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RESUMO 

 

Matos RT. Avaliação do espaço intercelular dilatado da mucosa esofágica antes e 

após infusão de ácido clorídrico: marcador da doença do refluxo gastroesofágico 

(DRGE). (dissertação mestrado). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2006. 

 

Este estudo teve como objetivo evidenciar a presença do espaço intercelular 

dilatado do epitélio esofágico após a infusão de ácido clorídrico a 0,1N 

comparando-o, depois, com o espaço dilatado com a infusão de soro fisiológico. A 

comparação foi realizada entre pacientes sem sintoma típico da DRGE e com 

mucosa esofágica normal e pacientes com sintoma típico da DRGE e esofagite 

erosiva. Foram entrevistados e submetidos ao exame de endoscopia digestiva alta 

60 pacientes, dos quais 29 foram incluídos no estudo, sendo 18 sem lesão da 

mucosa esofágica e 11 com esofagite erosiva. Os pacientes sem lesão da mucosa 

esofágica foram aleatoriamente escolhidos para receber a infusão de soro 

fisiológico (nove pacientes) ou ácido clorídrico (nove pacientes). Em todos os 

pacientes incluídos foram realizadas duas biópsias da mucosa esofágica, antes, e 

duas depois da infusão de ácido clorídrico ou de soro fisiológico, e, destas, um 

fragmento era destinado para avaliação anátomo-patológica, e outro, para 

microscopia eletrônica, com o intuito de mensurar o espaço intercelular dilatado 

antes e após as infusões. A biópsia era realizada distando 10 cm da transição 

esôfago-gástrica (TEG), em pacientes com mucosa normal, e, na presença de 

erosões, a biópsia era realizada na região mais proximal da lesão. A infusão das 



soluções era feita distando 15 cm da TEG, com a duração de 10 minutos e volume 

de 20ml, com velocidade de 2ml/min. Para a mensuração do espaço intercelular 

foram realizadas três fotos por espécime, avaliando-se a camada suprabasal do 

tecido espinhoso, cerca de 3 a 5 células acima da lâmina própria, com aumento de 

3000 vezes e revelação no aumento de 8400 vezes. Como resultado, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa no espaço intercelular da 

mucosa esofágica dos pacientes com esofagite erosiva e naqueles com mucosa 

esofágica normal ao exame de endoscopia digestiva alta, quando submetidos a 

infusão de ácido clorídrico ou soro fisiológico. Conclui-se que a infusão de ácido 

clorídrico ou de soro fisiológico na mucosa esofágica não alterou o espaço 

intercelular de forma estatisticamente significante, tanto nos pacientes com 

sintoma típico da DRGE e esofagite erosiva, como nos pacientes sem sintoma 

típico de DRGE e mucosa normal ao exame de endoscopia digestiva alta. 

Portanto, o espaço intercelular dilatado, segundo este trabalho, não é um  

marcador da DRGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Matos RT. Evaluation of the dilated intercellular space of the esophagic mucous 

membrane before and after infusion of chloridric acid: marker of Disease of 

gastroesophagic reflux (DGER). (Essay Master). São Paulo: Medicine School, 

University of São Paulo; 2006. 

The purpose of this research was to prove the presence of dilated intercellular 

space of the esophagic epithelium after infusion of chloridric acid to 0,1 N 

comparing to the infusion of physiologic serum in patients without typical symptoms 

of DGER with normal esophagic mucous membrane and compare them to patients 

with typical symptoms of DGER and erosive esophagitis. 60 patients were 

interviewed and took the high digestive endoscopic exam; among them, 29 were 

included in this research, as follows: 18 without esophagic mucous membrane 

injury and 11 with erosive esophagitis. The patients without esophagic mucous 

membrane injury were chosen at random to receive physiologic serum infusion 

(nine patients) or chloridric acid (nine patients). All patients included took two 

esophagic mucous membrane biopsies before and two after the infusion of 

chloridric acid or physiologic serum; a fragment was to anatomic-pathologic 

evaluation and the other one to electronic microscopy with the purpose of 

measuring dilated intercellular space before and after the infusions. The biopsy 

was made 10 cm away from the esophagus gastric transition (EGT) in patients with 

normal mucous membrane and when it was present the erosion was made in the 

nearest area of the injury. The infusion of one of the solutions was made 15cm 

away from EGT and it was infused for a period of 10 minutes, with volume of 20 ml 



and speed of 2ml/min. Three photographs were taken to measure intercellular 

space by sample, evaluating the suprabasal layer of spine tissue, about 3 or 5 cells 

above the lamina propria with an increase of 3.000 times and development in the 

increase of 8.400 times. As a result, it was not found any statistically meaningful 

difference in the intercellular space of esophagic mucous membrane in the patients 

with erosive esophagitis and in those with normal esophagus to the exam of high 

digestive endoscopy when there was infusion of chloridric acid or physiologic 

serum. 

We conclude that chloridric acid or physiologic serum infusion in the mucous 

membrane did not change the intercellular space, statistically meaningful, in 

patients with typical symptom of DGER with erosive esophagitis and did not 

change the ones without typical symptom of DGER and with normal mucous 

membrane to high digestive endoscopic exam. Therefore, the dilated intercellular 

space, according to our research, is not a DGER marker. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) foi definida, no I Consenso 

Brasileiro de Refluxo Gastroesofágico (I CBDRGE), como "afecção crônica 

decorrente do fluxo retrógrado de parte 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" (1). 

        Nos Estados Unidos, em 1976, demonstrou-se que 15% da população referia 

pirose pelo menos uma vez por mês; 13%, uma vez por semana; e 7%, 

diariamente (1). No Brasil, dados obtidos pelo Instituto Datafolha, em 2002, com 

14.000 indivíduos de 22 cidades brasileiras pesquisadas, revelaram que 12% da 

população referia pirose, e 7,3%, a DRGE, ou seja, cerca de 12 milhões e meio de 

pessoas (2). Nebel e colaboradores (3), analisando 335 indivíduos na população 

geral, identificou sintomas de refluxo diário entre 7% e 29%, com freqüência 

semanal ou mensal. 

Com relação ao gênero, existe uma certa equivalência, contudo as formas graves 

são mais comuns no sexo masculino (1). Nasi, em 1996 (4), em estudo 

retrospectivo de prontuários, avaliou 122 pacientes e obteve dados que 

demonstram 62,2% de pacientes do sexo masculino e 37,8% no sexo feminino 

com a forma de DRGE erosiva, e 43,7% de pacientes de sexo masculino e 56,3% 

no sexo feminino com a forma de DRGE não erosiva. 
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        As características epidemiológicas da DRGE também são influenciadas pela 

ampla apresentação dessa afecção, confrontando com uma grande variedade de 

aspectos possíveis na sua definição, associada à inexistência de métodos 

diagnósticos ditos padrão-ouro e/ou critérios selecionados para a sua 

determinação, clínica, endoscópica ou , pHmétrica. 

        Em relação ao quadro clínico, o paciente pode ser considerado portador de 

DRGE, segundo o I CBDRGE, quando apresenta sintomas típicos, caracterizados 

por pirose e regurgitação, na freqüência de duas ou mais vezes por semana, por 

no mínimo um a dois meses (1). 

        O I CBDRGE recomenda que todo paciente com sintomas sugestivos de 

DRGE realize o exame de Endoscopia Digestiva Alta (EDA), que permite a 

visualização da mucosa e a coleta de biópsias, sendo possível identificar possíveis 

complicações (por exemplo, estenoses esofágicas). Deve-se enfatizar que a 

ausência de lesão da mucosa esofágica ao exame de EDA não exclui o 

diagnóstico de DRGE, pois 50% dos pacientes com sintomas típicos apresentam 

EDA normal (5). 

        Outros exames complementares: 

a) estudo radiológico contrastado do esôfago apresenta baixa sensibilidade (em 

quantidade menor que 40% evidencia-se refluxo gastroesofágico e, em menos de 

20%, detecta-se alteração de mucosa esofágica) (6); 

        b) manometria esofágica apresenta indicações limitadas no diagnóstico de 

DRGE (1); 

        c) teste de Bernstein-Baker apresenta baixa sensibilidade (40%) para o 

diagnóstico de DRGE (5); 
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        d) pHmetria de 24 horas tem sua utilidade ao caracterizar a presença de 

refluxo gastroesofágico; porém, se realizada em pacientes internados, ou 

ambulatorialmente, apresenta resultados bem diferentes, respectivamente, 67% 

(5) e 85-90% (6). 

        Apesar da existência de vários exames complementares, a busca por novos 

marcadores da DRGE permanece. O estudo anátomo-patológico da biópsia de 

mucosa esofágica revela substratos considerados como diagnóstico de esofagite, 

tais como os descritos por Ismail-Beigi (7): a extensão das papilas além do terço 

superior da espessura epitelial, hiperplasia da camada basal e infiltração de 

polimorfonucleares. Outros marcadores histológicos da DRGE também são 

descritos, tais como o espaço intercelular dilatado, a presença de células balão 

com núcleo picnótico, dilatação dos vasos intrapapilares, acantose, infiltração de 

eosinófilos intra-epiteliais e infiltração de células de Langerhans (8) Os fragmentos 

de biópsia devem ser retirados em torno de 2,5 a 3,0cm acima da linha "Z", pois 

pessoas normais têm alterações histológicas mínimas na zona juncional (9), e, 

apesar dos achados nas biópsias de rotina, alguns autores (10) acreditam que 

estes apresentam valor limitado no diagnóstico da DRGE. Takubo, em 2005, 

refere que as mudanças histológicas associadas à DRGE não são específicas da 

mesma. (8) 

        Mesmo com toda a evolução do tratamento farmacológico atualmente 

utilizado (por exemplo, inibidores da bomba de prótons), aproximadamente 75% 

dos pacientes após cicatrização das erosões, evidenciada ao exame de EDA 

apresentam recidivas das lesões (11). 
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        Recentemente, estudos com utilização de microscopia eletrônica permitiram 

detectar e avaliar o Espaço Intercelular Dilatado (EID) do epitélio esofágico. Tais 

estudos identificaram o EID como uma das alterações mais precoces da 

morfologia do epitélio esofágico, tanto na DRGE erosiva, como na não-erosiva 

(12,13). Além disso, tal alteração pode ser o indício de que, em alguns pacientes 

que apresentam recidiva da doença, não tenha ocorrido normalização completa da 

mucosa esofágica. No entanto, questiona-se se essa alteração do EID da mucosa 

esofágica poderia justificar os sintomas persistentes dos pacientes após a cura 

detectada ao exame de EDA. Destarte, pôde-se recentemente identificar que há 

uma regionalização da percepção dos sintomas no corpo esofágico, ou seja, 

pacientes com DRGE não-erosiva apresentam maior sensibilidade ao ácido na 

região proximal do esôfago, quando comparados aos pacientes com esofagite 

erosiva tendo pH-metria de 24 horas normal (14), ou seja, a ação do ácido 

gerando sintomas típicos de DRGE em pacientes com EDA e pH-metria de 24 

horas normais é diferente, na região do corpo esofágico. 

        Portanto, o significado da presença de EID no epitélio esofágico em 

pacientes com DRGE permanece em discussão. EID pode ser identificado in vitro 

por meio da infusão de ácido no esôfago de coelhos (15) e em estudos com 

pacientes portadores de DRGE (12,13), podendo, dessa forma, ser o responsável 

pela não completa cura da DRGE já que esta apresenta altos índices de recidiva. 

Além disso, pode-se inferir que esses são os possíveis mecanismos que justificam 

a sintomatologia nesse grupo de pacientes. 

        Fiocca e colaboradores (16) demonstraram melhor identificação do EID 

próximo à borda superior da erosão do que na mucosa normal adjacente, 90.5% e 
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56.1%, respectivamente, em pacientes portadores de esofagite erosiva. Os 

autores destacam a necessidade de melhor definição dos critérios diagnósticos 

entre patologistas, sobre o assunto. Além disso, geram a hipótese de um locus 

minori resistenciae  no esôfago distal. 

        Solcia e colaboradores (17) demonstraram a presença em 8% de EID, em 

pacientes de grupo controle, ou seja, sem DRGE e sem lesão esofágica. 

        Calabrese e colaboradores (18,19), acompanhando pacientes de DRGE 

erosiva, não erosiva e doença erosiva por refluxo gastroduodenal, antes e após 

tratamento com inibidor de bomba de prótons, observaram uma completa 

regressão do EID em 92,1%, 97,4% e 93;3%, depois de 3 e 6 meses de 

tratamento respectivamente, não encontrando diferença estatística entre as 

formas erosiva e não erosiva. Além disso, foi observada melhora dos sintomas 

clínicos dos pacientes, o que demonstra ser este um bom parâmetro de 

cicatrização e controle clínico para os pacientes que apresentam a forma não 

erosiva. Ao mesmo tempo, salientam que a junção do espaço intercelular é parte 

da defesa da mucosa e que está relacionada à resistência ao ácido e a este 

misturado à bile. 
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2. OBJETIVO 

 

 

        O trabalho visa detectar a presença ou não do espaço intercelular dilatado do 

epitélio esofágico após a infusão de ácido clorídrico (HCl) 0,1 N ou soro fisiológico 

0,9% (SF 0,9%) em pacientes sem sintoma típico de DRGE, e compará-lo com o 

de pacientes com sintoma típico de DRGE e esofagite erosiva. 
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3. MÉTODOS: 

 

 

3.1. CASUÍSTICA 

 

 

        O estudo foi realizado em um grupo de 60 pacientes. 

        Os critérios de inclusão foram: 

        a) faixa etária dos 18 aos 70 anos de idade; 

        b) ambos os sexos; 

        c) indicação clínica para a realização do exame de endoscopia digestiva alta, 

como: dor epigástrica, pirose, regurgitação, controle de tratamento de esofagite 

erosiva, controle de tratamento de úlcera péptica e outros sintomas dispépticos. 

        Os critérios de exclusão foram: 

        a) pacientes com doenças graves que impossibilitassem a realização do 

exame de endoscopia digestiva alta; 

        b) pacientes com varizes esofagianas; 

        c) pacientes com neoplasias esofágicas, gástricas e/ou duodenais; 

        d) pacientes com estenose esofágica ou pilórica; 

        e) pacientes com esôfago de Barrett; 

        f) pacientes que não aceitassem participar do estudo e/ou não assinassem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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        Desses 60 pacientes, 37 apresentavam sintoma típico de DRGE (azia), e 23 

possuíam indicações para a realização de endoscopia por outros motivos que não 

o quadro clínico característico de DRGE. 

        Entre os 37 pacientes com DRGE, aqueles que não apresentassem esofagite 

erosiva seriam excluídos do trabalho, pois não são objetivo de estudo nesta 

pesquisa. 

        Os pacientes foram divididos de forma aleatória, não randomizada, em dois 

grupos. Receberam a infusão de soro fisiológico (SF 0,9%) os pacientes do 

denominado grupo I, e receberam a infusão de ácido clorídrico 0,1N (HCl) os 

pacientes do denominado grupo II. 

 

3.2. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 

 

 

        Todos os pacientes foram submetidos ao exame de endoscopia digestiva alta 

nas instalações da Disciplina de Gastroenterologia Clínica do Departamento de 

Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

        Os exames de endoscopia digestiva alta foram realizados com 

videogastroscópio (Olympus série Exera 160, Japão), pelo mesmo examinador e 

da maneira padronizada no serviço (5), após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

        Os seguintes aspectos foram observados ao exame endoscópico: 
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        ESÔFAGO. O estadiamento da esofagite erosiva, qua ndo presente, foi 

baseado na classificação de Los Angeles (1,20), que resumidamente 

descrevemos na tabela 1: 

 

Tabela 1. Estadiamento endoscópico da DRGE (Classificação de Los 

Angeles) 

 

Grau 

endoscópico 

Descrição 

A Uma ou mais lesões < 5mm restritas às cristas das pregas 

B Uma ou mais lesões > 5mm restritas às cristas das pregas 

C Lesões que confluindo entre as cristas de duas ou mais pregas 

não ocupam mais que 75% da circunferência do esôfago 

D Lesões confluentes que ocupam mais que 75% da 

circunferência do esôfago 

 

        Em todos os pacientes, após a realização do exame de endoscopia digestiva 

alta, foram realizadas 4 (quatro) biópsias esofágicas, sendo dois fragmentos antes 

e dois após infusão de HCl ou SF (Soro fisiológico). 

        Os pacientes que apresentavam mucosa esofágica normal eram submetidos 

a 2 (duas) biópsias a 10cm acima da transição esofagogástrica (TEG): um 

fragmento era enviado para estudo histológico (anatomia-patológica), e o outro, 

para microscopia eletrônica, com o intuito de evidenciar a presença ou não do 



  - 10 - 

espaço intercelular dilatado. Após a infusão de soro fisiológico ou solução de HCl 

0,1N; outros dois fragmentos na mesma topografia esofágica foram biopsiados e 

enviados respectivamente para microscopia óptica (M.O.) e microscopia eletrônica 

(M.E.). 

        Naqueles pacientes com esofagite erosiva, as biópsias do esôfago distal 

foram realizadas na parte mais proximal da erosão esofágica, sendo um fragmento 

enviado para microscopia óptica (M.O.), e o outro, para microscopia eletrônica 

(M.E.). Esses procedimentos foram repetidos após as infusões, ou de soro 

fisiológico 0,9%, ou solução de HCl a 0,1N, mas em pontos distintos. 

        Tais infusões foram realizadas por sonda (catéter tipo spray da marca 

Endoflex, Alemanha), sendo int roduzida no canal de infusão do endoscópio, em 

velocidade de infusão lenta, com duração de 10 minutos e totalizando 20ml. A 

infusão ocorreu a 15cm acima da transição esofagogástrica (TEG), para ambos os 

tipos de pacientes. 

        Os pacientes que receberam infusão de solução de HCl a 0,1N, logo após a 

coleta de fragmentos da mucosa esofágica, receberam infusão de solução alcalina 

(hidróxido de alumínio) no mesmo local da infusão, no intuito de neutralizar o 

ácido, e também foram prescritos antiácidos 4 vezes ao dia por 24 horas após o 

procedimento. 

        Todos os pacientes foram submetidos a 4 biópsias esofágicas, em locais 

diferentes do corpo esofágico. As biópsias foram feitas com pinça de 6mm (pinça 

tradicional para biópsia, marca Wilson Cook, Carolina do Norte, Estados Unidos 

da América). 
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        Trabalhos anteriores realizados por Shibata e cols., em 1995 (21), assim 

como de Narayani e cols., em 2003 (22), não relataram complicações com a 

retirada desse número de fragmentos em mucosa de aspecto normal. 

 

 

 

Figura 1. Catéter tipo spray da marca Endoflex 

 

 

 

Figura 2. Frasco contendo solução de HCl a 0,1N 
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Figura 3. Videogastroscópio (Olympus série Exera 160) 
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3.3.MICROSCOPIA ÓPTICA  

 

 

        As espécimes enviadas para tal estudo foram identificadas em frascos, A e B, 

representando situações antes e após a infusão de HCl ou Soro Fisiológico, 

respectivamente. Os espécimes foram fixados em formol, emblocados em 

parafina, sendo posteriormente corados em Hematoxilina-Eosina (HE), e avaliados 

por um único patologista, em conjunto com o pesquisador, sendo que o patologista 

desconhecia a história clínica do paciente e se o espécime tinha sido exposto ou 

não a HCl ou Soro fisiológico. O achado histológico foi classificado e graduado 

segundo os critérios de Ismail-Beigi (7). 

 

3.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

 

 

        Os espécimes de biópsia foram imediatamente fixados em glutaraldeído a 

2%, mantidos no refrigerador por 2 horas, sendo então o glutaraldeído desprezado 

e o espécime submetido a lavagem, recebendo adição de tetróxido de ósmio a 1% 

por uma hora, a 2-8 °C. Posteriormente, o ósmio foi retirado e a amostra foi 

submetida a três lavagens com solução de NaCl, sacarose e água destilada, 

sendo-lhe então adicionado uranil acetato a 1%, e mantida a 2-8°C  desprezando-

se a uranila, em seguida. A etapa seguinte foi submeter o espécime a um 

processo de desidratação, quando lhe foi adicionada e depois retirada, acetona a 
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30, 70, 95 e 100% a cada 10 minutos. Repetiu-se o procedimento após 15 

minutos, adicionando-se o óxido de propileno por 15 minutos, repetindo a sua 

adição por mais 15 minutos novamente. Adicionou-se resina diluída 1:2 em óxido 

de propileno; foi colocado em rotator de tubos por 2 a 3 horas; retirou-se a resina 

diluída; em seguida, adicionou-se resina pura por uma hora, a 40 °C. 

        Em seguida, transferiu-se a biópsia, num molde com resina líquida, 

previamente identificada, para uma estufa, onde foi mantida por três dias, a 60 °C. 

Partiu-se, então, para a seção de cortes com micrótomo, utilizando-se faca 

triangular de vidro; a lâmina foi corada com solução de azul de metileno; foi 

avaliada na microscopia óptica e escolhida a área do corte para a confecção da 

tela, desenhou-se no papel a superfície do bloco e a área escolhida, e fez-se o 

corte ultra fino com micrótomo com faca de diamante. 

        Colocou-se o corte em tela metálica (grid), usualmente 200 mesh, e corou-se 

com citrato de chumbo e uranil acetato; foi levado para avaliação ao microscópio 

eletrônico da marca JEOL (JEM 1010 Eletron Microscope, Japão). Foram 

realizadas três fotos por espécime, avaliando-se a camada suprabasal do tecido 

espinhoso, cerca de 3 a 5 células acima da lâmina própria, com aumento de três 

mil vezes (3000) e revelação no aumento de oito mil e quatrocentos vezes (8400). 

As fotos foram submetidas ao programa analisador IJ133 da N.I.H. (National 

Institute of Health) Pubmed, com calibração através da tela LPI Grating (54,864), 

produzido pela Ladd Research Industries, Vermont, Estados Unidos da América. 

Avaliou-se a morfometria pela média da medida de 30 aferições por paciente. 
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Figura 4. Microscópio Eletrônico JEM 1010 (JEOL, Japão)  

 

 

3.5. METODOLOGIA ESTATÍSTICA 

 

 

        As variáveis qualitativas foram representadas por freqüência absoluta (n) e 

relativa (%), e as quantitativas, por média, desvio padrão (dp), valores mínimo e 

máximo. 

        A diferença percentual do resultado da microscopia eletrônica foi calculada 

pela variação entre as medidas antes e depois, utilizando-se a fórmula: 

100 X 
antes eletrônica   amicroscopi

antes eletrônica   amicroscopi - depois eletrônica   amicroscopi% =∆  
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        Foram aplicados testes não paramétricos devido ao pequeno tamanho das 

amostras e à grande variabilidade interna. 

        A prova não paramétrica de Mann-Whitney foi utilizada para comparar os 

tipos de infusão utilizados e os grupos com e sem esofagite erosiva, quanto aos 

valores encontrados na microscopia eletrônica, antes e depois, e variação 

percentual. 

        Adotou-se o nível de significância de 0,05 (α = 5%), e níveis descritivos (p) 

inferiores a esse valor foram considerados significantes. 
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4. RESULTADOS 

 

 

        Foram entrevistados 60 pacientes e realizados os respectivos exames de 

endoscopias digestivas altas. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Do total de pacientes, 15 foram excluídos, por apresentarem quadro 

clínico de DRGE; contudo, ao exame endoscópico não apresentavam lesão na 

mucosa esofágica, não sendo, portanto, objeto deste estudo. Também foram 

excluídos 16 resultados de biópsia da análise final, devido a problemas técnicos 

na microscopia eletrônica (como: dificuldade para se realizar o corte, coloração da 

lâmina). Portanto, como resultado final foi possível observar 29 pacientes, que 

foram divididos em 2 grupos: 11 com esofagite erosiva e 18 sem lesão da mucosa 

esofágica. 

        Nas tabelas 2 e 3 são descritas as medidas descritivas da idade e do sexo 

dos pacientes avaliados na amostra. 
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Tabela 2 – Idade dos pacientes da amostra segundo o grupo de estudo 

 

Idade (anos) 
Grupo 

Média d.p. Mínimo Máximo 

Sem lesão esofágica/Com infusão de SF (n = 9) 42,9 9,7 24 54 

Sem lesão esofágica/Com infusão de HCL (n = 9) 36,1 14,3 18 59 

Com esofagite erosiva/Com infusão de SF (n = 6) 49,2 5,9 40 57 

Com esofagite erosiva/Com infusão de HCL (n = 5) 48,6 8,9 33 55 

 

Tabela 3 – Sexo dos pacientes da amostra segundo o grupo de estudo 

 

Grupo 

Sem lesão 

esofágica / Com 

infusão de SF 

Sem lesão 

esofágica / Com 

infusão de HCL 

Com esofagite 

erosiva / Com 

infusão de SF  

Com esofagite 

erosiva / Com 

infusão de HCL 

Sexo 

       N     (%)        N     (%)        n     (%)        n     (%) 

Feminino 4  (  44,4) 7  (  77,8) 4  (  66,7) 1  (  20,0) 

Masculino 5  (  55,6) 2  (  22,2) 2  (  33,3) 4  (  80,0) 

Total 9  (100,0) 9  (100,0) 6  (100,0) 5  (100,0) 
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        Os achados histológicos no grupo de pacientes com esofagite erosiva (11 

pacientes) foi de 100% compatível, ou seja, o diagnóstico histológico foi, para 

todos, de esofagite crônica, antes e após a infusão de soro fisiológico ou HCl.  

        Com relação aos achados histológicos, no grupo de pacientes sem lesão 

esofágica (18 pacientes), 11 apresentavam diagnóstico histológico de esofagite 

crônica. No entanto, foram encontrados três diagnósticos histológicos de 

normalidade no grupo de pacientes que receberam infusão de SF (somente no 

período anterior à infusão), e quatro no grupo que recebeu infusão de HCl (no 

período anterior e também no posterior à infusão). 

        Após a infusão de SF, o achado histológico de um paciente (11,1%) mudou, 

de esofagite crônica leve, para diagnóstico de normalidade. Porém, após a infusão 

de HCl não houve mudança no quadro histológico de todos os pacientes, quando 

comparado ao do período anterior à infusão. 

        As tabelas 4 e 5 apresentam descrições dos resultados da Microscopia 

Óptica antes e depois da infusão. 
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Tabela 4 – Resultados da Microscopia Óptica antes da infusão de SF ou HCl  

 

Grupo 

Sem lesão 

esofágica / Com 

infusão de SF 

Sem lesão 

esofágica / Com 

infusão de HCL 

Com esofagite 

erosiva / Com 

infusão de SF  

Com esofagite 

erosiva / Com 

infusão de HCL 

Microscopi

a Óptica 

antes 

       n     (%)        N     (%)        n     (%)        n     (%) 

Esofagite 

crônica 

leve 

6  (  66,7) 5  (  55,6) 6  (100,0) 5  (100,0) 

Normal 3  (  33,3) 4  (  44,4) 0  (    0,0) 0  (    0,0) 

Total 9  (100,0) 9  (100,0) 6  (100,0) 5  (100,0) 
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Tabela 5 – Resultados da Microscopia Óptica após a infusão de SF ou HCl 

 

Grupo 

Sem lesão 

esofágica / Com 

infusão de SF 

Sem lesão 

esofágica / Com 

infusão de HCL 

Com esofagite 

erosiva / Com 

infusão de SF  

Com esofagite 

erosiva / Com 

infusão de HCL 

Microscopi

a Óptica 

depois 

       n     (%)        N     (%)        n     (%)        n     (%) 

Esofagite 

crônica 

leve 

5  (  55,6) 5  (  55,6) 6  (100,0) 5  (100,0) 

Normal 4  (  44,4) 4  (  44,4) 0  (    0,0) 0  (    0,0) 

Total 9  (100,0) 9  (100,0) 6  (100,0) 5  (100,0) 

 

        Os valores do EID, antes e depois da infusão de SF ou HCL estão descritos 

na Tabela 6. 

        Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos 

com esofagite erosiva ou sem lesão esofágica ao exame de endoscopia digestiva 

alta, com infusão de SF e de HCl, quando comparados aos resultados da 

microscopia eletrônica (p>0,05 em todas as comparações). 
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Tabela 6 – Resultados da Microscopia Eletrônica antes, depois e variação 

entre essas avaliações 

 

Microscopia Eletrônica 
Grupo 

Antes Depois  Variação % 

Sem lesão esofágica/ 

Com infusão de SF (n = 9) 

7,158  (3,643) 

5,725 

7,210  (3,379) 

6,864 

14,44  (57,54) 

8,62 

Sem lesão esofágica/ 

Com infusão de HCL (n = 9) 

10,062  (5,672) 

10,219 

8,965  (5,379) 

7,346 

-7,96  (28,43) 

-2,81 

Com esofagite erosiva /  

Com infusão de SF (n = 6) 

8,397  (3,820) 

8,580 

5,506  (2,728) 

4,342 

-26,66  (33,10) 

-27,07 

Com esofagite erosiva /  

Com infusão de HCL (n = 5) 

10,203  (4,565) 

8,572 

8,404  (2,370) 

8,466 

-7,62  (34,89) 

0,79 
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Tabela 7 – Comparação entre os grupos com esofagite erosiva ou sem lesão 

esofágica ao exame de endoscopia digestiva alta, com infusão de SF e com 

infusão de HCL, quanto aos resultados da Microscopia Eletrônica 

 

Grupo comparados p1 

Sem lesão esofágica: Infusão de SF x  Infusão de HCL – Antes 0,233 

Sem lesão esofágica: Infusão de SF x  Infusão de HCL – Depois 0,627 

Sem lesão esofágica: Infusão de SF x  Infusão de HCL – Variação % 0,310 

Com esofagite erosiva: Infusão de SF x  Infusão de HCL – Antes 0,715 

Com esofagite erosiva: Infusão de SF x  Infusão de HCL – Depois 0,068 

Com esofagite erosiva: Infusão de SF x  Infusão de HCL – Variação % 0,584 

p1: Prova de Mann-Whitney 
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Tabela 8 – Comparação entre os grupos que receberam a mesma infusão, 

sem lesão esofágica e com esofagite erosiva, quanto aos resultados da 

Microscopia Eletrônica 

 

Grupo comparados p1 

Infusão de SF: Sem lesão esofágica x  Com esofagite erosiva – Antes 0,480 

Infusão de SF: Sem lesão esofágica x  Com esofagite erosiva – Depois 0,346 

Infusão de SF: Sem lesão esofágica x  Com esofagite erosiva – Variação % 0,077 

Infusão de HCL: Sem lesão esofágica x  Com esofagite erosiva – Antes 0,841 

Infusão de HCL: Sem lesão esofágica x Com esofagite erosiva – Depois 0,641 

Infusão de HCL: Sem lesão esofágica x Com esofagite erosiva – Variação 

% 

0,947 

p1: Prova de Mann-Whitney 
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5. DISCUSSÃO: 

 

 

        A detecção do espaço intercelular dilatado do epitélio esofágico por meio de 

microscopia eletrônica, na doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), já havia 

sido descrita por Tobey e cols., em 1996 (13). O presente trabalho objetivou 

comparar a alteração ultra-estrutural (o espaço intercelular dilatado) da mucosa 

esofágica de pacientes com história clínica típica de DRGE e esofagite erosiva 

evidenciada ao exame de EDA com os achados de pacientes sem sintomas de 

DRGE e com exame de EDA normal. 

        O espaço intercelular dilatado, atualmente, tem sido objeto de destaque na 

literatura científica mundial, pois foi relatado que pode ser uma alteração 

precursora ou inicial da DRGE. Portanto, visando avaliar essa afirmação, foi 

realizada, durante a fase final do exame endoscópico, a infusão, na mucosa 

esofágica, de HCl 0,1 N ou SF, por dez minutos, com um volume de 20ml, ou seja, 

em uma velocidade de 2ml/min. Dessa forma, objetivou-se detectar a ocorrência 

de alterações do EID em mucosa esofágica normal e naquelas com esofagite 

erosiva.  

        Existe a suposição de que o aumento da permeabilidade paracelular através 

do EID explique o desenvolvimento da pirose na ausência de lesões esofágicas. 

Essa hipótese se sustenta, uma vez que existem receptores de neurônios 

sensórios (23) na região intercelular. Isso se deve à presença de modelos 

nocireceptores ácido sensíveis, que mantêm a pirose através da quimio 

estimulação de terminações nervosas intra-epiteliais localizadas entre o epitélio 
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escamoso da mucosa esofágica ou logo abaixo dele. Conforme Tobey e Hosseini, 

em 2004 (15,24), essa estimulação ocorre devido ao aumento da permeabilidade 

do epitélio esofágico e da conseqüente injúria do ácido ao epitélio. 

        Avaliando-se as características histológicas da mucosa esofágica dos 

pacientes estudados, observou-se que a infusão de HCl não alterou o padrão 

histológico, isto é, em pacientes com exame endoscópico normal e mucosa normal 

à microscopia óptica não foram observadas alterações ultra-estruturais após a 

infusão. Foi observado apenas um caso (11,1%), do grupo sem lesão esofágica, 

que, após infusão de soro fisiológico, modificou o resultado da microscopia óptica, 

passando de esofagite crônica leve para normal. Segundo Takubo e cols., em 

2005 (8), as alterações da mucosa esofágica que ocorrem são inespecíficas, 

sendo possível, assim, explicar os diferentes diagnósticos encontrados quando 

diferentes patologistas avaliam o fragmento de biópsia.  

        Pacientes sem lesão esofágica apresentaram, após a infusão de HCl a 0,1N, 

maior diminuição dos valores do EID que os pacientes com esofagite erosiva 

(p=0,641). Diante desse fato, pode-se inferir que ocorreu edema celular após a 

infusão ácida e, conseqüentemente, uma redução do espaço intercelular. 

Contudo, o epitélio esofágico com erosão apresentou também edema celular de 

menor intensidade, gerando a hipótese de menor resposta dos mecanismos de 

transporte de íons das células (absorção ativa de sódio e difusão do íon 

hidrogênio), com a produção do movimento de água através do tecido e da 

permeabilidade paracelular. Tobey, em 2005 (25), documentou a ocorrência de 

edema celular do epitélio esofágico em coelhos, induzido pela infusão de HCl, 
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sendo esta alteração tempo e pH dependentes, considerando-se que tal alteração 

poderia levar a uma regulação do volume celular. 

        O epitélio esofágico com erosões, após a infusão de soro fisiológico, 

apresentou redução muito mais acentuada do espaço intercelular, fomentando a 

hipótese da ocorrência de um efeito contrário ao que ocorre no epitélio normal, em 

que, após infusão de SF, provavelmente ocorreu redução no volume celular e 

conseqüente aumento do EID. O epitélio erosivo possivelmente apresentou edema 

acentuado, decorrente da diferença de gradiente de osmolaridade e da alteração 

de seu mecanismo regulatório de transporte de íons, regulado pelo co-

transportador NaK2Cl (25).  

        Neste estudo foram encontrados valores do EID acima dos descritos na 

literatura, o que pode ser justificado pela diferença de metodologia empregada. Foi 

utilizado um padrão de corte de 3 a 5 células acima da lâmina própria, o que não 

foi encontrado em outros trabalhos (17). Destaca-se, também, que foram utilizadas 

revelações das fotos de microscopia eletrônica no tamanho de 8400 vezes, 

diferentemente de outros autores, que trabalharam com revelações que variaram 

entre 2500 e 5400 vezes (13, 15, 17), podendo este fato ter gerado resultados 

diferentes. 

        Outro fato que deve ser ressaltado é que, na infusão de HCl 0,1N, foi 

avaliada a ocorrência de alterações histológicas e de microscopia eletrônica. 

Contudo, questiona-se se o volume e o tempo de infusão foram suficientes para 

levar à formação de aumento do espaço intercelular e se realmente houve 

alteração histológica. Tal indagação foi aventada devido ao fato de que o tempo 

de infusão utilizado (10 minutos) corresponde a 0,03% do total de tempo, em 24h, 
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uma vez que, na pHmetria esofágica, quando o cateter está posicionado a 5cm do 

EIE, obtêm-se resultados normais em até 4% dos exames. O tempo de infusão de 

solução ácida ou fisiológica não foi maior porque se objetivou não prolongar 

demasiadamente a duração do exame e a sedação endovenosa. 

        Destaca-se que esse trabalho foi original, pois no meio médico brasileiro não 

existe experiência na avaliação das alterações encontradas com microscopia 

eletrônica. Ressalta-se ainda que, para obter conclusões mais contundentes sobre 

o assunto, é necessária a análise de um maior número de pacientes. Ao mesmo 

tempo, acredita-se na necessidade de estudos aprofundados sobre os 

mecanismos de transporte de íons que ocorrem na mucosa com lesões erosivas, 

pois os achados sugerem que a diferença de osmolaridade do lumen esofágico no 

tecido exposto ao HCl e ao SF ocorre na mucosa lesada ou na sadia. Além disso, 

este trabalho sugere a necessidade de que sejam pesquisadas as alterações no 

volume celular após as respectivas infusões. 

        Provavelmente, a maior contribuição do estudo do espaço intercelular do 

epitélio esofágico será a descoberta de um marcador histoquímico para as junções 

celulares, o que permitirá a criação de um marcador da DRGE de uso efetivo e 

rotineiro na prática clínica. 
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6. CONCLUSÃO: 

 

 

        1. A infusão de Ácido Clorídrico a 0,1N por 10 minutos não modificou de 

forma estatisticamente significante o espaço intercelular dos pacientes sem 

sintoma típico de DRGE e mucosa esofágica normal, quando comparado com o 

dos que receberam Infusão de Soro Fisiológico. 

        2. A infusão de Ácido Clorídrico a 0,1N por 10 minutos não modificou de 

forma estatisticamente significante o espaço intercelular dos pacientes com 

sintoma típico de DRGE e esofagite erosiva, quando comparado com o dos que 

receberam Infusão de Soro Fisiológico. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

Figura 5. Foto de microscopia eletrônica de paciente com esôfago normal 

antes da infusão de HCl (aumento de 8.400 X) 

 

 



  - 31 - 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto de microscopia eletrônica de paciente com esôfago normal 

após a infusão de HCl (aumento de 8.400 X) 
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Figura 7. Foto de microscopia eletrônica de paciente com esofagite erosiva 

antes da infusão de soro fisiológico (aumento de 8.400 X) 
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Figura 8. Foto de microscopia eletrônica de paciente com esofagite erosiva 

após a infusão de soro fisiológico (aumento de 8.400 X) 
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Figura 9. Foto de microscopia eletrônica de paciente com esofagite erosiva 

antes da infusão de HCl (aumento de 8.400 X) 
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Figura 10. Foto de microscopia eletrônica de paciente com esofagite erosiva 

após a infusão de HCl (aumento de 8.400 X) 
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