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Doença do Refluxo Gastroesofágico 
Conceito 

 “Afecção crônica decorrente do fluxo retrógrado do conteúdo gastroduodenal 
para o esôfago e/ou órgãos adjacentes a ele, acarretando um espectro 

variável de sintomas e/ou sinais esofagianos e/ou extraesofagianos, 
associados ou não a lesões teciduais” 

 

 
(Moraes-Filho J, Cecconello I, Gama-Rodrigues J, Castro L, Henry MA, Meneghelli UG, et al. Brazilian Consensus on Gastroesophageal Reflux 
Disease: proposals for assessment, classification, and management. Am J Gastroenterol 2002; 97:241-8.) 



•Barreira pressórica do EIE : 

(Castell DO. Ann Intern Med 1975) 
 
(Richter JE and Castell DO. Med Clin North Am 1981) 
 
(Sifrim D, et al. Gastroenterology 1996) 
 
(Sifrim D, et al. Dig Dis Sci 2000) 

•Clareamento esofágico ineficaz 

•Retardo do esvaziamento gástrico 

Relaxamentos transitórios -80% 

Doença do Refluxo Gastroesofágico 
Fisiopatologia 

Hipotonia do EIE – 20% 



Doença do Refluxo Gastroesofágico 
Sintomas 



MANIFESTAÇÕES TÍPICAS: 

Pirose 

Regurgitação  

(Moss SF et al. J. Clin Gastroenterol 1998; 27:6-12.) 

Mínimo: 2 vezes por semana 

Durante 4 a 8 semanas 

MANIFESTAÇÕES DE ALARME: 

Disfagia 

Odinofagia 

Anemia 

Hemorragia digestiva 

Emagrecimento  

(Katz PO. Am J Gastroenterol 1999; 94(11 Suppl):S3-10.) 
(Dent J. Management of reflux disease. Gut 2002; 50:67-71.) 

Doença do Refluxo Gastroesofágico 
Sintomas 



  MANIFESTAÇÕES ATÍPICAS: 

Esofágica: dor torácica.  

Extra-esofágicas:  

1. Ouvido médio: otalgia, otite média. 

2. Nasal e sinusal: sinusite crônica. 

3. Cavidade oral: erosões dentárias, aftas, halitose. 

4. Faringe e laringe: globus faríngeo, rouquidão, pigarro, 
faringites, laringites, úlceras, granulomas e nódulos de 
corda vocal, estenoses de laringe, laringoespasmo, 
câncer de laringe. 

5. Árvore traqueobronquica: tosse crônica, asma, 
traqueobronquites, pnemonia aspirativa,  fibrose 
pulmonar, bronquiectasia. 

6. Outros: apnea do sono. 

(Richter JE. Semin Gastrointest Dis 1997) 
 
(Wong RK  et al. Am J Gastroenterol 2000) 
 
(Harding SM. Am J Med 2003) 
 
 (Vaezi MF. Am J Med 2003) 
 
(Malagelada JR. Aliment Pharmacol Ther 2004) 
 
(Poelmans J and Tack J. GUT, 2005) 

Doença do Refluxo Gastroesofágico 
Sintomas 



ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

• Avalia a presença e o grau de esofagite. 
 

A esofagite erosiva tem 95% de especificidade diagnóstica. 
 

Cerca de 50% dos pacientes com DRGE e predomínio de manifestações típicas (pirose e 
regurgitação) não tem esofagite endoscópica e essa porcentagem sobe para  80% 

daqueles com predomínio de manifestações atípicas.  
 

•Identifica a presença de complicações da DRGE (esôfago de Barrett, estenose,  ulcerações 
esofágicas e câncer);  
 
 
Limitações: 
Não exclui diagnóstico 
da DRGE. 

 

(Wiener GJ, et al. Gastroenterology 1986) 
 
( Ossakow SJ et al. Ann Otol Rhinol Laryngol 1987) 
 
(Batch AJG. J Laryngol Otol 1988) 
 
( McNally PR, et al. Dig Dis Sci 1989) 
 
(Ness J, et al. Gastroenterology 1992) 
 
(Tauber S, et al. Laryngoscope 2002) 
 
(Koufman JA, et al. Laryngoscope 2002) 
 
(Poelmans J, TackJ. Gut 2005) 



PHMETRIA ESOFÁGICA CONVENCIONAL 

Principais indicações: 
 
•  Identificar os portadores da DRGE sem esofagite; 
  
• Documentar e caracterizar do padrão de refluxo gastro-esofágico: ortostático, supino ou combinado; 
  
• Estudar a participação do refluxo ácido nas manifestações atípicas do refluxo; 
  
• Avaliar da eficácia do tratamento clínico; 

 
• Estudar a recidiva dos sintomas no pós-operatório; 
 
• Estabelecer a correlação entre os sintomas relatados pelo paciente e os episódios de refluxo ácido; 

 
• Documentar e quantificar o refluxo ácido supra-esofágico. 

(DeMeester TR, et al. J Thorac Cardiovasc Surg 1980; 79:656-70.) 
 
(Kahrilas PJ, Quigley EM. Gastroenterology 1996;110:1982-96.) 
 
(Vaezi MF. Gastroesophageal reflux disease and the larynx. J Clin Gastroenterol 2003; 36:198-203.) 

• Spencer, 1960 



PHMETRIA ESOFÁGICA CONVENCIONAL 

Principais limitações: 
 
• Não avalia a ocorrência de refluxo "não-ácido" 

(DeMeester TR, et al. J Thorac Cardiovasc Surg 1980; 79:656-70.) 
 
(Kahrilas PJ, Quigley EM. Gastroenterology 1996;110:1982-96.) 
 
(Vaezi MF. Gastroesophageal reflux disease and the larynx. J Clin Gastroenterol 2003; 36:198-203.) 

O refluxo “não ácido”: não é detectado pela pHmetria convencional – 70% de falso negativo;  

• Não avalia o fluxo do conteúdo esofágico: retrógrado ou anterógrado. 

O refluxo ácido: 32% de falso positivo à pHmetria convencional.  

(Castell DO. An Impedance/pH Fact Sheet, 2009)  



40% dos pacientes com Esofagite Erosiva apresentam persistência dos sintomas apesar de 
estarem recebendo supressão ácida adequada com IBP. 

Dean et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2004 

60% dos pacientes com Doença do Refluxo Não Erosiva (NERD) apresentam persistência dos sintomas 
apesar de estarem recebendo supressão ácida adequada com IBP. 

2/3 - são ácidos 

1/3 - “não ácidos” : não detectados a pHmetria convencional e ocorrem com 
maior freqüência no período pós-prandial.  

Castell DO and Tutuian R. Practical Gastroenterology, march 2005 

QUAL A IMPORTÂNCIA ? 



Qual a explicação para persistência dos 
sintomas em pacientes com doses adequadas 

de IBP para inibição ácida?  

O IBP não inibe de forma eficiente a acidez do conteúdo refluído? 

Os sintomas se devem a Refluxo Não-Ácido (NAR)? 

Os sintomas não ocorrem devido a refluxo?  

Pirose funcional, Outras causas… 



IMPEDÂNCIOMETRIA ESOFÁGICA 

• Silny J, 1991 

Movimento do conteúdo esofágico 

O QUE É IMPEDÂNCIA? 

É a oposição que um circuito oferece a um fluxo de corrente elétrica. 

É expressa em ohms, e designada pelo símbolo Z  

Inversamente proporcional à condutibilidade elétrica da parede de um órgão ou de seu 
conteúdo 

AC  

Generator 

AC  

Gerador 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohm


Sem bolus ou refluxo = poucos ions = Impedância Alta 

Bolus ou refluxo presente = muitos ions = Impedância Baixa 

A eletrocondutibilidade é variável de acordo com as características físicas do 

conteúdo esofágico e inversamente proporcional a impedância. 

IMPEDÂNCIOMETRIA ESOFÁGICA 

O exame de Impedânciometria Esofágica é 

baseado nas mudanças de 

eletrocondutibilidade geradas pelo movimento 

do conteúdo ao longo do esôfago 



Conteúdo Refluído 

Parede esofagiana 

Alimento 

Saliva 

Ar 

Baixa condutividade = Impedância Elevada 
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ESCALA DE IMPEDÂNCIA 

Alta condutividade = Impedância Baixa 

(Silny J. J Gastrointest Motil 1991) 
 
(Sifrim D, Holloway R, Silny J, et al. Gastroenterology 2001) 
 
(Shay S, Tutuian R, Sifrim D, et al. Am J Gastroenterol 2004) 
  
(Emerenziani S and Sifrim D. Curr Opin Gastroenterol 2005) 
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CURVA DE IMPEDÂNCIA 

Entrada 

do bolo 

Saída 

do bolo 

Linha de base 



Fluxo anterógrado - Deglutição 

PROPAGAÇÃO ESOFAGIANA DO CONTEÚDO 
INTRALUMINAL 

Fluxo retrógrado - Refluxo 



IMPEDÂNCIOMETRIA  + PHMETRIA 

Amplia a capacidade de detecção da pHmetria 
convêncional para todos os tipos de refluxo, 
caracterizando-os quanto suas propriedades 
químicas (ácido, pouco ácido ou não ácido) e 

físicas (gasoso, líquido ou misto). 

(Hirano I, Richter JE and the Practice Parameters Committee of the 
American College of Gastroenterology. ACG Practice Guidelines: 
Esophageal Reflux Testing. Am J Gastroenterol 2007;102:668–685) 





(Castell DO and Tutuian R. Practical Gastroenterology, march 2005) 

 

•Pacientes com persistência dos sintomas mesmo na vigência de terapia anti-secretora; 

 

•Suspeita clínica ou endoscópica de refluxo gastroesofágico não comprovada por pH-
metria convencional; 

 

•Pacientes com sintomas que independem da acidez, a exemplo de eructação, disfonia, 
pigarro, tosse e broncoespasmos; 

 

•Pacientes com sintomas de DRGE e em situação de acloridria, por exemplo, gastrite 
atrófica; 

 

•Pacientes com sintomas de DRGE pós gastrectomia; 

 

•Pacientes com sintomas de DRGE predominantemente pós-prandiais. 

IMPEDÂNCIO-PHMETRIA 

Indicações 



Revisão da classificação dos episódios de refluxo 

gastro-esofágicos – Sifrim D et al. Gut, 2004 

pHmetria ambulatorial Impedâncio-pHmetria ambulatorial 

pH Classificação tradicional 

Classificação revisada 

(Oporto Group, Portugal 2002) 

Menor que 4,0 Refluxo ácido Refluxo ácido Refluxo ácido 

Entre 4,0 e 7,0 Ausência de refluxo Refluxo não -ácido Refluxo pouco ácido 

Acima de 7,0 Refluxo não - ácido Refluxo não -ácido Ausência de refluxo 



IMPEDÂNCIO-PHMETRIA – ALTA RESOLUÇÃO 



IMPEDÂNCIO-PHMETRIA 



148 pacientes com sintomas persistentes em vigência de 
terapia anti-secretora 

Impedâncio-pHmetria em vigência de medicação anti-secretora 

121 pacientes sintomáticos durante o estudo 

Pacientes com sintomas típicos Pacientes com sintomas atípicos 

48%

10%

42%

Não refluxo Refluxo não-ácido Refluxo ácido

77%

4%

19%

Não refluxo Reluxo não-ácido Refluxo ácido

Mainie I , Tutuian R, Castell DO, Medical College of SC. ACG Presentation. October, 2004.  



321 pacientes com tosse crônica: excluído doença 
pulmonar, sinusite, tabagismo e uso de IECA 

100 pacientes realizaram impedâncio pHmetria: 77 
sem IBP e 23 com IBP 

Refluxo Ácido 
  n = 45 

Blondeau K et al: Aliment Pharmacol Therp 2007; 25: 723-732.  

Sem Refluxo 
  n = 31 

Refluxo Pouco Ácido 
  n = 24 

Conclusão: A impedâncio-pHmetria identifica pacientes  com tosse crônica 
relacionada ao refluxo que seriam descartados se apenas o critério padrão 

para refluxo ácido fosse utilizado. 



19 pacientes sintomáticos apesar do uso de IBP 
foram submetidos a fundoplicatura laparoscópica 

Realizaram impedâncio-pHmetria pré-operatória: 18/19 
IS (+) 

94%  
Assintomáticos 

   

Mainie I et al: Br J Surg 2006; 93: 1483-1487.  

1 recidiva após 9 
meses 

O paciente IS (-) 
persistiu com sintomas 

Conclusão: Pacientes em uso de IBP e com IS (+) relacionado 
a refluxo ácido ou não ácido determinado pela Impedâncio-

pHmetria podem ser tratados com sucesso com cirurgia. 

Após 14 meses: 



ALGORITIMO DE DIAGNÓSTICO DA DRGE 

Vela M. Am J Gastroenterol 2009;104:277-80 



CONCLUSÃO 

•Pacientes com persistência dos sintomas mesmo na vigência de terapia 
anti-secretora; 

 

•Suspeita clínica ou endoscópica de refluxo gastroesofágico não 
comprovada por pH-metria convencional; 

 

•Pacientes com sintomas de DRGE predominantemente pós-prandiais. 

Impedâncio-pHmetria: é o novo padrão ouro no 

diagnóstico  da DRGE 

Pacientes selecionados: 

Carla Granja Andrade 

Contato: 11 99813 1471 / cg-andrade@uol.com.br 


