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RESUMO 

 

Falcão ACFM. Cirurgia antirrefluxo eficaz pode melhorar as alterações 
motoras em pacientes com esôfago de Barrett? [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 
Fundoplicatura laparoscópica a Nissen (FLN) é indicada no tratamento do 
refluxo gastroesofágico (RGE) e no esôfago de Barrett (EB), pois permite um 
controle adequado do refluxo ácido e não ácido. Dismotilidade esofágica 
(DE) pode ser encontrada em indivíduos com RGE e EB. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a DE, a presença de disfagia, o adequado controle do RGE 
e a extensão do esôfago de Barrett antes e após a FLN em pacientes 
previamente diagnosticados com EB e DE. Vinte e dois pacientes, dezesseis 
homens, com idade de 55,14 (± 15,52) anos foram diagnosticados pré-
operatoriamente com EB e DE através de endoscopia digestiva alta (EDA) 
com biópsias e manometria esofágica convencional (MEC) e submetidos a 
fundoplicatura laparoscópica a Nissen, foram incluídos neste estudo. No 
pós-operatório, os pacientes foram acompanhados com exame clínico, 
endoscópico, manométrico e pH-metrico por um período mínimo de 12 
meses após o procedimento cirúrgico. O seguimento pós-operatório foi de 
26.2 (± 9.27) meses e os pacientes não apresentaram sintomas de refluxo 
gastroesofágico (RGE) ou disfagia. Nenhuma morte ocorreu durante o 
estudo. A EDA mostrou que o comprimento médio do EB foi de 4,09 cm (± 
2,05) no pré-operatório e de 3,77 cm (± 2,19) na avaliação pós-operatória (p 
0,042). A manometria esofágica convencional MEC demonstrou que a 
pressão de repouso do esfíncter esofágico inferior (EIE) pré-operatória 
mediana (Q1; Q3) foi de 9,15 mmHg (5,78; 11,93) e 13,2 mmHg (11,0; 
16,28) no pós-operatório (p = 0,006). A mediana (Q1; Q3) da amplitude pré-
operatória da contração do corpo esofágico foi de 47,85 mmHg (35,65; 
60,43) e 57,50 mmHg (34,10; 80,45) no pós-operatório (p = 0,408). No pós-
operatório, a pH-metria evidenciou que a média do percentual de tempo total 
de refluxo (%TTR) foi 0,38 (±0,66) e a média do escore de DeMeester (DMS) 
foi 2,00 (±3,32). A cirurgia antirefluxo laparoscópica a Nissen (FLN) pode ser 
indicada para pacientes com EB e DE, pois aumentou a pressão de repouso 
do EIE, reduziu a exposição do esôfago distal ao conteúdo gástrico, diminuiu 
a extensão do EB e foi capaz de melhorar a amplitude de contração do 
corpo esofágico. As alterações no peristaltismo esofágico não foram 
modificadas após a cirurgia e os pacientes não evoluíram com sintomas de 
RGE nem disfagia no pós-operatório.  
 
Descritores: Transtornos da motilidade esofágica; Refluxo gastroesofágico; 
Esôfago de Barrett; Endoscopia; Manometria esofágica; Fundoplicatura; 
Cirurgia antirrefluxo; Doenças do esôfago. 
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ABSTRACT 

 

Falcão ACFM. Can effective anti-reflux surgery improve dysmotility in 
patients with Barrett's esophagus? [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 
 
Laparoscopic Nissen fundoplication (LNF) is indicated for the treatment of 
gastroesophageal reflux (GER) and Barrett's esophagus (BE), as it allows 
adequate control of acid and non-acid reflux. Esophageal dysmotility (ED) 
can be found in individuals with GER and BE. The aim of this study was to 
evaluate ED, the presence of dysphagia, adequate GER control and the 
extent of Barrett's esophagus before and after LNF in patients previously 
diagnosed with BE and ED. Twenty-two patients, sixteen men, aged 55.14 (± 
15.52) years were diagnosed preoperatively with BE and ED through upper 
gastrointestinal (GI) endoscopy with biopsies and conventional esophageal 
manometry (CEM) and submitted to LNF were included in this study. In the 
postoperative period, they were followed up with clinical, endoscopic, 
manometric and pH-metry tests for a minimum period of 12 months after the 
surgical procedure. The postoperative follow-up was 26.2 (± 9.27) months, 
and the patients did not present symptoms of gastroesophageal reflux (GER) 
or dysphagia. No deaths occurred during the study. The upper (GI) 
endoscopy showed that the average length of the BE was 4.09 cm (± 2.05) in 
the preoperative period and 3.77 cm (± 2.19) in the postoperative evaluation 
(p 0.042). CEM demonstrated that the median preoperative lower 
esophageal sphincter resting pressure (LESRP) (Q1; Q3) was 9.15 mmHg 
(5.78; 11.93) and 13.2 mmHg (11.0; 16, 28) in the postoperative period (p = 
0.006). The median (Q1; Q3) of the preoperative range of contraction of the 
esophageal body was 47.85 mmHg (35.65; 60.43) and 57.50 mmHg (34.10; 
80.45) in the postoperative period (p = 0.408). In the postoperative period, 
the pH metry showed that the average of the percentage of total reflux time 
(% TRT) was 0.38 (± 0.66) and the average of the DeMeester score (DMS) 
was 2.00 (± 3.32). Laparoscopic Nissen anti-reflux surgery (LNF) may be 
indicated for patients with BE and ED, as it increased LESRP, reduced distal 
esophagus exposure to gastric content, decreased the extent of BE and was 
able to improve the esophageal body contraction amplitude. Changes in 
esophageal peristalsis were not modified after surgery and the patients did 
not present symptoms of GER or dysphagia in the postoperative period. 
 
Descriptors: Esophageal motility disorders; Gastroesophageal reflux; Barrett 
esophagus; Endoscopy; Esophageal manometry; Fundoplication; Anti-reflux 
surgery; Esophageal diseases. 
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Introdução 2 
  
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A fundoplicatura laparoscópica pela técnica de Nissen (FLN) tem sido 

proposta para pacientes com doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e 

esôfago de Barrett (EB) como uma alternativa terapêutica eficaz e segura, 

especialmente nos casos em que não há adequado controle dos sintomas 

de refluxo durante o tratamento clínico (Parise et al., 2011; Shaheen et al., 

2016). 

A indicação de uma cirurgia antirrefluxo (CAR) e a escolha da técnica 

podem variar de acordo com diversos fatores, incluindo sintomatologia, 

tratamento clínico prévio, resposta ao uso de medicamentos e avaliação da 

dismotilidade esofágica (DE) pré-operatória (Armijo et al., 2017).  

A presença de DE pode levar a uma lentificação no trânsito do bolus 

esofágico, favorecendo uma exposição mais prolongada da mucosa do 

esôfago distal ao material refluído, tendo como consequência lesões mais 

intensas nesta mucosa (Cho et al., 2012; Pandolfino e Roman; 2011). É 

descrito que quanto maior o refluxo gastroesofágico (RGE), maior é o 

comprometimento na integridade da onda peristáltica esofágica, indicando 

que pode ser secundária à inflamação do tecido (Fass et al., 1994; Chen et 

al., 2008), sendo este comprometimento mais frequentemente identificado 

em pacientes com EB (Ang et al., 2009; Falcão et al., 2013; Martinucci et 

al., 2014; Menezes et al., 2017).  
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Os mecanismos envolvidos na fisiopatologia da DRGE e do EB são 

multifatoriais, tendo como principal deles o relaxamento transitório do 

esfíncter inferior do esôfago (RTEIE), que são breves momentos de inibição 

do tônus pressórico do esfíncter inferior do esôfago (EIE) e que ocorrem 

independentes da deglutição (Mittal et al., 1995; Dent, 1997; Herregods et 

al., 2015). E, embora sejam de natureza fisiológica, os RTEIEs ocorrem em 

maior frequência na fase pós-prandial, contribuindo para a manutenção do 

RGE em pacientes com DRGE e EB (Clarrett et al., 2018; Schlottmann et 

al., 2017; Tack e Pandolfino, 2018). 

Outros mecanismos fisiopatológicos envolvidos incluem também a 

redução do tônus pressórico do EIE (hipotonia), presença de hérnia de hiato 

(HH), comprometimento da motilidade esofágica e retardo no esvaziamento 

gástrico (Orlando et al., 2001; Savarino et al., 2013; Liu et al., 2019; Mittal 

e Vaezi, 2020). 

Dentre os mecanismos fisiológicos protetores, o epitélio estratificado 

do esôfago distal tem sido considerado como a primeira linha de defesa 

contra os efeitos nocivos causados pelo RGE (Orlando 2004; Orlando, 

2010; Miller et al., 2014; Günther et al., 2014). Porém quando este epitélio é 

cronicamente exposto ao conteúdo duodeno-gástrico (bile e ácido gástrico), 

ele pode ser substituído por um epitélio colunar especializado, originando o 

EB (Barrett, 1957; Zaninotto et al., 2002; Fitzgerald, 2006; Spechler et al., 

2010; Souza, 2010). 
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Apesar de determinar poucos sintomas, a maioria dos pacientes com 

EB é inicialmente diagnosticada por apresentar queixas associadas à DRGE, 

como pirose, regurgitação e, em alguns casos, disfagia. A prevalência do EB 

na população em geral varia amplamente de 0,4 a mais de 20%, 

dependendo, em parte, da população estudada e dos critérios utilizados para 

estabelecer o diagnóstico (Spechler, 1996; Ward et al., 2006; Hayeck et al., 

2010), sendo que o EB pode se desenvolver em cerca de 6 a 14% das 

pessoas com DRGE (Freitas et al., 2008; De Jonge et al., 2014).  

Estima-se que durante a endoscopia digestiva alta (EDA), o EB seja 

identificado em torno de 1% a 2% nos pacientes que fizeram o exame por 

qualquer indicação e de 5 a 15% naqueles com sintomas de DRGE 

(Shaheen e Richter, 2009; Fan et al., 2009; Herrera Elizondo et al., 2017; 

Peters et al., 2019). O EB é identificado, na EDA, pela presença de mucosa 

de coloração salmão na porção distal do esôfago que se estende ≥ 1 cm 

acima da junção esofagogástrica (JEG) e confirmada ao exame 

histopatológico pela presença de epitélio colunar contendo células 

caliciformes (metaplasia intestinal) (Eluri e Shaheen, 2017; Sanghi e Thota, 

2019; Lowe et al., 2020). 

O comprimento do epitélio colunar tem sido descrito utilizando-se os 

critérios endoscópicos da classificação de Praga, em que o 'C' descreve a 

extensão circunferencial em centímetros e 'M' a extensão máxima em 

centímetros de mucosa colunar que ascende no esôfago (Sharma et al., 

2006). Figura 1. 
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Figura 1 -  Critérios endoscópicos do EB descritos pela classificação de 
Praga, em que o 'C' descreve a extensão circunferencial em centímetros e 
'M' a extensão máxima em centímetros de mucosa colunar que ascende no 
esôfago distal. EB: esôfago de Barrett  

 

 

A extensão total da mucosa colunar que ascende no esôfago distal é 

o que determina se o EB é de segmento curto (< 3 cm) ou de segmento 

longo (≥ 3 cm) (Skinner et al., 1983; Sharma et al., 1998). Figuras 2 e 3. 

 

                  
 

 

 

C=3 cm 

Figura 2 – Endoscopia digestiva alta 

evidenciando segmento curto do 

esôfago de Barrett (< 3 cm) 

Figura 3 – Endoscopia digestiva alta 

evidenciando segmento longo do 

esôfago de Barrett (≥ 3 cm) 

M=6 cm 
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Maior atenção também vem sendo dada à participação do 

peristaltismo esofágico na fisiopatologia da DRGE (Diamant, 2006; 

Boeckxstaens, 2007; Menezes et al., 2017). Um peristaltismo esofágico 

adequado e eficaz é capaz de realizar uma depuração efetiva do conteúdo 

gástrico refluido para o esôfago distal, reduzindo o tempo de exposição da 

mucosa ao conteúdo duodeno-gástrico refluído (Simić et al., 2014; Wang, 

2015a). 

A presença de alterações na motilidade esofágica principalmente no 

peristaltismo e na contratilidade do segmento distal do corpo esofágico são 

achados mais frequentemente encontradas em pacientes com EB, mas não 

em todos (Zentilin et al., 2002; Zentilin et al., 2003; Chan et al., 2011), 

considerando que os pacientes com EB longo apresentam maior percentual 

destas alterações (Falcão et al., 2013).  

Vale a pena ressaltar que o peristaltismo esofágico primário é 

executado graças a uma orquestração de movimentos de contrações e 

relaxamentos da musculatura estriada e lisa e da camada circular e 

longitudinal, realizadas por uma complexa cadeia de nervos parassimpáticos 

e simpáticos autônomos e pelos plexos mioentérico de Auerbach e 

submucoso de Meissner, desencadeado pelo ato de engolir (Diamant, 1989; 

Furness et al., 2014; Goyal e Nagalli, 2021).  

A estimulação do peristaltismo esofágico no segmento de musculatura 

estriada recebe dupla inervação de ambas as fibras motoras vagais 

originadas no tronco encefálico e fibras nervosas entéricas originadas nos 
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gânglios mioentéricos (Kallmünzer et al., 2008). Já no segmento de 

musculatura lisa, participam dois mecanismos neurais principais, um 

excitatório colinérgico e um inibidor não adrenérgico não colinérgico (NANC) 

que interagem juntos, com influências centrais e locais para regular a 

amplitude, velocidade e direção de propagação da contração peristáltica 

(Diamant, 1997; Storr et al., 2001; Kallmünzer et al., 2008; Neuhuber e 

Wörl, 2016).  

Evidências crescentes indicam que pode haver um efeito direto do 

RGE nos neurônios intramurais inibitórios e excitatórios que regulam tanto a 

função peristáltica quanto a força da contração esofágica (Felix et al., 2013), 

podendo levar a diminuição da estimulação contrátil das fibras circulares da 

camada muscularis externa esofágica (Gadelha et al., 2019).  

Este fato poderia ser explicado pelo comprometimento da integridade 

da camada mucosa esofágica causada pelo RGE (Farrè et al., 2008). Sabe-

se que uma curta exposição da mucosa esofágica a soluções contendo 

ácido e sais biliares pode prejudicar a integridade da mucosa esofágica e 

induzir dilatação dos espaços intercelulares (Souza et al., 2009; Farrè et al., 

2010; Dunbar et al., 2016; Pardon et al, 2016), mesmo na presença de 

refluxo ácido fisiológico (Pauwels et al., 2018), sendo que esta alteração é 

mais frequentemente encontrada em pacientes com EB (Álvaro-Villegas et 

al., 2010). 
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Estes achados suportam a noção de que a acidez intra-luminal 

permite a permeação intercelular dos componentes nocivos presentes no 

material refluído, por exemplo, H+, ácidos biliares e pepsina, sendo um 

importante fator na interrupção da função de barreira do epitélio esofágico, 

podendo levar à alterações na contração esofágica (Barlow et al., 2005; 

Rieder et al., 2007; Soderholm et al., 2007). Por estes motivos, pacientes 

com DRGE e EB devem ter uma adequada avaliação da função motora 

esofágica pré-operatória, principalmente para descartar um distúrbio grave 

de motilidade, evitando assim, a possibilidade de surgir ou agravar sintoma 

de disfagia pós-operatória (Pandolfino et al., 2005; Gockel et al., 2018; 

Ulualp e Gould, 2018).  

Ainda existe controvérsias sobre qual a melhor técnica de cirurgia 

antirrefluxo (fundoplicatura a Nissen ou fundoplicatura parcial) deva ser 

realizada nos pacientes com DE, que seja capaz de diminuir ou evitar a 

ocorrência de disfagia pós-operatória (Qin et al., 2013; Koch et al., 2013). E 

embora não haja um consenso claro sobre qual a fundoplicatura ideal, a FLN 

ainda continua a ser a CAR mais eficaz e com melhor controle do refluxo 

(Moore et al., 2016; Nikolic et al., 2019).  

Da mesma forma, poucos estudos descrevem a evolução das 

alterações na motilidade esofágica ou mesmo se estas alterações poderiam 

melhorar após o tratamento cirúrgico, com o adequado controle do RGE 

(Zehetner et al., 2010; Richter et al., 2018; Gadelha et al. 2019).  
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A observação de uma maior frequência de alterações motoras 

esofágicas em pacientes com EB associada às controvérsias sobre o efeito 

da fundoplicatura total nos pacientes com EB, nos motivou a avaliar se a 

FLN poderia, de alguma forma, controlar efetivamente o RGE e melhorar ou 

estabilizar as alterações motoras esofágicas encontradas no pré-operatório.  
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2 OBJETIVOS 

 

Principal 

1. Avaliar o peristaltismo esofágico e a amplitude de contração do 

corpo do esôfago antes e após tratamento cirúrgico por 

fundoplicatura laparoscópica a Nissen em pacientes com esôfago 

de Barrett.  

 

Secundários 

2. Avaliar a pressão do esfíncter inferior do esôfago antes e após 

tratamento cirúrgico por fundoplicatura laparoscópica a Nissen em 

pacientes com esôfago de Barrett. 

3. Avaliar a presença de disfagia e de refluxo gastroesofágico e a 

extensão do esôfago de Barrett antes e após o tratamento 

cirúrgico por fundoplicatura laparoscópica a Nissen em pacientes 

com esôfago de Barrett. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CASUISTICA E MÉTODO 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

O estudo foi realizado através da coleta de dados em prontuários de 

pacientes atendidos no Serviço de Cirurgia do Esôfago e no ambulatório de 

esôfago de Barrett, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). O projeto de pesquisa foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP (N0.2.399.947) e CAAE: 

77125917.8.0000.0068. Anexo I.  

Por se tratar de levantamento de dados dos prontuários dos 

pacientes, foi dispensada a aplicação do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Anexo I.  

Todos os procedimentos realizados estavam de acordo com os 

padrões éticos do comitê de pesquisa institucional e, com a declaração de 

Helsinque de 1964 e suas alterações posteriores ou padrões éticos 

comparáveis.  

No período entre janeiro de 2010 e janeiro de 2015, foram avaliados 

os dados de 143 pacientes diagnosticados com esôfago de Barrett (EB) por 

endoscopia digestiva alta (EDA) e confirmado pela presença de epitélio 

colunar metaplásico, contendo células caliciformes (metaplasia intestinal) no 
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exame histopatológico e que apresentavam dismotilidade esofágica (DE). 

Deste grupo, foram selecionados para o presente estudo 22 indivíduos com 

EB e DE, submetidos à FLN e que se encaixavam em todos os critérios de 

inclusão. 

Os pacientes selecionados foram avaliados em relação à presença do 

sintoma de disfagia, extensão (em centímetros) do esôfago de Barrett pela 

endoscopia digestiva alta (EDA), controle efetivo do refluxo pela pH-metria 

esofágica de 24 horas e dismotilidade esofágica pela manometria esofágica 

no seguimento pós-operatório, após um tempo mínimo de 12 meses da 

realização da FLN. 

Dezesseis pacientes eram do sexo masculino (72,7%) e seis do sexo 

feminino (27,3%). A idade média foi de 55,14 (± 15,52) anos no pré-

operatório e 58,81 (± 13,79) no pós-operatório.  

O seguimento pós-operatório médio foi de 26,2 (± 9,27) meses. 

 

3.1.1 Critérios de Inclusão 

–  Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

–  Ter os dados demográficos (idade, sexo) disponível no prontuário; 

–  Ausência de sintomas de RGE no período de acompanhamento 

pós-operatório e ausência do uso de inibidores da bomba de 

prótons (IBP), procinéticos ou antagonistas H2; 
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–  Ter o resultado detalhado da EDA, com descrição da extensão do 

EB;  

–  Ter exame histopatológico das biópsias do esôfago distal 

confirmando a presença de metaplasia intestinal (MI); 

–  Apresentar DE (hipotonia do esfíncter inferior do esôfago, 

hipocontratilidade ou hipercontratilidade de corpo esofágico, 

alteração no peristaltismo esofágico) na manometria esofágica 

convencional (MEC) realizada previamente à cirurgia. 

–  Ter fundoplicatura a Nissen íntegra na EDA pós-operatória; 

–  Ter realizado manometria esofágica convencional (MEC) com pelo 

menos 12 meses de pós-operatório;  

–  Ter realizado pH-metria esofágica com pelo menos 12 meses de 

pós-operatório.  

 

3.1.2 Critérios de Exclusão 

–  Ter idade inferior a 18 anos; 

–  Apresentar recorrência dos sintomas de RGE (pirose e/ou 

regurgitação) e/ou necessidade de uso de inibidores da bomba de 

prótons (IBP), procinéticos ou antagonistas H2, no pós-operatório; 
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–  Ter EDA (pós-operatória) evidenciando válvula antirrefluxo torcida, 

desgarrada ou migrada; 

–  Ter EDA (pós-operatória) evidenciando ausência de alterações 

endoscópicas sugestivas de EB;  

–  Ter laudos de EDA com informações incompletas ou imprecisas 

(procedimentos nos quais não foram realizadas biópsias das 

alterações esofágicas encontradas ou naqueles em que não foi 

possível resgatar o laudo histopatológico);  

–  Ter se submetido previamente a tratamento específico para EB 

(ablação endoscópica, p.ex.); 

–  Ser portador de afecções como: megaesôfago, câncer de esôfago, 

colagenoses; 

–  Ter história prévia de ingestão de agentes corrosivos. 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Ocorrência da disfagia pós-operatória 

Todos os pacientes passaram por entrevista clínica e foram 

questionados sobre a presença de sintomas de disfagia após a cirurgia.  

 

3.2.2 Avaliação endoscópica da extensão do esôfago de Barrett 

A EDA foi realizada no Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP), e a extensão do EB, em centímetros, foi avaliada, na 

EDA pré e pós cirurgia.  

Durante a EDA, na presença de suspeita de EB, a medida de sua 

extensão foi obtida avaliando-se o limite proximal das pregas da mucosa 

gástrica como indicador da junção gastroesofágica (JEG), sendo melhor 

definido como o ponto mais proximal no qual há qualquer evidência de uma 

prega linear da mucosa gástrica (Sharma et al., 2006).  

O comprimento do EB foi descrito utilizando-se os critérios da 

classificação de Praga (Sharma et al., 2006). Foi considerada a extensão 

máxima do epitélio colunar (‘M’) como medida para o tamanho do EB (em 

centímetros). 
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3.2.2.1 Exame histopatológico:  

O exame histopatológico das biópsias do esôfago distal realizadas 

durante a EDA foi realizado no Serviço de Patologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). A 

confirmação do EB foi obtida pela presença de epitélio colunar contendo 

células caliciformes (metaplasia intestinal - MI).  

 

3.2.3 Fundoplicatura Laparoscópica a Nissen (FLN) 

A FLN foi realizada no Serviço de Cirurgia do Esôfago do HCFMUSP 

sendo utilizada a técnica de fundoplicatura total a Nissen, por via 

laparoscópica. 

Os critérios técnicos pré-estabelecidos para FLN, foram: 1) dissecção 

do hiato esofágico, redução da hérnia e isolamento do esôfago distal; 2) 

criação de um segmento esofágico abdominal adequado (extensão minima 

de 4 a 5 cm); 3) aproximação dos “braços” do hiato esofágico com pontos 

separados, de forma que este seja suficientemente pérvio para o esôfago e 

para um instrumento cilíndrico (com 1,0 cm de diâmetro), introduzido pelo 

portal operatório (o equivalente a uma polpa digital, no acesso por 

laparotomia); mantendo na luz do esôfago distal uma sonda de Fouchet 

número 22; 4) liberação ampla do fundo gástrico com ligadura dos primeiros 

vasos breves e, 5) realização de fundoplicatura total frouxa (“floppy”) e 

longa, com a extensão de pelo menos de 4 - 5 cm com pontos fixando a 
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fundoplicatura na parede antero-lateral direita do esôfago distal (Cecconello 

et al., 2001; Rocha et al., 2004; Cecconello et al., 2013; Szachnowicz et 

al., 2014).  

 

3.2.4 Análise do refluxo gastroesofágico (RGE) por pH-metria esofágica 

de 24 horas  

Os exames de pH-metria de 24 horas, para avaliação do controle 

efetivo do refluxo, foram realizados no Laboratório de Investigação Funcional 

do Esôfago (LIFE), do Serviço de Cirurgia do Esôfago, do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP).  

Foi utilizado um equipamento de pH-metria esofágica de 24 horas 

portátil (Alacer Biomédica) e eletrodo de antimônio com um sensor de 

registro de pH, posicionado 5 cm acima da borda superior do esfíncter 

inferior do esôfago, identificado previamente por manometria esofágica.  

O exame foi considerado normal pela avaliação do percentual de 

tempo total de refluxo (%TTR) considerado normal quando abaixo de 4,45 

(%TTR < 4,45) e pelo score de DeMeester (DMS) considerado normal 

quando se encontrava abaixo de 14,74 (Johnson; DeMeester, 1986; 

Jamieson et al., 1992; Streets; DeMeester, 2003). 
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3.2.5  Análise das alterações motoras pré e pós-operatórias por 

manometria esofágica convencional (MEC)  

Os exames de MEC no pré e pós-operatórios foram realizados no 

Laboratório de Investigação Funcional do Esôfago (LIFE), do Serviço de 

Cirurgia do Esôfago, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP).  

O exame foi realizado seguindo protocolo padronizado e específico, 

adotado no laboratório, com passagem da sonda de manometria após 

instilação de gel anestésico tópico (xylocaína gel à 2%) em uma das narinas. 

Os pacientes eram orientados para suspender, 72 horas antes, qualquer 

medicação que pudesse interferir com a motilidade esofágica como 

procinéticos, alcalinos, nitratos e sedativos. 

Foi utilizado aparelho computadorizado de oito canais (Alacer 

Biomédica) com sistema de compressor em ar ambiente que mantinha 

infusão contínua de água destilada, a uma velocidade de 0,6 ml por minuto 

por canal e sonda de polivinil com comprimento total de 75 cm e diâmetro de 

4,5 mm com oito canais capilares (com 0,8mm de espessura); os canais de 

número um a quatro eram dispostos longitudinalmente a cada 5 cm de 

distância entre si e os de número cinco a oito eram dispostos radialmente. 

O paciente era orientado a deglutir aproximadamente 5 ml de água 

em temperatura ambiente, em bolus, em intervalos de 20 segundos, sendo 

realizadas, no mínimo, dez deglutições. 
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3.2.5.1 Parâmetros analisados da manometria 

Os parâmetros manométricos avaliados neste estudo foram: Pressão 

respiratória média em repouso do EIE (PRMEIE); amplitude de contração do 

corpo esofágico distal e presença de alterações no peristaltismo esofágico 

como: Espasmo difuso do esôfago (EDE), atividade motora ineficaz (AMI) e 

aperistalse de segmento médio e distal.  
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3.2.5.1.1 Pressão respiratória média em repouso do esfíncter 

inferior do esôfago (PRMEIE) 

A PRMEIE foi obtida pela medida da diferença entre a pressão basal 

gástrica e a pressão do EIE, medida no segmento de maior pressão, no 

meio do ciclo respiratório (média dos valores individuais dos quatro canais 

radiais) em repouso, antes do ponto de inversão de pressão (PIP). 

Considerou-se hipotonia do EIE quando a PRMEIE era menor que 14 mmHg 

(Bremner et al., 2001; Spechler e Castell, 2001). Figura 4.  

 

  
 
Figura 4 –  Manometria esofágica do esfíncter inferior do esôfago nos 
pacientes com esôfago de Barrett: medida da pressão respiratória média do 
esfíncter inferior do esôfago (PRMEIE), realizada em repouso, obtida por 
meio da média dos valores individuais em cada um dos canais radiais P5, 
P6, P7 e P8 (dispostos radialmente no esfíncter inferior do esôfago). As 
setas indicam a região onde se encontra o meio do ciclo respiratório no 
segmento de maior pressão ao nível do esfíncter inferior do esôfago, antes 
do ponto de inversão de pressão (PIP) onde foi realizada a medida da 
PRMEIE em cada canal   
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3.2.5.1.2 Amplitude de contração do corpo esofágico distal 

Foram realizadas medidas das amplitudes de contração do esôfago 

distal, antes e após a cirurgia, nos canais posicionados a 3 e 8 cm acima do 

esfíncter inferior do esôfago. Foi realizada a média dos valores individuais 

das amplitudes máximas de contração, obtidos nos dez complexos de 

deglutição, medidas em mmHg.  

Considerou-se hipocontratilidade quando a média da amplitude de 

contração, medidas a 3 e 8 cm acima do EIE, era inferior a 64 mmHg 

(Bremner et al., 2001; Spechler e Castell, 2001). Figura 5. 

 

Figura 5 –  Manometria esofágica do corpo esofágico em pacientes com 
esôfago de Barrett, demonstrando hipocontratilidade de corpo esofágico 
distal com identificação de amplitude de contração no esôfago distal < 64 
mmHg. Os canais P1, P2, P3, P4 e P5 estão dispostos longitudinalmente 
com distância de 5 cm entre si. As setas vermelhas indicam os canais P4 
(localizado a 8 cm acima do EIE) e P5 (localizado 3 cm acima do EIE) que 
foram utilizados para realizar a média da amplitude de contração do corpo 
esofágico 

8 cm acima do EIE  

3 cm acima do EIE  
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Considerou-se hipercontratilidade quando a média da amplitude de 

contração, medidas a 3 e a 8 cm acima do EIE, era superior a 180 mmHg 

(Bremner et al., 2001; Spechler e Castell, 2001). Figura 6. 

 

 
 

Figura 6 –  Manometria esofágica do corpo esofágico em pacientes com 
esôfago de Barrett, demonstrando hipercontratilidade de corpo esofágico 
distal com identificação de amplitude de contração no esôfago distal > 180 
mmHg. Os canais P1, P2, P3, P4 e P5 estão dispostos longitudinalmente 
com distância de 5 cm entre si. As setas vermelhas indicam os canais P4 
(localizado a 8 cm acima do EIE) e P5 (localizado 3 cm acima do EIE) que 
foram utilizados para realizar a média da amplitude de contração do corpo 
esofágico 

 

 

8 cm acima do EIE  

3 cm acima do EIE  
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3.2.5.1.3 Presença de alterações no peristaltismo esofágico  

Foi avaliada a propagação do complexo de deglutição e detecção de 

alterações da motilidade esofágica: 

 

3.2.5.1.3.1 Espasmo difuso do esôfago (EDE) 

O EDE é definido pela presença de mais de 20% e menos de 100% 

dos complexos de deglutição aperistálticos, alternados com complexos de 

peristaltismo normal (Bremner et al., 2001; Richter, 2001; Spechler e 

Castell, 2001). Figura 7.  

 
 
Figura 7 –  Manometria esofágica do corpo esofágico em pacientes com 
esôfago de Barrett, demonstrando espasmo difuso do esôfago com mais de 
30% e menos de 100% dos complexos de deglutição aperistálticos. Os 
canais P1, P2, P3, P4 e P5 estão dispostos longitudinalmente com distância 
de 5 cm entre si. As setas vermelhas indicam deglutição com aperistalse em 
terço médio do esôfago (anormal); a seta azul indica deglutição peristáltica 
(normal)  
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3.2.5.1.3.2 Atividade motora ineficaz (AMI) 

A atividade motora ineficaz (AMI) é definida pela presença de mais de 

30% de complexos de deglutição não conduzidos da faringe para o esôfago 

distal, alternados com complexos de deglutição com peristaltismo normal ou 

ondas de deglutição com amplitude de contração menor que 30 mmHg em 

pelo menos 30% dos complexos de deglutição (Bremner et al., 2001; 

Richter, 2001; Spechler e Castell, 2001). Figura 8.  

 

Figura 8 –  Manometria esofágica do corpo esofágico em pacientes com 
esôfago de Barrett, demonstrando atividade motora ineficaz: mais de 30% 
dos complexos de deglutição não conduziram da faringe para o esôfago 
distal, alternados com complexos de deglutição com peristaltismo normal. Os 
canais P1, P2, P3, P4 e P5 estão dispostos longitudinalmente com distância 
de 5 cm entre si. As setas vermelhas indicam deglutição não conduzida 
(anormal); a seta azul indica deglutição peristáltica (normal) 
 

 

P1
20mmHg/Div

P2
20mmHg/Div

P3
20mmHg/Div

P4
20mmHg/Div

P5
20mmHg/Div

Ev entos:

Tempo: 11'25'' 11'30'' 11'35'' 11'40'' 11'45'' 11'50'' 11'55'' 12' 12'5'' 12'10'' 12'15'' 12'20'' 12'25'' 12'30'' 12'35'' 12'40'' 12'45'' 12'50'' 12'55''
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3.2.5.1.3.3  Aperistalse de segmento médio e distal do 

corpo esofágico (ASMD) 

A aperistalse de segmento médio e distal (ASMD) do corpo esofágico 

foi definida quando havia progressão simultânea (aperistaltica) dos 

complexos de deglutição no segmento médio e/ou distal do esôfago em 

todos (100%) os complexos estudados (Bremner et al., 2001; Richter, 

2001; Spechler e Castell, 2001). Figura 9.  

 
 

Figura 9 –  Manometria esofágica do corpo esofágico em pacientes com 
esôfago de Barrett, demonstrando aperistalse de segmento médio: 
progressão simultânea dos complexos de deglutição no segmento médio do 
corpo esofágico. Os canais P1, P2, P3, P4 e P5 estão dispostos 
longitudinalmente com distância de 5 cm entre si. As setas vermelhas 
indicam deglutição aperistaltica (anormal) 
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3.2.6 Análise estatística 

A análise dos dados desta pesquisa começou com uma exploração 

descritiva incluindo média e desvio padrão, mediana e percentil 25 (Q1) e 75 

(Q3) para as variáveis quantitativas (extensão do epitélio de Barrett, pressão 

do EIE, amplitude de contração do corpo esofágico) e análise de proporção 

e avaliação de existência de associação para as variáveis categóricas 

(alterações na motilidade do corpo esofágico).  

Para comparar se as medidas de pressão pré-operatória eram as 

mesmas do pós-operatório, considerando a dependência entre os tempos, 

foram utilizados os testes de Wilcoxon (distribuição não normal) na avaliação 

das medianas do EIE e amplitude de contração do corpo esofágico e o t de 

Student pareado (distribuição normal) na avaliação da extensão do epitélio 

de Barrett (EB). 

Para verificar a existência de associação na análise das alterações da 

motilidade do corpo esofágico (CE) em conjunto nos momentos pré e pós-

operatório, foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson. 

Todos os testes realizados levaram em consideração uma distribuição 

bicaudal com uma confiança de 95% e foram realizados com suporte 

computacional do software Stata 12.0 para Windows e Excel 2010 (Microsoft 

Office). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 OCORRÊNCIA DE DISFAGIA PÓS-OPERATÓRIA 

 

Nenhum dos pacientes apresentou disfagia durante o período de 

seguimento após a fundoplicatura laparoscópica a Nissen (FLN). 
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4.2 AVALIAÇÃO ENDOSCÓPICA DA EXTENSÃO DO ESÔFAGO DE 

BARRETT (EB) 

 

Observou-se diminuição da extensão do esôfago de Barrett avaliado 

por endoscopia digestiva alta (EDA). No pré-operatório, o comprimento do 

EB era 4,09 cm (± 2,05), passando para 3,77cm (± 2,19) na avaliação pós-

operatória (p 0,042). Não foi observado mudança no padrão histológico do 

epitélio. Gráfico 1/Tabela 1. 

Gráfico 1 –  Medidas da extensão do esôfago de Barrett em centímetros 
obtido pela endoscopia digestiva alta, nos pacientes com esôfago de Barrett, 
nos momentos pré e pós-operatórios 
 

 
(*) Teste t Student Pareado 

 

 

 A diminuição da extensão do EB foi observada em 31,8% dos 

pacientes após a FLN. Anexo II. 

*p 0,042 
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4.3 ANÁLISE DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO PÓS-OPERATÓRIO 

POR pH-METRIA ESOFÁGICA DE 24 HORAS 

 

Foi observada ausência de refluxo ácido ou valores abaixo do normal 

em todos os pacientes avaliados com pH-metria de 24 horas após a cirurgia 

antirrefluxo. A média do %TTR foi 0,38 (±0,66) e a média do escore de 

DeMeester (DMS) foi 2,00 (±3,32). Gráfico 2. 

Gráfico 2 –  Resultado da pH-metria esofágica de 24h, nos pacientes com 
esôfago de Barrett avaliados após tratamento cirúrgico por fundoplicatura 
laparoscópica a Nissen 

 

 

%TTR: percentual de tempo total de refluxo; DMS: escore de DeMeester 

 
 

Treze pacientes (59,09%) apresentaram %TTR = 0 e nove pacientes 

(40,9%) apresentaram %TTR e DMS = 0. Anexo II. 
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4.4  ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES MOTORAS PRÉ E PÓS-OPERATÓRIAS 

POR MANOMETRIA ESOFÁGICA CONVENCIONAL (MEC) 

 

4.4.1  Avaliacão da pressão respiratória média em repouso do esfíncter 

inferior do esôfago (PRMEIE) 

Na análise da PRMEIE, foi observado aumento em seus valores, com 

mediana (Q1; Q3) passando de 9,15 (5,78; 11,93) mmHg na avaliação pré-

operatória para 13,2 (11,0; 16,28) mmHg na avaliação pós-operatória  

(p 0,013). Gráfico 3/Tabela 1.  

Gráfico 3 –  Medidas das medianas (Q1:Q3) da pressão de repouso do EIE 
(PRMEIE) nos momentos pré e pós-operatórios em pacientes com esôfago 
de Barrett (EB) 
 

 
Q1: primeiro quartil (25%); Q3: terceiro quartil (75%); EIE: esfíncter inferior do esôfago.  

(*) Wilcoxon Test 

* p 0,013 

9,15 (5,78; 11,93) 
13,2 (11,0; 16,28) 

Pré-operatório  Pós-operatório  
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Foi observada diminuição no percentual de hipotonia do EIE, 

passando de 86,3% no pré-operatório para 54,5% após a fundoplicatura a 

Nissen (p 0,021). Anexo II. 
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4.4.2 Avaliação da amplitude de contração do corpo esofágico (CE) 

distal 

Os valores das medianas (Q1; Q3) da amplitude de contração do CE 

distal aumentou de 47,85 (35,65; 60,43) mmHg no pré-operatório para 57,50 

(34,10; 80,45) mmHg na avaliação pós-operatória (p 0,408). Gráfico 4/ 

Tabela 1. 

 
Gráfico 4 –  Medidas das medianas (Q1:Q3) da pressão de contração do 
corpo esofágico nos momentos pré e pós-operatórios em pacientes com 
esôfago de Barrett (EB) 
 

 
Q1: primeiro quartil (25%); Q3: terceiro quartil (75%). (*) Teste de Wilcoxon 

 

Foi observado melhora da amplitude de contração do corpo esofágico 

em 14 pacientes (63,6%) e destes 14, dez (71,4%) evoluíram com 

normalização dos valores da amplitude de contração. Também foi observado 

a diminuição na amplitude de contração em oito pacientes (36,3%). 

 

 

* p 0,408 

47,85 (35,65; 60,43) 
57,55 (34,10; 80,45) 

Pré-operatório  Pós-operatório  
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4.4.3 Avaliação das alterações no peristaltismo do corpo esofágico  

Na avaliação da motilidade esofágica, foi observado que 22,7% dos 

pacientes apresentaram alteração na motilidade do corpo esofágico no pré-

operatório e 40,9% no pós-operatório (p 0,195). Gráfico 5/Tabela 1. 

 

Gráfico 5 –  Presença de alteração na motilidade do corpo esofágico nos 
momentos pré e pós-operatórios em pacientes com esôfago de Barrett (EB) 

 

 
CE: corpo esofágico; (*) teste Qui-quadrado de Pearson 

 

Na avaliação individualizada de cada alteração da motilidade 

esofágica, a avaliação pré-operatória mostrou que 13,6% dos pacientes 

apresentavam espasmo difuso do esôfago (EDE) e 9,1% atividade motora 

ineficaz (AMI). No pós-operatório, 4,5% dos pacientes apresentaram EDE, 

22,7% apresentaram AMI e 13,6% aperistalse em segmento médio e distal 

do corpo esofágico (ASMD) (p = 0,133). 

*  p 0,195 
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As variáveis de cada dado analisado em relação à extensão do 

esôfago de Barrett e resultados dos valores manométricos de pressão do 

esfíncter inferior do esôfago, da amplitude de contração do corpo esofágico 

e peristaltismo esofágico nos momentos pré e pós-operatórios encontram-se 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 –  Resumo dos resultados da extensão do esôfago de Barrett e 
dos valores manométricos de pressão do esfíncter inferior do esôfago, da 
amplitude de contração do corpo esofágico e do percentual de alterações 
motoras no corpo esofágico nos momentos pré e pós-operatórios em 
pacientes com esôfago de Barrett 
 

Variável 
Avaliação 

p-valor 
Pré-operatório Pós-operatório 

  Média ± DP Média ± DP   

Extensão do EB 
(cm) 4,09 ± 2,50 3,91 ± 2,34 0,042(*) 

  Mediana (Q1; Q3) Mediana (Q1; Q3)   

PRMEIE 9,15 (5,78; 11,93) 13,20 (11,00; 16,28) 0,013 (**) 

Amplitude de 
contração do CE 47,85 (35,65; 60,43) 57,50 (34,10; 80,45) 0,408(**) 

  N (%) N (%)   

Hipotonia do EIE 19 (86,3) 12 (54,5) 0,021(***) 

Alteração na 
motilidade do CE 5 (22,7) 9 (40,9) 0,195(***) 

EB: esôfago de Barrett; EIE: esfíncter inferior do esôfago; PRMEIE: pressão respiratória 

média do esfíncter inferior do esôfago em repouso; CE: corpo esofágico; DP: desvio padrão; 

Q1: percentil 25; Q3: percentil 75. (*) Teste t Student Pareado; (**) Teste de Wilcoxon; (***) 

Teste Qui-quadrado de Pearson 
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5 DISCUSSÃO 

 

Dismotilidade esofágica pode ser encontrada em pacientes com RGE 

crônico e, principalmente, quando este refluxo está associado ao EB. Como 

as CARs envolvem procedimentos cirúrgicos na região entre o esôfago distal 

e o estômago, foi postulado avaliar os dados de pacientes com RGE, DE e 

EB, no pré e pós-operatório de fundoplicatura laparoscópica a Nissen (FLN), 

já que este procedimento é indicado como opção de tratamento para todos 

os tipos de refluxo, e tem sido alvo de discussões e investigações.  

É fato que a presença de DE pode favorecer a um déficit na 

depuração do esôfago distal, contribuindo para o perpetuamento e/ou 

agravamento do EB. Em contrapartida, as CARs podem controlar 

adequadamente o RGE e estacionar a progressão displásica em pacientes 

com EB, mas também podem, de alguma maneira, influenciar na DE (Diener 

et al., 2001; Bazin et al., 2018). 

Identificamos, em estudo prévio, que os pacientes com EB 

apresentaram alterações mais frequentes e intensas na amplitude de 

contração esofágica e no peristaltismo esofágico (Falcão et al., 2013) e 

sempre nos questionamos se o controle efetivo do refluxo após uma CAR 

(técnica e anatomicamente perfeita) poderia levar a uma melhora nestas 

alterações.  



Discussão 40 
  
 

 

Inicialmente foram levantados os dados de prontuários de 143 

pacientes que apresentavam RGE crônico, EB e DE. Destes, foram 

selecionados 22 pacientes para a realização deste estudo, pois eram os que 

se enquadravam em todos os critérios de inclusão, previamente 

estabelecidos.  

Neste grupo de pacientes, a idade média foi 55,14 (± 15,52) anos na 

avaliação pré-operatória, sendo a maioria dos pacientes do sexo masculino. 

Outros autores também descrevem idade média no momento do diagnóstico 

do EB de aproximadamente 55 anos, e incluem ainda outros fatores de risco 

como raça caucasiana, sexo masculino, presença de obesidade e tabagismo 

(Edelstein et al., 2009; Balasubramanian et al., 2012; Spechler e Souza, 

2014; Whiteman et al., 2016).  

Todos os pacientes apresentavam confirmação do diagnóstico 

endoscópico de EB com presença de metaplasia intestinal (MI) no exame 

histopatológico das biópsias do esôfago distal realizadas durante a EDA. 

Não obstante, devemos lembrar que existe controvérsia em relação aos 

critérios diagnósticos histopatológicos do EB, principalmente no requisito de 

confirmação histológica da presença de células caliciformes (MI), ou 

ausência delas, em biópsias do esôfago distal (Riddell et al., 2009; Bandla 

et al., 2014; Bennett et al., 2015; Naini et al., 2015; Naini et al., 2016). 

Existe referência de que há um risco aumentado da ocorrência de 

câncer nos pacientes com EB e com MI, sendo inferido que esta alteração 

no epitélio é que predispõe à malignidade (Spechler et al., 2011; Zhang et 
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al., 2021). Também tem sido relatado que pacientes com epitélio 

metaplásico longo tenham maior tempo de exposição ácida no esôfago distal 

(Helman et al., 2012) e que a CAR associada ao fechamento do hiato 

diafragmático pode contribuir para normalizar o RGE e prevenir a progressão 

do EB para câncer, além de permitir a não utilização de terapia com inibidor 

da bomba de prótons (IBP) (Mehta et al., 2006; Lundell et al., 2007; Anvari 

et al., 2011; Galmiche et al., 2011; Schoppmann et al., 2018).  

Contudo, ainda nos deparamos com controvérsias do ponto de vista 

de qual CAR (parcial ou total) indicar quando alguma DE é identificada na 

avaliação manométrica pré-operatória. Por essa razão, primeiro se faz 

necessário entender alguns dos efeitos da CAR, especificamente a FLN, na 

motilidade esofágica.  

Tecnicamente, a FLN restaura o ângulo de His, aumenta a prega de 

Gubaroff, promove elevação na pressão do EIE e diminui a frequência dos 

relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago (RTEIE), criando 

uma barreira anatômica eficaz ao nível da junção esofagogástrica (JEG), 

evitando que o refluxo atinja o esôfago distal (Ireland et al., 1993; Watson e 

Jamieson, 1998; Fein et al., 2008), assim como, também pode aumentar a 

força da contração esofágica em pacientes com DE pré-operatória (Herbella 

et al., 2007).  

Entretanto, o sucesso de uma CAR baseia-se numa avaliação e 

seleção criteriosas dos pacientes e, na execução de uma cirurgia que 
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respeite os principais elementos técnicos (Stefanidis et al., 2010; Patti et 

al., 2017).  

Todos os pacientes deste estudo, foram submetidos a FLN, 

independente do achado de alteração da motilidade esofágica, pelo fato que 

a maioria dos pacientes tinham segmentos longos de EB pois, como já 

descrito anteriormente, a FLN pode promover um controle adequado do 

RGE por um tempo mais prolongado (Wang et al., 2015b; Neuvonen et al., 

2017). Além do que, nenhum dos pacientes incluído apresentava alteração 

motora grave, como por exemplo, acalasia ou aperistalse no pré-operatório.   

Em relação aos detalhes técnicos da FLN adotada no Serviço de 

Cirurgia do Esôfago do HCFMUSP e realizada nos pacientes deste estudo, a 

FLN tinha uma extensão média de 4 a 5 cm, com aproximação dos “braços” 

do hiato esofágico com pontos separados, com base nos resultados obtidos 

no tratamento cirúrgico de pacientes com DRGE e com EB por esta técnica 

cirúrgica (Cecconello et al., 2001; Rocha et al., 2004; Cecconello et al., 

2013; Szachnowicz et al., 2014).  

Vale mencionar que em uma série de pacientes com EB, submetidos 

a fundoplicaturas totais e parciais na Disciplina de Cirurgia do Aparelho 

Digestivo – Departamento de Gastroenterologia do HCFMUSP, entre 1981 e 

2004, foi observado que as fundoplicaturas totais apresentaram menor 

percentual de falha terapêutica (11%) quando comparados aos pacientes 

submetidos à fundoplicatura parcial (19,7%) (Cecconello et al., 2005). 
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Todos os 22 pacientes do presente estudo, não apresentavam 

disfagia no pré-operatório e não apresentaram disfagia transitória ou 

persistente nem recidiva dos sintomas de RGE na avaliação clínica de 

acompanhamento pós-operatório.  

Fatores anatômicos e técnicos, como, edema e formação de tecido 

cicatricial local ou fundoplicaturas apertadas podem estar envolvidos na 

patogênese da disfagia pós-operatória (Sobrino-Cossío et al., 2017). A 

ocorrência de disfagia transitória e leve pode ocorrer em 3 a 30% dos 

pacientes dentro das primeiras 6 a 8 semanas de pós-operatório estando 

mais associada a edema local (Varin et al., 2009; Tsuboi et al., 2011; 

Broeders et al., 2011a), por outro lado, disfagia persistente, além das 8 

semanas de pós-operatório, pode estar associada a uma fundoplicatura 

longa e I ou apertada, formação de tecido cicatricial e pode ocorrer em 

aproximadamente 25% dos pacientes, sem diferença quanto ao tipo de 

fundoplicatura realizada, seja parcial ou total (Walle et al., 2019).  

Em pacientes com DE identificada na avaliação manométrica pré-

operatória, a fundoplicatura parcial tem sido sugerida como opção no 

controle do RGE pelo menor risco de evoluir com disfagia persistente no 

pós-operatório, já que tem sido descrita maior ocorrência deste sintoma após 

fundoplicatura total a Nissen em pacientes com DE (Fibbe et al., 2001; 

Armijo et al., 2019).  
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Contudo, a FLN tem sido associada a um maior nível de satisfação 

em relação ao controle dos sintomas de RGE e a uma melhora na qualidade 

de vida em pacientes com história crônica de DRGE (Kappaz et al., 2014; 

Moore et al., 2016; Kumar et al., 2020). Em adição, quando íntegra e tópica, 

a FLN é efetiva no tratamento do RGE a curto e médio prazo, pois promove 

um adequado controle do refluxo com alívio dos sintomas de refluxo em 

torno de 80% dos pacientes (Zaninoto et al., 2007; Wileman et al., 2010; 

Yates; Oelschlager, 2015; Robinson et al., 2015; Liang et al., 2015; 

Hatlebakk et al., 2016; Csendes et al., 2019).  

Quando avaliados pela pH-metria esofágica de 24h os pacientes com 

segmento longo do EB (> 3 cm) apresentam maior exposição ao ácido do 

que aqueles só com esofagite erosiva, além do que, o RGE é, 

conhecidamente, a principal etiologia do EB (Iascone et al., 1983; 

DeMeester, 2015). Além do que, a presença de EB vem sendo considerada 

como marcador de RGE crônico (Gyawali et al., 2018), não sendo 

obrigatória a realização de pH-metria esofágica para confirmação 

diagnóstica de RGE, mesmo antes de uma CAR (Jobe et al., 2013).  

No presente estudo, a pH-metria esofágica foi realizada somente no 

seguimento pós-operatório, para avaliar a eficiência da FLN no controle do 

RGE. Optamos por utilizar as medidas do percentual de tempo total de 

refluxo (%TTR) e do score de DeMeester (DMS) pois estas duas análises 

utilizam vários parâmetros diferentes para categorizar o refluxo, 

assegurando se realmente houve controle efetivo do refluxo após a cirurgia.  
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O %TTR tem sido considerado como parâmetro mais reprodutível e 

preditivo de boa resposta à terapia clínica ou cirúrgica, sendo também um 

parâmetro contínuo que correlaciona proporcionalmente com a gravidade do 

refluxo (Johnson e DeMeester, 1974; Streets e DeMeester, 2003; 

Broeders et al., 2009; Roman et al., 2017; Savarino et al., 2017; Gronnier 

et al., 2018; Ghisa et al., 2020; Bonavina, 2020). Já o DMS tem limitações e 

vantagens, porém ainda é um método confiável, e não há dados que 

mostrem que o %TTR seja superior ou inferior em comparação com o DMS 

(Neto et al., 2019).  

No nosso estudo, após a FLN foi observada ausência de refluxo ácido 

(%TTR=0) na maioria dos pacientes ou ainda, valores muito abaixo do valor 

normal tanto pela média do %TTR, quanto pela média do DMS. Ademais, 

todos os pacientes estavam assintomáticos e sem uso de inibidor da bomba 

de prótons (IBP) na avaliação clínica pós-operatória, podendo-se inferir que 

houve um adequado controle do refluxo ácido, após a cirurgia.  

Morgenthal et al. (2007), evidenciaram que 90% dos pacientes 

tiveram melhora duradoura dos sintomas e 70% se mantinham sem uso de 

IBP em estudo de seguimento de onze anos após FLN. Outros estudos, 

utilizando pH-metria esofágica de 24 horas, também sugerem que o nível de 

controle de refluxo após fundoplicatura total é superior quando comparado 

com a fundoplicatura parcial (Broeders et al., 2010; Broeders et al., 2011-b; 

Broeders et al., 2013).  
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Outro importante propósito deste estudo foi avaliar se o controle 

efetivo do refluxo após a FLN poderia interferir na extensão do EB. Quando 

foi avaliada a EDA pós-operatória, foi observado que houve diminuição na 

média de extensão do EB neste grupo de pacientes. Dados semelhantes são 

descritos por Ozmen et al. (2006) que avaliaram pacientes com EB durante 

um período de 9 anos após FLN e a vigilância endoscópica mostrou 

regressão do segmento colunar macroscópico em 62% dos pacientes. Estes 

autores descrevem esta regressão como indício que a cirurgia controla 

efetivamente o RGE e a MI na maioria dos pacientes. Dados semelhantes 

são descritos por Gurski et al. (2003), que também observaram regressão 

histopatológica em maior percentual nos pacientes com EB após FLN do que 

daqueles tratados clinicamente.  

A principal função de uma CAR é reduzir a exposição do esôfago 

distal ao refluxo, podendo, com isto, levar a mudanças na história natural da 

evolução do EB (Migaczewski et al., 2013; Knight et al., 2017; Herbella et 

al., 2018), impedindo o aumento na extensão da MI, a progressão para 

displasia e o desenvolvimento de complicações (Demeester, 2002; 

Kellokumpu et al., 2013; Korkolis et al., 2015). Após CARs, tem sido 

descrita a regressão da MI para epitélio não metaplásico e de displasia de 

baixo grau (DBG) para EB não displásico, sendo estas regressões mais 

frequentemente descritas em segmentos curtos (< 3 cm) do que em 

segmentos longos (> 3 cm) do EB (Demeester et al., 1990; Hofstetter et al., 

2001; Gutschow et al., 2002; Mabrut et al., 2003; Rossi et al., 2006; 

Mohamed et al., 2011; Schoppmann et al., 2018). Nos nossos dados, 
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nenhum paciente apresentava displasia previamente a FLN e, embora 

tenhamos identificado diminuição na extensão do EB em 31,8% dos 

pacientes, não foi observado mudança no padrão histológico do epitélio, até 

o momento da finalização da coleta de dados. 

A manometria esofágica (ME) é frequentemente recomendada no pré-

operatório de uma CAR, pois fornece um bom parâmetro da atividade 

motora esofágica e, principalmente, exclui alterações motoras extremas, 

como por exemplo a acalasia ou ausência de contratilidade que pode alterar 

a orientação terapêutica ou contraindicar a CAR (Kessing et al., 2011; Jung 

e Park, 2017; Vardar et al., 2017; Maret-Ouda et al., 2020), além de excluir 

outras causas para os sintomas, que não estejam relacionados ao RGE 

(Bakhos et al., 2019), assim como, também é útil no esclarecimento de 

disfagia que eventualmente possa surgir no pós-operatório (Nasi et al., 

2006).  

Para a avaliação motora esofágica foi utilizada manometria esofágica 

convencional (MEC), pois todos os exames pré-operatórios haviam sido 

realizados por este método, e, todos os exames foram realizados pela 

mesma equipe. Embora a manometria esofágica de alta resolução (MEAR) 

apresente alta especificidade na caracterização das anormalidades da 

motilidade esofágica em pacientes com DRGE e EB (DeVault et al., 2013; 

Martinucci et al., 2016; Van Hoeij e Bredenoord, 2016), da mesma 

maneira, a MEC também é capaz de identificar as alterações motoras 

esofágicas (Peixoto et al., 2017).  
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Na avaliação manométrica pós-operatória do EIE, observamos que 

houve aumento da pressão de repouso (PRMEIE) e diminuição no 

percentual de pacientes com hipotonia. Tem sido demonstrado que, com o 

aumento da PRMEIE após a fundoplicatura a Nissen, a incidência e 

gravidade do RGE diminui quantitativamente (DeMeester e Johnson, 1975; 

Strate et al., 2008; Csendes et al., 2019). Por outro lado, as alterações 

funcionais na anatomia, encontradas no pós-operatório, que levam ao 

aumento na PRMEIE, podem estar mais relacionadas à presença de disfagia 

após essas cirurgias antirrefluxo (Wilshire et al., 2012; Morais et al., 2014). 

A fundoplicatura laparoscópica a Nissen aumenta a resistência ao 

esvaziamento esofágico, porém, é descrito que a presença de uma 

amplitude de contração acima de 30 mmHg no terço distal do esôfago seja 

capaz de superar esta resistência, evitando a ocorrência de disfagia 

persistentete (Nguyen et al., 2006; Ayazi et al., 2019) e permitindo uma 

adequada depuração do bolo alimentar pelo esôfago (Tutuian e Castell, 

2004). 

Em relação à avaliação da amplitude de contração do corpo esofágico 

(CE) no pós-operatório, foi observado aumento nos valores das medianas e 

que, em 59% dos pacientes foi identificada melhora na amplitude de 

contração do corpo esofágico. Apesar de que nem todos os pacientes 

melhoraram, ao contrário, alguns apresentaram uma diminuição na 

amplitude de contração do CE, podendo este fato ser justificado pela maior e 

mais prolongada exposição do esôfago distal ao material refluído nos 
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pacientes com EB, além do espessamento da parede esofágica no 

segmento distal (Csendes et al., 2002). 

Muitos pacientes com hipocontratilidade esofágica toleram bem a FLN 

e, também podem melhorar a contratilidade esofágica após a fundoplicatura, 

sendo esta cirurgia apontada como segura, mesmo em casos de 

hipocontratilidade moderada, devendo ser dada maior atenção à presença 

de sintomas de disfagia na avaliação pré-operatória do que apenas nos 

parâmetros manométricos per si (Pizza et al., 2008; Tsereteli et al., 2009; 

Bakhos et al., 2019).  

No presente estudo, foi identificado que dois pacientes apresentavam 

hipercontratilidade esofágica no pré-operatório e ambos evoluíram com 

normalização da amplitude de contração do corpo esofágico na avaliação 

pós-operatória. E, embora a evolução de hipercontratilidade de corpo 

esofágico pós CARs seja pouco disponível na literatura (Pauwels et al., 

2019), tem sido descrito o retorno aos padrões normais de amplitude de 

contração esofágica após a FLN, sugerindo que, nestes pacientes, a 

hipercontratilidade pode estar associada à existência de RGE e, talvez, não 

seja um distúrbio primário da motilidade, e que seu achado não seria uma 

contraindicação para uma CAR (Barreca et al., 2002). 

É importante referir que, pacientes com esôfago em “quebra-nozes” 

(hipercontratilidade) submetidos a CAR apresentam evolução semelhante 

aos pacientes com padrão de contração esofágica normal (Dell’Acqua-

Cassão et al., 2013) assim como, os pacientes com esôfago em “britadeira” 
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(Jackhammer esophagus) também apresentaram melhora após a FLN 

(Crespin et al., 2016). 

Em relação à avaliação da motilidade esofágica, foi observado que 

houve maior frequência de alteração no peristaltismo esofágico no pós-

operatório, entretanto sem diferença significativa quando analisamos estas 

alterações em conjunto ou separadamente. 

Embora se tenha encontrado uma tendência de melhora na amplitude 

de contração do corpo esofágico, observamos que houve uma maior 

ocorrência de AMI e aperistalse do segmento médio e distal do corpo 

esofágico (ASMD) após a cirurgia, ainda assim não foi registrada queixa de 

disfagia na avaliação clínica pós-operatória. Contudo, tem sido descrito que 

alguns pacientes podem desenvolver ou manter a AMI após uma CAR, e a 

avaliação da reserva peristáltica, na manometria antes da cirurgia, pode 

contribuir para o manejo ideal destes pacientes (Melo et al., 2016). 

Discussões e debates têm sido realizados a respeito de qual 

fundoplicatura (parcial ou total) deve ser realizado em pacientes com 

alterações no peristaltismo esofágico (Watson et al., 1999; Rydberg et al., 

1999; Fibbe et al., 2001; Tian et al., 2015; Armijo et al., 2017; Bakhos et 

al., 2019). Como já relatado, o principal objetivo da CAR é restaurar 

anatomicamente a barreira antirrefluxo, principalmente diminuindo a duração 

e a frequência dos RTEIEs, e, possivelmente evitando distensão do fundo 

gástrico, e assim, reduzindo os episódios de RGE; não sendo uma tarefa 



Discussão 51 
  
 

 

fácil, pois a junção esofagogástrica e seus mecanismos antirrefluxo são 

complexos e dinâmicos (Straathof et al., 2001; Yadlapati et al., 2018).  

Ainda que a fundoplicatura parcial (FP) tenha sido proposta como 

mais adequada para pacientes com RGE e DE devido à menor ocorrência 

de disfagia no pós-operatório (Worrell et al., 2014; Håkanson et al., 2019), 

após a FP pode haver maior recorrência dos sintomas de refluxo, levando a 

um maior índice de reoperação (Nijjar et al., 2010; Du et al., 2017). Por 

outro lado, alguns autores descreveram que a realização de fundoplicatura 

adaptada (“Tailored fundoplication”) deve ser considerada individualmente, 

dependendo do tipo de DE pré-operatória encontrada (Granderath et al., 

2006 Armijo et al., 2019; Bakhos et al., 2020).  

Diferentemente, Csends et al. (2019), não realizaram uma 

abordagem “sob medida” em pacientes com DRGE, nos quais a manometria 

pré-operatória demonstrou peristaltismo ineficaz, como também outros 

autores referem que a DE não seria afetada pelo tipo de CAR (Oleynikov et 

al., 2002; Heading, 2002; Booth et al., 2008).  

Ainda que a motilidade anormal do CE possa estar associada a um 

risco aumentado de disfagia após a FLN, alguns estudos também têm 

relatado que os pacientes com DE, não se queixam de disfagia no pós-

operatório e a manometria esofágica não prediz a ocorrência de disfagia 

após a fundoplicatura (Yang et al., 2007; Riedl et al., 2009; Montenovo et 

al., 2009; Tsuboi et al., 2011) e que a DE prévia poderia não estar 
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correlacionada com a presença de disfagia pós-operatória. (Strate et al., 

2008).  

Portanto, os pacientes com alteração no peristaltismo na avaliação 

pré-operatória, não devem ser excluídos automaticamente da fundoplicatura 

a Nissen pois os resultados da pH-metria pós-operatória e a redução 

significativa dos sintomas relacionados ao RGE mostram que esta é uma 

operação eficaz, sendo relatada baixas taxas de recorrência do refluxo e 

pouca disfagia pós-operatória a longo prazo (Novitsky et al., 2007; Fuchs et 

al., 2014; Addo et al., 2020). 

Broeders et al., (2011-a) demonstraram que a FLN é uma escolha 

adequada de CAR quando se trata da população de pacientes com EB 

combinado com AMI, e que a AMI não representa um fator de risco para 

disfagia prolongada após a cirurgia.  Munitiz et al., (2004) também 

descreveram que hipocontratilidade de CE não tem sido considerada uma 

contraindicação para a FLN, uma vez que a cirurgia pode melhorar estas 

alterações. 

Mesmo utilizando MEAR, os achados manométricos podem não 

predizer o surgimento de disfagia pós-operatória, que pode se prolongar 

após a cirurgia, principalmente quando existe disfagia pré-operatória 

associada a contratilidade esofágica fraca e, nesses pacientes, a 

fundoplicatura parcial pode ser uma opção (Siegal et al., 2019). Entretanto, 

tem sido recomendado realizar um protocolo de avaliação da reserva 

peristáltica, pela realização de múltiplas deglutições rápidas, e mesmo 
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assim, o tipo de CAR deve ser individualizada para cada paciente (Shaker et 

al., 2013; Stoikes et al., 2012; Yadlapati et al., 2018).  

Após a FLN é observada uma maior pressão de repouso na junção 

esofagogástrica, mesmo em indivíduos assintomáticos, sendo considerado 

normal no pós-operatório, além disso, contrações mais vigorosas são 

normalmente encontradas após a cirurgia (Weijenborg et al., 2015).  

No nosso grupo de pacientes, foi observada uma melhora no tônus 

pressórico do EIE, que pode ter levado ao adequado controle do RGE, e 

com isto, à diminuição da extensão do epitélio de Barrett. Também foi 

observado aumento na amplitude de contração do corpo esofágico e maior 

frequencia de alterações no peristaltismo esofágico no pós-operatório, 

embora sem diferença nestes achados. Ainda assim, em todos os casos 

analisados, os pacientes não referiram disfagia na avaliação clínica pós-

operatória. 

Estes dados nos levam a pensar que em pacientes com EB, pode 

haver a perpetuação do processo inflamatório que levou ao seu surgimento, 

pois o RGE pode continuar presente, no esôfago mais distal, mesmo após 

fundoplicatura (Seguro et al., 2011) e, desta forma, as alterações na 

motilidade esofágica podem melhorar em alguns pacientes, mas não em 

todos, dependendo do tempo de avaliação pós-operatória, e que, a cirurgia 

antirrefluxo pela técnica de Nissen não deve ser contraindicada nos 

pacientes com EB e DE. 
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Sabemos que a inclusão de um grupo maior de pacientes e da 

realização da manometria esofágica em momentos diferentes 

acrescentariam mais dados no entendimento de como a DE pode se 

comportar após a CAR. No entanto, acreditamos que o presente estudo 

apresenta resultados importantes sobre os efeitos a médio prazo de FLN em 

pacientes com BE e DE.  
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6 CONCLUSÕES  

 

1. A cirurgia antirefluxo a Nissen por via laparoscópica propiciou 

melhora da pressão de repouso do esfíncter inferior do esôfago 

favorecendo a uma diminuição do refluxo gastroesofágico e 

também à diminuição na extensão do esôfago de Barrett. 

 

2. A cirurgia antirrefluxo a Nissen por via laparoscópica pode ser 

indicada para pacientes com esôfago de Barrett e alteração na 

amplitude de contração do corpo esofágico, pois foi capaz de 

melhorar a amplitude de contração nos pacientes com hiper ou 

hipocontratilidade, sem ocorrência de disfagia pós-operatória. 

 

3. As alterações motoras no peristaltismo esofágico observadas no 

pré-operatório não foram modificadas após a cirurgia antirrefluxo a 

Nissen e os pacientes com estas alterações não evoluíram com 

disfagia no pós-operatório.  
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ANEXO I - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) 
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ANEXO II - Tabela com os dados dos pacientes relativos aos dados demográficos, resultados dos exames de 
endoscopia digestiva alta, manometria pré e pós-operatória e pH-metria pós-operatória 

PACIENTE  
IDADE 
PRÉ-
OP 

IDADE 
PÓS-
OP 

SEXO 
EXTENSÃO  
DO EB (CM)  

PRÉ-
OPERATORIO 

EXTENSÃO  
DO EB (CM)  

PÓS-
OPERATÓRIO 

MANOMETRIA PRÉ-OPERATÓRIA MANOMETRIA PÓS-OPERATÓRIA pH-METRIA PÓS-
OPERATÓRIA 

PRMEIE PRESSÃO 
DE CE 

ALTERAÇÃO 
MOTORA PRMEIE PRESSÃO 

DE CE 
ALTERAÇÃO 

MOTORA %TTR  DMS 

JLAB 51 53 M 5 5 3,1 49,6 0 29,1 81,5 0 0,4 7 

RMB 72 74 F 2 2 8,9 58,3 EDE 12,8 80,6 AMI 0 0 

OCP 61 64 M 6 6 8,7 41,9 0 10,6 59,5 0 1,6 9,2 

GMS 59 62 M 8 8 10,1 36,6 0 14,2 32,2 0 0 0,3 

LRO 19 22 M 5 4 9,3 62,9 AMI 13,2 114,4 0 0 0 

FCFJ 21 23 M 4 4 13 61,4 0 9,8 34,2 0 0 0,6 

MAM 67 69 M 2 2 4,8 30,5 0 13 27,2 AMI 0 0,7 

MGP 74 77 F 4 3 11,7 52,6 0 26,2 35,9 ASMD 1,2 5,7 

AAT 68 70 M 1 1 3,8 26,4 EDE 12,6 33,8 EDE 1,3 7,4 

EDVF 56 58 M 10 9 9 50,0 0 12,1 38,7 AMI 0 1,4 

RB 68 71 M 1,5 1 12,6 40,6 0 16 26,2 ASMD 0,1 2 

AAC 69 72 M 7 6 9,8 24,4 0 10,5 15,5 ASMD 0 0 

CTV 52 54 F 6 6 9,7 30,6 0 13,2 52,8 0 0 0 

SGF 42 44 M 3 3 7,6 32,8 0 15,6 106,8 0 2,3 7,6 

GHC 76 78 M 4 4 4,2 46,1 0 11 55,5 0 0 0 

LRP 47 50 M 6 6 2,5 54,4 0 11 74,3 0 0 0 

RRG 25 28 M 6 5 10,3 41,2 0 14,9 65,7 0 0 0 

JVP 71 73 M 1 1 14,9 40,6 AMI 17,1 77,1 AMI 1,1 0,7 

TS 33 36 F 4 4 6,6 60,1 EDE 4,7 43,7 0 0 0 

MHHML 63 66 F 2 2 35 270,4 0 20,5 117,7 0 0,1 0,3 

MDR 51 53 M 1,5 1 32,4 201,9 0 26,9 80,4 0 0,3 1,2 

CBF 57 60 F 1 1 6,1 63,2 0 14,7 68,1 AMI 0 0 

EB: esôfago de Barrett; PRMEIE: pressão respiratória média do esfíncter inferior do esôfago; CE: corpo esofágico; AMI: atividade motora ineficaz; EDE: espasmo difuso do esôfago; 
ASMD: aperistalse de segmento médio e distal do corpo esofágico; %TTR: percentual de tempo total de refluxo; DMS: escore de DeMeester.  
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ANEXO III - Artigo publicado 

Falcão AM, Nasi A, Szachnowicz S, Santa-Cruz F, Seguro FCBC, Sena BF, 
Duarte A, Sallum RA, Cecconello I. Does the Nissen fundoplication 
procedure improve esophageal dysmotility in patients with Barrett's 
esophagus? Rev Col Bras Cir. 2020 Nov 30;47:e20202637. 
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