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RESUMO: A conduta na obstrução do colo esquerdo tem sido o
tratamento estagiado. O advento do preparo intra-operatório do
colo, introduziu a possibilidade de ressecção primária e anasto-
mose imediata. A fim de se avaliar a melhor opção, estabeleceu-se
um experimento em ratos, submetidos ou não à oclusão do cólon
esquerdo e avaliou-se a evolução das anastomoses em situações
com e sem limpeza do cólon. Cento e sessenta ratos Wistar-Tecpar
foram divididos em quatro grupos: A, cólon normal, limpo no pré-
operatório; B, cólon normal não limpo; C, cólon ocluído e limpo
no trans-operatório e D, cólon ocluído e não limpo. Analisou-se a
evolução macro e microscópica das anastomoses, a pressão de
ruptura, o conteúdo de proteína e hidroxiprolina na área de anas-
tomose nos 3o, 7o, 14o e 21o dias. Observou-se ausência de
deiscências, fístulas ou peritonite. Aderências foram vistas nos
quatro grupos, mais intensas nos animais do grupo ocluídos. O
aspecto macroscópico da mucosa foi semelhante nos quatro gru-
pos. A reação inflamatória foi mais intensa no Grupo C, no 7o dia
(p< 0,0350). A cicatriz esteve melhor organizada no Grupo A do
que no Grupo B, no 14o dia (p < 0,0433) e melhor em C, no 21o dia
(p < 0,0045). A pressão de ruptura foi mais baixa em C nos 3o, 7o e
14o dias (p < 0,0500). O conteúdo de proteína foi mais baixo no
Grupo B quando comparado à A e D nos 7o e 14o dias (p < 0,0500).
No Grupo C mostrou-se inferior ao D nos 7o e 14o dias (p < 0,0500).
O conteúdo de hidroxiprolina foi semelhante nos quatro grupos
nos 3o, 14o e 21o dias (p < 0,0500). No 7o dia foi maior em A quando
comparado a B e C (p < 0,0500). Nas quatro situações do experi-
mento observaram-se diferenças, mas estas não foram suficientes
para modificar o resultado do processo de cicatrização no perío-
do estudado.
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