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RESUMO: O mais preciso método de avaliação da motilidade gas-
trointestinal é a determinação dos eventos ocorridos na mus-
culatura do intestino, quer através de "strain gauges" ou de ele-
trodos bipolares. Os autores apresentam uma metodologia para
o estudo da atividade mioelétrica do cólon. Foram estudados 20
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos no Serviço de
Cirurgia Geral. Ao término dos procedimentos cirúrgicos (lapa-
rotomias) foram implantados eletrodos bipolares, em número de
três cobertos por teflon (fio de marcapasso), ao nível da tênia an-
terior do cólon esquerdo. Os eletrodos foram expostos no flanco
esquerdo do paciente, presos por uma agulha em uma de suas ex-
tremidades e fixados à pele. Os sinais são enviados a um computa-
dor, através de um sistema de aquisição de dados (DATA Q, Séri-
es 200) que capta freqüência entre 0,02 a 10 Hz. Antes dos dados
serem registrados na placa eles serão amplificados com um gan-
ho de 1.000 vezes, e armazenados, utilizando-se de um programa
de aquisição (WINDAQ 200) que roda dentro de um ambiente
WINDOWS. A análise da atividade elétrica de controle (AEC) e
da atividade elétrica de resposta (AER) é realizada por um pro-
grama de computador. O sistema de aquisição de dados possui
um programa de aquisição que possibilita a visualização dos da-
dos em tempo real, possibilitando a identificação imediata de ar-
tefatos e alterações indesejáveis. A primeira fase da análise se dará
com a filtração de artefatos indesejáveis. O programa usa o FFT
(Fast Fourier Transform) para depurar e analisar os dados. O
programa FFT tem uma resolução de 0,23 ciclos/minuto. Feito
isso, ocorre a separação da AEC da AER. As freqüências situadas
abaixo de 0,3 Hz são selecionadas para AEC, enquanto que os
dados situados entre 0,7 e 10 Hz vão para a análise de AER. Na
análise da AER, o programa determina as freqüências dominan-
tes, secundárias e terciárias e suas respectivas percentagens, além
de realizar a disposição gráfica dos dados. A AER, o número de
contrações de curta e longa duração, o número, direção e veloci-
dade das contrações que se propagam, também são determina-
das. Não houve complicações relacionadas ao emprego do méto-
do nos 20 pacientes estudados. Os autores concluíram que a me-
todologia apresentada de análise mioelétrica do cólon possibilita
uma avaliação segura e eficaz da atividade elétrica do cólon.
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