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INTRODUÇÃO: 

 O esôfago de Barrett (EB) é uma 

condição patológica adquirida, 

principalmente em pacientes que 

apresentam a Doença do Refluxo 

Gastroesofágico (DRGE), como uma 

resposta adaptativa à agressão 

constante do ácido estomacal 

(RODRIGUES, 2004). Nessa condição, 

ocorre uma substituição incomum do 

epitélio escamoso da mucosa esofágica, 

por epitélio colunar glandular com o 

surgimento de células caliciformes, 

típicas do intestino delgado e da 

traqueia, recebendo o nome de 

metaplasia intestinal e caracterizando o 

Epitélio de Barrett.  

Segundo Volkweis (2008), até 3% 

da população ocidental pode 

desenvolver EB. No Brasil, esse número 

seria aproximadamente até 6,3 milhões 

de pessoas. Como descrito em trabalhos 

anteriores, a prevalência do EB aumenta 

com a idade e é mais encontrada no 

sexo masculino e na etinia branca. O 

diagnóstico dessa doença se dá após a 

identificação endoscópica (Figura 1) de 

uma extensão de mucosa de coloração 

salmão no esôfago tubular, e confirmado 

através das análises histopatológicas 

que identifiquem o epitélio colunar 

especializado com células caliciformes 

(Figura 2).  Para o reconhecimento 

endoscópico e classificação da extensão 

da metaplasia, foi desenvolvido um 

Sistema de Classificação de Praga, que 

classifica a extensão máxima da 

metaplasia circunferencial em C e a 

extensão máxima em forma de linguetas 

em M (SHARMA et al, 2006). Além 

disso, uma classificação mais antiga 

separava os pacientes em duas 

categorias: Barrett curto (BC), cuja 

extensão é inferior a 3 cm e Barrett longo 

(BL), cuja extensão é superior a 3 cm.  

Figura 1 – Identificação endoscópica de 

Esôfago de Barrett 

 
Fonte: Yantiss, et al, 2016 
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Figura 2 – Confirmação histopatológica do 

Epitélio de Barrett 

 
Fonte: Yantiss, et al, 2016.  

 Apesar de haver poucos sintomas 

referidos, os pacientes geralmente queixam-

se de sintomas associados à DRGE 

persistente, como regurgitação e pirose. O 

Esôfago de Barrett é um fator de risco para o 

desenvolvimento de adenocarcinoma de 

esôfago. Dessa forma, segundo Rodrigues 

(2004) por ser uma condição pré-maligna, é 

essencial que o médico faça um 

acompanhamento frequente para identificar a 

presença de displasia, sendo considerada o 

principal marcador biológico do 

adenocarcinoma, que precede o 

aparecimento da neoplasia em nível 

macroscópico.   

Atualmente, o tratamento para o 

esôfago de Barrett é o mesmo que para a 

Doença do Refluxo Gastroesofágico, visando 

diminuir o refluxo e o contato da mucosa 

esofágica com o ácido estomacal. A escolha 

pelo protocolo de tratamento mais adequado 

varia de acordo com cada paciente, podendo 

ser comportamental, farmacológico ou 

cirúrgico. O tratamento clínico visa o alívio dos 

sintomas, minimizando a agressão do ácido 

clorídrico do suco gástrico e envolve medidas 

comportamentais e farmacológicas. As 

medidas comportamentais incluem a elevação 

da cabeceira da cama, a moderação da 

ingestão de alimentos que sejam gordurosos 

e cítricos e de bebidas alcoólicas e 

cafeinadas, a redução ou cessação do fumo, 

a redução do peso corporal, entre outras. 

Contudo, nos últimos anos, essas 

recomendações estão sendo contestadas e 

torna-se essencial maiores pesquisas e 

respaldo científico para determiná-las.  

Já as medidas farmacológicas 

envolvem o uso de inibidores de bomba 

protônica (IBP) que aliviam os sintomas do 

refluxo e cicatrizam a esofagite, como é o caso 

do omeprazol. Após a retirada da medicação, 

os sintomas retornam e por isso o tratamento 

farmacológico conta com a administração 

crônica do IBP (Henry, 2014). Ainda segundo 

Henry (2014), em pacientes com EB curto e 

assintomáticos, aconselha-se manter a 

conduta farmacológica, principalmente sendo 

idosos. Já em pacientes com EB longo, 

principalmente nos jovens, é aconselhável a 

conduta cirúrgica pois a chance de 

progressão para câncer é maior.  

Assim, em formas complicadas da 

DRGE, como o esôfago de Barrett, há maior 

indicação da cirurgia, visando diminuir o risco 

de evolução para o adenocarcinoma de 

esôfago (NASI et al, 2006). Uma alternativa 

terapêutica proposta aos pacientes com 

DRGE e EB que não tem controle adequado 

dos sintomas durante o tratamento clínico é a 

fundoplicatura laparoscópica pela técnica de 

Nissen (FLN), em que o esôfago é envolvido 

em 360° pelo fundo gástrico, formando uma 

válvula anti-refluxo. Essa válvula criada com o 

fundo gástrico corrige o defeito anatômico 

pois reduz a hérnia por deslizamento e 

também restaura a competência do esfíncter 

inferior do esôfago. O estudo publicado por 

Falcão et al (2020) mostra que houve 

diminuição da extensão do esôfago de Barrett 

em pacientes que fizeram a fundoplicatura 

laparoscópica de Nissen, melhorando a 

pressão de repouso do esfíncter esofágico 

inferior e a amplitude da contração esofágica 

distal. Além disso, segundo a Federação 

Brasileira de Gastroenterologia, pacientes 

com esôfago de Barrett têm regressão em 

33% após a cirurgia, e em 18 meses é notável 

a regressão da displasia para esôfago de 

Barrett em 93,8% que é superior à obtida com 

tratamento com IBP que é 63,2%. Segundo 

Henry (2014), além da técnica de Nissen, há 

também a fundoplicatura parcial (Toupet) e a 

mista. É essencial destacar, também, que 
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vários fatores devem ser considerados antes 

de decidir pela cirurgia, como idade, extensão 

da lesão e presença e grau de displasia. 

Sabendo que ainda não há consenso 

sobre a melhor conduta e entendendo que há 

muitos resultados satisfatórios e significativo 

aumento da qualidade de vida em pacientes 

que passaram pelo tratamento cirúrgico, esse 

projeto visa analisar o prognóstico dessa 

população já diagnosticada no Gastrocentro 

da UNICAMP.  

METODOLOGIA: 

1. CARACTERIZAÇÃO DO 

ESTUDO 

 Trata-se de um estudo 

retrospectivo descritivo, do tipo 

transversal, com abordagem quantitativa 

e qualitativa dos dados. 

2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E 

EXCLUSÃO 

 Foram selecionados todos os 

pacientes que tiveram confirmação 

prévia do diagnóstico de Esôfago de 

Barrett que foram submetidos à 

Endoscopia Digestiva Alta e à análise 

histopatológica, do período de 01 de 

janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 

2019. De acordo com o CEP (Comitê de 

Ética em Pesquisa), foi necessária a 

solicitação do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido) de 

cada paciente. Por conta disso, essa 

população de estudo não pode ser a 

mesma do projeto anterior - “Prevalência 

do epitélio de Barrett em pacientes com 

refluxo gastroesofágico submetidos à 

endoscopia digestiva alta no 

gastrocentro da UNICAMP” - analisado 

pela bolsista e pelo orientador na quota 

2020/2021 da PIBIC. Foram excluídas 

da amostra os pacientes que não 

autorizaram o uso do prontuário, aqueles 

com quem não foi possível realizar o 

contato e aqueles que faleceram. Por 

conta disso, a população de estudo foi 

reduzida a 21 pacientes que aprovaram 

o TCLE e 15 pacientes que responderam 

todas as questões do formulário online 

disponibilizado.  

3. INSTRUMENTO 

A coleta de dados foi realizada através 

da solicitação dos prontuários médicos 

autorizados pelo TCLE junto à Disciplina de 

Moléstias do Aparelho Digestivo e ao Serviço 

de Arquivo Médico (SAM) do HC da 

UNICAMP, para checagem e montagem dos 

perfis. Posteriormente, foram analisadas as 

endoscopias e a biópsia disponíveis no Portal 

de Sistemas do Hospital de clínicas da 

UNICAMP, através do 

site:  http://vmsist3.hc.unicamp.br/portal/. 

Além disso, foi utilizado um formulário online 

com perguntas a respeito dos sintomas dos 

pacientes e realizada a elaboração de 

gráficos. Esse formulário online permitiu a 

análise do prognóstico de cada conduta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Analisou-se o prontuário de 21 

pacientes que aprovaram o TCLE, 

encontrando uma prevalência de 

tratamento cirúrgico em 38,1% e de 

tratamento farmacológico em 61,9% dos 

pacientes, conforme gráfico abaixo: 

 
 

Desses pacientes, 15 deles 

responderam ao formulário 

disponibilizado, no qual encontrava-se 

questões como: idade atual, sexo, grupo 

étnico e informações sobre os sintomas 

antes do tratamento. Os sintomas 

perguntados foram: náuseas e enjoo, 

dor no peito, azia ou queimação, arrotos 

http://vmsist3.hc.unicamp.br/portal/
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(eructações) constantes, gosto ruim ou 

amargo na boca, tosse frequente e voz 

rouca. Constatou-se que o sintoma mais 

frequente nessa amostra estudada foi 

azia ou queimação, seguida por gosto 

ruim ou amargo na boca. Náuseas e 

enjoo e arrotos (eructações) constantes 

também são comuns. Os sintomas 

menos encontrados foram dor no peito, 

tosse ou voz rouca.  

Após selecionar quais sintomas 

apresentavam mais frequentemente 

antes de iniciarem o acompanhamento 

na UNICAMP, o paciente respondia qual 

conduta foi escolhida: cirúrgica ou 

farmacológica. Como pode-se ver no 

gráfico abaixo, 40% dos pacientes 

passaram por cirurgia e 60% fazem uso 

de medicamentos.  

 

 

Daqueles pacientes que 

realizaram cirurgia, 16,7% continuam 

tendo sintomas, mas em menor 

quantidade. Enquanto 83,3% dos 

pacientes que passaram por cirurgia não 

apresentaram nenhum sintoma. 

 

Dentre os pacientes que utilizam 

medicamentos como conduta 

terapêutica, 22,2% não apresenta 

nenhum sintoma atualmente, 66,7% 

continuam apresentando sintomas, mas 

em menor quantidade e 11,1% 

continuam apresentando sintomas 

iguais antigamente, sem melhora do 

quadro. Todos os pacientes que 

responderam ao formulário e fazem o 

tratamento farmacológico afirmaram que 

tomam o medicamento diariamente, 

conforme orientação.  

 

 

 

CONCLUSÕES: 

Como esperado, essa amostra 

estudada mantém a prevalência no sexo 

masculino (73,3%) e na etnia branca 

(86,7%), como no estudo anterior e na 

literatura mundial. Além disso, a amostra 

estudada tem 86,7% dos pacientes com 

idade igual ou superior a 60 anos. Em 

relação à conduta terapêutica, nota-se que a 

prevalência do tratamento clínico é de 61,9% 

e do tratamento cirúrgico de 38,1% nessa 

amostra estudada. Não foi possível 

encontrar aumento, permanência ou 

redução da metaplasia e nem alteração da 

classificação de displasia de alto e baixo 

grau, uma vez que essa amostra não teve 

novas endoscopias com laudos, seja por 

conta da pandemia do COVID-19 que 

dificultou a realização dos procedimentos ou 

por outras questões.  
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 Com as respostas do formulário, foi 

possível comparar a evolução dos 15 

pacientes submetidos aos diferentes 

tratamentos e nota-se que a conduta 

cirúrgica revelou melhor prognóstico quanto 

ao alívio dos sintomas pelos pacientes, já 

que 83,3% deles afirmaram não ter mais 

sintomas e a melhora da qualidade de vida. 

Por outro lado, com o tratamento 

farmacológico apenas 22,2% não 

apresentam mais sintomas e 66,7% 

continuam apresentando sintomas em 

menor quantidade. 
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