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RESUMO - O presente estudo tem por objetivo descrever pacientes com doença do refluxo gastroesofágico
9DRGE) tratados por fundoplicatura laparoscópica. No período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002,
trinta e três pacientes com hérnia hiatal e esofagite foram submetidos a tratamento cirúrgico. Havia 19
pacientes do sexo masculino (57,6%) e 14 do sexo feminino (42,4%), com média de idade de 46,9 anos
(variação de 22 a 71 anos). Todos os pacientes foram submetidos a fundoplicatura tipo Nissen-Rossetti (360o)
e o tempo operatório variou de 40 a 180 minutos. A conversão para fundoplicatura aberta foi observada em
dois pacientes devido a sangramento não controlado e obesidade mórbida com dificuldade para dissecção do
esôfago. As complicações ocorreram em três pacientes e não houve mortalidade. O seguimento pós-operatório
mostrou 31 pacientes (93,9%) livres de doença sem outro tratamento clínico. Os autores concluem que a
fundoplicatura laparoscópica é o tratamento de escolha para pacientes com doença do refluxo gastroesofágico
com indicação cirúrgica.
DESCRITORES - Esofagite. Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Fundoplicatura laparoscópica.

INTRODUÇÃO
Os objetivos do terapêutica moderna da doença
do refluxo gastroesofágico (DRGE) são cicatrizar a lesão
da mucosa esofágica, eliminar os sintomas e prevenir
ou tratar suas complicações. A grande maioria dos
pacientes são tratados clinicamente de forma
satisfatória. Entre as indicações para o tratamento
cirúrgico incluem-se pacientes que não respondem
satisfatoriamente ao tratamento clínico orientado,
pacientes que necessitam de tratamento de
manutenção com inibidor de bomba de prótons,
impossibilidade de continuidade do tratamento de
manutenção, devido aos custos, e na presença de
complicações como esôfago de Barret e estenose
2,4,10,17,19,25,28,34
.
O desenvolvimento da cirurgia por via
videolaparoscópica, para o tratamento da DRGE, tem
aumentado suas indicações e assumido um papel
importante no controle dos sintomas e complicações.
Os resultados estão relacionados à menor morbidade
operatória, menos tempo de permanência hospitalar
e seus custos e um rápido retorno às atividades
regulares 1,6,7,24,33,42.

Pretendemos neste estudo apresentar os
resultados de avaliação de pacientes submetidos ao
tratamento da DRGE, através da fundoplicatura
videolaparoscópica.

MATERIAL E MÉTODO
Foram avaliados no presente estudo 33 pacientes
submetidos à fundoplicatura laparoscópica ,no período
de janeiro de 2000 a dezembro de 2002. Havia 19
pacientes do sexo masculino (57,6%) e 14 do sexo
feminino (42,4%) com idade variando de 22 a 71 anos
(média de 46,9 anos). Todos os pacientes
apresentavam doença sintomática e foram
referendados somente por gastroenterologistas clínicos.
As queixas clínicas observadas foram: pirose isolada,
em 13 pacientes (39,4%); pirose e disfagia, em 13
pacientes (39,4%); pirose, disfagia e regurgitação, em
5 pacietes (15,1%). Endoscopia digestiva alta foi
realizada em todos os pacientes e a esofagite grau I
de Savary-Miller foi observada em 13 pacientes
(39,4%), grau II, em 13 (39,4%); grau III, em 5 (15,1%);
e esôfago de Barret, em 2 pacientes (6,1%).
Hérnia hiatal, caracterizada quando a diferença
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entre o pinçamento diafragmático e a linha Z for igual
ou superior a 2 centímetros, foi observada em 25
pacientes (75,7%), sendo entre 2 e 2,5 cm em 11
pacientes (44,0%), entre 2,5 cm e 3,0 cm em 10
pacientes (40,0%), entre 3,0 e 3,5 cm em 2 pacientes
(8,0%) e acima de 3,5 cm em 2 pacientes (8,0%).
Oito pacientes (24,3%) com esofagite não
apresentavam hérnia hiatal ao exame endoscópico.
Dois pacientes (6,06%) apresentavam colelitiase
associada.
A intratabilidade clínica, definida como ausência
de resposta satisfatória ao tratamento com dose
dobrada de inibidor de bomba de próton por 12
semanas, foi observada em 14 pacientes (46,6% dos
30 pacientes que fizeram o tratamento). Três pacientes
(9,1%) não realizaram tratamento clínico anterior por
apresentarem esôfago de Barret (2 pacientes) e hérnia
hiatal superior à 3,5 cm (1 paciente), associada à
esofagite endoscópica.
Dois pacientes realizaram manometria esofágica
por suspeita de alteração motora do esôfago e o
resultado foi negativo. Nenhum paciente do estudo
realizou pH-metria prolongada.
De acordo com a classificação da Sociedade
Americana de Anestesiologia (ASA), observamos 24
pacientes (72,7%) ASA I, 7 ASA II (21,2%) e 2 pacientes
ASA III (6,1%). Todos os pacientes do estudo fizeram
uso de 2g de cefazolina na indução anestésica. O
seguimento mínimo dos pacientes foi realizado por
um período de 10 meses.

RESULTADOS
Todos os pacientes do estudo realizaram
fundoplicatura completa de 360º (Nissen-Rossetti)
associada à aproximação dos ramos do pilar direito do
diafragma.
O tempo operatório variou de 40 a 180 minutos
(média 98,9 minutos). Não houve mortalidade. A
colecistectomia foi realizada no mesmo ato cirúrgico
em dois pacientes (6,06%). A conversão para cirurgia
aberta durante o ato operatório ocorreu em 2 pacientes
(6,06%), as causas foram sangramento intra-operatório
(1 paciente) e dificuldade técnica para dissecção do
esôfago por obesidade mórbida (1 paciente).
As complicações pós-operatórias observadas
foram infecção do trocarte umbilical (1 paciente – 3,03
%) e disfagia superior a 4 semanas (2 pacientes – 6,06
%). O tempo de internação variou de 24 a 72 horas
(média de 37,06 horas).
O controle endoscópico pós-operatório foi
realizado entre 45 e 60 dias e encontrava-se normal,
sendo observado fundoplicatura em 25 pacientes
(75,7%), esofagite grau I em 6 pacientes (18,1%) e
estreitamento da luz do esôfago em 2 pacientes
(6,06%). Trinta e um pacientes (93,9%) ficaram livres
de qualquer medicação para controle da doença.
Apenas 1 paciente (3,03%) referiu que não operaria
novamente ou não recomendaria a cirurgia para outra
pessoa. Os parâmetros para a satisfação do paciente
segundo Visik foi bom ou excelente em 93,9% dos
pacientes.
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DISCUSSÃO
A DRGE representa afecção frequente em nosso
meio e o tratamento cirúrgico tem sido indicado desde
que apresente critérios de intratabilidade clinica após
conduta definida no consenso brasileiro ou o paciente
apresente complicações como estenose e esôfago de
Barret 8,11,13,16,18,45.
A DRGE acomete pacientes de ambos os sexos
e em nosso estudo houve predomínio de pacientes
do sexo masculino com 19 pacientes (57,58%)
submetidos ao tratamento cirúrgico para a DRGE.
Segundo a literatura a prevalência de pacientes
operados para tratamento para DRGE varia. Em alguns
estudos a prevalência é maior no sexo feminino e em
outros esta prevalência é maior no sexo masculino
11,18,21,40
.
Entre pacientes submetidos a tratamento cirúrgico,
tem sido mais frequentemente indicado a cirurgia
videolaparoscópica nos mais jovens, normalmente
abaixo de quarenta anos de idade, entretanto pacientes
mais idosos também se beneficiam do tratamento
cirúrgico. Em relação à faixa etária, observamos uma
idade média de 46,9 anos. A média de idade para a
realização da cirurgia anti-refluxo é de 45,5 anos. Esses
resultados são semelhantes aos encontrados em nosso
estudo. A principal justificativa, neste caso, é o fato de
pacientes mais jovens necessitarem de tratamento
clínico prolongado, o que não justificaria a relaçao
custo-benefício. Existem estudos que demonstram que
o procedimento cirúrgico apresenta menor custo que
o tratamento clínico naqueles pacientes tratados por
cinco ou mais anos 3,5,9,12,37.
A indicação da cirurgia anti-refluxo está reservada
para uma parcela de 5% a 10% dos doentes que
apresentam sintomas de esofagite de refluxo por
tempo prolongado, recorrente, e cujo tratamento
clínico, embora bem conduzido, acompanha-se de
recidiva de sintomas 15,22,30,35 .
O diagnóstico da esofagite de refluxo está
fortemente ligado às informações clínicas. A
classificação endoscópica da esofagite é um elemento
de grande e inestimável valor para a condução do
doente. Os exames radiográficos e manométricos de
esôfago, bem como pH-metria e cintilografia podem
contribuir para definir conduta com maior segurança..
Em um trabalho de Munro (1996) as indicações para
cirurgia foram: falha com inibidor da bomba de prótons,
dependência aos medicamentos ou hérnia
paraesofágica. Os pacientes foram submetidos à
endoscopia pré-operatória, biópsia, manometria e pHmetria de 24 horas 20,24,30,38,44. Em outro estudo as
indicações para cirurgia foram: refluxo gastroesofágico
em 117 casos, hérnia paraesofágica em 12 casos,
acalasia em 13, úlcera péptica em 10 pacientes e
carcinoma de células escamosas do esôfago em 1
paciente, em um total de 153 pacientes operados
23,26,27,31,43
.
No nosso estudo os pacientes indicados para
tratamento cirúrgico eram aqueles onde tratamento
clínico-medicamentoso havia sido realizado sem
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sucesso, com exceção de 3 (9,09%) em que havia
presença de grande hérnia hiatal associado a sintomas
de refluxo. Para os pacientes que fizeram tratamento
clínico com menos de 12 semanas, a cirurgia foi
indicada pois os medicamentos não se mostraram
eficazes na resolução dos sintomas. Além disso os
pacientes eram jovens desejavam ficar livre de
medicações. Em 2 pacientes havia presença de esôfago
de Barret e hérnia hiatal, concomitantemente.
O diagnóstico de DRGE foi feito baseado na
história clínica associada à endoscopia digestiva alta
(EDA), que foi realizado em todos os pacientes do
estudo. Antes da cirurgia anti-refluxo ser considerada,
é necessário confirmar que os sintomas do paciente
são devido ao aumento da exposição esofageana ao
conteúdo gástrico secundário ao mecanismo de defesa
do esfíncter esofageano inferior (EEI). Isto requer
avaliação da função esofageana, como pHhmetria de
24 horas e manometria esofageana. Esse estudo deveria
ser feito se o paciente tiver persistência dos sintomas
ou não apresentar melhora da injúria da mucosa
esofageana após 8-12 semanas de tratamento de
supressão ácida 17,21,35,40,45.
A pHhmetria é o exame padrão-ouro para o
diagnóstico da esofagite com EDA negativa. A principal
contra-indicação de um exame adicional (no caso pHhmetria) é quando o diagnóstico é feito antes. Existem
trabalhos que mostram resultados semelhantes entre
pH-metria e teste terapêutico. Em pacientes com
sintomas clínicos de refluxo associado a achados
endoscópicos de esofagite, está confirmado o
diagnóstico, sem necessidade de estudo através de pHmetria 8,17,25,29,32.
A manometria é indicada para definição do tipo
de válvula em pacientes com distúrbio de motilidade
(esclerodermia, megaesôfago chagásico, acalásia
idiopática e esôfago em quebra-nozes) 4,12,20,36,39. Em
nosso estudo apenas um paciente necessitou de
manometria esofageana por apresentar distúrbio de
mobilidade. Nenhum paciente realizou pH-hmetria de
24 horas.
Todos os pacientes do estudo apresentaram algum
grau de esofagite à endoscopia, sendo a maioria graus
I e II, com 26 pacientes (78,78%). Em dois casos foi
diagnosticado esôfago de Barret. A endoscopia é um
importante instrumento na identificação, diagnóstico
e para a condução do tratamentoneste caso. O esôfago
de Barret desenvolve-se como uma complicação do
refluxo gastroesofágico. É sabido que a presença de
epitélio de Barret é o mais importante fator etiológico
no desenvolvimento de adenocarcinoma esofágico. A
cirurgia laparoscópica pode ser bem indicada em todos
os casos de esôfago de Barret. O tratamento cirúrgico,
através da fundoplicaura videolaparoscópica, tem sido
observado para promover regressão completa, clínica
e histológica, em pacientes com esôfago de Barret
com graus de displasia leve a moderado. Pacientes
com hérnia hiatal e esôfago de Barret, evoluem mais
frequentemente com disfagia e carcinoma. Os dois
pacientes do estudo com epitélio de Barret
apresentavam sintomas de disfagia 4,8,11,13,14,35 .

A maioria dos pacientes do estudo apresentaram
algum grau de hérnia hiatal, ou seja, 25 (75,75%) dos
pacientes. Tem sido mostrado que a presença de hérnia
hiatal compromete um dos mecanismos de defesa do
EEI e representa uma importante desordem funcional
na doença do refluxo gastroesofágico. A presença da
hérnia de hiato demonstra uma alteração anatômica,
comprometendo este mecanismo de defesa e,
consequentemente levando à promoção do refluxo e
suas complicações 10,12,24,37,41.
Apenas 3 pacientes do estudo não realizaram
tratamento clínico anterior à cirurgia, enquanto 30
(90,91%) realizaram tratamento clínico-medicamentoso,
sendo o mesmo não satisfatório para a redução ou
melhora dos sintomas de refluxo gastroesofágico e,
portanto, indicados para o tratamento cirúrgico. Essa
indicação está de acordo com a literatura onde afirmase que apesar de muitos pacientes se beneficiarem
com mudanças no estilo de vida ou com tratamento
intermitente ou regular com medicamentos, outros
necessitam de cirurgia 10,20,28,31,34,39,40,45.
Todos os pacientes do estudo foram submetidos
á técnica laparoscópica de Nissen-Rossetti. A
fundoplicatura de Nissen-Rossetti é conhecida como
padrão ouro na cirurgia para DRGE e tem sido a única
técnica utilizada na maioria dos trabalhos analisados
no presente estudo. Os resultados da fundoplicatura
laparoscópica de Nissen-Rossetti compara
favoravelmente com aqueles da fundoplicatura de
Nissen convencional com respeito à mortalidade,
complicações e evolução. As vantagens desse
procedimento incluem hospitalização mais curta,
menor morbidade, convalescença mais rápida e
provavelmente menores custos 1,3,5,6,9,20,27,29,32,37,43.
Em nenhum paciente do estudo foi feito divisão
de vasos gástricos curtos. Somente liberação ampla do
fundo gástrico. Baseado em literatura e estudos, a
divisão dos vasos gástricos curtos tem sido defendida
durante a fundoplicatura laparoscópica de Nissen para
melhorar a evolução clínica pós-operatória. Entretanto,
a evolução perioperatória e complicações, disfagia pósoperatória, alívio da pirose e grau de satisfação não
melhoraram com a divisão de vasos gástricos curtos
20,32,37,43
.
Houve 3 casos (9, 09%) de complicações intraoperatórias nesta casuística, sendo 2 por sangramento
excessivo e 1 por dificuldade técnica pela obesidade.
Houve necessidade de conversão para cirurgia
convencional em 2 pacientes (6,06%): uma no
paciente obeso e em um dos pacientes com
sangramento durante a dissecção que impedia o
tratamento somente por via videolaparoscópica..
Apesar de não ser o objetivo maior do presente studo
a nossa taxa de conversão foi menor que o encontrado
na literatura. As complicações encontradas são
semelhantes aos relatos da literatura 6,7,23,39,44.
Dois pacientes apresentaram disfagia persistente
no pós-operatório, ou seja, 6,06% da casuística,
necessitando ambos de dilatação esofágico para
resolução dos sintomas. Em um dos pacientes foi
necessário também reoperação para o sucesso do
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tratamento. Um estudo mostrou que a persistência
severa da disfagia com fundoplicatura laparoscópica
de Nissen-Rossetti foi de 7%, necessitando realizar
dilatação esofágica. Outros estudos mostram que a taxa
de reoperação por disfagia ou refluxo foi menos de
1% 1,6,9,24,26,38,41,44.
Dos 19 pacientes (57,57%) que referiram disfagia
no pré-operatório, apenas 4 relataram algum grau de
disfagia no pós-operatório, ou seja, 12,12%. Observamos
que ocorreu redução da queixa clínica destes pacientes,
onde a incidência do sintoma clínico de disfagia após a
fundoplicatura de Nissen foi baixa, de 40,97% no préoperatório para 12,11% no pós-operatório.
O tempo médio de internação hospitalar varia de
1,5 até 3,5 dias. Em nosso estudo, a média de
permanência hospitalar foi de 1,5 dia. Uma das
principais vantagens do procedimento
videolaparoscópico é o curto tempo de internação
hospitalar, com rápido retorno às atividades
profissionais, o que tem sido observado em outros
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4,6,12,15,23,27,37,41

estudos da literatura
.
Quanto ao aspecto endoscópico pós-operatório,
25 (75,76%) dos pacientes não apresentaram alteração
ao exame, ou seja, o aspecto endoscópico era normal
em um seguimento de 120 dias. Seis pacientes
(18,18%) apresentaram esofagite grau I. Nestes, o
achado endoscópico no pré-operatório era de esofagite
de maior intensidade (inclusive dois pacientes com
epitélio de Barret), mostrando a regressão da esofagite
após a fundoplicatura em todos os pacientes. Um
estudo de Bammer, et al não conseguiu provar que a
cirurgia é melhor que o tratamento medicamentoso
na prevenção do câncer por Barret, entretanto
demonstrou forte tendência de que a cirurgia é o melhor
forma de tratamento para prevenir a progressão e
desenvolvimento de carcinoma em pacientes com
esôfago de Barret 4,8,11,13,14,35. Concluimos que a
fundoplicatura videolaparoscópica tipo Nissen-Rossetti
obteve resultados satisfatórios em pacientes portadores
de DRGE de indicação cirúrgica.
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ABSTRACT - The aim of the present study is to describe patients with gastroesophageal reflux disease submitted
to laparoscopic fundoplication. From january 2000 to december 2002, thirty-three patients with hiatal hernia
and esophagitis were underwent to surgery. There were 19 male (57.6%) and 14 female (42.4%) with
average age 46.9 years old (range from 22 to 71 years). All patients underwent to Nissen-Rossetti fundoplication
(360o) and the operative time range from 40 to 180 minutes. Conversion to open fundoplication was observed
in two patients due to uncontrolled bleeding and morbid obesity with dificulty to dissect the esophagus.
Complications occurred in three patients and there were no deaths. The postoperative follow-up showed
thirty-one patients (93.9%) free from disease without other clinical therapy. The authors concluded that
laparoscopic fundoplication should be the treatment of choice for patients with gastroesophageal reflux
disease with indication for surgery.
KEY WORDS - Esophagitis. Gastroesophageal reflux. Laparoscopic fundoplication.
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