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Resumo

O presente trabalho tem por objetivo apresentar
a técnica de Nissen modificada, preconizada em adultos
por Aranha e Brandalise (1995) e aplicada no tratamento
do refluxo em crianças. Os autores realizaram 20
operações anti-refluxo pela técnica de �Nissen
modificada� por videolaparoscopia no período de janeiro
de 1996 a maio de 1999. A idade dos pacientes foi em
média de 2 anos e 8 meses. Os sintomas principais da
doença que motivaram a indicação cirúrgica foram
vômitos, regurgitação, bronquites e pneumonias. O tempo
médio de cirurgia foi de 75 minutos. Onze pacientes
apresentaram complicações leves  no pós-operatório
imediato e 1 caso com complicação grave. Concluindo,
a aceitação definitiva da fundoplicatura laparoscópica
como o �padrão ouro� para o tratamento da DRGE vai
depender de um maior tempo de seguimento clínico dos
pacientes bem como da realização sistemática de
avaliações funcionais pós-operatórias. Os autores,

Resultados da fundoplicatura laparoscópica no tratamento
da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) em crianças.

Laparoscopic fundoplication in the treatment of
gastroesophageal reflux disease (GRD) in children.

Palavras-chave: esofagite de refluxo; fundoplicatura laparoscópica.
 Key words: reflux esophagitis; laparoscopic fundoplication.

* José Lúcio Martins Machado
** Paula Buozzi Tarabay

*** Rodrigo Senapeschi Garita
**** Marcelo Lopes Furtado
***** Willian Maia Cavarsan
***** Érika Veruska O. Paiva

baseados nos resultados encontrados até o momento, à
parte da necessidade da realização de estudos numéricos
mais profundos, expressivos e prolongados, encontram-
se otimistas o suficiente para continuar optando pela
realização da fundoplicatura laparoscópica tipo �Nissen
modificada�.

Summary

The purpose of the present study is to present the
utilization of the technique of Nissen, which was modified
and preconized in adults by Aranha and Brandalise
(1995), in the treatment of reflux in children. The authors
performed 20 anti-reflux videolaparoscopic operations
using the �modified Nissen technique� between January
1996 and May 1999. The mean age of the patients was 2
years and 8 months. The main symptoms which caused
surgery to be indicated were vomiting, regurgitation,
bronchitis and pneumonia. The mean surgery time was
75 minutes. Eleven patients presented mild complications
during the post-operation period and there was one case
of severe complication. In conclusion, the definitive
acceptance of laparoscopic fundoplication as a �golden
standard� for the treatment of GRD depends on a longer
follow-up period as well as regular post-operation
functional evaluations. Though aware of the need for
further studies on the matter, the authors , based on the
results so far obtained, are optimistic enough to go on
using laparoscopic fundoplication with the modified
Nissen technique.

Introdução

A prática da fundoplicatura laparoscópica para
o tratamento da Doença do Refluxo gastroesofágico
(DRGE) em crianças vem sendo amplamente difundida
no âmbito da Cirurgia Pediátrica em função da sua
factibilidade, da boa tolerância pelo paciente e do seu
evidente benefício no alívio dos sintomas da doença.
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Diversas são as técnicas operatórias realizadas
no intuito de corrigir a DRGE. Dentre as mais utilizadas
estão as fundoplicaturas totais (Nissen) (1) ou parciais
(Lind) (2). Com o surgimento da videolaparoscopia
cirúrgica nos últimos anos, essas passaram a ser
empregadas com sucesso ainda maior, dado o reduzido
trauma operatório e elevada eficácia deste tipo de
procedimento (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

O presente trabalho tem por objetivo apresentar
a técnica de Nissen modificada, preconizada em adultos
por Aranha e Brandalise (1995) e aplicada no
tratamento de refluxo em crianças, que aparenta ser de
realização mais simples por videolaparoscopia e que
não só proporciona uma satisfatória contenção do
refluxo, como minimiza alguns dos inconvenientes das
demais técnicas (10, 11).

Casuística e Métodos

A. Casuística
Os autores realizaram 20 operações anti-refluxo

pela técnica de �Nissen modificada� por videolaparos-
copia no período de janeiro de 1996 a maio de 1999,
sendo 12 do sexo masculino. A idade média dos
pacientes foi de 2 anos e 8 meses, com extremos de 6
meses e 10 anos.

Os sintomas principais da doença que motivaram
a indicação cirúrgica são apresentados no Gráfico 1. O
tempo médio de tratamento clínico prévio foi de
aproximadamente 10 meses e 15 dias, com extremos de
30 dias até 21 meses e 11 dias. Todos os pacientes foram
submetidos a exame radiológico contrastado (com
presença de vários episódios de refluxo durante o exame)
e endoscopia digestiva, em que se verificaram  graus
variados de esofagite (entre moderada e grave).

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos pacientes segundo
a freqüência de sinais e sintomas de RGE.

B. Método

Descrição da Técnica Cirúrgica

1. Os pacientes foram submetidos à anestesia geral e
posicionados em decúbito dorsal horizontal.

Figura 1 - Disposição do paciente na mesa operatória.

2.  Foram utilizados 5 trocartes, sendo um para câmera,
dois de 3 mm para o afastamento cranial do fígado e
tração caudal do estômago e dois de 5 mm utilizados
pelo cirurgião principal.

3. A disposição das �portas� para os trocartes está
esquematizada na Figura 2.

Figura 2 - Disposição das �portas� para introdução
dos trocartes. a) trocarte de 3mm para introdução do
endoscópio; b) e c) trocartes do cirurgião de 5mm cada
um; d) e e) trocartes de 3mm para auxiliares (tração do
estômago e afastamento do fígado respectivamente).

4. Realizou-se dissecção junto à transição esofa-
gogástrica para adequada visualização do hiato
esofágico e aproximação, dos braços do pilar direito
do diafragma, utilizando-se o fio 000-multifilamentar
não absorvível.

%
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5. Foram dados um ou dois pontos de aproximação dos
braços do pilar diafragmático em forma de �X�.

A técnica de Nissen modificada foi assim
realizada (Figuras 3 e 4):
a) Liberação do fundo gástrico, em especial de sua

parede posterior sem ligadura dos vasos breves;
b) Passagem do fundo gástrico por detrás do estômago

abdominal;
c) Realização de ponto semelhante à técnica de Nissen,

suturando apenas estômago ao estômago e com o
cuidado necessário para não provocar a constritura
do esôfago;

d) Realização de 4 pontos acima e abaixo deste
primeiro já realizado, envolvendo o fundo gástrico
e as paredes ântero-laterais do esôfago abdominal,
à semelhança da técnica de Lind.

Figura 3 � Detalhe do ponto em X na hiatoplastia.

Figura 4 � Técnica da fundoplicatura de �Nissen
modificada�.

Resultados

Em todos os casos, foi possível valer-se do
método operatório sem necessidade de conversão para
cirurgia aberta.

O tempo médio de cirurgia foi de 75 minutos, com
extremos de 40 e 140 minutos. As complicações no pós-
operatório imediato são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Complicações apresentadas no Pós-
operatório imediato no grupo de pacientes portadores
de RGE submetidos a fundoplicatura laparoscópica.

Não se registraram casos de sangramento,
abscessos ou hematomas. A reintrodução da dieta deu-
se após 24 horas à cirurgia, sendo o período médio de
internação de 4,5 dias ± 9,57 dias.

Todos os pacientes operados permaneceram em
acompanhamento ambulatorial, sendo que os queixosos
foram submetidos a exames de controle para melhor
esclarecimento dos sintomas. As complicações tardias
ao tratamento operatório são apresentadas na tabela 2.

Tabela 2 - Complicações apresentadas no Pós-
operatório tardio no grupo de pacientes portadores de
RGE submetidos a fundoplicatura laparoscópica.

Três pacientes foram submetidos a endoscopia em
torno do 7º dia de pós-operatório devido a queixas de
disfagia; em 2 deles verificou-se a presença de edema de
mucosa da transição esofagogástrica acompanhada de
pequeno corpo estranho em nível esofágico, com
franqueamento do aparelho pela válvula realizada sem
dificuldades. O 3º paciente apresentava estenose péptica do
esôfago, já diagnosticado no pré-operatório e foi submetido
a diversas dilatações esofágicas, tendo boa evolução. Foram
necessárias 2 reoperações. A primeira, no 3º dia de pós-
operatório devido a perfuração inadvertida do esôfago no
período transoperatório, exigiu rafia da lesão e drenagem
da cavidade. A segunda reoperação, realizada no 5º dia de

Total

Disfagia/Engasgo

Vômitos

Infecção respiratória

Distensão Abdominal

Ileo Adinâmico prolongado

Infecção Cirúrgica

Herniação em Incisão

Grupo II

Nº

12

6

1

1

1

1

1

1

%

60

30

5

5

5

5

5

5

Complicações

Total

Disfagia

�Gas bloat� (distensão)

Sintomas Respiratórios

Vômitos

Perda/Não ganho de peso

Herniação

Estenose péptica esofágica

Grupo II

Nº

6

2

2

1

1

1

1

1

%

30

10

10

5

5

5

5

5

Complicações
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pós-operatório, requereu ressutura da aponeurose de uma
das �portas� utilizadas para a introdução do trocarte, porque
apresentou evisceração do epíplon. Em ambos os casos os
pacientes tiveram boa evolução.

Discussão

A escolha da melhor técnica de fundoplicatura
no tratamento da DRGE em crianças vem sendo ponto de
divergência entre diversos autores há vários anos (11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18).
Em nosso meio, a maioria dos cirurgiões tem

optado pela técnica de fundoplicatura parcial (Lind) (19,

20). A fundoplicatura total, apesar de corrigir o refluxo de
maneira eficiente, pode favorecer o aparecimento de
sintomas dispépticos com maior freqüência, como a
síndrome da bolha gástrica, disfagia persistente,
impossibilidade de eructar ou mesmo excessiva
flatulência.

Por outro lado, seus defensores alegam que a
mesma pode conferir maiores garantias de controle total
e definitivo do refluxo sem estes inconvenientes, quando
realizada de maneira curta e frouxa em torno do esôfago
abdominal (21, 22, 23).

À parte a discussão quanto aos resultados conferidos
pelas técnicas de fundoplicaturas totais ou parciais, há um
consenso acerca do método, videolaparoscópico como sendo
o mais adequado para o tratamento cirúrgico do refluxo em
adultos e crianças(9, 18, 24).

A técnica de Nissen modificada necessita
basicamente de 9 pontos na construção da válvula ao
redor do esôfago e sua realização não cria dificuldade
ao cirurgião.

A realização de ponto em X na aproximação dos
braços do pilar direito do diafragma facilita sua execução e
ao mesmo tempo determina maiores garantias nos resultados
definitivos da hiatoplastia.

A técnica propriamente dita inicia-se com a liberação
do fundo gástrico.

A realização de ligaduras dos vasos breves para
liberar o fundo gástrico prolonga o ato cirúrgico e aumenta
o risco de sangramento. Para evitar esse inconveniente são
propostas cirurgias sem ligadura dos vasos (4), sendo porém,
discutível se a não liberação do fundo gástrico dificultaria a
realização da boa fundoplicatura.

Acreditamos que se iniciarmos a liberação do fundo
a partir do esôfago, seguindo em direção ao baço, com
especial atenção à parede posterior, é possível obter
segmento extenso o suficiente para realizar a válvula livre de
tensão, sem obrigar o cirurgião a ligar vasos breves. Através
de medidas objetivas do fundo gástrico de cadáveres, foi
demonstrado que o comprimento do fundo gástrico quando
liberado de aderências da parede posterior, adquire
dimensões maiores que a parede anterior, permitindo
realização de fundoplicaturas totais ou parciais de fácil
realização, sem necessidade de ligadura sistemática dos vasos
breves (25).

A passagem do estômago por detrás do esôfago
abdominal deverá ser feita utilizando-se sobretudo a parede
póstero-superior do fundo gástrico (1) e deverá apresentar-se
tão frouxo que dispense o uso de pinças para mantê-lo em
sua nova posição.

O primeiro ponto realizado à semelhança da
fundoplicatura total, suturando estômago ao estômago, tem
por principal objetivo expor de maneira prática a porção do
fundo gástrico em que serão realizados os demais pontos da
válvula, bem como minimizar os riscos de desgarro e
conseqüente insucesso da cirurgia (26).

Os demais pontos acima e abaixo do primeiro
envolvendo o estômago e o esôfago, à semelhança da
fundoplicatura parcial, aumentam a extensão da válvula
para aproximadamente 4 a 6 cm.

Não houve a necessidade de conversão para a
cirurgia aberta e o tempo cirúrgico médio de 75 minutos
demonstra ser a execução simples.

A conversão para um procedimento aberto durante
a realização de fundoplicatura tem sido necessária em 2 a
12% dos pacientes operados na idade adulta, devido a
dificuldades de ordem técnica ou traumatismos com
sangramento intracavitário (1, 7, 24). Em nossa limitada
casuística não tivemos nenhum caso de conversão, embora
tenhamos tido uma reoperação no 3º dia de pós-operatório.

Com relação ao instrumental cirúrgico, a maior parte
dos autores tem utilizado material laparoscópico em crianças
semelhante ao utilizado nas cirurgias dos adultos.

Normalmente realizam-se com 5 trocartes: 2 de 10mm
e 3 de 5mm. Nas crianças de menor peso e sobretudo nos
lactentes, este instrumental dificulta as manobras cirúrgicas
e representa um trauma adicional. Na casuística apresentada
a utilização de instrumentos mais delicados introduzidos
por portas finas permitiu a realização de procedimentos
laparoscópicos pediátricos, em pacientes de pouca idade,
com menor trauma e manuseio mais fácil, confirmando relato
da literatura (27).

Acreditamos que com a utilização do instrumental
cada vez mais apropriado e adequado à cirurgia das
crianças, bem como o progressivo aumento da
experiência da equipe cirúrgica, possamos manter os
índices de conversão em níveis semelhantes ou mesmo
abaixo daqueles apresentados nas cirurgias de adultos.

Não foi necessário realizar drenagem da cavidade
ou manter sonda nasogástrica no pós-operatório. Desta
feita, utilizamos rotineiramente a sonda por via
orogástrica apenas no início da cirurgia, para garantir
o adequado esvaziamento do estômago e sem riscos de
provocar danos na nasofaringe dos pacientes.

O uso terapêutico da cefalotina durante 7 dias
iniciando no período peroperatório foi medida de rotina em
todos os pacientes. Houve um caso de paciente com febre
acompanhada de prolongado íleo adinâmico no pós-
operatório, onde atribuímos à infecção da cavidade como
causadora do quadro. Com o tratamento clínico e
intensificação da terapia antimicrobiana o paciente evoluiu
bem, não sendo necessária a reintervenção operatória.
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A reintrodução da dieta foi realizada de maneira
progressiva, iniciando-se com dieta líquida na manhã
seguinte à cirurgia (água ou chá). Em 48 horas de pós-
operatório passou-se para dieta líquido-pastosa, que foi
mantida durante a primeira semana, pastosa a semi-sólida
no período que se seguiu, até atingir por fim dieta normal
após 3 semanas de pós-operatório.

Náuseas e por vezes vômitos podem ocorrer no
pós-operatório imediato em 5 % dos pacientes e não
trazem repercussões maiores.

Nesta série de pacientes, a complicação
transoperatória mais grave foi uma perfuração
inadvertida do esôfago, na altura do cárdia. A criança
foi submetida a hiatoplastia e fundoplicatura, e no 3º dia
de pós-operatório foram observados sinais de peritonite
e septicemia sem pneumoperitônio evidente. A
esofagoscopia revelou uma perfuração fusiforme,
confirmada por laparotomia subseqüente, tendo sido
realizada rafia e drenagem da lesão. Depois de nova
reintervenção após 5 dias da segunda cirurgia, a criança
evoluiu bem, tendo alta no 20º dia de internação. A
perfuração inadvertida do esôfago no período
transoperatório não é considerada por diversos autores
um problema específico da cirurgia laparoscópica (28).

A factibilidade e os detalhes técnicos da
fundoplicatura laparoscópica em crianças vêm sendo
discutidas por diversos pesquisadores nos últimos anos,
porém ainda são raros os artigos que incluem dados de
avaliação pós-operatória funcional após um seguimento
mais prolongado.

Foram relatados resultados satisfatórios e
semelhantes entre 60 fundoplicaturas laparoscópicas e
60 procedimentos cirúrgicos abertos, porém o tempo de
seguimento pós-operatório não foi referido pelos autores.
Para avaliação dos resultados pós-operatórios não foi
realizado nenhum estudo radiológico contrastado, nem
endoscópico, ou mesmo de pHmetria. Os critérios
utilizados foram puramente clínicos (29). Os mesmos
critérios foram utilizados para analisar 15 pacientes
neuropatas operados por essa técnica (28). O mesmo
ocorreu com outros autores em 11 crianças com o mesmo
quadro (30). Em nossa casuística, embora com tempo de
seguimento ainda limitado (de 6 meses a 3 anos), os
critérios de avaliação utilizados em todos os pacientes
foram clínicos, deixando o exame radiológico e
endoscópico para os que apresentaram queixas mais
importantes e persistentes.

Está claro que apenas a avaliação clínica para
um curto período de seguimento não oferece um quadro
objetivo dos maiores benefícios tanto da via laparoscópica
como da opção da técnica utilizada.

Relatos na literatura apresentam índices de falha
na eficácia da válvula que vão de 20 a 25% ou até mais.
São relatadas também dificuldades para reconhecer a
recidiva de um refluxo, e autores sugerem que pelo menos
um estudo radiológico contrastado do esôfago, estômago
e duodeno e um exame endoscópico ou uma monitoração

do pH esofágico são necessários para avaliar o sucesso
do tratamento (30).

Taylor relatou que a proporção de falhas na
válvula em crianças operadas por refluxo com doença
pulmonar é de 23%. Relatou também que quando os
sintomas pulmonares estão associados com doença
neurológica essa proporção aumenta para 46%.

Conclusão

A aceitação definitiva da fundoplicatura lapa-
roscópica como o �padrão ouro� para o tratamento
da DRGE vai depender de um maior tempo de
seguimento clínico dos pacientes, bem como da
realização sistemática de avaliações funcionais pós-
operatórias. Os autores, baseados nos resultados
encontrados até o momento, à parte da necessidade da
realização de estudos numéricos mais profundos,
expressivos e prolongados, encontram-se otimistas o
suficiente para continuar optando pela realização da
fundoplicatura laparoscópica tipo �Nissen
modificada� e contribuir para difundi-la no meio da
Cirurgia Pediátrica.
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