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RESUMO

Falcão ACGM. Função motora do esôfago em pacientes com doença do
refluxo gastroesofágico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2009. 74p.
Introdução: A diminuição do tônus basal e da extensão do esfíncter inferior
do esôfago são considerados como principais mecanismos responsável pela
ocorrência de refluxo gastroesofágico. Um adequado clareamento esofágico
depende da presença de peristaltismo primário e secundário efetivos. Ainda
há dúvidas se o achado de alterações do peristaltismo esofágico em
pacientes com doença do refluxo gastroesofágico é uma anormalidade
primária ou surge como consequência da agressão causada pelo refluxo.
Objetivo: avaliar as alterações motoras esofágicas do esfíncter inferior do
esôfago e do corpo esofágico em diferentes formas da doença do refluxo
gastroesofágico. Métodos: foram selecionados 268 prontuários de pacientes
encaminhados para avaliação motora do esôfago através de manometria
como parte da investigação diagnóstica da doença do refluxo
gastroesofágico e foram distribuídos em quatro grupos: SE: 33 pacientes
sem esofagite ao estudo endoscópico; EE: 92 pacientes que apresentavam
esofagite erosiva (classificação de Los Angeles); BC: 101 pacientes que
apresentavam esôfago de Barrett curto (< 3 cm) e BL: 42 pacientes que
apresentavam esôfago de Barrett longo (> 3 cm). Resultados: O grupo SE
apresentou um tamanho médio do esfíncter inferior do esôfago maior
quando comparado aos grupos EE, BC e BL, estes foram semelhantes
quando comparados entre si. Considerando esfíncter curto quando seu
tamanho total encontrava-se menor do que 2 cm, os grupos EE, BC e BL
foram semelhantes quando comparados entre si. Quanto à média de
pressão do esfíncter, observamos que o grupo SE apresentou valor médio
maior em relação aos grupos EE, BC e BL, estes foram semelhantes
quando comparados entre si. Observou-se que os grupos EE e BL foram
semelhantes e apresentaram maior percentual de hipotonia acentuada do
esfíncter inferior do esôfago quando comparados ao grupo BC. Os grupos
EE, BC e BL apresentaram amplitude de contração no segmento distal,
significativamente inferiores quando comparados ao grupo SE; os grupos BC
e BL foram semelhantes quando comparados entre si. Os grupos EE, BC e
BL foram semelhantes em relação ao percentual de hipocontratilidade
acentuada do segmento distal do corpo esofágico. Em relação à motilidade
esofágica, observou-se que não houve diferença entre os grupos EE, BC e
BL, o grupo SE não apresentou esta alteração. Conclusões: Os doentes
com sintomas típicos de refluxo gastroesofágico, mas sem esofagite ao
estudo endoscópico, não apresentaram comprometimento da função motora
esofágica. Aqueles com esofagite de refluxo e esôfago de Barrett curto
tiveram comprometimento da função motora esofágica, intermediárias entre
os pacientes sem esofagite e com esôfago de Barrett longo. As alterações
mais intensas na motilidade esofágica e esfíncter inferior do esôfago foram
mais observadas no grupo com esôfago de Barrett longo. Estes fatos
indicam que as alterações motoras do esôfago surgem como conseqüência
do comprometimento da mucosa esofágica por RGE.
Descritores: refluxo gastroesofágico; transtornos da motilidade esofágica;
esôfago de Barrett; manometria.

SUMMARY

Falcão ACGM. Esophageal motor function in patients with gastro-esophageal
reflux disease [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2009. 74p.
Introduction: A more extensive damage to the system of refluxate
contention and to the esophageal clearance are thought to be associated to
the increased occurrence of esophageal inflammation. Objective: This study
aimed to assess the esophageal motor alterations of the lower esophageal
sphincter and esophageal body, in the various forms of gastro-esophageal
reflux disease. Methods: two hundred and sixty eigth patients were selected
and split into four groups: NE: 33 patients who had presented with typical
complaints of gastroesophageal reflux, albeit with no esophagitis on
endoscopy; EE: 92 patients who had erosive esophagitis (Los Angeles
classification); SBE: 101 patients who had short Barrett’s esophagus (< 3
cm); and LBE: 42 patients who had long Barrett’s esophagus (> 3 cm). All
the patients underwent esophageal manometry with an 8-channel
computerized system and a low compliance pneumo-hydraulic perfusion
pump. Results: The manometric evaluation of the esophagus detected that
the mean lower esophageal sphincter length in group NE was longer in
comparison with the other groups (EE, SBE and LBE), which were all similar
among themselves. Taking lower esophageal sphincter to be shortened with
a total length equal or shorter than 2 cm, the groups EE, SBE and LBE were
similar when compared one to another. This abnormality was not detected in
group NE. Lower esophageal sphincter pressure, as assessed by the mean
respiratory pressure, showed the group NE the highest mean value, while no
difference was found between groups EE, SBE and LBE. Percentages of
patients showing marked lower esophageal sphincter hypotonia (<6 mmHg)
showed the groups EE and LBE had higher percentages of hypotonia as
compared with group SBE. Comparison between groups EE and LBE in this
respect yielded no difference. As to the mean amplitude of contraction of the
distal segment swallowing complex showed that the groups EE, SBE and
LBE had significantly lower amplitudes when compared with group NE;
groups SBE and LBE were similar. The percentage of marked
hypocontractility of the distal segment of the esophageal body (< 30 mmHg)
was similar among groups EE, SBE and LBE. In relation to the esophageal
motility, no difference could be detected among groups EE, SBE and LBE.
Conclusions: patients who had presented with typical complaints of
gastroesophageal reflux disease, albeit with no esophagitis on endoscopy
didn’t have alterations of esophageal motor function. The groups who had
erosive esophagitis and short Barrett’s esophagus had intermediary
alterations of esophageal function; the group long Barrett’s esophagus
showed lower mean value and higher percentage of marked hypotonia of
LES and the highest percentage of marked hypocontractility and alteration in
esophageal periltalsis. These findings sugest also that esophageal
abnormalities are secondary to esophageal mucosa damage.
Descriptors: gastroesophageal
Barrett’s esophagus; manometry.

reflux;

esophageal

motility

disorders;
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O refluxo gastroesofágico (RGE) é evento normal, que acontece
várias vezes ao dia, tanto em crianças quanto em adultos saudáveis. A
maioria dos episódios de refluxo acontece no esôfago distal, é breve, causa
pouco ou nenhum sintoma e não significa, necessariamente, doença
(DeMeester et al., 1999; Pandolfino et al., 2008). O conteúdo do material
refluído pode incluir saliva, suco gástrico e pancreático e secreções biliares,
além de pequenas quantidades de alimentos ingeridos.
Este refluxo que ocorre diversas vezes ao dia, mas por curtos
períodos de tempo e que são rapidamente eliminados pelo esôfago, é
considerado como RGE fisiológico (Corsi et al., 2007). O termo doença do
refluxo gastroesofágico (DRGE) refere-se a pacientes que já apresentem
esofagite ou àqueles que, mesmo sem alterações da mucosa esofágica,
apresentem alterações na qualidade de vida devido aos sintomas produzidos
pelo refluxo (Dent et al., 1999).
Os Consensos Brasileiros da Doença do Refluxo Gastroesofágico
(CBDRGE) realizados em 2002 e 2003 definiram a DRGE como uma
“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 extra-esofagianos,
associados ou não a lesões teciduais” (Moraes-Filho et al., 2002).
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Sendo assim, a DRGE pode ser classificada em doença do refluxo
erosiva (DRE) quando há relato de sintomas relacionados com refluxo e
presença de erosões ou evidências de complicações na mucosa esofágica
ao exame endoscópico e doença do refluxo não-erosiva (DRNE) quando
existem os mesmos sintomas, porém sem as lesões acima referidas (Fass
et al., 2001).
Estudos realizados em países ocidentais demonstram que a
prevalência da DRGE é elevada e crescente. Na Bélgica a prevalência é
elevada, tendo sido relatado em torno de 28% em 2002 (Louis et al., 2002).
Na Espanha, estudo transversal publicado em 2004 identificou prevalência
de 31,6% de DRGE ao ano (Diaz-Rubio et al., 2004). E afeta em torno de
20% da população americana (Sandler et al., 2002).
No Brasil, a prevalência da DRGE também não está bem definida.
Estudo realizado em 22 capitais brasileiras em 2005, através de entrevista,
registrou uma prevalência global de azia em 11,9%. A queixa de azia foi
relatada ao menos uma vez por semana em 4,6% dos entrevistados e mais
de uma vez por semana (considerado como DRGE) em 7,7% da população
avaliada (Moraes-Filho et al., 2005).
Considerado como uma das principais complicações decorrentes de
RGE intenso, o termo esôfago de Barrett (EB) é utilizado para definir afecção
na qual o epitélio escamoso estratificado do esôfago distal é substituído por
epitélio colunar contendo células caliciformes (Gopal, 2001; van Sandick et
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al., 2002) resultante da agressão ácida crônica do conteúdo gastroduodenal
refluído (Bremner et al., 1997).
O diagnóstico do EB baseia-se no achado endoscópico de mucosa de
coloração rósea-salmão e na confirmação de metaplasia intestinal
especializada com células caliciformes nas biopsias realizadas nestas áreas
(Lewis, 2000; van Sandick et al., 2002). Em relação à sua extensão, pode
ser classificado em curto, menor do que 3 cm de extensão, e longo, cuja
extensão é maior ou igual a 3 cm (Loughney et al., 1998; Campos et al.,
2001; Sampliner et al., 2002).
A prevalência do EB na população geral é difícil de ser estimada
porque aproximadamente 25% dos pacientes com EB não apresentam
sintomas de refluxo (Gerson et al., 2002). Estima-se que entre 7-18% dos
pacientes que apresentam sintomas de RGE tenham EB ao estudo
endoscópico e uma prevalência em torno de 1,6% na população geral em
levantamento recente realizado nos Estados Unidos (Sampliner, 2005),
sendo mais comum em homens brancos, acima de 50 anos (Musana et al.,
2008).
Estudo brasileiro recentemente

realizado com o objetivo de

determinar a prevalência do EB, foi observado que em indivíduos maiores de
50 anos, sem os sintomas de pirose e/ou regurgitação ácida, a prevalência
de EB foi 7,75% na população masculina e 3,8% na população geral
avaliada (Freitas et al., 2008).
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Zentilin et al. (2003) descreveram que o EB longo seria decorrente
de alterações funcionais esofágicas mais intensas, tais como: hipotonia
acentuada do esfíncter inferior do esôfago (EIE) e redução da amplitude de
contração do corpo esofágico. Em pacientes com EB curto tais alterações
não seriam tão evidentes ou ocorreriam de maneira mais branda.
A

fisiopatologia

da

DRGE

é

multifatorial

e

depende

do

comprometimento da barreira anti-refluxo (BAR), do mecanismo de
clareamento esofágico e do conteúdo do material refluído (Tack, 2005).
A diminuição do tônus basal do EIE é considerada um dos principais
mecanismos responsáveis pela ocorrência de RGE. Entretanto, também são
importantes sua extensão e seu posicionamento adequado. Em geral,
chama-se defeito estrutural importante quando a pressão de repouso do EIE
encontra-se menor que 6 mmHg e a extensão total menor que 2 cm (Dent et
al., 1999; DeMeester et al., 1999; Csendes et al., 2002; Byrne et al., 2003),
independente se apenas um ou ambos os parâmetros estão alterados
(Alonso et al., 2005). O comprometimento destes parâmetros aumentam os
riscos de complicações causadas pelo refluxo.
O mecanismo de clareamento esofágico é outro importante fator de
proteção da mucosa esofágica ao conteúdo refluído (Barham et al., 1995).
Este mecanismo é caracterizado pela capacidade do esôfago de
permanecer sempre vazio, fazendo com que o contato entre secreções
digestivas e a mucosa esofágica seja mínimo, diminuindo o risco de lesões
(Barham et al., 1995).
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As forças que fazem o conteúdo do esôfago transitar ao longo do
órgão são dos movimentos de contração peristáltica da musculatura
esofágica em sentido crânio-caudal, mesmo com o corpo em supino ou
contra a gravidade e da força gravitacional presente quando ocorre
deglutição na posição ortostática (Goyal et al., 2008).
O clareamento esofágico ocorre toda vez que o material refluído do
estômago atinge o esôfago, independente do refluxo ser fisiológico ou
patológico, de duas formas: primeiramente induzindo o peristaltismo primário
através do desencadeamento da deglutição e, também, através da distensão
esofágica, estimulando o peristaltismo secundário (Holloway, 2000).
Portanto, um adequado clareamento esofágico depende da presença de
peristaltismo esofágico primário e secundário efetivos (Anggiansah et al.,
1994).
Contrações não propagadas, de baixa amplitude ou simultâneas, o
que define a atividade motora ineficaz do corpo esofágico, comprometem o
mecanismo de clareamento esofágico (Simrém et al., 2003; Lemme et al.,
2005).
Ainda há dúvidas se o achado de alterações do peristaltismo
esofágico em pacientes com DRGE é uma anormalidade primária ou surge
como consequência da agressão causada pelo refluxo e se a intensidade
desta alteração contribui para uma maior lesão da mucosa esofágica. Sendo
assim, permite-se questionar se as alterações do peristaltismo esofágico
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seriam causa ou consequência do RGE patológico (Tack, 2005; Aben-Athar
et al., 2006).
Considerado como o terceiro componente da BAR, o esfíncter
superior do esôfago (ESE) é formado na sua porção superior por fibras
musculares do músculo cricofaríngeo e mais distal pela porção mais
proximal do esôfago (Lipan et al., 2006).
É definido como uma área de alta pressão e que mantém uma força
de contração na junção faringoesofágica. Controlado pelo sistema nervoso
central através do nervo vago em resposta a estímulos originados na
orofaringe e no esôfago (Kahrilas et al., 1988; Castel et al., 1996 ).
Possui importante função que é formar uma barreira ao refluxo do
conteúdo

gastroesofágico

para

as

vias

aerodigestivas

superiores,

protegendo assim a via respiratória de aspiração (Tagliarini et al., 2001).
O diagnóstico da DRGE é principalmente clínico, através de uma
anamnese detalhada e identificação dos sintomas relacionados com RGE. A
identificação de pirose e/ou regurgitação ácida são aceitas como
marcadores clínicos da DRGE quando ocorrem uma ou mais vezes por
semana nos últimos 12 meses (Dent, 2002) ou duas vezes por semana nas
últimas 4 a 8 semanas segundo o Consenso Brasileiro para a Doença do
Refluxo.
É importante a realização de estudo endoscópico como parte da
avaliação inicial da DRGE (Nasi et al., 2001). A identificação de esofagite ao
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estudo endoscópico tem alta especificidade (90-95%) e, embora apresente
uma sensibilidade de cerca de 50-60%, este exame apresenta facilidade na
sua execução e está disponível na maioria dos centros médicos (Wo et al.,
2004).
A manometria esofágica não é indicado para diagnóstico da DRGE
propriamente dita (Younes et al., 1999; Richter et al., 2007), mas através
deste exame é possível avaliar a pressão e localização dos esfíncteres
esofágicos (inferior e superior) e também avalia a atividade peristáltica do
corpo esofágico e a amplitude de contração dos complexos de deglutição
(Richter et al., 2007). Pode identificar e diferenciar as alterações
manométricas (pressóricas) que comprometem diretamente a função
esofágica (ex.: acalasia e espasmo difuso do esôfago) daquelas que não
comprometem substancialmente a capacidade de transporte do bolo
alimentar como, por exemplo, “nutcraker esophagus” e hipocontratilidade
pouco acentuada do corpo esofágico (American Gastroenterological
Association-AGA, 2005; Nasi et al., 2006).
Assim, conforme exposto acima, as características motoras do EIE e
do corpo esofágico participam diretamente da patogenia da DRGE.
Entretanto, a relação entre alterações da mucosa esofágica e alterações na
motilidade ainda não estão totalmente esclarecidas, especialmente em
nosso meio. Pela experiência vivida em muitos anos na investigação e
tratamento da DRGE no Departamento de Gastroenterologia da FMUSP, a
hipótese principal é de que em diferentes graus de lesão da mucosa
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esofágica, desde o normal até EB longo, ocorra, progressivamente, maior
alteração na motilidade esofágica.

2 OBJETIVO

Objetivo

11

Este estudo tem como objetivo avaliar a função motora esofágica
(esfíncter inferior do esôfago, corpo esofágico e esfíncter superior do
esôfago) em diferentes formas de alteração da mucosa esofágica causadas
por refluxo gastroesofágico.

3 MÉTODOS
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CASUÍSTICA

Trata-se de estudo retrospectivo, realizado nos Laboratórios 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 e da Clínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo, em
São Paulo.
O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para
análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do
HC/FMUSP e, por se tratar de estudo retrospectivo (levantamento de dados
de prontuários), obteve dispensa do termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (apêndice I).
No período de março de 2001 a março de 2007, foram selecionados
268 prontuários de pacientes com sintomas de refluxo gastroesofágico,
sequenciais,

encaminhados

aos

laboratórios

acima

descritos,

para

realização de avaliação motora do esôfago. O exame de manometria
esofágica foi realizado como parte da investigação diagnóstica da DRGE.
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3.1.1 Critérios de inclusão
- disponibilidade de dados completos no livro de protocolo de pacientes em
relação à idade e sexo, e resultado detalhado do exame endoscópico;
- idade igual ou superior a 18 anos;
- no grupo sem esofagite foram selecionados apenas os pacientes com
sintomas típicos da DRGE (pirose e/ou regurgitação) como sintoma
predominante.

3.1.2 Critérios de exclusão
- qualquer intervenção cirúrgica ou endoscópica prévia sobre a transição
esofagogástrica;
- afecções como: megaesôfago, câncer de esôfago, colagenoses;
- história prévia de ingestão de agentes corrosivos.

3.1.3 Características clínicas
Antes da realização do exame, os pacientes eram submetidos à
entrevista clínica sistemática e questionados sobre a presença e o tipo de
sintomas (pirose, regurgitação, disfagia, tosse, disfonia, asma, pigarro, dor
torácica e sensação de globus). Consultava-se o resultado do exame de
endoscopia digestiva alta realizado anteriormente pelo paciente.
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A descrição detalhada do exame endoscópico avaliava a ausência de
esofagite de refluxo ou classificação do grau de esofagite, quando presente,
de acordo com as normas de Los Angeles (Lundell et al., 1999): grau A:
uma ou mais erosões < 5 mm; grau B: uma ou mais erosões > 5 mm em
sua maior extensão, não contínuas entre os ápices de duas pregas
esofágicas; grau C: erosões contínuas entre os ápices de pelo menos duas
pregas, envolvendo menos que 75% da circunferência do órgão; grau D:
erosões ocupando pelo menos 75% da circunferência do órgão. E presença
de esôfago de Barrett (descrição macroscópica típica de mucosa com
coloração salmão, de superfície finamente aveludada, sem pregas e por
vezes mostrando redes venosas submucosas) e biópsias nestas áreas
evidenciando a presença de epitélio colunar com metaplasia intestinal.
Estas informações, juntamente com dados demográficos (sexo e
idade), eram anotadas em livro de registro de protocolos.
Os 268 pacientes selecionados foram distribuídos nos seguintes
grupos:
-

Grupo SE (sem esofagite): 33 pacientes que apresentavam apenas
queixas clínicas típicas de DRGE (pirose e regurgitação), mas sem
esofagite ao estudo endoscópico;

-

Grupo EE (esofagite erosiva): 92 pacientes que apresentavam
esofagite erosiva (classificação de LA);
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Grupo BC (Barrett curto): 101 pacientes que apresentavam EB curto (<
3 cm);

-

Grupo BL (Barrett longo): 42 pacientes que apresentavam EB longo (>
3 cm).

A média de idade foi 46,7 anos (±14,7), com idade mínima de 18 anos
e máxima de 82 anos. Os valores mínimos, máximos, médias e medianas e
desvio padrão em cada grupo de pacientes estudados encontram-se
descritos na tabela 1. As médias de idade em cada grupo foram comparadas
entre si.

TABELA 1 - Distribuição das idades mínimas e máximas, médias, medianas
e desvio padrão de idade nos quatro grupos de pacientes
estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC
(esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo). EDA
(endoscopia digestiva alta)
Valores

Mínimo

Máximo

Média

Mediana

Desvio Padrão

SE

18,0

66,0

41,5

40,0

12,0

EE

18,0

77,0

47,0

47,0

14,1

BC

18,0

79,0

47,3

47,0

15,3

BL

18,0

82,0

48,5

48,0

16,0

EDA

Cento e vinte e quatro pacientes (46,2%) eram do sexo feminino e
144 (53,8%) eram do sexo masculino (tabela 2). Foram analisados os
percentuais de distribuição de pacientes quanto ao sexo em cada grupo.
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TABELA 2 - Distribuição percentual dos pacientes quanto ao sexo nos
quatro grupos de pacientes estudados: SE (sem esofagite), EE
(esofagite erosiva), BC (esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago
de Barrett longo). EDA (endoscopia digestiva alta)
Feminino

Sexo
EDA

3.2

Masculino

N

%

N

%

SE

23

69,7

10

30,3

EE

54

58,7

38

41,3

BC

35

34,7

66

65,3

BL

12

28,6

30

71,4

MÉTODOS

3.2.1 Aparelho de manometria esofágica computadorizada
Foi utilizado sistema computadorizado de oito canais (PC Polygraf HR
- Synetics Medical AB, Stocolm, Sweden) e bomba de perfusão pneumohidráulica de baixa complacência (Microcapillary Infusion System for
Eosophageal Manometry – Synetics Medical AB, Stocolm, Sweden) com
infusão contínua de água destilada, a uma velocidade de 0,6 ml por minuto
por canal. Manteve-se constante a pressão do sistema com gás medicinal
(figura 1).
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b)

FIGURA 1 - a) sistema de infusão capilar contínuo pneumo-hidráulico para
manometria esofágica de oito canais; b) polígrafo de
manometria esofágica

3.2.2 Sonda de manometria esofágica
Utilizou-se, neste estudo, sonda de polivinil com comprimento total de
75 cm e diâmetro de 4,5 mm. A sonda possuía oito canais capilares (com 0,8
mm de espessura) dotados de um orifício de captação de pressão em cada
um deles, numerados de um a oito. 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 (figura 2 a, b e c).
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a)

5 cm
4

2

b)

3

1

Canais Radiais
5, 6, 7 e 8

Canais Longitudinais
1, 2, 3 e 4

c)
0,8 mm

4,5 mm

FIGURA 2 - a) sonda de manometria esofágica (visão geral); b) esquema
da parte distal da sonda (saída dos canais longitudinais de 1 a
4, posicionados a cada 5 cm, e radiais de 5 a 8); c) esquema
representativo das dimensões externa e interna da sonda de
manometria esofágica
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3.2.3 Técnica de realização do exame
Para a realização do exame de manometria esofágica, os pacientes
eram orientados para suspender, 72 horas antes, qualquer medicação que
pudesse interferir com a motilidade esofágica como procinéticos, alcalinos,
nitratos, sedativos e inibidores da bomba de prótons.
O exame era realizado seguindo protocolo padronizado e específico,
adotado nos laboratórios.
No dia marcado para a realização do exame de manometria
esofágica, era conferido se o paciente encontrava-se em jejum de 8 horas e
procedia-se a entrevista clínica e verificação do exame de endoscopia
realizado anteriormente. Também recebia explicação quanto à realização do
exame de manometria. Era orientado a permanecer sentado e a aspirar gel
anestésico (xylocaína gel à 2%) por uma das narinas por onde introduzia-se
lentamente a sonda de polivinil.
Após passagem da sonda, o paciente era posicionado em decúbito
dorsal e as extremidades dos canais capilares da sonda de manometria
eram conectados aos respectivos transdutores pressóricos, ligados à bomba
de perfusão pneumo-hidráulica e que por sua vez eram conectados ao
fisiógrafo (PC Polygraf HR - Synetics Medical AB, Stocolm, Sweden), que
transmitiam os registros pressóricos a um programa computadorizado, no
qual os dados ficavam armazenados para posterior análise.
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O exame era realizado através do método de retirada lenta (station
pull-trough), em que o catéter era retirado centímetro a centímetro, no
sentido cranial em direção à faringe.
Para realização do estudo do esfíncter inferior, a cada centímetro
tracionado, a sonda permanecia parada durante quatro ciclos respiratórios
ou durante 15 segundos, em média.
Para o estudo do corpo esofágico, um dos canais distais da sonda
era posicionado três centímetros acima da borda superior do esfíncter
inferior do esôfago, os demais canais ficavam posicionados a cada 5 cm no
sentido cranial (figura 3).

Faringe
23 cm acima do EIE
ESE
Esôfago

18 cm acima do EIE

13 cm acima do EIE
8 cm acima do EIE

5 cm
3 cm acima do EIE

EIE

FIGURA 3 - Ilustração do posicionamento da sonda de manometria para
realização do estudo do corpo esofágico (EIE – esfíncter
inferior do esôfago; ESE – esfíncter superior do esôfago)
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O paciente era orientado a deglutir aproximadamente 5 ml de água
em temperatura ambiente, em bolus, em intervalos de 20 segundos. Eram
realizadas, no mínimo, dez deglutições.
Durante a realização do exame, os pacientes eram orientados a não
falar e só deglutir quando solicitado.

3.2.4 Parâmetros analisados
Para o presente estudo, foram adotados os valores manométricos de
normalidade (Spechler, Castell, 2001; Bremner et al., 2001; Konturek et
al., 2008) adotados nos laboratórios nos quais os exames foram realizados.

Esfíncter inferior do esôfago (EIE):
- Comprimento total: medida da extensão total do EIE (em centímetros).
Considerou-se como EIE curto quando sua extensão era menor do que 2
cm;
- Pressão: medida da amplitude pressórica em repouso (em milímetros de
mercúrio - mmHg), avaliada pela pressão respiratória média (PRM). A
PRM foi obtida pela medida da diferença entre a basal gástrica e o meio do
ciclo respiratório no segmento de maior pressão (média dos quatro canais
radiais). Considerou-se hipotonia acentuada do EIE quando a PRM era
menor do que 6 mmHg (figura 4).
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PIP

FIGURA 4 - Ilustração demonstrando a medida do tamanho (centímetros) e
da pressão respiratória média (PRM) em mmHg do esfíncter
inferior do esôfago em cada um dos quatro canais radiais

Corpo esofágico:
- Amplitude de contração: média das amplitudes máximas de contração dos
complexos de deglutição, nos segmentos proximal (18 cm acima do EIE) e
distal (3 cm acima do EIE) em mmHg. No segmento distal, considerou-se
hipocontratilidade acentuada quando havia pressão inferior a 30 mmHg
(figura 5).
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18 cm acima
do EIE

3 cm acima
do EIE

FIGURA 5 - Gráfico demonstrando a avaliação do peristaltismo esofágico e
a medida da amplitude de contração dos complexos de
deglutição realizados a 3 e 18 cm acima do EIE (medidas em
mmHg)

- Motilidade: avaliação da propagação do complexo de deglutição e
detecção de alterações da motilidade esofágica como espasmo difuso do
esôfago: quando mais de 30% e menos de 100% dos complexos de
deglutição eram aperistálticos, alternados com complexos de peristaltismo
normal; atividade motora ineficaz: quando mais de 30% dos complexos de
deglutição não conduziram da faringe para o esôfago distal, alternados
com complexos de deglutição de peristaltismo normal ou ondas de
deglutição com amplitude de contração menor que 30 mmHg em pelo
menos 30% dos complexos de deglutição; aperistalse: quando havia
progressão simultânea dos complexos de deglutição no corpo esofágico
em todos os complexos estudados (100%)53.
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Esfíncter superior do esôfago:
- Comprimento total: medida da extensão total do ESE (em centímetros);
- Pressão: medida da amplitude pressórica em repouso (em milímetros de
mercúrio - mmHg) no segmento de maior pressão (média dos quatro
canais radiais). Figura 6.

FIGURA 6 - Esquema demonstrando a medida do tamanho (centímetros)
e da pressão (mmHg) do esfíncter superior do esôfago (ESE)
em cada um dos quatro canais radiais

Os grupos foram comparados entre si quanto aos diferentes
parâmetros manométricos e em relação aos dados demográficos (idade e
sexo).
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3.2.5 Análise Estatística
A análise dos dados foi realizada no Laboratório de Epidemiologia e
Estatística do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo. O software utilizado para a análise foi o
SPSS versão 13.0 para Windows.
Todas as medidas numéricas estão descritas como a média mais ou
menos um desvio padrão (±1DP).
Para comparações das médias de idade, foi usado o teste nãoparamétrico de Kruskal-Wallis.
Para avaliação na distribuição proporcional de pacientes quanto ao
sexo, foi usado um teste Binomial para verificar a igualdade em cada grupo
estudado.
O teste qui-quadrado de Pearson (estimado pelo método de Monte
Carlo) foi usado para avaliar associação entre os grupos estudados e a
frequência (proporção) de pacientes em relação à presença de:
- extensão do EIE < 2 cm;
- hipotonia acentuada do EIE (PRM < 6 mmHg);
- hipocontratilidade acentuada no segmento distal do corpo esofágico
(amplitude < 30 mmHg);
- alteração na motilidade esofágica.
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Para comparações das médias, foi usado o teste não-paramétrico de
Kruskal-Wallis e, para identificar os grupos que apresentaram diferenças
significativas

no

teste

de

Kruskal-Wallis,

aplicaram-se

testes

de

comparações múltiplas de Bonferroni. Foram usados para as comparações
das medidas:
- extensão total do EIE;
- pressão respiratória média do EIE;
- amplitude de contração nos segmentos proximal e distal do corpo
esofágico.
Para os testes qui-quadrado de Pearson (estimado pelo método de
Monte Carlo) e Kruskal-Wallis, foi considerado um nível de rejeição para a
hipótese de nulidade (nível de significância) igual a 0,05 (5%). Para as
comparações múltiplas de Bonferroni, foi utilizado nível de significância de
5% dividido pelo número de comparações.

4 RESULTADOS

Resultados
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Dados demográficos

4.1.1. Idade: as médias de idade nos grupos de pacientes (±1DP) foi 41,5
anos (±12,0) no grupo SE; 47,0 anos (±14,1) no grupo EE; 47,3 anos (±15,3)
no grupo BC e 48,5 anos (±16,0) no grupo BL (figura 7).

60 60
Idade (anos)

Idade (anos)

80 80

40 40

20 20

238

SE (41,3)

SE

ER (46,9)

EE

BC (47,3)

BC

BL (48,4)

BL

FIGURA 7 - Médias de idade nos quatro grupos estudados: SE (sem
esofagite), EE (esofagite erosiva), BC (esôfago de Barrett
curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Os grupos estudados foram semelhantes em relação à média de
idade (p = 0,157).
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4.1.2. Sexo: a distribuição dos pacientes quanto ao sexo foi 30,3% do sexo
masculino e 69,7% do sexo feminino no grupo SE; 41,3% do sexo masculino
e 58,7% do sexo feminino no grupo EE; 65,3% do sexo masculino e 34,7%
do sexo feminino no grupo BC e 71,4% do sexo masculino e 28,6% do sexo
feminino no grupo BL (figura 8).

FIGURA 8: Distribuição dos pacientes quanto ao sexo nos quatro grupos
estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC
(esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Observou-se maior percentual de pacientes do sexo masculino nos
grupos BC (p=0,003) e BL (p=0,008) e predomínio do grupo feminino nos
grupos SE e EE (p<0,001).
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Manometria esofágica

4.2.1. Esfíncter inferior do esôfago
Comprimento total: o comprimento total do EIE foi em média (±1DP) 3,9 cm
(±0,9) no grupo SE; 3,3 cm (±0,9) no grupo EE; 3,4cm (±1,2) no grupo BC e
3,1cm (±1,3) no grupo com BL (figura 9).

Comprimento Total do Esfincter Inferior do Esofago

Comprimento total do EIE (cm)

6

159
6

5

5

4

4

3

3

2

1

2

80

150

EE

BC (3,4)

1

SE

SE (3,9)

ER (3,3)

BC

BL

BL (3,1)

FIGURA 9 - Média do comprimento total do EIE (em cm) nos quatro grupos
estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC
(esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Pela correlação de Bonferroni, observou-se que o grupo SE
apresentou um tamanho médio maior quando comparado aos demais
grupos: EE (p=0,012), BC (p=0,047) e BL (p=0,016). Comparando-se os
grupos EE e BC (p=0,623), EE e BL (p=0,428) e BC e BL (p=0,311),
observou-se que foram semelhantes entre si.
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Percentual de pacientes com alteração no comprimento do EIE: o EIE era
curto (tamanho total menor que 2 cm) em 5,4% dos pacientes do grupo EE;
9,9% do grupo BC e 11,9% do grupo BL. O grupo sem esofagite não
apresentou esta alteração (figura 10).

FIGURA 10 - Distribuição percentual dos pacientes com comprimento total
do EIE maior que 2 cm e menor que 2 cm nos quatro grupos
estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC
(esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Os grupos que apresentaram esta alteração (EE, BC e BL) foram
semelhantes quando comparados entre si (p=0,148).
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Pressão do esfíncter inferior do esôfago: observou-se que a média da
pressão (±1DP) foi de 19,9 mmHg (±7,3) no grupo SE; 13,4 mmHg (±7,9) no
grupo EE; 12,6 mmHg (±6,8) no grupo BC e 9,6 mmHg (±5,8) no grupo BL
(figura 11).
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SE

ER (13,4)
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FIGURA 11 - Média da pressão respiratória média (PRM) do EIE (em
mmHg) nos quatro grupos estudados: SE (sem esofagite), EE
(esofagite erosiva), BC (esôfago de Barrett curto) e BL
(esôfago de Barrett longo)

Observou-se diferença significativa entre os grupos estudados
(p=0,000). Pela correlação múltipla de Bonferroni, o grupo SE apresentou
valor médio maior em relação aos demais grupos (p=0,000). Os grupos EE e
BC foram semelhantes quando comparados entre si (p=0,653).
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Percentual de pacientes com hipotonia acentuada do EIE (PRM < 6 mmHg):
a presença de hipotonia acentuada do EIE foi de 10,9% no grupo EE; 8,9%
no grupo BC e 30,9% no grupo BL. O grupo sem esofagite não apresentou
esta alteração (figura 12).

FIGURA 12 - Distribuição percentual dos pacientes com hipotonia
acentuada do EIE (PRM < 6 mmHg) nos quatro grupos
estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC
(esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Observou-se diferença significativa (p=0,000) entre os grupos.

Foi observado que o grupo BL apresentou maior percentual de
hipotonia quando comparado aos grupos EE (p=0,006) e BC (p=0,001). Os
grupos EE e BC foram semelhantes quando comparados entre si (p=0,809).
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4.2.2. Corpo Esofágico
Amplitude de contração do segmento proximal: a média (±1DP) da amplitude
de contração do complexo de deglutição (localizado a 18 cm acima do EIE)
foi de 56,5 mmHg (±18,4) no grupo SE; 51,8 mmHg (±18,0) no grupo com
EE; 52,6 mmHg (±18,6) no grupo BC e 46,5 mmHg (±19,5) no grupo BL
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proximal do corpo esofágico

(figura 13).
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FIGURA 13 - Média de amplitude de contração no segmento proximal do
Corpo Esofágico (em mmHg) nos quatro grupos estudados:
SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC (esôfago de
Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,103).
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Amplitude de contração do segmento distal: a média (±1DP) da amplitude de
contração do complexo de deglutição (localizado a 3 cm acima do EIE) foi de
116,1 mmHg (±41,0) no grupo SE; 92,4 mmHg (±48,0) no grupo EE; 74,2

300,0300,0
Amplitude do Segmento Distal do Corpo Esofágico

Amplitude de contração no segmento
distal do corpo esofágico

mmHg (±31,9) no grupo BC e 69,6 mmHg (±35,3) no grupo BL (figura 14).
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FIGURA 14 - Média de amplitude de contração no segmento distal do Corpo
Esofágico (em mmHg) nos quatro grupos estudados: SE (sem
esofagite), EE (esofagite erosiva), BC (esôfago de Barrett
curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Foi observada diferença significativa entre os grupos (p<0,001). Na
correlação múltipla de Bonferroni, o grupo SE apresentou amplitude de
contração

no

segmento

distal,

significativamente

superior

quando

comparado aos grupos EE (p=0,001), BC (p<0,001) e BL (p<0,001). O grupo
EE apresentou amplitude de contração no segmento distal significativamente
superior quando comparado aos grupos BC (p=0,006) e BL (p=0,016). Os
grupos BC e BL foram semelhantes quando comparados entre si (p=0,658).
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Percentual de hipocontratilidade acentuada do segmento distal do corpo
esofágico

(amplitude

abaixo

de

30

mmHg):

o

percentual

de

hipocontratilidade acentuada foi de 1,1% no grupo EE; 4,9% no grupo BC e
14,3% no grupo BL (figura 15).

FIGURA 15 - Distribuição percentual de pacientes com hipocontratilidade
acentuada do segmento distal do corpo esofágico (amplitude
< 30 mmHg) nos quatro grupos estudados: SE (sem
esofagite), EE (esofagite erosiva), BC (esôfago de Barrett
curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Observou-se diferença significativa entre os grupos (p=0,004).
Comparando-se os grupos que apresentaram hipocontratilidade acentuada,
o grupo BL apresentou maior percentual quando comparado ao grupo EE
(p=0,003). Não houve diferença entre os grupos EE e BC (p=0,214) e BC e
BL (p=0,081).
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Avaliação do peristaltismo esofágico: observou-se peristaltismo normal em
percentual expressivo de pacientes em todos os grupos estudados
(SE=100%, EE=97%, BC=94,1% e BL=83,3%). Esta alteração ocorreu em
3,0% no grupo EE; 5,9% no grupo BC e 16,7% no grupo BL. No grupo SE
não houve alteração no peristaltismo esofágico. (figura 16).

FIGURA 16 - Distribuição do percentual de alteração no peristaltismo
esofágico nos quatro grupos estudados: SE (sem esofagite),
EE (esofagite erosiva), BC (esôfago de Barrett curto) e BL
(esôfago de Barrett longo)

Comparando-se

os

grupos

que

apresentaram

alteração

do

peristaltismo esofágico, o grupo BL apresentou maior percentual quando
comparado ao grupo EE (p=0,011). Não houve diferença entre os grupos EE
e BC (p=0,496) e BC e BL (p=0,065).
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4.2.3. Esfíncter superior do esôfago (ESE):

Comprimento total: a média do tamanho (±1DP) foi 2,7 cm (±0,6) no grupo
SE; 2,8 cm (±0,7) no grupo EE; 2,8 cm (±0,6) no grupo BC e 2,7 cm (±0,7)
no grupo BL (figura 17).
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FIGURA 17 - Média do comprimento total do ESE (em cm) nos quatro
grupos estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva),
BC (esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Não houve diferença entre os grupos (p=0,983).
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Pressão do esfíncter superior do esôfago: observou-se média da pressão
(±1DP) do ESE de 56,2 mmHg (±23,5) no grupo SE; 69,3 mmHg (±30,3) no
grupo EE; 77,1 mmHg (±38,5) no grupo BC e 75,9 mmHg (±41,3) no grupo
BL (figura 18).

250,0
250,0

174
239

200,0
200,0

150,0
150,0

Pressão ESE

Pressão do ESE (mmHg)

256

107

199

87
32

100,0
100,0

50,050,0

0,0 0,0
SE

SE

EE

EE

BC

BC

BL

BL

FIGURA 18 - Mediana da pressão do ESE (em mmHg) nos quatro grupos
estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC
(esôfago de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo)

Observou-se diferença significativa entre os grupos (p=0,018).

Pela correlação múltipla de Bonferroni, o grupo SE apresentou valor
médio menor em relação aos grupos EE (p=0,018) e BC (p=0,002) e BL
(p=0,022). Não houve diferença entre os grupos EE e BC (p=0,206), EE e BL
(p=0,567) e BC e BL (0,705) quando comparados entre si.

5 DISCUSSÃO
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Este estudo foi realizado retrospectivamente, através da coleta de
dados dos prontuários de pacientes submetidos à manometria esofágica,
como parte da investigação clínica da doença do refluxo gastroesofágico.
Convém ressaltar que todos os dados foram coletados de livro específico de
registro de pacientes em que eram anotados de forma sistemática e idêntica
os dados referentes a todos os pacientes.
A entrevista clínica e os exames eram realizados sempre pela mesma
equipe, seguindo uma normatização adotada nos laboratórios conforme
descrito no método, o que diminui a possibilidade de divergência tanto na
coleta das características clínicas quanto na realização e interpretação dos
dados dos exames em relação à avaliação do EIE (extensão, pressão e
localização), corpo esofágico (amplitude de contração e avaliação do
peristaltismo) e ESE (extensão e pressão).
Optou-se por incluir um grupo de pacientes com suspeita clínica de
DRGE (sintomatologia típica, mas sem alteração endoscópica) como um
grupo comparativo, não como controle. Sabe-se que é difícil, sem o estudo
da pH-metria esofágica, confirmar a existência de refluxo patológico nestes
pacientes mas, Nasi (1996), Csendes et al. (2004), Koek et al. (2008),
Gutschow et al. (2008) descreveram que 30-40% dos pacientes sem
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alterações endoscópicas, mas com sintomatologia típica, apresentam refluxo
patológico quando realizam pH-metria esofágica prolongada.
Não foi incluída a realização de pH-metria esofágica, pois a intenção
era avaliar a motilidade esofágica através de manometria computadorizada
do esôfago, a fim de identificar, nos diferentes graus de agressão da mucosa
esofágica, qual a intensidade das alterações motoras que ocorrem no EIE,
no corpo esofágico e ESE e tentar relacionar se as alterações mais intensas
da mucosa esofágica são as que apresentam as alterações mais graves
nestes segmentos esofágicos.
Os pacientes com esofagite de refluxo erosiva foram agrupados,
independente do grau de acometimento da mucosa esofágica, de acordo
com a classificação de Los Angeles, já que alguns autores referem que
estas categorias podem mudar quando um mesmo paciente é estudado em
diferentes ocasiões (Fass et al., 2002; Stein et al., 2004; Fass, 2004; Pace
et al., 2004).
Em estudo realizado no Japão por Manabe et al. (2002), em que os
autores avaliaram a história natural da esofagite de refluxo através de
endoscopia digestiva em pacientes sem tratamento clínico, por um período
médio de 5,5 anos, observaram que 10,5% dos pacientes evoluíram para
graus mais intensos de inflamação e 29,5% regrediram de intensidade
espontaneamente. Na casuística estudada, pode, também, ter ocorrido
mudança na intensidade da esofagite antes da realização do estudo
endoscópico que determinou sua classificação inicial, quer pelo fenômeno
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acima assinalado ou pelo emprego de medicamentos inibidores da secreção
ácida, em algum momento da evolução do quadro clínico.
Por outro lado, decidiu-se analisar os pacientes com EB em duas
formas de apresentação: curto e longo, já que várias publicações têm
assinalado separadamente alterações motoras mais importantes nesta
última forma (Loughney et al., 1998; Campos et al., 2001; Zentilin et al.,
2002; Zaninotto et al., 2002; Zentilin et al., 2003; Pace et al., 2007), e que
as características motoras entre pacientes com EB curto e EB longo são
diferentes (Zentilin et al., 2002).
Nesta casuística, observou-se que a idade foi semelhante em todos
os grupos estudados, fato também observado por Öberg et al. (1998),
Campos et al. (2001), Zentilin et al. (2002), Meneghetti et al. (2005).
Entretanto, em alguns estudos, observa-se idade maior em pacientes com
EB (Coenraad et al., 1998; Zaninoto et al., 2002; Alonso et al., 2005).
No nosso meio, Nasi et al. (2001), analisando grupos de pacientes
com e sem esofagite de refluxo, observaram que apesar de a média de
idade ser superior na forma com esofagite (45,3 anos) em relação à
observada na forma sem esofagite (40,7 anos), não foi constatada
significância estatística nessa diferença. Oliveira et al. (2003), estudando
pacientes sem esofagite, com esofagite não erosiva e erosiva, também não
encontraram diferença significativa em relação à idade.
Pollara (1986), estudando pacientes com EB, observou dois picos de
idade: um grupo jovem, com idade em torno de 20 anos, provavelmente com
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RGE desde a infância, e outro grupo com idade mais avançada (acima de 60
anos) provavelmente com RGE de longa duração, fato este também
observado por Nigro (1997) que concluíram, nestes estudos, que o tempo
de exposição ao RGE tenha sido mais importante do que a idade.
Outrossim, Cook et al. (2005) verificaram que a distribuição da idade
é raramente apresentada ou considerada em estudos de coortes com EB e
isso impossibilita, também, qualquer análise estatística da relação entre
idade o sexo dos pacientes.
Observou-se maior percentual de pacientes do sexo masculino nos
grupos BC (61,2%) e BL (71,4%) e predomínio do feminino nos grupos SE
(69,4%) e EE (58,6%). Entretanto, Nasi et al. (2001) e Oliveira et al. (2003)
encontraram leve predomínio do sexo masculino no grupo com esofagite de
refluxo (62,2%) e do feminino no grupo sem esofagite (56,3%). Por outro
lado, Nigro (1997) observaram nítido predomínio do sexo masculino nos
pacientes com EB (60%).
Cook et al. (2005), em recente meta-análise, concluíram que a
proporção de distribuição em relação ao sexo em pacientes com esôfago de
Barrett foi 1,96/1 (masculino/feminino) com intervalo de confiança (IC) de
95%. A proporção masculino/feminino foi menor nos pacientes com esofagite
erosiva (1,57/1) e não erosiva (0,72/1), sendo que estas estimativas estavam
associadas a importante heterogeinidade nos trabalhos avaliados.
A primeira defesa contra o RGE é dada pela integridade da barreira
anti-refluxo (Manterola et al., 2000; Alonso et al., 2005). O EIE é o principal
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mecanismo desta barreira e é considerado como o fator de maior
importância na fisiopatologia da DRGE. É um segmento circular de músculo
liso adaptado para gerar zona de alta pressão no esôfago distal
(Liebermann-Meffert et al., 1979; Pandolfino et al., 2008; Goyal et al.,
2008). Possui 2,5 a 4 cm de comprimento. Apresenta uma porção localizada
no abdome e outra no canal que forma o hiato diafragmático, constituído
pelo pilar direito do diafragma, que é responsável pela pressão expiratória
final da junção esofagogástrica. A pressão basal normal de repouso do EIE
oscila entre 14 a 34 mmHg (Bremner, 2001). Alterações na estrutura e
função da junção esofagogástrica e do EIE podem predispor ao surgimento
da DRGE (Kahrilas et al., 2003; Singh Sidhu et al., 2008).
O EIE é considerado defeituoso quando apresenta as seguintes
características: pressão de repouso menor do que 6 mmHg e extensão total
menor do que 2 cm (Rakic et al., 1997; DeMeester et al., 1999; Alonso et
al., 2005).
Nesta casuística, a pressão do EIE, medida pela pressão respiratória
média (PRM), observou-se que o grupo sem esofagite apresentou valor
médio maior em relação aos demais grupos e que o grupo BL apresentou
valor médio menor em relação aos grupos EE e BC. Já os grupos EE e BC
foram semelhantes entre si. Isto indica que o grupo BL apresenta menor
pressão e com isto maior comprometimento da contenção do RGE.
Avaliando o percentual de pacientes com hipotonia acentuada do EIE
(PRM < 6 mmHg) como indicativo de maior comprometimento do sistema de
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contensão do RGE, observou-se que o grupo SE não apresentou esta
alteração e que o grupo BL apresentou maior percentual de hipotonia
(30,9%) quando comparados aos grupos EE (10,9%) e BC (8,9%), sem
diferença entre estes dois últimos.
O mesmo fato foi também caracterizado por Clark et al. (1997) que
identificaram alterações funcionais no EIE em pacientes com esofagite
erosiva BC e BL em relação ao percentual de pressão menor que 6 mmHg
que foi respectivamente 25%, 43% e 73% quando comparados a um grupo
controle.
Já Zentilin et al. (2002), estudando pacientes com esofagite erosiva,
BC e BL e comparando-os a um grupo controle sem esofagite, observaram
que a pressão de repouso do EIE foi significativamente menor nestes três
grupos, e semelhantes quando comparados entre si.
Por outro lado, Oh et al. (2006) demonstraram que uma maior
exposição do esôfago ao refluxo de ácido e bile propicia o aparecimento de
EB. Esta composição do refluxo estava também associada à redução
significativa da pressão e extensão do EIE e redução da amplitude de
contração do corpo esofágico. A presença de hipotonia acentuada (< 6
mmHg) e extensão menor que 2 cm foi três vezes mais frequente em
pacientes com refluxo ácido e cinco vezes mais nos pacientes com refluxo
de bile e ácido.
A extensão do EIE foi significativamente maior no grupo SE em
relação aos demais grupos. Os grupos EE, BC e BL foram semelhantes
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quando comparados entre si. Estudou-se também o percentual de pacientes
que apresentaram extensão do EIE menor que 2 cm, como um indicador de
maior comprometimento da barreira anti-refluxo. Observou-se que, apesar
da alteração estar presente em maior percentual no grupo BL não houve
diferença estatística em relação aos grupos BC e EE. O grupo sem esofagite
não apresentou esta alteração.
Clark et al. (1997) identificaram percentual de extensão do EIE menor
do que 2 cm em 18% no grupo com esofagite erosiva, 27% no BC e 61% no
BL. Estas alterações são maiores do que as observadas na presente
casuística, talvez, por conta da metodologia por eles empregada em que os
autores utilizaram cateter com apenas um canal para registro da pressão e
localização do EIE.
Verifica-se, portanto, que há nítida associação entre alteração de
pressão e extensão do EIE e lesão da mucosa esofágica, especialmente em
relação ao esôfago de Barrett longo. Esse fato também foi observado por
outros autores (Öberg et al., 1998; Csendes et al., 2002; Zentilin et al.,
2002; Oliveira et al., 2003; Oh et al., 2005; Alonso et al., 2005; Meneghetti
et al., 2005).
Em relação ao esfíncter superior do esôfago (ESE), não houve
diferença entre os grupos estudados quanto à sua extensão total. Entretanto,
em relação à pressão, observou-se que houve diferença entre os grupos. O
grupo sem esofagite apresentou pressão menor em relação aos grupos EE,
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BC e BL. Estes três grupos tiveram pressão média maior e foram
semelhantes quando comparados entre si.
Segundo Tagliarini et al. (2001) e Szczesniak et al. (2008), o
aumento de pressão nos grupos com acometimento da mucosa esofágica
estaria relacionado à defesa do ESE contra o RGE para a faringe e vias
aéreas. Isso ocorreria devido a contrações reflexas do esfíncter, causando
aumento da pressão durante os episódios de RGE. Torrico et al. (2000),
avaliando a relação entre refluxo e pressão do ESE, verificaram que a
distensão esofágica causada por um episódio de RGE estava associado ao
aumento da pressão de repouso do ESE em pelo menos 5 mmHg.
Em nosso meio, Oliveira et al. (2003) também demonstraram que
pacientes com esofagite de refluxo apresentaram uma pressão de repouso
do ESE superior aos pacientes com esofagite não-erosiva ou sem esofagite,
entretanto a diferença não foi significativa.
O clareamento esofágico é dependente de vários fatores como a
quantidade do material refluído, produção e capacidade de neutralização da
saliva, posição do paciente em relação à gravidade (supina ou ortostática) e,
principalmente, do peristaltismo esofágico.
A atividade motora do corpo esofágico é um importante fator de
propulsão do bolo alimentar deglutido para dentro do estômago. Estudo
manométrico associado à videofluoroscopia demonstrou que complexos de
deglutição não peristálticos ou com amplitude de contração no segmento
distal do corpo esofágico inferior a 30 mmHg não seriam eficientes na
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completa oclusão do lúmen esofágico e no completo esvaziamento do bolo
líquido (contraste), sugerindo que estas alterações levariam a um ineficiente
clareamento esofágico (Kahrilas et al., 1988).
Contrações esofágicas com amplitudes abaixo de 30 mmHg ou
aperistálticas seriam inefetivas para um adequado clareamento esofágico
(Stein et al., 2004). Tais parâmetros foram utilizados na metodologia do
presente estudo.
Entretanto, na avaliação do corpo esofágico, as médias de amplitude
de contração no segmento proximal (medido a 18 cm acima do EIE),
constituído principalmente por musculatura estriada, foram normais em todos
os grupos estudados e semelhantes quando comparados entre si.
Dantas et al. (2002, 2006), em estudos semelhantes, comparando
pacientes com esofagite intensa, moderada e sem esofagite, descreveram
que a 2 cm e 7 cm abaixo do ESE, ou seja, no segmento proximal do corpo
esofágico, não houve diferença na amplitude de contração entre os grupos
estudados. Esses dados sugerem que o comprometimento causado pelo
RGE localiza-se no segmento mais distal do esôfago onde a exposição ao
material refluído é mais intensa.
No segmento distal (medido a 3 cm acima do EIE) verificou-se que a
média da amplitude de contração do grupo SE foi superior quando
comparado aos grupos EE, BC e BL. Por outro lado, o grupo EE apresentou
amplitude de contração significativamente superior quando comparado aos
grupos BC e BL, e estes foram semelhantes quando comparados entre si.
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Praticamente não se observou hipocontratilidade nos gruppos SE e EE, fato
também observado por Dantas et al. (2006).
Deve-se considerar, entretanto, que as deglutições foram realizadas
com água (em bolus) e em posição supina. Sabe-se que pode haver uma
variação nas amplitudes de contração e peristaltismo em resposta às
deglutições com água, mas as dez deglutições realizadas durante o exame
de manometria têm sido aceitas como mínimo necessário para uma
adequada avaliação (Jalil et al., 2004).
Outros estudos mostraram que os valores de amplitude de contração
podem mudar se o paciente ingerir alimentos mais sólidos, o que ocorre
durante a alimentação, fato este verificado por estudo utilizando manometria
ambulatorial de 24 horas (Howard et al., 1989; Allen et al., 1992; Stein et
al., 2004).
Alterações no peristaltismo esofágico associadas à esofagite de
refluxo são descritas há muito tempo por um grande número de autores
(Pinotti et al., 1983; Cecconello et al., 1986), mas com metodologia de
estudo diferente da atual, principalmente em relação às sondas e sistema de
perfusão das mesmas.
Contrações não propagadas, de baixa amplitude (pressão inferior a 30
mmHg) ou simultâneas, o que define a atividade motora ineficaz do corpo
esofágico (AMI), comprometem o mecanismo de depuração esofágica
(Kahrilas et al., 1988; Spechler, Castell, 2001; Simrém, 2003; Stein et al.,
2004; Lemme et al., 2005).
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Leite et al. (1997) observaram que pacientes com diminuição
acentuada da amplitude de contração no esôfago distal (< 30 mmHg),
presente na motilidade do esôfago ineficaz, ocorre em 10% dos indivíduos
normais e em 56% dos doentes com esofagite de refluxo e, ainda, estes
doentes têm aumento do tempo total de exposição do esôfago ao ácido e
dificuldade de clareamento quando comparados com indivíduos com
motilidade esofágica normal. Por outro lado, Oh et al. (2005) verificaram
também que contrações esofágicas com amplitude muito baixa foram
encontradas não só em pacientes com exposição ácida no esôfago distal,
mas também naqueles com refluxo de ácido e bile.
Barham et al. (1995); Rakic et al. (1997) e Manterola et al. (2000)
observaram que o tempo de exposição ao ácido muito elevado foi
encontrado em doentes com alterações importantes na amplitude de
contração do corpo esofágico associado com hipotonia acentuada do EIE.
Entretanto, em pacientes com EIE com pressão normal e RGE não
encontraram esofagite intensa mesmo com alterações na contratilidade do
corpo esofágico. Isto está de acordo com o observado em pacientes com
acalasia em que, mesmo com clareamento esofágico alterado, mas com EIE
competente, a esofagite só se instala após alteração do EIE por miotomia ou
dilatação (Stein et al., 1992; Rakic et al.,1997).
No

presente

estudo,

observou-se

que

os

percentuais

de

hipocontratilidade acentuada (amplitude abaixo de 30 mmHg) e de alteração
do peristaltismo esofágico foram praticamente encontrados apenas nos
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foi

significativamente maior do que no grupo EE, conforme também observado
por Rakic et al. (1997) e Meneghetti et al. (2005).
Iwakiri et al. (2003), comparando pacientes com EB, esofagite
moderada, esofagite intensa e um grupo controle com voluntários normais,
concluíram que os valores da amplitude das ondas de contração do esôfago
distal eram significativamente menores nos grupos com EB e esofagite
intensa. Houve também maior prevalência de alterações no peristaltismo
primário no grupo com EB. Coenraad et al. (1998) também observaram que
os pacientes com esofagite intensa (graus III e IV da classificação de
Savary-Miller) apresentavam alterações importantes na amplitude de
contração do esôfago distal.
Zentilin et al. (2002), avaliando o peristaltismo esofágico entre
pacientes com esofagite de refluxo com BC, BL e um grupo controle sem
esofagite, descreveram que o percentual de ondas não conduzidas foi
significantemente maior nos grupos com alteração da mucosa esofágica em
relação ao grupo controle, mas não houve diferença entre os três grupos
com esofagite, BC e BL. Mas Loughney et al. (1998) e Zaninotto et al.
(2002), comparando pacientes com BC e BL, encontraram maiores
alterações motoras nas formas mais extensas. Pacientes com BC
apresentaram percentual de dismotilidade intermediário entre o grupo com
esofagite erosiva e o grupo com BL.
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O comprometimento da motilidade esofágica é um achado comum em
pacientes com DRGE. Há discussões na literatura se a hipocontratilidade no
segmento distal do corpo esofágico ou alterações no peristaltismo esofágico
seriam distúrbios primários ou ocorreriam secundariamente às alterações na
mucosa esofágica, decorrentes do RGE (Kahrilas et al., 1986, Kahrilas et
al., 1988, Holloway, 2000; Shih-Chi et al., 2002; Goyal et al., 2008).
Para Shih-Chi et al. (2002), mais da metade dos pacientes com
DRGE tem alteração do peristaltismo esofágico, sendo estes os que
apresentam maior refluxo e pior clareamento esofágico. Verificaram,
também, que essas alterações ocorrem em pacientes sem esofagite,
sugerindo que seriam um distúrbio primário, podendo assim, serem
consideradas como uma entidade específica. Para outros autores as
mesmas

alterações

parecem

ser

irreversíveis

com

tratamento

medicamentoso ou cirúrgico, sugerindo que elas seriam a causa e não a
consequência da exposição prolongada do esôfago ao refluxo do conteúdo
gástrico (Johansson et al., 1988; Baldi et al., 1988; Allen et al., 1990;
Timmer et al., 1994).
Por outro lado, tem sido demonstrado que a diminuição na contração
esofágica raramente ocorre sem a presença de inflamação na mucosa
esofágica (Stein et al., 1990).
No presente estudo, apenas os grupos com alteração na mucosa
esofágica (EE, BC e BL) apresentaram alterações no peristaltismo
esofágico. Houve relação entre a frequência destas alterações e a
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intensidade de agressão da mucosa, havendo maior percentual de
acometimento no grupo BL. Este fato coincide com o observado por
Meneguetti et al. (2005) que, ao estudar 827 pacientes com DRGE,
observaram que as alterações eram progressivas entre os grupos, sem
esofagite, esofagite erosiva e esôfago de Barrett, com maior diferença entre
o primeiro e o último grupo.
Da mesma forma, Chrysos et al. (2003), estudando 147 pacientes
com DRGE, observaram maior freqüência e intensidade de alterações no
corpo esofágico no grupo de pacientes com maior intensidade de lesão na
mucosa esofágica.
Em estudos experimentais em animais também verificou-se que há
uma relação direta entre perda da função motora esofágica e intensidade da
esofagite de refluxo (Henderson et al., 1972; Shirazi et al., 1989). A
exposição do esôfago ao ácido e à bile determinou reação inflamatória que
se estendia até a muscular própria, resultando em hipocontratilidade e
encurtamento do esôfago. Essas observações sugerem que o evento
primário é o RGE e que este altera ainda mais a barreira anti-refluxo,
aumentando a exposição do esôfago ao ácido em um ciclo vicioso.
A explicação alternativa de que alterações motoras seriam primárias e
resultariam em esofagite de refluxo com suas complicações como o EB não
parece provável pelos dados desta pesquisa. Alterações funcionais foram
pouco comuns no grupo com ausência de esofagite ao estudo endoscópico
e mais frequentes e intensas em pacientes com EB. Por outro lado, ficaria
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difícil explicar por que boa parte dos doentes com esofagite de refluxo e EB
não apresentaram alterações motoras, se realmente estas fossem primárias.
Estes achados sugerem ainda que o processo inflamatório decorrente
do RGE se estende além da mucosa, até a camada muscular,
comprometendo a motilidade esofágica de vários pacientes, mas não em
todos. Assim, o tratamento clínico ou cirúrgico diminuiria o processo
inflamatório da mucosa esofágica, mas não a alteração na função motora
esofágica já comprometida, conforme citado anteriormente. Isso também
explicaria por que os resultados do tratamento cirúrgico de pacientes com
EB são piores do que nos pacientes com esofagite erosiva (Csendes et al.,
1998).
Finalmente, deve-se também assinalar que os pacientes foram
estudados apenas uma única vez, de tal forma que as alterações
manométricas observadas podem ter representado apenas um momento da
história clínica de cada um deles. Conforme referido por Pace et al. (2007),
os pacientes com DRGE devem ser considerados como um grande
espectro, no qual é possível ocorrer progressão e regressão entre os
diferentes graus de classificação de esofagite. Esse espectro também não
quer dizer que todos os pacientes vão evoluir para os vários graus de
intensidade da esofagite, mas pode-se dizer que sem tratamento adequado,
casos não complicados podem evoluir para esofagite intensa ou esôfago de
Barrett de forma irreversível (Pollara, 1986; Fullard et al., 2006).

6 CONCLUSÕES
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Os doentes com sintomas típicos de refluxo gastroesofágico, mas
sem esofagite ao estudo endoscópico, não apresentaram comprometimento
da função motora esofágica.
Aqueles com esofagite de refluxo e esôfago de Barrett curto tiveram
comprometimento da função motora esofágica intermediárias entre os
pacientes sem esofagite e com esôfago de Barrett longo.
As alterações mais intensas na motilidade esofágica e EIE foram mais
observadas no grupo com esôfago de Barrett longo.
Esses fatos sugerem que as alterações motoras do esôfago surgem
como consequência do comprometimento da mucosa esofágica causada por
refluxo gastroesofágico.

7 ANEXOS
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Anexo I: distribuição das variáveis manométricas analisadas nos quatro
grupos estudados: SE (sem esofagite), EE (esofagite erosiva), BC (esôfago
de Barrett curto) e BL (esôfago de Barrett longo). CT EIE: comprimento total
do EIE; CT ESE: comprimento total do ESE; PRM: pressão respiratória
média; EIE: esfíncter inferior do esôfago; ESE: esfíncter superir do esôfago.
*p = significativo

Grupos de pacientes

SE

EE

BC

BL

Média CT do EIE (cm)

3,9*
(±0,9)

3,3
(±0,9)

3,4
(±1,2)

3,1
(±1,3)

% CT EIE < 2

0%

5,4%

9,9%

11,9*%

Pressão do EIE (PRM - mmHg)

19,9 *
(±7,3)

13,4
(±7,9)

12,6
(±6,8)

9,6
(±5,8)

% PRM < 6 mmHg

0%

10,9%

8,9%

30,9%*

Média amplitude de contração no
corpo esofágico proximal (mmHg)

56,5
(±18,4)

51,8
(±18,0)

52,6
(±18,6)

46,5
(±19,5)

Média amplitude de contração no
corpo esofágico distal (mmHg)

116,1*
(±41,0)

92,4
(±48,0)

74,2
(±31,9)

69,6
(±35,3)

% Hipocontratilidade acentuada no corpo
esofágico distal (< 30 mmHg)

0%

1,1%

4,9%

14,3%*

% Alteração no peristaltismo esofágico

0%

3,0%

5,9%

16,7%*

Média CT ESE (cm)

2,7 cm
(±0,6)

2,8 cm
(±0,7)

2,8 cm
(±0,6)

2,7 cm
(±0,7)

Pressão ESE (mmHg)

56,2*
(±38,5)

69,3
(±30,3)

77,1
(±38,5)

75,9
(±41,3)

Variáveis
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APÊNDICES

Apêndices

Apêndice I: aprovação do trabalho na comissão ético-científica

Apêndices

Apêndice II: descrição das variáveis analisadas no grupo SE (sem
esofagite). EDA: endoscopia digestiva alta; EIE: esfíncter inferior do esôfago;
CT EIE: comprimento total do EIE; PRM: pressão respiratória média
(mmHg); Hipot. Ac. EIE: hipotonia acentuada do EIE (<6mmHg); CPrx: corpo
esofágico proximal (mmHg); CDis: corpo esofágico distal (mmHg);; Hipoc. ac
Dis: hipocontratilidade acentuada do corpo esofágico distal (<30mmHg);
Motilidade: avaliação do peristaltismo esofágico; CT ESE: comprimento total
do ESE; ESE: esfíncter superir do esôfago.

Apêndices

Apêndice III: descrição das variáveis analisadas no grupo EE (esofagite
erosiva). EDA: endoscopia digestiva alta; EIE: esfíncter inferior do esôfago;
CT EIE: comprimento total do EIE; PRM: pressão respiratória média
(mmHg); Hipot. Ac. EIE: hipotonia acentuada do EIE (<6mmHg); CPrx: corpo
esofágico proximal (mmHg); CDis: corpo esofágico distal (mmHg);; Hipoc. ac
Dis: hipocontratilidade acentuada do corpo esofágico distal (<30mmHg);
Motilidade: avaliação do peristaltismo esofágico; CT ESE: comprimento total
do ESE; ESE: esfíncter superir do esôfago.

Apêndices

Apêndice IV: descrição das variáveis analisadas no grupo BC (Barrett
curto). EDA: endoscopia digestiva alta; EIE: esfíncter inferior do esôfago; CT
EIE: comprimento total do EIE; PRM: pressão respiratória média (mmHg);
Hipot. Ac. EIE: hipotonia acentuada do EIE (<6mmHg); CPrx: corpo
esofágico proximal (mmHg); CDis: corpo esofágico distal (mmHg);; Hipoc. ac
Dis: hipocontratilidade acentuada do corpo esofágico distal (<30mmHg);
Motilidade: avaliação do peristaltismo esofágico; CT ESE: comprimento total
do ESE; ESE: esfíncter superir do esôfago.

Apêndices

Apêndice V: descrição das variáveis analisadas no grupo BL (Barrett
longo). EDA: endoscopia digestiva alta; EIE: esfíncter inferior do esôfago; CT
EIE: comprimento total do EIE; PRM: pressão respiratória média (mmHg);
Hipot. Ac. EIE: hipotonia acentuada do EIE (<6mmHg); CPrx: corpo
esofágico proximal (mmHg); CDis: corpo esofágico distal (mmHg);; Hipoc. ac
Dis: hipocontratilidade acentuada do corpo esofágico distal (<30mmHg);
Motilidade: avaliação do peristaltismo esofágico; CT ESE: comprimento total
do ESE; ESE: esfíncter superir do esôfago.

