixação da 
do cone com pontos 

9. Fechamefito 

realização de anastomose entre o rema- 

retal e todas as camadas do cólon pelo 

parede do cólon ã extremidade superior 
separados. 

da parede abdominal por planos. 

10. Drenagem`da incisão. 
O pós-bperatório obedeceu a seguinte rotina:
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Nutrição parentera15 
- Remocão da dreno da incisão no terceiro dia; 
- Suspender antibioticoterapia com 48~7E horas; 
~ Remocão do foley no segundo dia; 
~ Saccharomgces boucardii - 17 - 1ioFi1izado quando 

iniciar dieta por via oral; 
- Toque retal antes da alta. 

J. É
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III ~ RESULTADOS 

Das E7 crianças, 29 eram do sexo masculino e 7 

feminino. A distribuição dos pacientes por instituicões
I 

está representada na tabela I. 

TABELA I ~ Doença dã HiFšCh5F?uHã 
Distribuição dos pacientes por instituicões. 

nas-nuuununnnn--:u_u-um-nna_w¢u-nu__-›_.p¢-‹-~\~‹.~n--.--¢.-.--›-.¬›-..--_._....-..__.-._--.-_.--_-_...
¢ 

1NsT1Tu1ç5o * QuâHTIDâUE PERCENTUAL 
____________ -_L________-_-_____-______________-_____-__-_ 
HOSPITAL INFANTIL 21 77,77 
JOANA DE GUSMÃO 

HOSPITAL INFANTIL 04 14,80 
MENINO JESUS 

HOSPITAL REGIONAL 01 - 3,70 
HANS DIETER SCHMIDT 
HOSPITAL SANTO 61 3,70 

ANTÔNIO 

ToTâL 
_ 

27 1øø,øø 
__.......___..._..-...___-___..__...--.-~._¬-_..-___-.____--.-_-..-__..'.-__-.........-___..-___... 

FONTE: Servico de Arquivo Médico dos hospitais re$eridos

I 

O horário de eliminação de mecõnio encon- 
tra-se discrimiñado na tabela II. Todos os pacientes $0- 

ram submetidos à colostomia após a realizacäo do diagnós~ 
1*

É

f
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tico. A idade na época da realização do tratamento defi- 

nitivo, variou de 10 meses a 5 anos e 3 meses.
J

|

I 

TABELA II ~ Doença de Hirschsprung 
Horário de eliminação de mecônio.

1 _-._--..--..--_-_-\~--i-_-~-z--.-_..-_..-_-_...-__.-Q--_-_-_-._-_-_--.-.._____-‹-..`».-_.. 

HORÁRIO 9 QUANTIDADE PERCENTUAL 

PRIMEIRAS 24h 94 14,81 

APÓS 24h 19 70,3? 

DESCDNHECIDOS Q4 14,81 
-____._...-..-_-.›......-.-._.._._......_._...._..._...._._.-.......-.--¬_.__-._._.~.~.-...z-..-..._._._..._.___.__._._.

1 

TOTAL Í 27 199,00 
-.-..._-_--_-pqp.-_«_._.-_._____.--..._--.._._.-_._-__-_-..-_..-‹.-›..._..--......._.-____.._._........-.- 

FONTE: Servicá de Arquivo Médico dos hospitais referidos
à 

Os dados quanto a época da realização do diag-
J 

nóstico estão divididos conforme a tabela III. 

TABELA III - Doença de Hirschsprung 
éooca do diagnóstico. 

_-__.-_-__.----.____..____._._.-...._...‹`-..-.--______...-.-.-.~.-._________.._~.~.- 

PERÍODO ` QUANTIDADE PERCENTUAL 
_.__...._._..............._--.-_-_...-__...........___.-__.-.-_-_--._.-__.............._......._.__¬._z...-.¬.._._._...- 

ø ~~| 1 Mês 
, 

ø4 14,81 

1 --‹ 12 MESES' 14 51,84 
ia -«| 24 Meses øõ 18,51 

24 --| 48 MESES øe 7,4ø 

> 49 Meses 
, 

øe 7,4ø 
_+-_~_______-_______-__-_--____-__-__-__ 

ToTâL 
1 

27 iøøzøø 
_...__.......-.-..-.__._-_-._.._....~..¬›~._.--..-...._._____.__.__›_-_.--._ 

FGNTE: Servico de Arquivo Médico dos hospitais referidos
1
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Dois pacientes apresentavam anomalia anorre~ 

tal, uma alta e outra baixa. Quando submetidos à cirurgia 
corretiva, foi realizada biópsia retal onde foi diagnos~ 
ticada a associacão com Megacólon Congênito. Nos demais 
pacientes o diagnóstico foi confirmado através de clister 
opaco. * 

O intervalo entre a realização da colostomia e 

o tratamento pela técnica de SUAVE-BOLEY variou de 4 a 33 

meses, com uma média de 12,2 meses. 
O tempo de internação total variou de 6 a E5 

-B 

ms Ú- ¡.|. 91 dias com uma de 13,38 dias. 

Como intercorrências um paciente apresentou, na 

indução anestësica, hipotensão severa atribuída à hipovo~ 
i

. 

lemia não diagnosticada clinicamente, que Foi corrigida
1 

de imediato. Outro paciente apresentou, no descolamento 
da colostomia, sangramento maior que o esperado e foi 

instituída hemoteraeia. 
As complicações pós-operatórias imediatas, fo- 

ram distensãoiabdominal (5 casos ~ 18,51%) e abscesso de 
parede (4 casos - 14,81%). Na revisão ambulatorial, 1 pa~

l 

ciente apresenoava encoprese e 1 evacuava diariamente sob 
esforço, com toque retal normal. Outro apresentava quadro 
de constipação intestinal.Um paciente retornou três meses 
após apresentando sinais evidentes de enterocolite (diar- 

Ú-'2 

...O- 

réia, distens abdominal e queda do estado geral), epi~ 

sódio aliviado com lavagens intestinais. A realizacão de 

um clister opaco mostrou uma provável área de hipogan~ 

glionose no cólon aoaixado. Não houve êxito letal.
I
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IU ~ DISCUSSÃO 

Mesmo considerando~se a inestimável contribui- 

cão dada ao estudo e ao tratamento da Doenca de Hirschs- 
prung pela análise das técnicas propostas por Swenson 

(E9), em 1948, State (E8), em 1963, e Duhamel (7), em 

1964, a técnica cirúrgica preconizada por Soave(25) e mo~ 

dificada por Boleg em 1964 (1) vem sendo realizada por um 
número crescente de cirurgiões em todo o mundo, de acordo 

com os resultados de um inquérito promovido pela Seção de 
Cirurgia da Academia Americana de Pediatria (26). 

Esta técnica foi adaptada de procedimentos rea~
1 

lizados por Ravitch (20) para o tratamento da polipose 
tamiliar e colite ulcerativa, por Rehbein (81), Ro- 

mualdi (EE) e Kiesewetter (13), nos casos de imperfuracão 
anal e Raia (19) e Simonsen (24) no tratamento do megacó-

i 

lon chagásico.› 
O Princípio básico consiste no abaixamento do

i 

cólon pro×imal¿normal através do reto agangliõnico após
I 

ressecção de sua mucosa (mucosectomia>.
l 

às vantagens são: 
a) ausência de disseccão pélvica. 
b) presenca de um cólon com peristaltismo normal até 

o canal anal. 

c) preservacão dos receptores sensoriais no cone 

muscular retal e no músculo pubo~retal.
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d) preservação de todos os esFincteres. 
Na cirurgia original, descrita por Soave (25) 

não era realizada a anastomose primária do cólon com a 

mucosa retal remanescente. O cólon abaixado através do 

cone muscular retal era exteriorizado a uma distância de 
D5) 3 sc- 

U'\ i 5-7 cm do A seguir, a mucosa retal era ancorada a 

parede seromuscular do cólon e uma sonda retal, de borra-
s 

cha, era introduzida e deixada na luz do intestino, no
‹ 

sentido de permitir a drenagem de gases e do conteúdo in- 

testinal. No periodo de 8 a 10 dias ocorria aderência en- 
tre a serosa do cólon abaixado e o cone muscular, assim 
como da mucosa¿reta1 e do coto do cólon. Entre o 82 e 102 

dia do pós-operatório, a crianca voltava ao centro cirúr- 
gico para ser submetida à ressecção do coto colônico ex- 

teriorizado, seguindo-se anastomose da mucosa anorretal e 

do cólon, ao término da qual ocorre retracão de cerca de 

8 cm para o interior do canal anal. 

A modificação proposta por Boleg (1) consiste 
na realização da anastomose primária entre o cólon e a 

mucosa retal, realizando a cirurgia em um tempo e não 
mais em dois tempos. 

A realização deste procedimento cirúrgico deve 
obedecer a alguns pontos essenciais (1, 18): 

a) preservação do suprimento vascular (artéria he- 

morroidária superior) do cone muscular retal. 
b) a disseccão trans-abdominal da mucosa retal deve 

atingir'a uma distância de 1-E cm acima da linha 

_w1.
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pectinea. 

c) evitar tensão na linha anastomótica. 
d) colocação de pontos de sutura entre o "cuff" 

muscular e o cólon a 1 cm acima da anastomose cólon anal. 

Dos -casos estudados apenas 4 criancas tiveram 
abscesso de ,parede. Nenhuma crianca apresentou sinais 

compativeis com abscesso pélvico ou abscesso no cone mus- 

cular, conlorme tem sido relatado (26). Este fato pode 

ser explicado pela realização do preparo do cólon e o uso 

de antibioticoterapia profilática no pré-operatório. 
Uma crianca teve hipotensão no momento da indu- 

ÇÃO anestésica atribuida à hipovolemia subclinica causada 
pela diarréiaiosmótica determinada pelo manitol. Por is- 

so, é importante estabelecer um esquema de hidratação 
pré-operatório'durante o emprego do manitol. 

Cinco pacientes tiveram distensão abdominal no 

pós-operatório\ imediato, três em decorrência de provável 
edema na linha anastomóticaã constatado ao toque, dois em 

tuncão de abscesso profundo de parede com ileo paraliti- 

co. 

O toque retal, realizado no momento da alta em 
todas as criancas, Foi normal, não mostrando sinal de es-

I tenose.
¿ 

Um dos casos anteriormente havia sido submetido
.

~ a anoplastia sagital posterior ,cirurgia de PENA (17), 
. l

1
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para correcäó de anomalia anorretal alta. Outro portador 
de anomalia¡anorretal baixa, foi submetido à anoplastia 
no periodo neonatal. O exame anatomopatológico da extre- 
midade distal do cólon abaixado, na crianca portadora de 

anomalia anorretal alta revelou ausência de células gan- 

glionares, posteriormente confirmada através da biopsia 
retal. A crianca portadora de anomalia anorretal baixa 

. 1, 
. . . , teve o diagnostico confirmado anatopatologicamente apos 

biópsia retal. Cerca de um ano após, as criancas Foram
I 

submetidas a cirurgia de SUAVE-BDLEY. 

Na revisão ambulatorial, um paciente apresenta- 
va ao toque um ressalto na linha de anastomose e suas

l~ evacuacoes vaniavam de duas a três vezes ao dia. Dois me- 

ses após reäeria constipação sendo indicado dilatacão 
anal uma vez por semana. Quatro meses após continuava com 

zu constipacao e passou a realizar Fleet duas vezes por se- 

mana. Um mês após evacuava diariamente, sem o uso do
I 

Çleet. 

Um paciente apresentou encoprese. Com treina- 
mento, visando ao estímulo do hábito de evacuar sempre à

1 

mesma hora, melhorou. Outra crianca desenvolveu quadro de 
enterocolite a partir do terceiro mês de pós-operatório,

1 

caracterizado ¡por diarréia, distensão abdominal e queda 

do estado geóal, aliviada com lavagens intestinais. 0 
I . enema opaco revelou zona de estreitamento e cone de tran-
1 

sicão sugerindo aganglionose secundária. Soave (26) des- 

creveu E casos deste problema entre 271 pacientes opera
I



dos, atribuindo a causa a dois iatores: 

al na cirurgia primária há Possibilidade do abai×a~
l 

mento ter sido Peito em zona aganglionar, o que não ocor- 
reu com o nosso paciente, visto que, quando colostomiza~

\ 

ôv do, nao teve mais complicações. 

b) perda-de gânglios parassimpáticos extramurais co- 

mo resultado› do procedimento cirúrgico, uma explicacão 
aceitável para o nosso caso.

I 

As fdemais complicacões conhecidas, como deis-
. 

cência da anaátomose endo-retal, estenose anal e -prolap* 

so mucoso nãofocorreram nos Pacientes analisados. 
Os ršsultados demonstraram que a morbidade Pós- 

operatória ?oifminima. Não houve mortalidade nesta série. 
Mesmo com um seguimento a curto Prazo, achamos que é sig- 

nificativo o :bastante para informar que a cirurgia de 

SDnVE~BULEY, ouando indicada e realizada segundo os Pre* 
ceitos técnicos recomendados pelos autores, é uma cirur~

! 

gia viável, proporcionando bons resultados. 

-~-'. /xt 
1' Í ›'
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U ~ CONCLUSÔES 

O estudo de 87 criancas portadoras de Megacólon 
Congênito, tratadas pela cirurgia de 8OAVE~BDLEY§ Permi- 

te~nos concluir que: 

1. Quatro criancas (14,89%) eliminaram mecõnio nas
¿ 

primeiras E4 horas de vida, dezenove (7®,3?%> elimifiaram 
após 84 horas 

. 1. . . . , 2. O diagoostico da doença foi feito no periodo neo- 
natal em 4 criancas(i4,80%), no primeiro ano de vida em 

14 casos,<51,á4%) entre 1 a 2 anos em cinco casos, 

(18,51%) entre 2 a 4 anos em dois casos (7,4ø%> e acima 

de 4 anos em dois casos(7,4®%). 
3. O diagnóstico Foi confirmado através do clister 

opaca em as criän¢ââ <9a,57z›.
š 

4. Duas criancas (7,4@%) tinham a doença de Hirschs- 
prung associada;à anomalia anorretal, alta e baixa.

l 

5. O intefivalo entre a realização da colostomia e a
1 

cirurgia de SDAVE*BOLEY variou de 4 a 33 meses.
n 

6. Todas as crianças foram submetidas a colostomia» 
após realização do diagnóstico. 

Bz As complicações pós~operatórias foram: distensão
l

J
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ET. fl 

abdominal (5 casos - 18,51%), abscesâo de parede (4 casos 
- 14,81%), úencoprese, enterocolite (hipoganglionose se-

I 

cundária) e constipação recurrente (1 caso - 3,7®%). 
9. Não* ocorreram complicações como deiscência da 

anastomose enflo~retal, estenose anal e prolapso mucoso 
19. Não houve êxito letal.
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ABSTRACT 

From august 1986 through december 1989, twentg
¡ 

seven, children with Congenital Megacolon were submitted 
to surgical :treatment bg the SOAUE~BOLEY procedure at 

Four difteredt hospitals < Hospital Infantil Joana de
\ 

Gusmão - Florianópolis, Hospital Infantil Menino Jesus ~
ú 

Itajai, Hospital Regional Hans Dieter Schmidt ~ Joinville
1 

e Hospital Santo Antônio - Chapecó), in Santa Catarina 
state. Twent3'were male and seven ?emale. The study in- 

cluded the following parameters: time of passage of meco~ 

nium, the moment of the diagnosis, the time between the
› performance of colostomg and the definitive surgical 

treatment, pre and post operative routioe, the surgical 

technique and the post operative complications. âll chil-
I 

dren were submitted to colostoma, tollowing the realiza- 
tion of the diagnosis. The post operative complications 
were: abdominal distension (5 cases), wound abscess (4

I 

cases), enterocolites (1 case), encoprese (1 case) and 
l

. 

recurrent constipation (1 case). There was no mortality 

at this studg.
1

i

4
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