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Resumo: A deficiência da função muscular esfincteriana do canal anal ocasiona o 

surgimento da incontinência fecal [1]. Esta afecção interfere diretamente no dia a dia dos 

pacientes limitando as suas condições sociais, culturais e econômicas. Desse modo, torna-se 

importante o estudo de parâmetros que possam expressar a capacidade real da função 

esfíncteriana anal. Pesquisadores e empresas com temática médica têm desenvolvido e 

utilizado diversos tipos de exames com o intuito de determinar o grau de incontinência fecal 

dos pacientes como: eletromiografia, defecografia e manometria anorretal [2]. Atualmente, 

esse último exame complementar, a manometria anorretal, é o mais utilizado e completo, 

pois quantifica, por meio de diversos atributos como pressão máxima de contração [3], 

capacidade máxima de sustentação da contração voluntária e tempo de sustentação [2], a 

fisiologia mecânica do canal anal. O aspecto negativo no uso desse método consiste na 

necessidade de utilização de aplicativos proprietários, pois os equipamentos são fabricados 

por empresas privadas da área de saúde. Com o intuito de auxiliar a solução desse problema, 

neste trabalho, está sendo desenvolvido um sistema em linguagem R, versão 2.6 © (LR) [4] 
com a finalidade de auxiliar as pesquisas coloproctológicas envolvendo a manometria 

anorretal. A LR foi escolhida para essa finalidade por ser uma ferramenta livre com 

disponibilidade de diversos pacotes de funções como suporte de captura de dados a partir de 

arquivos texto e delineamento de gráficos para posterior avaliação e estudo [5].  

O sistema de análise de curvas manométricas será composto por três módulos. O primeiro 

módulo (M1), já implementado, captura os dados pressão e tempo a partir de arquivos texto e 

delineia os gráficos Pressão vs. Tempo do exame. O segundo módulo (M2), em 

implementação, extrairá parâmetros a partir de dados do exame como pressão máxima de 

contração voluntária e capacidade de sustentação da pressão [2]. O terceiro módulo (M3) 

será caracterizado pela utilização dos atributos extraídos do M1 e M2 para o cálculo e 

determinação de novos parâmetros de mensuração da fisiologia anorretal como a energia 

total acumulada no trabalho dos esfíncteres anal e, conseqüentemente, alcançar resultados 

mais precisos da biomecânica muscular desta região anatômica contribuindo para melhor 

performance de diagnóstico, tratamento e prevenção da incontinência anorretal. 
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