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RESUMO:
INTRODUÇÃO: A miotomia de Heller ocupa um lugar de destaque no tratamento
da acalasia do esôfago. Entretanto, perfurações da parede esofagiana podem
ocorrer durante esse procedimento. Nessas circunstâncias, é classicamente
recomendada a sutura da perfuração seguida de recobrimento da superfície
cruenta da miotomia pela parede do fundo gástrico, como na fundocardioplastia de
Dor. Entretanto, há evidências experimentais em miotomias feitas sem perfuração
no sentido da melhor cicatrização da parede esofagiana quando a ferida é deixada
livre. O objetivo desta pesquisa é avaliar a evolução da cicatrização na presença
de perfuração suturada da parede esofagiana na área da miotomia de Heller
laparoscópica, com ou sem a associação da fundocardioplastia de Dor.
MÉTODO: Serão utilizados 20 suínos machos pesando entre 18kg e 20kg, que
serão submetidos a miotomia de Heller por acesso videolaparoscópico. Os
animais serão equitativamente distribuídos em Grupo CF (com fundocardioplastia
de Dor associada à miotomia) e grupo SF (sem fundocardioplastia). Nos animais
de ambos os grupos serão feitas lesões da parede na área da miotomia mediante
trauma perfurante padronizado, seguidas de reparação por sutura. Após 21 dias
os animais serão necropsiados, com determinação do índice de estenose
mediante moldagem do lúmen da transição esôfago-gástrica. Será realizado
exame morfológico e morfométrico da área, inclusive contagem de fibras
colágenas, leucócitos e vasos neoformados. Os resultados serão tratados
mediante estatísticas. Este projeto faz parte de uma linha de pesquisa que está
contribuindo para modificar o paradigma cirúrgico vigente, segundo o qual todos
os portadores de acalasia submeridos a miotomia esofagiana têm que ter uma
válvula

de

refluxo

associada,

sob

pena

de

advir

doença

do

refluxo

gastroesifagiano iatrogênica. Na cirurgia laparoscópica não há necessidade de se
mobilizar o esôfago do seu leito no pilar diafragmático direito, que dessa forma
funciona como um esfíncter de musculatura estriada.
OBJETIVO: . O objetivo desta pesquisa é avaliar a evolução da cicatrização na
presença de perfuração suturada da parede esofagiana na área da miotomia de
Heller laparoscópica, com ou sem a associação da fundocardioplastia de Dor.
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INTRODUÇÃO:
Desde a esôfago-miotomia proposta em 1913 por Heller1 - com a
subseqüente modificação de Zaaijer2 (1923)-, foi evidenciado que excelentes
resultados podem ser obtidos com essa técnica no tratamento da acalásia, quer
por via aberta (laparotomia3 ou toracotomia4), quer mediante cirurgia minimamente
invasiva (toracoscopia5 ou laparoscopia6).

Atualmente o padrão ouro para o

tratamento da acalásia é a miotomia de Heller por acesso videolaparoscópico6.
Recomenda-se que a extensão da esôfago-cárdio-miotomia deva ser
suficiente para secionar todas as fibras musculares do oito centímetros distais do
esôfago e dos três centímetros proximais do estômago, de modo a ser eliminado
por inteiro o obstáculo intrínseco da junção esôfago-gástrica à progressão do bolo
alimentar7.
Por outro lado, a recomendação da associação de plicatura gástrica sobre a
zona cruenta da miotomia esofagiana reporta-se à cirurgia convencional1. Nesse
universo alega-se que o fundo gástrico plicado sobre a zona cruenta, tamponando
perfurações do esôfago, evita a estenose cicatricial do lúmen do órgão, que pode
advir de fibrose periesofagiana induzida por escapes do conteúdo visceral,
oriundos

de

eventuais

minúsculas

perfurações

iatrogênicas

de

mucosa

esofagiana8-9, passadas despercebidas em função da precária visibilização do
campo cirúrgico, própria da miotomia esofagiana quando feita a céu aberto.
Em contrapartida, argumenta-se que a magnificação do campo operatório
videocirúrgico pode evidenciar microperfurações iatrogênicas que – identificadas
mediante teste de injeção de azul de metileno e gás no lume esofágico - não têm
como passar despercebidas10-14.
Ainda: postula-se ser deletéria a plicatura do fundo gástrico sobre a
miotomia, pois isso dificultaria a reabsorção do exsudato inflamatório, cuja
permanência conduz ao aumento da fibrose na região10,11,12. Alega-se que, caso
expostas em peritônio livre, essas coleções seriam prontamente absorvidas,
propiciando epitelização da zona cruenta por células mesoteliais do líquido
peritoneal10-14.
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Essas hipóteses10-14 foram bem demonstradas em recente pesquisa
experimental8. Entretanto, ainda não foi cabalmente demonstrada a evolução dos
fenômenos cicatriciais na área da miotomia na presença de manifesta perfuração
de parede esofagiana, com ou sem plicatura do fundo gástrico acoplado sobre ele,
como na fundocardioplastia de Dor.
A hipótese aqui testada é a de que a solução de continuidade suturada da
parede esofagiana (perfuração da submucosa e da mucosa) ao nível da superfície
cruenta resultante da miotomia esofagiana laparoscópica, permanecendo exposta
na técnica sem fundocardioplastia de Dor associada, é epitelizada por células
mesoteliais livres no líquido peritoneal, resultando em excelente reparo da lesão.

OBJETIVOS
Geral:
Aperfeiçoar o tratamento cirúrgico da acalásia esofagiana

Específico:
Avaliar a evolução da cicatrização na presença de perfuração suturada da
parede esofagiana na área da miotomia de Heller laparoscópica, com ou sem a
associação da fundocardioplastia de Dor.
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MÉTODO:
Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa experimental
da Universidade Federal de São Paulo e está tendo financiamento FAPESP e da
firma STRATTNER/STORZ.
Serão utilizados pelo menos 20 suínos machos da raça Landrace, com
peso corporal entre 18kg e 20 kg, os quais serão submetidos à miotomia de Heller
por acesso videolaparoscópico. Nos animais de ambos os grupos serão feitas
lesões da parede na área da miotomia mediante trauma perfurante padronizado,
seguidas de reparação por sutura. Os animais serão equitativamente distribuídos
em Grupo CF (nos quais será associada à miotomia a fundocardioplastia de Dor) e
grupo SF (sem fundocardioplastia). Após 21 dias os animais serão necropsiados,
com determinação do índice de estenose mediante moldagem do lúmen da
transição esôfago-gástrica. Será realizado exame morfológico e morfométrico da
área, inclusive contagem de fibras colágenas, leucócitos e vasos neoformados.
Os animais serão operados sob anestesia inalatória, intubados e colocados
sob pressão positiva intermitente. Para a indução anestésica, os animais
receberão 12 mg/kg de thiopental intravenoso. A anestesia será mantida com
isoflorane a 2%, em vaporização, e citrato de fentanila 0,005 mg/kg, em infusão
intravenosa. No pós-operatório imediato os porcos receberão cetoprofeno por via
intravenosa na dose de 2mg/kg. O acesso operatório utilizado será o
videolaparoscópico, através de cinco portais colocados em posição usual para o
acesso à junção esôfago-gástrica. Após abertura do ligamento gastrofrênico, farse-á incisão contínua a frio na face anterior do esôfago e do estômago ao nível da
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transição esôfago-gástrica (cárdia), interessando as camadas serosa (adventícia)
e muscular, numa extensão de 5cm de esôfago e 2cm de estômago. A seguir será
realizada lesão experimental esofágica circular, regular, mediante penetração de
instrumento no lume esofágico através das camadas submucosa e mucosa da
parede esofagiana, na área da miotomia. O instrumento lesivo será um mandril de
metal redondo, de 1mm de diâmetro e 10cm de comprimento, retirado do interior
do condutor de uma agulha de Veress e posteriormente introduzido na cavidade
peritoneal através de porta laparoscópica. A perfuração esofagiana será suturada
com um ponto simples de sutura com fio de polipropileno 3-0, pré-montado em
agulha vascular, interessando em monobloco as camadas submucosa e mucosa
adjacentes à perfuração.

Nos animais do grupo CF (com fundocardioplastia de

Dor), será interposto um segmento da parede anterior do fundo gástrico, plicado
sobre a superfície cruenta da miotomia e fixado às bordas laterais da musculatura
esofagiana seccionada mediante pontos simples com fio de polipropileno 3-0, prémontado em agulha vascular, com 1cm de intervalo. Nos animais do grupo SF não
será realizada a fundocardioplastia.
Os animais serão observados no período pós-operatório visando detectar
eventuais alterações do estado geral e do sistema digestório, com vistas especiais
para eventuais distúrbios do trânsito alimentar no esôfago.
A eutanásia ocorrerá no vigésimo primeiro dia pós-operatório sendo
realizado exame macroscópico seguido de retirada do segmento esofagiano de 20
cm de comprimento, abrangendo a região da miotomia (RM), que será moldado
mediante injeção (no lume da víscera) de 60 ml de solução de hidrocolóide
irreversível, composta de diatomita, alginato de potássio, sulfato de cálcio,
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carbonato de magnésio e corantes. O molde será retirado do lume esofágico, após
endurecimento, para a determinação dos índices de estenose (IE) da RM, sendo
mensurados os perímetros externos do molde ao nível de RM (A), das regiões
correspondentes a 2cm craniais (B) e a 2cm caudais (C) em relação às
extremidades longitudinais da miotomia. Destas três medidas será obtido o IE,
segundo a fórmula (McADAMS15): IE=100 (1–2A/B+C).
Foram retiradas amostras da parede esofagiana na RM para exame
histopatológico.
Na análise morfológica serão examinados em microscopia óptica comum,
sob vários aumentos, os cortes histológicos corados pela hematoxilina-eosina e os
corados pela técnica de Masson, sendo descritas as características morfológicas
do tecido ao redor do fio de sutura (Prolene®).
Para contagem diferencial das estruturas observadas nos pontos de
intercessão das linhas do retículo (‘hits’), três padrões morfológicos microscópicos
foram definidos para fins de avaliação morfométrica: leucócitos (constituído por
células polimorfonucleadas e células mononucleadas), vasos neoformados e
substância intercelular (fibras colágenas). O estudo (histometria) será realizado
com a utilização de ocular integradora ‘INTEGRATIONSPLATTE II’, de 10 (dez)
aumentos, fabricação ZEISS, contendo retículo com 25 pontos de intercessão das
linhas. A ocular integradora será acoplada a uma objetiva ZEISS de 100
aumentos16.
A contagem dos padrões morfológicos será feita em cinco campos de cada
lâmina corada pelo método de Masson. Os resultados serão expressos nas
respectivas tabelas.
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Fixou-se em 5% (p = 0,05) o nível de rejeição da hipótese de nulidade,
assinalando-se com um asterisco os valores significantes. Empregou-se os
métodos estatísticos constantes nas legendas das tabelas.
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