Quatro curiosidades sobre refluxo que você ainda não conhece
Pacientes que possuem a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) devem manter atenção aos
sintomas, que facilmente se confundem com sinais de outras doenças
São Paulo, de junho de 2018 – Entre as doenças que acometem o sistema digestivo, existe o
refluxo gastroesofágico (DRGE), condição que se desenvolve quando o conteúdo do estômago
reflui para o esôfago, provocando sintomas desagradáveis e/ou complicações1. No Brasil, a
prevalência de DRGE corresponde a uma taxa de 12% a 20% da população urbana2. Isso significa
que pode variar de 20 a 30 milhões de pessoas no país com a enfermidade, uma parcela bastante
significativa. Nesse sentido, o entendimento da doença passa a ser fundamental para melhor
qualidade de vida de quem precisa conviver com o problema.
De acordo com o Dr. Décio Chinzon, doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP) e médico-assistente da disciplina de Gastroenterologia Clínica
do Hospital das Clínicas da FMUSP, a DRGE possui sintomas típicos e atípicos, que levam à
necessidade de um diagnóstico correto, visando a melhor opção de tratamento.
Para melhor entendimento da população para este tema, o especialista traz quatro curiosidades
sobre a condição:
1. A doença também tem alta prevalência mundial
Não é apenas no Brasil que a DRGE tem um índice considerável de pacientes. Cerca de 20% da
população mundial tem a doença³! “Observamos cada vez mais um número maior de pessoas
diagnosticadas com DRGE, o que implica na necessidade de se falar mais sobre o tema. Os
pacientes precisam entender qual é a sua condição para que, junto com seu médico, trabalhem
nas melhores possibilidades de tratamento e convivência com o problema”, explica o Dr. Décio.
2. Sintomas de outras doenças podem ser sinais de refluxo
Os sintomas mais típicos da DRGE são azia e queimação, podendo, em alguns casos, se mostrarem
de forma atípica como, por exemplo, tosse, pigarro e dor torácica3. Se o paciente apresenta
regurgitação e sensação de queimação no mínimo duas vezes por semana, em período de quatro
a oito semanas ou mais, o diagnóstico da DRGE deve ser suspeitado4. “Ao procurar um médico em
função desses sintomas, o diálogo sincero é fundamental para o diagnóstico e apresentação das
melhores opções de tratamento”, recomenda o especialista.
3. O diagnóstico exige confirmação com exames diferentes
A confirmação da DRGE se dá por meio de exames, como a endoscopia, que é um método de
escolha de investigação complementar3. Porém, o curioso é que a história clínica do paciente é
muito relevante para o diagnóstico. De acordo com o médico, os sintomas ditos pelo indivíduo, a
frequência, intensidade e duração são fatores fundamentais para identificar a DRGE. “Por isso
sempre reforço a importância de se falar com muita transparência sobre a condição, pois isso será
muito relevante na avaliação médica”, salienta o Dr. Décio.
4. Entre as opções de tratamento de primeira escolha estão os inibidores da bomba de
prótons (IBP)
“O tratamento da DRGE pode ser feito de diversas formas, sendo orientado caso a caso.
Inicialmente, é recomendado iniciar com as medidas ditas comportamentais, que ajudam a
prevenir o refluxo. Já entre os medicamentos mais indicados para o tratamento, destacam-se os
inibidores da bomba de prótons (IBP), que têm maior capacidade de inibir a produção do ácido
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clorídrico. Além disso, opções que não exigem prescrição médica podem ajudar na redução dos
sintomas, como os antiácidos”, explica o especialista.
Recentemente, por exemplo, foi lançado um novo IBP, o dexlansoprazol5, que possui um
mecanismo único de dupla liberação do medicamento no sistema digestivo do paciente. Segundo
o Dr. Décio, a alternativa oferece um controle maior da acidez do estômago e,
consequentemente, maior probabilidade de cicatrização de lesões e o alívio dos sintomas. Além
disso, a opção permite o uso do medicamento em qualquer hora do dia, bem como associado ou
não a alimentos.
“Reforço que cada paciente tem resposta individual e uma vez diagnosticado, o desconforto pode
ser corretamente tratado, motivando o bem-estar e o mínimo de futuras complicações. Em
contrapartida, existem algumas medidas preventivas, tais como aguardar pelo menos duas horas
depois de comer para deitar, emagrecer e evitar alimentos considerados como facilitadores do
refluxo - gordurosos, condimentados, achocolatados e doces”, finaliza o Dr. Décio.
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