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ORIENTAÇÕES AO PACIENTE PARA O 

EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL PEDIÁTRICA 
EXAME PELA MANHÃ 

 

MANOMETRIA ANORRETAL 

 
É um exame que avalia o adequado funcionamento da musculatura do ânus. Está indicado na avaliação dos 

distúrbios da defecação, como a incontinência fecal e a constipação crônica, além de auxiliar o médico a decidir sobre 

o melhor tratamento de fissuras e fístulas anais. 

 
COMO É REALIZADO 

 
O exame começa com o paciente deitado sobre o lado esquerdo, colocando-se uma sonda plástica flexível fina 

com um balão vazio em sua extremidade através do ânus, lubrificada para que não haja desconforto. A sonda é 

conectada a um sistema que mede as pressões exercidas pela musculatura anal sobre a sonda. A sonda é 

delicadamente introduzida até 4 cm da borda anal e retirada de forma gradativa para se medir o comprimento do 

canal anal. Então, o paciente é solicitado a fazer movimentos de contração voluntária da musculatura anal e 

movimentos que simulam o esforço de evacuar e as pressões são registradas. Por fim, enche-se gradativamente o 

balão com  ar  até  que o paciente apresente a sensação de vontade de evacuar (sensibilidade retal). Continua-se a 

encher o balão até que o paciente apresente desejo imediato de evacuar (capacidade retal máxima). Por fim, o balão 

é esvaziado e a sonda retirada. O exame não causa dor e não é necessária sedação. 

 
PREPARO PARA O EXAME 

 
 

O preparo da Manometria Anorretal contém 01 minilax (crianças menores de 02 anos) ou 01 frasco de 

enema (crianças maiores de 02 anos). (Em caso de dúvida ligar para (86) 3131-7800). 

 
- Crianças menores que dois anos ou <12 kg: Injetar 1 bisnaga de minilax. 

 - Criança  de 13 kg: Injetar 78 ml de enema - Criança de 18 kg: Injetar 108 ml de enema. 

 - Criança de 14 kg: Injetar 84 ml de enema - Criança de 19 kg: Injetar 114 ml de enema. 

 - Criança de 15 kg: injetar 90 ml de enema. - Criança de 20 kg: injetar 120 ml de enema 

 - Criança de 16 kg: Injetar 96 ml de enema. - Criança de 21 kg: injetar 126 ml de enema. 

 - Criança de 17 kg: Injetar 102 ml de enema. - Criança de 22 ou mais: 01 frasco de enema. 

  

COMO DEVO APLICAR 
 
 

 O paciente deve administrar a medicação uma hora antes de comparecer ao hospital. Deitar-se sobre o lado 

esquerdo com os joelhos em flexão e os braços relaxados, com pressão firme. Inserir suavemente a cânula no reto, 

comprimindo o frasco até ser expelido quase todo o liquido. Retire a cânula do reto. Não é necessário esvaziar 

completamente o frasco, porque ele contém quantidade de líquido superior à necessária para uso eficaz. Após a 

compressão, uma pequena quantidade ficará no fraco. O paciente deve manter a posição até senti vontade de 

evacuar (geralmente 2 a 5 minutos). 

 
QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME? 

 
 Dura em média 20 minutos. 

 
 

OBSERVAÇÕES 
 

 NÃO NECESSITA DE JEJUM. 

 Tomar medicações de uso diário normalmente. 

 Não aplicar, na véspera e no dia do exame, pomadas via retal que contenham substâncias anestésicas ou 
relaxantes musculares, (Proctyl, xyloproct, lidocaína, nifedipina, isossorbida, etc).  

 Comparecer ao Hospital às 7:00 h. 


