


Anatomia
Fisiologia:

Esfíncter esofágico superior (cricofaríngeo);
Esfincter esofágico inferior – zona de alta
pressão esofágica distal;

(3-5 cm comprimento; pressão em repouso 5-35 mmHg)

Ondas de peristaltismo:
primárias (deglutição),
secundárias (não voluntárias) e
terciárias (não propulsivas).

Semiologia do esófago













Wet Swallow





Esófago em “quebra-nozes” - nutcracker 

Amplitude > 180 mmHg



Factores que afectam pressão do esfíncter 
esofágico inferior: 

Hormonas (gastrina; colecistoquinina, estrogénios, 

progesterona),

medicação (etanol, nicotina, bloqueantes B, metoclopramida),

alimentos (chocolates, gorduras),

factores mecânicos (hérnia hiato, esófago curto).



Doenças do esófago (disfagia como sintoma dominante e também dor)

-Disfagia – sensação de dificuldade na deglutição (orofaríngea, 
geralmente causa funcional e esofágica, de causa funcional ou 
orgânica). 
Disfagia: contínua/intermitente;  progressiva/paradoxal

-Dor torácica de causa não cardíaca (DTNC) - causas: 
d. digestivas abdominais,
sindrome de Da Costa – da flexura esplénica, 
dismotilidade esofágica e outras d. esofágicas, 
herpes zooster, 
costocondrite, 
osteoartrose coluna cervico-dorsal, 
doenças pulmonares, 
doenças psiquiátricas – sindrome de Munchausen, depressão..., 
hiperalgesia visceral.



Aneis:

-Anel (membrana) esofágico proximal
Síndrome de Plummer-Vinson (mulher idosa, desnutrida, má

placa dentária, anemia microcítica crónica, glossite, queilose e
“koiloniquia” – unhas quebradiças, com depressão.

-Membrana esofágica inferior – anel de Schatzki
(sintomas se diâmetro < 13 mm);

- Quistos esofágicos congénitos



Síndrome de Plummer-Vinson

glossite



anel de Schatzki 



Doenças da motilidade esofágica:

-Disfagia orofaríngea ou disfunção do cricofaríngeo: causas –
alterações nervosas centrais (doença de Parkinson) e periféricas,
doença do refluxo,
miopatias;
exclusão de causas orgânicas, carcinoma, bócio;
globus histericus, (diagnóstico de exclusão).

localização;
associação com rouquidão; perda de peso – (doença maligna)
(saliva diária 1-1,5 L/dia).

Diagnóstico

Dilatações / esofagomiotomia cervical.



esofagomiotomia cervical.



-Distúrbio motor do corpo do esófago:

a) Acalásia – ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior e
hipomotilidade.
Ausência do plexo de Auerbach (doença das Chagas – Trypanosoma cruzi).
(plexo de Meissner – submucosa)
Sintomas: disfagia paradoxal, regurgitação de alimentos não digeridos e
perda de peso. Progressão lenta.
Sintomas respiratórios – pneumonia, bronquiectasias, broncoespasmo, tosse.

Acalásia vigorosa. Associação com hipermotilidade esofágica.
Doença pré-maligna – 2-8% degenerescência.

Diagnóstico – trânsito esofágico; manometria (ausência de relaxamento EEI
e de peristaltismo); esofagoscopia.

Tratamento:
nitroglicerina, nitratos, dilatações esofágicas, injecção de Botox;
esofagomiotomia; esofagectomia (mega-esófado).





Esofagocardiomiotomia – miotomia de Heller c/ fundoplicatura ant. Dor



b) Espasmo esofágico difuso –
dor, disfagia e regurgitação;
associação com stress emocional;
ingestão de líquidos frios ou cólica biliar podem desencadear
espasmo;
associação com síndrome do cólon/intestino irritável.

Esófago em “quebra-nozes”, peristalse esofágica com ondas
de grande amplitude > 180 mmHg

Diagnóstico – trânsito esofágico; manometria; esofagoscopia.

Medidas sintomáticas, sedação; esofagomiotomia ?.



Esófago em “quebra-nozes”,



c) Perturbações da motilidade esofágica em 
doenças do colagénio
(esclerodermia, lupus e dermatomiosite)

Ausência de peristalse esofágica e presença de 
refluxo.

Se esofagite severa com estenose e esófago curto –

gastro-fundoplicatura de Collis



gastro-fundoplicatura de Collis



- Divertículos esofágicos
Tracção (parabrônquico), por reacção inflamatória. 
Pulsão, faringo-esofágico e epifrénico.

a) Faringo-esofágico (divertículo de Zenker); disfagia 
dependente do volume do divertículo e da disfunção do músculo 
cricofaríngeo.
Esofagomiotomia e diverticulectomia / ou pexia.

b) Do esófago médio (corpo) – (tracção)

c) Epifrénico – associação com dismotilidade esofágica; 
regurgitação, disfagia, dor, tosse.
Se > 3 cm, esofagomiotomia e diverticulectomia 
(fundoplicatura)



divertículo de Zenker

Esofagomiotomia
e

diverticulectomia



Divertículo
Epifrénico



- Esofagite caustica
Ingestão de substâncias alcalinas ou ácido.
Diagnóstico endoscópico e trânsito.
Queimadura 1º grau, eritema; 2º e 3º graus, tratamento conservador.
Perfuração caustica com necessidade de ressecção esofágica e /ou
gástrica.

- Perfuração esofágica
Iatrogénica, complicação de cirurgia cervical, sindrome de Boerhaave
(perfuração esofágica espontânea pelo esforço do vómito);
(sind. Mallory-Weiss – laceração da mucosa junção esofagogástrica com
hematemese, sem dor)

Dor, vómito, hematemese, febre, enfisema subcutâneo, enfisema
mediastínico, timpanismo ou macicez torácica.

Local da perfuração: cervical, torácica e abdominal.

Rx tórax
Trânsito esofágico com gastrografina se perfuração baixa, peritoneal;
com produto não iónico se suspeita de perfuração alta
(gastrografina causa pneumonite por edema pulmonar).

Controle da sépsis, drenagem, reparação da lesão e reforço de tecido
vascularizado (fundo gástrico, pleura, epiploon …)
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Disfagia intermitente prévia
2 dias com impactação alimentar
Extracção camarões impactados no 1/3 distal esófago
Súbita dispneia, dor torácica
Enfisema cervical e facial após alguns minutos
Polipneia e agitação
Hipóxia com 80% sat

Rx tórax

Trânsito com contraste não iónico



pneumomediastino

pneumotórax



Trânsito com contraste não iónico



Perfuração do esófago 
com impactação Rafia da mucosa +

Esofagocardiomiotomia

Patch do fundo gástrico
com hemivalva anterior 

tipo Dor

Patch de Thal



- Tumores esofágicos benignos

Leiomioma, o mais frequente. Geralmente são tumores do
estroma, GIST (gastrointestinal stromal tumors), com
expressão do c-KIT (por mutação do oncogene, receptor da
tirosina-quinase, c-KIT).
Imatinib – inibidor da tirosina-quinase do c-KIT.

Disfagia e leve dor.

Sem invasão da mucosa.

Trânsito esofágico e endoscopia.

Excisão se superior a 5 cm (com características benignas).





- Carcinoma do esófago

6ª neoplasia mais frequente. (crescente a incidência do 
adenocarcinoma do cárdia e 1/3 inf.)

Factores de risco dominantes: tabaco (5x) e álcool (5x).

Outros: Nitrosaminas, malnutrição, anemia, fraca higiena 
dentária, cirurgia gástrica prévia e ingestão de alimentos muito 
quentes.

Outras doenças esofágicas:
esófago de Barrett (aumento da incidência 30 a 40x), 
esofagite de refluxo, 
acalásia, 
síndrome de Plummer-Vinson, 
leucoplasia; 



Fisiopatologia –

Agressividade desta neoplasia, ausência de serosa, drenagem
linfática extensa (gânglios mediastínicos, cervicais e
abdominais) e localização anatómica de difícil acesso.

Conceito das vias de drenagem linfática.

85-90% com invasão linfática quando operados.









Espinhocelular, a variante mais frequente nos países
de maior incidência (China).

Adenocarcinoma, a variante mais frequente nos EUA;
associação a esófago de Barret (metaplasia intestinal
com células colunares no esófago distal – exposição
prolongada a refluxo ge.)

DRGE presente em 7% da população.
Destes 8 a 15% com Barrett.

Adenocarcinoma desenvolve-se em 30% dos
esófagos Barrett com displasia grave.



1/3 inf
1/3 med





Adenocarcinona esófago – esóf. Barrett



Carcinoma do cárdia –

tumor localizado até 5 cm acima e abaixo da transição
esofagogástrica;

tipo I esófago distal,

tipo II, cárdia puro,

tipo III, subcárdico

(Siewer)

5 cm



Carcinoma da hipofaringe

Faringe laríngea, seios piriformes.

Dor crónica cervical, disfagia,
sensação de corpo estranho, otalgia.
(suspeição).

Faringo-laringectomia e dissecção
radical do pescoço
(com esofagectomia se tumor extenso).







estômago

anastomose
faringo-gástrica

tubo endotraqueal



Carcinoma do esófago
Diagnóstico.

Desconforto retroesternal,
disfagia progressiva 85-95%

perda de peso 45-70%

vómito e regurgitação 30-45%

tosse 7-26%

rouquidão.



Exames.

trânsito esofágico;

endoscopia e biópsia / citologia;

broncoscopia;

TAC toraco-abdominal;

ecografia endoesofágica;

PET/TAC;

toracoscopia.



TAC torácica

PET
PET/TAC





Estadiamento

Sistema TNM;

T (eco);
N (eco – gânglio suspeito se > 1 cm, hipoecoide e homogéneo,
arredondado; TAC – gânglios à distância);
M (TAC – metástases hepáticas, pulmonares e ósseas).

Acuidade dos exames para o estadiamento tumoral .





Tratamento

-Ressecção cirúrgica se localmente se prevê excisão completa
do tumor e dos gânglios regionais.

- Radioquimioterapia neoadjuvante (provoca regressão tumoral)
para melhorar o sucesso da excisão.

- Quimioterapia adjuvante após a cirurgia.

Tratamento paliativo:

- Dilatação e prótese aramada.
- Radioterapia
(Terapêutica fotodinâmica, laser)



Tipos de ressecção esofágica:

- Esofagectomia transhiatal (Orringer)

- Esofagectomia transtorácica – anastomose intratorácica (Ivor Lewis)
- anastomose cervical (McKeown)

- Esofagectomia “em bloco” transtorácica
com linfadenectomia mediastínica superior (Skinner, Kato) e disseccção

ganglionar:
a) em 2 campos (territórios ganglionares abdominais e mediastínicos)
b) em 3 campos (associa dissecção gânglios cervicais supraclaviculares

e paratraqueais)

- Esofagectomia toracoscópica



Esofagectomia transhiatal



Esofagectomia transhiatal



Esofagectomia transtorácica
(Ivor Lewis)



Esofagectomia “em bloco” transtorácica

em 2 camposem 3 campos



Reconstrução após a esofagectomia:

- Gastroplastia (esofagogastroplastia transmediastínica)

- Plastia com cólon (esofagocoloplastia ...)

- Esofagojejunostomia com ansa em Y de Roux



Fisiopatologia.
Esfíncter esofágico inferior;
fibras oblíquas do cárdia (Helvetius);
diafragma e
esófago intraabdominal.

Refluxo fisiológico e patológico.
Associação frequente com hérnia do hiato.

Tipos de hérnias:
tipo I, de deslizamento (fraqueza da membrana freno-esofágica)
tipo II, paraesofágica
tipo III, mista.

Quando o EEI no tórax a pressão é mais baixa..

Doentes com hérnia do hiato assintomática:
sem necessidade de tratamento.

Hérnia do hiato e doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)





Tipo I
Deslizamento

Tipo II
Para-esofágica

Tipo III - mista



Sintomas:
Azia – sensação de ardor retroesternal e da região
epigástrica.
Regurgitação (alimentos digeridos ou não)

Disfagia (progressão da doença, diagn dif)

Anemia

Sintomas extra ou supra-esofágicos:
rouquidão, tosse, sinusite, laringite, aspiração e
fibrose pulmonar.)

Exame físico:
Poucos dados.



Exames

Endoscopia – Graus de esofagite
Classificação de Savary-Miller

(1 –eritema, 2 – ulceração linear, 3 – ulceração confluente, 4 –
estenose)

Classificação de Los Angeles
(A – uceração < 5 mm; B – ulceração >5 mm numa prega; C –
ulceraç contínuas < 75%; D – ulcerações contínuas > 75%)

Manometria – pressão EEI baixo (<5 mmHg); motilidade
esofágica ineficaz.

Ph das 24 horas – normalidade se % total de ph < 4, inferior a
4% e score de DeMeester < 14,7.
(estudo de correlação dos sintomas com os episódios de refluxo).

Trânsito esofágico



eritema

ulceração
linear

ulceração
confluente

estenose



Phmetria 
24 h





Tratamento

Medidas gerais –
Sem tabaco, sem café, evitar grandes refeições e deitar após
a refeição, levantar pés da cabeceira da cama e evitar
vestuário que comprima o abdómen.

Terap. médica:
Inibidor da bomba de protões (demora 4-5 dias a iniciar
efeito e mantém-se durante a vida da célula parietal).
Procinéticos.
Antiácidos.



Terapêutica cirúrgica

Alternativa ao tratamento médico.
Esofagite severa resistente ao tratamento médico.
Resistência ao tratamento médico – avaliar cuidadosamente com testes
objectivos no pré-operatório.

Fundoplicatura de Nissen (360º), laparoscópica.
Fundoplicatura parcial, (se motilidade esofágica ineficaz, peristalse < 60%
ou amplitude das ondas < 30 mm Hg):

Posterior, operação de Toupet (220-250º)
Anterior, operação de Dor

Complicações:
disfagia, incapacidade de eructações.
Falência.

Problemas:
estenose, esófago de Barrett, esófago curto e sintomas extraesofágicos.



Fundoplicatura de Nissen (360º), laparoscópica.



Toupet

Nissen



Hérnias paraesofágicas

Tipo II e III
Fisiopatologia.
Risco de estrangulamento parece ser baixo.

Sintomas: dor e azia (50%), hemorragia (30%)

Diagnóstico:
Trânsito esofágico
Manometria
Ph metria

Tratamento




