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RESUMO 
Este estudo observacional prospectivo teve como objetivo verificar se o tratamento com células tronco é 
efetivo nas fístulas perianais complexas, incluindo decorrentes de doença inflamatória intestinal e excluindo 
portadores de neoplasia, e comparar os resultados com a literatura já existente. Para tanto, foram incluídos 4 
pacientes com fístula perianal complexa, com etiologia criptoglandular ou doença de Crohn, submetidos a 
tratamento com injeção de células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo autólogo coletadas por 
lipoaspiração. Os resultados foram analisados em avaliações clínicas entre o 7˚ e o 120˚ dias de pós 
operatório. Sendo assim, todos os pacientes apresentaram melhora clínica completa ou parcial na primeira 
avaliação pós operatória. Após o período de 40 dias, 2 pacientes apresentaram recidiva enquanto outros 2 
permaneceram com melhora clínica completa ou parcial permanecendo com a mesma resposta até os 120 
dias. Além disso, 2 desses pacientes possuíam incontinência fecal associada, apresentando, ainda, melhora 
nos episódios de escape e na qualidade de vida. Não houve evidência de efeitos adversos relacionados ao 
procedimento no período estudado. Portanto, o emprego de células-tronco como tratamento da fístula perianal 
complexa é um método de fácil realização, seguro, sem morbidade associada e com resultados promissores. 
Porém, existem poucos trabalhos randomizados que possam assegurar sua eficácia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Células mesenquimais; Doença perianal; Terapia celular. 

  
1         INTRODUÇÃO 
 

A fístula perianal pode ser definida como um trajeto epitelizado que conecta o canal 
anorretal com a pele perianal (SNEIDER; MAYKEL, 2013). Na maioria dos casos tem como 
etiologia uma infecção das criptas com consequente abscesso perianal, podendo também 
ser decorrente de doença inflamatória intestinal, proctite actínica, corpo estranho ou 
doenças sexualmente transmissíveis (VOGEL, 2017). Manifesta-se como uma secreção 
continua ou intermitente pelo orifício externo na pele por infecção crônica, soiling ou dor 
(SIMPSON; BANERJEA; SCHOLEFIELD, 2012).  

As fístulas perianais são frequentes na população, tendo um impacto negativo na 
qualidade de vida dos pacientes. Acomete cerca de 8,6 a 10/100000 pop/ano, sendo mais 
comum em homens em uma relação de 2:1 e a idade média de acometimento em torno dos 
40 anos (CADEDDU et al., 2015).  

Podem ser classificadas de acordo com a sua complexidade. Consideram-se simples 
nos casos de fístulas baixas que envolvem apenas o esfíncter anal interno ou a porção 
inferior dos esfíncteres interno e externo. E complexas quando envolvem mais de 30% do 
complexo esfincteriano, fístulas anteriores em mulheres, trajetos secundários ou cavidades 
residuais de abscesso associadas a outras condições como doença de Crohn ou 
radioterapia, envolvimento da vagina ou uretra ou recorrência (SNEIDER; MAYKEL, 2013). 

O objetivo do tratamento consiste em curar a fístula, preservar o esfíncter anal, 
prevenir a recorrência e permitir o retorno precoce do paciente as suas atividades 
(CADEDDU et al., 2015). 
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As opções de tratamento preconizadas incluem fistulotomia nos casos de fístulas 
simples e naquelas com acometimento de maior porção do esfíncter anal pode ser realizada 
colocação de seton, retalho de avanço, injeção de cola de fibrina, ligadura interesfincteriana 
do trato fistuloso (LIFT), tratamento vídeo-assistido (VAAF) e uso de laser (FiLac) 
(CADEDDU et al., 2015). 

Dessa maneira, o uso de células-tronco autólogas derivadas do tecido adiposo tem 
sido descrito como opção de tratamento na coloproctologia em casos de feridas de difícil 
cicatrização, fístula perianal, incontinência fecal entre outros que não tiveram sucesso com 
tratamentos anteriores, condições estas que constituem um desafio ao cirurgião pois o 
tratamento clínico e a cirurgia conservadora possuem uma alta taxa de recorrência e 
tratamentos mais agressivos podem levar a uma piora na incontinência fecal (CADEDDU 
et al., 2015).  

Essa opção de tratamento representa uma abordagem promissora para aumentar a 
regeneração e reparar os tecidos danificados através da ação anti-inflamatória e 
imunomoduladora das células-troncos (HERREROS et al., 2012).  Além disso, podem ser 
facilmente obtidas através de lipoaspiração do tecido subcutâneo (NADERI et al., 2017).  

Foram descritos resultados com taxas moderadas de cura (45 a 71%) em casos de 
fístula perianal, sem risco de incontinência fecal ou eventos adversos relacionados ao 
procedimento (TURSE et al., 2018). Após 4 anos de acompanhamento, foi confirmada a 
segurança e a tolerabilidade do uso de células tronco (GUADALAJARA et al., 2012).  

Este estudo foi feito e desenhado seguindo os resultados encorajadores de ensaios 
já realizados para o tratamento dessas fístulas. Tem como objetivo analisar a eficácia do 
tratamento com células tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo autólogo em 
fístulas perianais complexas e comparar os resultados com a literatura já existente. 

  
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Este é um estudo observacional prospectivo. Os sujeitos do estudo foram 4 
pacientes com fistula perianal complexa, sendo que 2 deles tinham incontinência fecal 
associada. Dentre os sujeitos, apenas um era portador de Doença de Crohn.  O período 
estudado foi de agosto de 2018 a julho de 2019.  

Os critérios de inclusão foram pacientes maiores de 18 anos, de ambos os sexos, 
submetidos a mais de uma modalidade de tratamento convencional sem êxito no resultado, 
portadores de fístulas perianais complexas, associada ou não à incontinência fecal.  

Os critérios de exclusão foram pacientes com sepse perineal, pacientes que não 
estavam de acordo com a pesquisa, menores de 18 anos, aqueles que não foram 
submetidos a nenhuma forma de tratamento prévio ou portadores de neoplasia.   

O paciente foi selecionado em consulta eletiva com avaliação clínica da fístula, 
sendo classificada como complexa através do exame físico e exames complementares 
como retossigmoidoscopia flexível ou ressonância magnética da pelve 

Os pacientes foram submetidos a raquianestesia e sedação em ambiente cirúrgico. 
Inicialmente foi instilado uma solução com 500ml de ringer lactato e adrenalina no 
subcutâneo da região abdominal e pubiana, local de coletada das células tronco, a fim de 
reduzir o risco de sangramentos. Em seguida, foram realizadas duas pequenas incisões, 
de aproximadamente 1 centímetro em fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda para 
realizar a lipoaspiração. Só então foi realizada a coleta de células tronco do tecido adiposo 
da região abdominal inferior e pubiana através da lipoaspiração deste tecido, extraindo-se 
cerca de 100ml de material. 

O material coletado, cerca de 100mL, foi armazenado em uma peneira e passou por 
processo de lavagem com soro fisiológico 0,9% e filtragem, para separação das células 
viáveis. As células tronco já filtradas foram reservadas em uma seringa para posteriormente 
serem infiltradas.  
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O trajeto fistuloso foi curetado, para retirar o tecido desvitalizado, e lavado com soro 
fisiológico. Após esse processo, as células tronco reservadas na seringa foram injetadas 
através do trajeto fistuloso e no tecido subcutâneo ao redor. Nos casos de incontinência 
fecal associada o material foi injetado também no defeito esfincteriano.  

Após a alta, o seguimento clínico foi feito ambulatorialmente com visitas entre o 7˚ e 
o 120˚ dias de pós operatório. Melhora completa foi definida como reepitelização do orifício 
externo, ausência de coleções ou secreção local nas fístulas e melhora nas pressões e nos 
sintomas da incontinência fecal.  
 
Relato de casos  
 

1- MAMB, 43 anos, sexo feminino, portadora de Doença de Crohn em tratamento com 
imunobiológico. Em fevereiro de 2013 teve o diagnóstico de fístulas retovaginal e 
perianal complexa, sendo submetida a quatro fistulectomias com colocação de 
seton, um procedimento de retalho mucoso e um de colocação de cola de fibrina. 
Em 2018 foi optado pelo tratamento com células-tronco autólogas derivadas do 
tecido adiposo. No 7˚ PO apresentou melhora completa do quadro. No 40˚ PO 
apresentou drenagem de gases por fístula retovaginal, mas permaneceu com 
melhora da fístula perianal complexa. No 120˚ PO persistia com drenagem de gases 
e secreção via vaginal, tendo resolução da fístula perianal. Assim, a paciente 
apresentou recidiva da fístula retovaginal e cicatrização completa da fístula perianal 
complexa.  
 

2- AAL, 37 anos, sexo feminino, com diagnóstico de fístula perianal complexa de origem 
criptoglandular em quadrante anterior direito em maio de 2017. Foi submetida a três 
fistulectomias com colocação de seton no período de 2017 a 2018, sendo então 
optado pelo tratamento com células-tronco autólogas derivadas de tecido adiposo. 
No 10˚ PO retornou com melhora completa do quadro. No 43˚ PO apresentou 
recidiva da fístula persistindo com secreção local e abertura do orifício externo. No 
120˚ PO ainda permaneceu com recidiva. 
 

3- OBSN, 46 anos, sexo masculino, admitido no serviço em 2018 já com diagnóstico 
prévio de fístula perianal complexa em quadrante lateral esquerdo e submetido a 
quatro procedimentos de fistulectomia. Queixando-se também de incontinência 
fecal. Foi então diagnosticado com incontinência fecal associada a defeito 
esfincteriano e fístula perianal complexa de origem criptoglandular. Realizou uma 
manometria que identificou hipotonia do esfíncter anal e uma ressonância magnética 
de pelve que evidenciou coleção e dois trajetos fistulosos em quadrante lateral 
esquerdo. Foi submetido ao tratamento com células-tronco autólogas derivadas do 
tecido adiposo. No 10˚ PO retornou com melhora completa do quadro de 
incontinência e de secreção. No 43˚ PO apresentou secreção purulenta local. 
Retornou no 65˚ PO com melhora e cicatrização completa, permanecendo assim até 
o 120˚ PO.  

 
4- RKSOM, 41 anos, sexo masculino, com diagnóstico de fístula perianal complexa de 

origem criptoglandular em quadrante lateral direito no ano de 2010. Foi submetido a 
fistulectomia com colocação se seton em nove oportunidades entre 2011 e 2017. Em 
2018 iniciou com sintomas de incontinência fecal associado a fístula perianal, foi 
então submetido ao tratamento com células-tronco autólogas derivadas do tecido 
adiposo. No 10˚ PO apresentou discreta secreção com melhora da continência. 
Persistiu com a melhora parcial na avaliação realizada no 50˚ PO. No 120˚ PO 
retornou com melhora completa do quadro de incontinência e de secreção. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

O uso terapêutico das células-tronco teve início após a II Guerra Mundial em 
pesquisas sobre o efeito da radiação. Em 1975, foi reportado que células-tronco cultivadas 
a partir da pele poderiam resultar na geração de grandes números de células, suficientes 
para promover uma barreira cutânea autóloga em pacientes com queimaduras severas 
(SCADDEN et al., 2018). Atualmente são consideradas como uma forma de esperança para 
aqueles com problemas médicos intratáveis, pois seu uso visa restaurar tecidos perdidos, 
faltantes ou danificados. Em 1993 foi descoberto o uso de células-tronco para o tratamento 
de Doença de Crohn em paciente portador de Linfoma não-Hodgking que teve remissão da 
doença e em 2003 foi realizado o primeiro relato de caso de doença de Crohn tratado com 
células-tronco mesenquimais (AL-MAAWALI; NGUYEN; PHANG, 2016). 

As células-tronco são definidas como células com capacidade de regeneração, que 
é a habilidade de proliferar sem perder o potencial de diferenciação e sem envelhecimento 
(SCADDEN et al., 2018). 

As células-tronco mesenquimais são células adultas não hematopoiéticas originadas 
do mesoderma e consideradas multipotentes, que podem ser isoladas da medula óssea, 
tecido adiposo, cordão umbilical, músculo e pulmão (WEI et al, 2013). Elas têm a habilidade 
de promover sinais complexos de forma parácrina modificando a resposta celular a danos 
ou atividade imune aberrante, o que encoraja seu uso em casos de isquemia ou doenças 
imunomediadas (SCADDEN et al., 2018). Esse efeito parácrino resulta em secreção de 
citocinas como TGF-beta, VEGF, granulócitos, macrófagos, fatores formadores de colônias 
de granulócitos, fatores de crescimento hepáticos (HGF) e fator derivado de estroma 1 (SDF 
1). Também podem recrutar e estimular células tronco endógenas a participar do processo 
(cicatrização de feridas).  

As células-tronco mesenquimais adultas autólogas parecem ser ideais pois são 
imunocompatíveis e fáceis de serem obtidas em quantidade significativa com mínima 
morbidade, através de lipoaspiração que pode coletar 100 vezes mais células-tronco que o 
aspirado de medula óssea (HERREROS et al., 2012). Possuem potencial para diferenciar 
em linhagens mesenquimais, ectodérmicas e endodérmicas, além da capacidade de 
aumentar a angiogênese, minimizar a inflamação e promover a regeneração e 
diferenciação em tipos de células especializadas em condições específicas. Podem se 
diferenciar em adipócitos, condrócitos, osteoblastos, células nervosas, células endoteliais 
vasculares, células tenogênicas e outras (NADERI et al., 2017). Evidências demonstram 
que são capazes de induzir imunossupressão pela regulação da proliferação e da função 
de uma variedade de células imunes, assim como a regeneração das células T, fato que 
explica os bons resultados em pacientes com doenças relacionadas a imunidade (CHO et 
al., 2015).  

Podem ser isoladas e processadas com lavagem e filtração. Foi mostrado que o 
filtrado não cultivado contêm uma consistente população rica de células endoteliais 
progenitoras, macrófagos e células de músculo liso (BOROWSKI et al., 2012). Esta técnica 
é bem estabelecida como método de aumento de partes moles na cirurgia plástica e tem 
como desvantagem mais significativa a imprevisível taxa de reabsorção (WEERD; WEUM; 
NORDERVAL, 2013), o que pode explicar a possível falha no tratamento após a primeira 
aplicação. Os resultados iniciais podem ser devido ao efeito de compressão da injeção das 
células adiposas e a curetagem das fístulas e não ao efeito curativo das células-tronco.  

Dentro da coloproctologia existem evidências de bons resultados com o uso de 
células-tronco nos casos de fístula perianal complexa.  

Em 2005, Panés et al. realizaram um estudo clínico fase I em pacientes com Doença 
de Crohn com fístula perianal complexa refratárias a tratamento médico e cirúrgico 
comparando o uso de células tronco associado a cola de fibrina ou cola de fibrina 
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isoladamente. Neste ensaio foram utilizadas células-tronco mesenquimais heterólogas 
submetidas à digestão enzimática e cultura em meio adequado. Obteve como resultado 
71% de cura nos pacientes com terapia combinada e 16% de cura naqueles tratados 
somente com cola de fibrina. Em 2011 foi dado continuidade ao estudo com fase II com 
resultados promissores concluindo que o tratamento com células tronco é seguro e nenhum 
paciente teve efeitos colaterais significativos, tais como neoplasias e incontinência fecal. 

Herreros et al., em 2012, realizou estudo randomizado multicêntrico com 200 
pacientes adultos portadores de fístulas perianais complexas de diversas etiologias, em 
que pacientes foram separados em 3 grupos, um em que foram tratados apenas com 
células tronco, outros com cola de fibrina associada à células tronco e outros apenas com 
cola de fibrina. Teve como conclusão que não há diferença estatisticamente significativa no 
resultado dos três grupos após 24 semanas, todos com cerca de 40% de sucesso. Porém 
após 1 ano cerca de 55% dos pacientes que receberam células-tronco permaneceram com 
fechamento completo e 37% dos que receberam apenas cola de fibrina persistiram com 
bons resultados. Concluindo que o tratamento com células tronco pode ser considerado 
seguro e sem risco de incontinência fecal ou efeitos adversos. 

Em estudo retrospectivo em 2012, Guadalajara et al., reafirmou a segurança das 
células-tronco em acompanhamento de pacientes após o procedimento por um período de 
42 meses, sem evidências de eventos adversos ou neoplasia. 

Turse et al., em artigo de revisão publicado em 2018, demonstrou que 75 a 83% dos 
pacientes com fístulas perianais submetidos a tratamento com células tronco 
mesenquimais autólogas apresentaram resolução da fístula após uma dose injetada e 33 a 
89% persistiram em remissão após 6 meses a 1 ano. Conclui-se, portanto, que é 
recomendado que a opção de tratamento com células tronco seja oferecida para pacientes 
com doença perianal pois parece ser segura e efetiva pelo presente estudo. 

A fístula perianal complexa, estudada neste trabalho, representa um desafio ao 
cirurgião pois não existe tratamento padrão-ouro e a eficácia dos tratamentos 
convencionais varia muito a cada caso (VOGEL, 2017). O uso de células-tronco é uma 
esperança aos pacientes que possuem essa patologia de difícil tratamento e sem muitas 
perspectivas de cura (SCADDEN et al., 2018). 

Este estudo foi feito de forma a analisar os resultados do uso de células-tronco 
derivadas do tecido adiposo autólogo como forma de tratamento das fistulas perianais 
complexas de pacientes acompanhados no serviço, em que o tratamento convencional não 
foi eficaz na sua melhora completa.  

Foi utilizado o tecido adiposo adquirido por lipoaspiração da região inferior do 
abdome e da região pubiana dos pacientes, que foi submetido a lavagem e filtragem antes 
da injeção, técnica já preconizada em enxertos para aumento de volume na cirurgia plástica 
e de fácil obtenção com minima morbidade, além da ausência de questões éticas por serem 
autólogas. Novos estudos evidenciam que o tecido adiposo submetido a processo de 
digestão enzimática e cultura em meio adequado possui uma taxa mais elevada de 
resultados positivos devido a diminuição da reabsorção deste tecido e aumento do número 
de células tronco viáveis (WEI et al, 2013), porém esse procedimento é de extremo alto 
custo, além de necessitar de expertise e protocolos específicos.  

Nos 4 casos foi realizado o preenchimento com células tronco devido a fístula 
perianal, sendo 2 deles associados a incontinência fecal.  Do total de casos, 1 paciente era 
portador de Doença de Crohn. Todos os pacientes haviam sido submetidos a diversos 
procedimentos anteriores ao preenchimento com células tronco com uma média de 4 
cirurgias prévias, incluindo fistulectomia com seton, injeção de cola de fibrina, retalho 
mucoso e aplicações de corticoide.  

No 7˚ dia de pós-operatório foi realizada uma avaliação clínica que demonstrou que 
todos os pacientes apresentaram melhora do quadro, sendo três com melhora completa e 
um com melhora parcial. No 40˚ dia de pós-operatório dois pacientes permaneceram com 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

melhora completa ou parcial, apesar de uma paciente ter recidiva na fístula retovaginal, e 
dois apresentaram recidiva da fístula perianal. Um desses casos de recidiva retornou no 
65˚ PO com melhora e cicatrização completa. Em todos os pacientes com incontinência 
fecal associada a fístula perianal houve melhora clínica nos episódios de incontinência e 
qualidade de vida. Nenhum paciente apresentou eventos adversos relacionados ao 
procedimento, confirmando a sua segurança.  

O resultado inicial com melhora de todos os pacientes pode ser devido ao efeito de 
compressão e preenchimento do tecido adiposo na fistula (BAYER et al., 2018). Após esse 
período as recidivas parecem ser relacionadas com a reabsorção deste tecido. A 
persistência da melhora dos sintomas em 50% dos pacientes após o 40˚ dia pós operatório 
corrobora com o potencial efeito imunomodulador e anti-inflamatório das células-tronco, 
mais bem estabelecido a longo prazo.  

A maior desvantagem da maioria das estratégias da medicina regenerativa é o uso 
de procedimentos de cultura e expansão, que apesar de seguros, são considerados 
práticas médicas avançadas, portanto são consumidoras de tempo e requerem a 
disponibilidade de expertise especial e protocolos, o que pode comprometer a relação custo 
x benefício do procedimento. Assim, fica fortalecida a possibilidade do uso de 
autotransplante de células mesenquimais autólogas não cultivadas ou expandidas (GRAS; 
TOLSTRUP; LOSE, 2017).  
 
4 CONCLUSÃO  

 
O emprego das células-tronco autólogas derivadas do tecido adiposo, coletadas por 

lipoaspiração e submetidas a lavagem e filtragem, sem a realização de cultura, é um 
método de fácil realização, seguro, sem morbidade associada e com resultados 
promissores como forma de tratamento das fistulas perianais complexas. Porém, existem 
poucos trabalhos randomizados que possam assegurar sua eficácia.   
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