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RESUMO 

 



Queiroz NSF. Parâmetros da manometria de alta resolução para avaliação da 
junção esofagogástrica e suas relações com o padrão de refluxo avaliado por 
monitorização prolongada [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2017.  

Introdução: A Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma das desordens mais 
comuns da prática clínica. Dados americanos indicam que pirose, o sintoma mais 
predominante desta condição, ocorre pelo menos uma vez por semana em até 20% da 
população estudada. A etiologia da DRGE é multifatorial, mas a incompetência da junção 
esofagogástrica (JEG) tem importância crucial. Alguns parâmetros manométricos já 
estabelecidos para avaliação da função de barreira anti-refluxo da JEG apresentam eficácia 
insuficiente, provavelmente porque refletem apenas um breve e, não necessariamente 
representativo, período de aquisição (até 30 segundos). Este estudo testou a habilidade de 
novos métodos para avaliação funcional da JEG, através da manometria de alta resolução 
(MAR), para avaliação do padrão de refluxo avaliado por monitorização prolongada do pH. 
Métodos: Estudo multicêntrico internacional, onde 517 participantes foram submetidos à 
MAR associada ou não à monitorização prolongada do pH para estudo da função de barreira 
anti-refluxo da JEG. A morfologia da JEG, classificada através de seus três subtipos (tipo I, 
onde EIE e CD estão interpostos; tipo II, onde há separação entre EIE e CD de até 2 cm; e 
tipo III, com separação entre EIE e CD superior a 2 cm), pressão integrada do esfíncter 
inferior do esôfago (PI-EIE) e índice de contratilidade da junção esofagogástrica (IC-JEG) 
foram comparados com o índice de contratilidade da junção esofagogástrica total (IC-JEG 
Total), um novo parâmetro que sumariza a função de barreira da JEG durante todo o 
protocolo da MAR. Foi considerada anormal exposição ácida esofágica ≥ 4.2 % / 24 h 
(grupo pH-Reflux-pat), enquanto pacientes sem exposição ácida anormal compuseram o 
grupo pH-Reflux-fis. Resultados: 65 voluntários sadios e 452 pacientes completaram a 
MAR. Trezentos e oitenta (84%) dos pacientes foram submetidos à monitorização 
prolongada do pH. PI-EIE, IC-JEG, IC-JEG Total se correlacionaram com os subtipos 
morfológicos da JEG (todos p<.00001). Somente o IC-JEG Total foi consistentemente mais 
baixo nos pacientes pH-Reflux-pat comparados com os voluntários sadios e os pacientes do 
grupo pH-Reflux-fis. IC-JEG Total também foi o parâmetro isolado com melhor capacidade 
de predizer refluxo anormal (ponto de corte ótimo 77 mmHg·cm, AUC 0.645, p<.0001). 
Esse valor de ponto de corte apresentou sensibilidade de 86% e valor preditivo positivo de 
57%, com especificidade de 39% e valor preditivo negativo de 74% para o diagnóstico de 
DRGE. Conclusão: Parâmetros da MAR que avaliam a contratilidade da JEG são capazes de 
distinguir pacientes com e sem exposição ácida patológica e voluntários sadios. IC-JEG 
Total permite um aprimoramento da avaliação da função de barreira da JEG. 

Descritores: Transtornos de motilidade esofágica; Junção esofágica; Refluxo 
gastroesofágico; Manometria; Monitoramento do pH esofágico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 



Queiroz NSF. High Resolution Manometry parameters to assess barrier function of 
the gastroesophageal junction and its relationship with reflux pattern assessed by 
prolonged measurement [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2017.  

Background: Gastroesophageal reflux disease (GERD) is one of the most common 
disorders in medical practice. Data from North America indicate that heartburn, the 
most predominant symptom of the disorder, occurs at least once a week in 20% of 
the studied population. Etiology of GERD is multifactorial, but incompetence of the 
esophagogastric junction (EGJ) appears to be of crucial importance. Established 
manometric parameters for assessment of EGJ barrier function are sub-optimal, 
potentially because they reflect only a very brief (up to 30 seconds), not necessarily 
representative period. This study tested the performance of novel, high-resolution 
manometry (HRM) parameters of EGJ function in the assessment of GERD. 
Methods: Patients with reflux symptoms and healthy controls (HC) underwent 
standard HRM associated or not with 24-hour pH monitoring. EGJ morphology, 
classified in three subtypes (type I, with complete overlap of the CD and the LES; 
type II, with minimal LES-CD separation; and type III, with LES-CD separation 
greater than 2 centimeters), lower esophageal sphincter pressure integral (LES-PI) 
and EGJ contractile integral (EGJ-CI) were compared with total-EGJ-CI, a novel 
parameter summarizing EGJ barrier function during the entire HRM protocol. 
Esophageal acid exposure ≥4.2%/24 h (pH-Reflux-pat) were considered 
pathological. Key Results: Sixty five HC and 452 patients completed HRM, 380 
(84%) patients underwent ambulatory reflux-monitoring. LES-PI, EGJ-CI and total-
EGJ- CI correlated with EGJ morphology subtypes (all p<.00001). Only total-EGJ-
CI was consistently lower in pH-Reflux-pat subjects compared with HC and patients 
without GERD. Total-EGJ-CI was also the single best parameter for prediction of 
pathological reflux (optimal cut-off 77 mmHg·cm, AUC 0.645, P<.0001). This cut-
off value showed good sensitivity 86% and positive predictive value 57%, modest 
specificity 39% and good negative predictive value 74% for GERD diagnosis based 
on pH-monitoring. Conclusion: Novel HRM parameters of EGJ function are 
efficient in identifying patients with and without pathological acid exposure and HC. 
Total EGJ-CI, a new metric that summarizes EGJ contractility over time, allows an 
improved assessment of EGJ barrier function. 

Descriptors: Esophageal motility disorders; Esophagogastric junction; 
Gastroesophageal reflux; Manometry; Esophageal pH monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) 

 

1.1.1 Epidemiologia 

DRGE é frequentemente relatada como doença mais comum da 

gastroenterologia (1). A real prevalência da DRGE na população geral é de difícil 

mensuração, pois as estimativas epidemiológicas são baseadas primariamente nos 

sintomas típicos de pirose e regurgitação e, em estudos populacionais, normalmente 

não se interrogam as queixas consideradas extra-esofágicas e atípicas da doença, tais 

como: tosse, asma brônquica, disfonia, pigarro, dor torácica não-cardíaca ou 

sensação de globus. Por outro lado, é sabido que nem todos os portadores da 

chamada sintomatologia típica da afecção são, efetivamente, portadores da DRGE (2).  

O primeiro estudo de base populacional sobre prevalência do refluxo foi uma 

pesquisa realizada nos Estados Unidos, pelo Instituto Gallup, demonstrando que 10% 

dos entrevistados, presumidamente sadios, apresentavam pirose diária e 40% pelo 

menos uma vez ao mês. No entanto, a metodologia nunca foi publicada, o que torna 

sua validade discutível. Em 1997, estudo da Clínica Mayo de base populacional na 

cidade de Olmsted County, Minessota, EUA, demonstrou que 19,8% de 1.524 

habitantes entrevistados relataram sintomas típicos de refluxo pelo menos 

semanalmente (3). 

Em 2005, foi realizada revisão sistemática de 15 estudos que avaliaram a 

epidemiologia da DRGE. Prevalência em torno de 10 a 20% foi encontrada no 

mundo ocidental, e de 5% na Ásia, quando a doença era definida pela presença de 

pirose e/ou regurgitação ácida de frequência pelo menos semanal. Nesse estudo, 

ainda foram identificados como fatores de risco para desenvolvimento de DRGE: 

história familiar positiva, obesidade, idade, tabagismo, entre outros. Também 

observou-se aumento da incidência com aumento da idade, mas essa tendência foi 

revertida a partir dos 55 anos (4). 
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Em 2014, houve atualização da revisão sistemática citada anteriormente, com 

inclusão de 15 novos estudos, agregando dados do Oriente Médio, Austrália e 

América do Sul. O único país da América do Sul citado foi a Argentina, com uma 

prevalência de sintomas de DRGE de 23% (5). 

A DRGE tem distribuição semelhante entre os sexos masculino e feminino (6). 

A incidência de sintomas aumenta com a idade, principalmente após os 40 anos, 

assim como a ocorrência de complicações, incluindo esofagite erosiva e esôfago de 

Barrett (7). Essas complicações são, provavelmente, resultado da exposição ácida ao 

esôfago cumulativa ao longo do tempo (8).  

O custo anual direto e indireto no manejo da DRGE é estimado em mais de 

14 bilhões de dólares nos Estados Unidos, sendo o maior dentre todas as desordens 

gastrointestinais. Destes, pelo menos 60% correspondem a gastos com medicações 
(9). Estudo de custo-efetividade alemão relatou que 6% dos pacientes com DRGE 

perderam pelo menos um dia de trabalho por ano, tendo sido estimado custo direto e 

indireto de aproximadamente 600 dólares por paciente ao ano (2). 

Não obstante, pela sua característica de cronicidade, a DRGE impacta 

negativamente na qualidade de vida. Comparada com outras desordens médicas, o 

prejuízo é similar ou até superior ao encontrado em doenças crônicas como artrite, 

infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca ou hipertensão arterial (1, 2). Além disso, é 

comum ocorrência de comorbidades à DRGE, principalmente a síndrome do 

intestino irritável e desordens psicológicas, que ocorrem na frequência de 36% e 

41%, respectivamente (10). Essas comorbidades potencializam piora na qualidade de 

vida e ainda contribuem para resposta ineficaz ao tratamento habitual (11).  

 

1.1.2 Fisiopatologia 

Muitos fatores fisiopatológicos estão envolvidos na DRGE. A principal 

barreira anatômica contra o refluxo gastroesofágico é a junção esofagogástrica 

(JEG), região anatomicamente complexa cuja integridade depende da competência 

do esfíncter inferior do esôfago (EIE) e da compressão extrínseca do EIE pela crura 

diafragmática (CD) (12). O esfíncter inferior do esôfago (EIE) é um segmento da 
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musculatura lisa de 3 a 4 cm de extensão que está tonicamente contraído durante o 

repouso. A pressão de repouso do EIE varia de 10 a 30 mmHg com capacidade de 

reserva, uma vez que uma pressão de 5 a 10 mmHg acima da pressão intragástrica é 

suficiente para prevenir refluxo gastroesofágico (RGE) (13). O EIE é circundado pela 

CD que promove compressão extrínseca ao EIE, contribuindo assim para a pressão 

de relaxamento e aumentando a pressão do EIE nos momentos de aumento da 

pressão abdominal, como por exemplo, na inspiração, tosse ou no espirro (14). 

Movimentos sincrônicos de peristalse esofágica e relaxamento do EIE 

permitem passagem efetiva do bolo alimentar até o estômago com mínima estase em 

corpo esofágico. Defeitos nesse delicado sistema podem causar prejuízo no 

transporte do bolo alimentar, refluxo patológico do conteúdo gástrico para o esôfago 

e ausência de depuração do refluxato, provocando RGE sintomático (15). 

Um dos principais mecanismos envolvidos na fisiopatologia da DRGE é a 

ocorrência de relaxamentos transitórios do EIE (RTEIE). RTEIE são definidos como 

breves períodos de relaxamento do EIE espontâneos e não relacionados com a 

deglutição (16). Constituem mecanismo fisiológico que permite esvaziamento do 

excesso de gás do estômago e podem ocorrer tanto em pacientes com DRGE quanto 

em voluntários sadios. A distensão gástrica causada por ar ou alimento desencadeia 

um reflexo vagal que resulta em RTEIE, atuando como mecanismo protetor que 

previne o acúmulo de ar intragástrico e impede que o excesso de gás vá para o 

duodeno. 

Dent et al. descreveram pela primeira vez os RTEIE em 10 voluntários sadios 

na década de 80 (17). Desde então, RTEIE vêm sendo descritos como principal 

mecanismo fisiopatológico nos pacientes com DRGE (18). Quando foram inicialmente 

identificados, foi aventada a hipótese de que pacientes com DRGE teriam maior taxa 

de RTEIE. No entanto, vários estudos relataram similaridade entre taxa de RTEIE 

em pacientes com DRGE e indivíduos saudáveis (18-21).  

Posteriormente, foi demonstrado que o refluxo ácido ocorre com maior 

frequência durante os RTEIE em pacientes com DRGE do que nos indivíduos 

saudáveis (22).  
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A presença de hérnia hiatal (HH) também está envolvida na fisiopatologia da 

DRGE, no entanto, com relevância controversa. HH é definida como a migração 

cranial de elementos da cavidade abdominal, mais comumente o estômago, através 

do hiato diafragmático (23). Dados epidemiológicos e fisiológicos confirmam a 

importância da HH em pacientes com esofagite mais grave, estenoses pépticas e 

esôfago de Barrett (14).  

A patogênese da hérnia hiatal por deslizamento já foi assunto de vários 

estudos (23-26). Diversas teorias foram propostas, sendo mais aceita a que relaciona a 

sequência de eventos determinada por RTEIE resultando em exposição ácida no 

esôfago distal. A consequente redução do pH esofágico leva a seu encurtamento, 

devido à contração da musculatura longitudinal induzida pelo ácido e à fibrose 

causada pela esofagite. Esses fatores, associados à perda da elasticidade das 

estruturas de apoio, como a membrana paraesofágica, inerente à idade cronológica do 

paciente, e consequente alargamento da abertura diafragmática causada pela porção 

herniada, contribuem para maior exposição ácida, perpetuando o ciclo vicioso. 

Outros fatores relacionados à hérnia hiatal por deslizamento são o aumento da 

pressão intra-abdominal e obesidade (24). A pressão abdominal parece ser fator de 

risco isolado independente da obesidade haja vista a alta prevalência (até 80%) de 

HH em atletas de força (27). Além disso, a associação de obesidade com hérnia hiatal 

por deslizamento e DRGE foi extensivamente estudada (28-30). Pandolfino et al. 

analisaram a relação entre o índice de massa corpórea (IMC) e a circunferência 

abdominal com a morfologia do segmento pressórico na JEG através da manometria 

de alta resolução, demonstrando que a obesidade está associada à ruptura da JEG e 

ao surgimento de HH (31).  

HH está associada com redução tanto da pressão quanto do comprimento da 

JEG funcional. Tais alterações são atribuídas à separação axial entre EIE e CD e, 

possivelmente, à perda do segmento abdominal do EIE (32) podendo ter consequências 

clínicas e fisiológicas, como redução da pressão do EIE, redução da amplitude 

peristáltica no esôfago distal, comprometimento da depuração ácida do esôfago, 

DRGE e esôfago de Barrett (24, 33). 
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Há evidência crescente de que o intervalo entre o EIE e o diafragma é 

variável, fazendo com que a redução temporal de pequenas hérnias ocorra com certa 

frequência. Bredenoord et al. demonstraram que existe ruptura intermitente da JEG 

em pequenas hérnias, sugerindo que o padrão é regra e não exceção. Os autores 

revelaram ainda que, durante a separação espacial entre diafragma e EIE, refluxos 

ácidos e levemente ácidos ocorrem mais frequentemente do que durante redução da 

hérnia (34).  

Outro fator envolvido na patogênese da DRGE é a disfunção peristáltica do 

corpo do esôfago. A depuração esofagiana do refluxato ácido depende de adequada 

peristalse para depurar o volume de ácido e saliva, bem como neutralizar o conteúdo 

esofágico aderido à mucosa. É sabido que a motilidade esofágica ineficaz (MEI) se 

correlaciona diretamente com a intensidade da DRGE e com a presença de 

complicações (35). No entanto, ainda não se sabe se esofagite causa enfraquecimento 

da musculatura esofágica ou se alguma desordem da musculatura lisa subjacente do 

esôfago distal e do EIE predispõem à DRGE (36). 

Existem condições que estão envolvidas na fisiopatologia da DRGE, porém 

descritas como sendo de menor relevância. Há evidência crescente de que o conteúdo 

ácido da porção mais proximal da região do cárdia “escapa” do efeito neutralizante 

do alimento e mantém-se altamente acidificado durante o período pós-prandial. Esse 

efeito é denominado “acid pocket” (37, 38). Este bolsão ácido pode se estender por até 

1-2 cm no esôfago distal, provocando pequeno segmento de refluxo ácido que 

alcançará o segmento intraesfinctérico distal, sem, todavia, ultrapassar totalmente a 

barreira do EIE (39).  

Outras condições associadas, mas de menor significância, são o refluxo biliar 

(de importância demonstrada em casos de esôfago de Barrett) e o retardo no 

esvaziamento gástrico (que pode ser visto na DRGE mais grave que ocorre em 

pacientes com gastroparesia diabética) (14). Finalmente, vale ressaltar a recente 

importância, ainda pouco compreendida, da resistência tecidual na patogênese da 

DRGE. Estudos sugerem que o marcador mais precoce do acometimento tecidual 

induzido pelo ácido seja lesão das “tight junctions” entre as células do epitélio 

esofágico, levando ao aumento da permeabilidade à água e eletrólitos e dilatação dos 
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espaços intercelulares visualizados à microscopia eletrônica. Essas alterações 

microscópicas poderiam explicar a sensibilidade aumentada ao refluxo ácido 

observada na doença do refluxo não erosiva (40). 

 

1.1.3 Diagnóstico 

Infelizmente, não existe teste padrão ouro para diagnóstico da DRGE. Uma 

vez que o refluxo ácido, particularmente após as refeições, constitui-se em processo 

fisiológico, a simples presença de RGE ou sintomas ocasionais de pirose e 

regurgitação não podem ser definidos como doença. Em 2006, um grupo de 44 

especialistas de 18 países desenvolveu uma nova definição para DRGE que pode ser 

aplicada tanto na prática clínica como no contexto de pesquisa (41). Esse grupo 

internacional definiu DRGE como “uma condição que se desenvolve quando o 

refluxo do conteúdo gástrico causa sintomas indesejados e/ou complicações.” 

Sintomas indesejados são aqueles que interferem na qualidade de vida dos pacientes. 

Segundo o conceito adotado pelo I Consenso Brasileiro da Doença do 

Refluxo Gastroesofágico, DRGE é a afecção crônica decorrente do fluxo retrógrado 

de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou órgãos adjacentes a este, 

acarretando variável espectro de sintomas e/ou sinais esofagianos e/ou extra-

esofagianos, associados ou não a lesões teciduais (42). 

Levando em consideração as definições conceituais da DRGE, observa-se que 

a história clínica detalhada apresenta substancial importância para o estabelecimento 

do diagnóstico. Já o exame físico, no entanto, não aponta alterações sugestivas da 

doença na maioria dos casos. 

Por outro lado, os exames auxiliares, que apresentaram grande 

desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas, são cada vez mais disponíveis e 

ocupam papel de destaque na investigação e confirmação diagnóstica da afecção.  

A endoscopia digestiva alta representa método pouco invasivo, que possibilita 

avaliar a presença ou não de esofagite e classificar sua intensidade. A identificação 

de esofagite à endoscopia tem alta especificidade, em torno de 90-95% (1, 43). Apesar 

de ser o exame mais solicitado quando há suspeita de DRGE, a sensibilidade do 
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método é de aproximadamente 50% (1, 43). No entanto, constitui-se ferramenta de 

grande valor por permitir que sejam evidenciadas alterações anatômicas e/ou 

afecções associadas, tais como: hérnia hiatal, epitelização colunar do esôfago, 

alterações sugestivas de neoplasias, infecções, além de possibilitar a coleta de 

fragmentos de mucosa de áreas consideradas suspeitas (44). 

Dados acumulados da literatura evidenciam que, quando pacientes com 

sintoma de pirose se submetem à endoscopia digestiva alta, aproximadamente 20 a 

30% apresentarão esofagite erosiva, 3 a 5% terão Esôfago de Barrett e 65% 

apresentarão mucosa esofágica íntegra. No entanto, entre estes últimos, até 40% 

terão diagnóstico de doença do refluxo não erosiva (45).  

Considerando-se que percentual considerável dos portadores de DRGE não 

apresenta esofagite identificada pelo método endoscópico, verifica-se que a 

monitorização prolongada do refluxo torna-se o melhor método diagnóstico para 

pacientes com doença do refluxo não erosiva. Consiste no único método que permite 

a determinação da presença de exposição ácida anormal, frequência dos episódios, 

posição preferencial de sua ocorrência (ortostática, supina ou biposicional) e a 

associação de sintomas com os episódios de refluxo.  

Em dissertação de mestrado apresentada à Universidade de São Paulo em 

2001, Brandalise relata que a heterogeneidade de apresentação da DRGE, em relação 

à presença ou não de esofagite, faz com que não exista um método considerado 

padrão ouro para o diagnóstico da afecção. O autor considera, entretanto, que o 

estudo endoscópico e a monitorização prolongada do refluxo se complementam, 

sendo o primeiro, mais adequado para o diagnóstico de esofagite de refluxo e o 

segundo para o diagnóstico do refluxo gastroesofágico propriamente dito (46). 

A monitorização prolongada do refluxo pode ser realizada através da 

pHmetria com cateter ou através de cápsula telemétrica (pHmetria sem cateter), e 

pode ainda ser associada a impedanciometria (impedâncio-pHmetria), quando 

identifica também a ocorrência de refluxo fracamente ácido ou não-ácido. A 

monitorização do pH apresenta excelente sensibilidade (77 – 100%) e especificidade 

(85 – 100%) (47). Pela sua alta acurácia na determinação do refluxo, este método é 
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considerado padrão para o estabelecimento de refluxo patológico por muitos autores 
(48, 49).  

A pHmetria é realizada através da passagem transnasal de cateter com um ou 

mais sensores de pH. Tradicionalmente, o sensor mais distal é posicionado 5 cm 

acima da borda superior do EIE, normalmente identificado pela manometria. Os 

sensores são então conectados a um gravador portátil digital que coleta dados de pH 

a cada 4-6s durante o período predeterminado (em geral 24 horas). O paciente 

registra refeições, posição supina e ortostática e ocorrência de sintomas. Refluxo 

ácido é definido como queda de pH < 4. A porcentagem total do tempo com pH < 4 é 

a medida mais reprodutível de DRGE, com valores de limite superior de normalidade 

variando de 4% a 5,5% (50). 

A pHmetria sem cateter pode ser realizada através de um dispositivo sem fio 

do tamanho de uma cápsula de vitamina que é anexado, com auxílio de endoscopia, 6 

cm acima da linha Z (51). Esta técnica foi desenvolvida inicialmente com intuito de 

reduzir o desconforto do paciente, permitir monitorização mais prolongada do 

refluxo (48 horas ou mais), e promover incremento na sensibilidade do teste por 

possibilitar que o paciente realize suas atividades do dia a dia sem incômodo de um 

cateter nasal. No entanto, estudo brasileiro publicado em 2012 demonstrou que 

apesar da pHmetria sem cateter detectar maiores percentagens de tempo de refluxo 

do que a pHmetria convencional, os dois métodos foram comparáveis no diagnóstico 

de refluxo gastroesofágico ácido patológico e na correlação de sintomas com refluxo 
(52). 

A impedâncio-pHmetria é o método mais eficiente de monitorização 

prolongada do refluxo, pois fornece informações relevantes, a saber: detecção de 

refluxo ácido e não-ácido, caracterização do refluxo esofágico em líquido, gasoso e 

misto, identificação da extensão proximal que o refluxo atinge no esôfago e ainda é 

capaz de correlacionar sintomas a todas as modalidades de refluxo (44, 53). 

Impedanciometria é a medida de resistência elétrica entre dois pontos. Na 

impedanciometria esofágica, um circuito de corrente é gerado entre dois eletrodos 

separados por um cateter não condutor. A impedância é inversamente proporcional à 

condutividade, portanto, se apresenta baixa nas substâncias líquidas e alta nas 
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substâncias gasosas. A mucosa esofágica possui impedância intermediária, 

funcionando como linha de base para interpretação. Através de sensores de 

impedância sequenciais em contato com a mucosa do esôfago, é possível identificar a 

direção em que o bolus sólido ou líquido está sendo propagado. Junto com o sensor 

de pH acoplado ao cateter, ainda é possível estabelecer a característica da substância 

refluída ou deglutida, se ácida ou fracamente ácida (figura 1) (54).  

 

 

Figura 1 -  À esquerda, observa-se a estrutura do cateter de impedâncio-pHmetria, 
que é composto por 6 campos de impedância (4 ao longo do esôfago e 2 
faríngeos) e um sensor de pH, localizado 5 cm acima da borda superior 
do esfíncter esofágico inferior. À direita, nota-se a representação gráfica 
de um episódio de refluxo misto, gasoso (elevada impedância) e líquido 
(baixa impedância), ácido (demonstrado pela queda do pH no traçado 
inferior) e de ascensão proximal até a faringe 

 

Rotineiramente, antes da realização de qualquer teste para a monitorização 

prolongada do pH, se faz necessária a identificação dos esfíncteres superior e inferior 

do esôfago. O estudo da função motora dos esfíncteres e da peristalse do corpo 

esofágico é possível graças à manometria esofágica, sendo exame complementar para 

o diagnóstico de doenças motoras do esôfago e no auxílio para procedimentos 

terapêuticos. Ela mede a amplitude e o tempo das mudanças pressóricas no esôfago, 

que refletem a força e o intervalo de contração e relaxamento dos músculos 

circulares do esôfago e de seus esfíncteres (55). 
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A manometria esofágica é parte integral do manejo propedêutico de pacientes 

com sintomas de refluxo refratários ao tratamento, em particular, antes da indicação 

de cirurgia antirefluxo (56). Está indicada para exclusão de desordens da motilidade, 

como por exemplo acalásia, que pode se apresentar com sintomas similares (57). 

Algumas anormalidades manométricas já foram relacionadas à DRGE. Sabe-

se que a exposição ácida patológica está associada com redução do comprimento 

intra-abdominal e da pressão do EIE. Através da média dos quatro canais radiais 

distais do cateter da manometria convencional, é possível a identificação da pressão 

expiratória máxima (PEM), que representa a pressão do EIE isoladamente; e a 

pressão respiratória média (PRM), onde avalia-se a pressão do esfíncter no meio do 

ciclo respiratório, identificando-se assim a contribuição do diafragma na barreira 

antirrefluxo. Já o comprimento intra-abdominal é avaliado a partir da mensuração do 

comprimento do esfíncter antes do ponto de inversão de pressão (PIP), que 

corresponde à borda superior da CD e representa a transição para o tórax (figura 2) 
(58). 

 
CA – comprimento abdominal, CT – comprimento total  
 
Figura 2 -  Representação manométrica do EIE  
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Em 2012, após estudar mais de 2000 pacientes, Tsuboi et al. demonstraram 

que uma pressão do EIE inferior a 6 mmHg e um comprimento intra-abdominal 

inferior a 1 cm estavam associados a aumento da exposição ácida distal do esôfago 
(58). Em outro trabalho, Lee et al. demonstraram que o impacto da degradação 

estrutural do EIE, representada pela redução do comprimento do mesmo, é mais 

pronunciado que o enfraquecimento funcional, representado pela redução da pressão 

do EIE (59).  

Apesar dos esforços, tentativas de identificar pacientes com DRGE baseadas 

nas medidas das pressões e tamanho da junção esofagogástrica têm sido 

desapontadoras. Os achados apresentados têm relevância clínica limitada, devido à 

grande interposição entre pacientes com DRGE e controles sadios. Essa falha poderia 

ser explicada por limitações do método empregado na manometria convencional. 

Recentemente, a manometria de alta resolução (MAR) tornou-se disponível 

para a avaliação da motilidade esofágica. O cateter da MAR é composto por vários 

sensores de pressão estreitamente espaçados (≤1 cm de intervalo nas regiões do 

esfíncter e 1 a 2 cm de intervalo nas regiões do corpo esofágico), registrando a 

pressão esofágica sem lacunas significativas dos dados ao longo do comprimento de 

todo o esôfago. As pressões obtidas são representadas graficamente e depois 

transformadas em imagens espaço-temporais das pressões esofágicas codificadas por 

cores (“Clouse plots”) (figura 3). A MAR aumentou substancialmente a resolução 

espacial comparada à manometria convencional com 8 sensores de pressão. Além 

disso, a apresentação dos dados manométricos através das “Clouse plots” revela a 

anatomia funcional da JEG de maneira visualmente intuitiva (60) (figura 4). 
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Figura 3 -  À esquerda, observa-se a disposição do cateter de MAR ao longo do 

comprimento do esôfago. No centro, nota-se a representação gráfica das 
curvas pressão x tempo. À direita, nota-se a representação espaço-
temporal dos traçados da manometria de alta resolução codificada por 
cores (“Clouse plots”) 

 

 

As principais vantagens da MAR em relação à manometria convencional são: 

-  Permite localização mais fácil e imediata de marcos anatômicos como os 

esfíncteres superior e inferior; 

-  Possibilita aquisição simultânea de dados referentes ao esfíncter superior, corpo 

esofágico e esfíncter inferior do esôfago; 

-  Proporciona maior conforto ao paciente devido ao tempo reduzido de exame e 

pela ausência de necessidade de tração do cateter a cada centímetro; 

-  Não sofre influência de artefatos de movimento (61, 62). 



Introdução 14 
	   	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Identificação dos marcos anatômicos através da MAR: esfíncter 
superior do esôfago (ESE), ponto de inversão da pressão (PIP) e 
esfíncter inferior do esôfago (EIE) 

 
 

A avaliação da peristalse esofágica e do relaxamento do EIE é feita através da 

identificação de diferentes variáveis, conforme proposto pela Classificação de 

Chicago (63-65). A Classificação de Chicago para desordens da motilidade do esôfago 

foi desenvolvida para facilitar a interpretação dos estudos de alta resolução, 

concomitante à adoção generalizada desta tecnologia para prática clínica. 

No entanto, apesar da padronização já instituída, parâmetros que definem a 

JEG como função de barreira não foram ainda totalmente validados e incorporados à 

rotina clínica. A última versão da Classificação de Chicago discute como a MAR 

poderia ser utilizada para caracterizar morfologia e contratilidade da barreira anti-

refluxo composta pela JEG (63).  

A abordagem mais simplista propõe a classificação da JEG em três subtipos 

morfológicos, baseados na relação espacial entre o EIE e a CD (66) (figura 5). 
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Figura 5 -  Subtipos manométricos de junção esofagogátrica (JEG), de acordo com 

a relação espacial entre a crura diafragmática (CD) e o esfínter inferior 
do esôfago (EIE). Em A, nota-se o tipo I, onde EIE e CD estão 
completamente interpostos. Em B, observa-se o tipo II, onde há 
separação espacial entre EIE e CD de até 2 cm. Os painéis C e D 
correspondem ao tipo III, definido pela separação entre EIE e CD 
superior a 2 cm, sendo que no tipo IIIa, o ponto de inversão de pressão 
(PIP) é proximal à CD, enquanto no tipo IIIb o PIP é proximal ao EIE 

 
 

Já foi comentado a respeito da importância fisiopatológica da separação 

espacial entre EIE e CD na patogênese da DRGE (34). Além disso, já foi demonstrado 

que a MAR consiste em método bastante promissor na identificação de hérnias. Em 

estudo publicado recentemente, Weijenborg et al. demonstraram que a presença e o 

tamanho da HH podem ser determinados de forma eficaz com MAR. O método 

apresentou sensibilidade de 92%, especificidade de 93%, valor preditivo positivo 

(VPP) de 94% e valor preditivo negativo (VPN) de 91%, com acurácia superior à 

endoscopia ou ao esofagograma baritado isoladamente (67). 

Outras propostas mencionadas na última versão da Classificação de Chicago 

incluem lower esophageal sphincter pressure integral (LES-PI), que integra os dados 
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da pressão da JEG de uma janela de 10 segundos e esophagogastric junction 

contractile index (EGJ-CI), que avalia a função da JEG durante três ciclos 

respiratórios (63). Para fins didáticos, nesta tese, essas medidas serão, respectivamente, 

traduzidas para “pressão integrada do esfíncter inferior do esôfago (PI-EIE)” e 

“índice de contratilidade da junção esofagogástrica (IC-JEG)”. Ambas as medidas 

utilizam-se de ferramenta que habitualmente é empregada para avaliação do vigor da 

contratilidade do esôfago distal, o distal contractile integral (DCI), cujo valor é 

resultante do produto da amplitude x duração x comprimento (mmHg·s·cm) da 

pressão na área avaliada. Essa variável também será traduzida para “contração distal 

integrada (CDI)”. 

 

 
Figura 6 -  Demonstração esquemática do cálculo do PI-EIE. Para mais 

informações, ver guia passo a passo em Apêndice I 
 

 

Hoshino et al. foram os primeiros a descreverem a aplicabilidade da 

ferramenta ‘CDI’ para avaliação da contratilidade da JEG, quando descreveu o PI-

EIE em 2011. Essa medida utiliza o CDI em área restrita à JEG com ajuste de 

contorno isobárico em 20 mmHg em uma janela com duração de 10 segundos livre 

de deglutições (figura 6). O PI-EIE mostrou-se significativamente mais baixo em 
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pacientes com exposição ácida patológica do que em pacientes com exposição ácida 

normal no esôfago (p < 0,05). O valor do PI-EIE < 400 mmHg·s·cm apresentou uma 

sensibilidade de 79% e uma especificidade de 54% em predizer exposição ácida 

anormal (68). 

 

 

Figura 7 -  Demonstração esquemática do cálculo do IC-JEG. Para mais 
informações, ver guia passo a passo em Apêndice I 

 
 

Mais recentemente, o grupo de Chicago propôs a utilização do IC-JEG para 

avaliação da contratilidade da JEG (69). O IC-JEG também é determinado através da 

ferramenta ‘CDI’, mas para uma duração de três ciclos respiratórios consecutivos, 

com o contorno isobárico ajustado 2 mmHg acima da pressão gástrica. O valor de 

‘CDI’ encontrado é então dividido pela duração em segundos dos três ciclos 

respiratórios, permitindo uma unidade medida em mmHg·cm (Figura 7). No estudo 

citado, a mediana do IC-JEG foi 39 (25-55) mmHg·cm em controles versus 18 (8-30) 

mmHg·cm em pacientes com DRGE caracterizados por estudos de impedâncio-

pHmetria (p <0.05). 
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Uma grande limitação das medidas acima citadas é o fato de ambas serem 

obtidas durante período de aquisição muito curto (tipicamente 10 a 20 s), além de 

não levarem em consideração mudanças na morfologia e contratilidade da JEG, que 

são frequentemente observadas durante estudos de MAR (34). 

Com o intuito de superar as limitações apresentadas, um grupo internacional 

de colaboração multicêntrica, do qual a autora desta tese fez parte, propõe a criação 

de novo método, denominado originalmente total esophagogastric junction 

contractile index (total EGJ-CI), com o intuito de analisar a contratilidade da JEG 

por período prolongado de tempo, obtendo-se assim uma avaliação mais 

representativa da função de barreira anti-refluxo. Para melhor compreensão, optou-se 

por traduzir essa medida para “índice de contratilidade da JEG total (IC-JEG Total). 

O IC-JEG Total, à semelhança das demais medidas, também utiliza a ferramenta 

‘CDI’ na área da JEG, com o ajuste do contorno isobárico em 2 mmHg acima da 

pressão gástrica. No entanto, a contratilidade da JEG é avaliada da primeira à última 

deglutição de água. O CDI resultante é então dividido pela duração em segundos do 

período das deglutições. 

Diante do exposto, nota-se que dados se acumulam na literatura 

demonstrando a utilidade da MAR na investigação da contribuição da morfologia e 

contratilidade da JEG na fisiopatologia do refluxo. No entanto, as medidas descritas 

até o momento carecem de padronização e não foram capazes de identificar com 

acurácia pacientes com refluxo. Na terceira versão da Classificação de Chicago para 

desordens da motilidade esofágica, o grupo internacional de trabalho em MAR 

concordou na importância do assunto e ratificou a primordialidade do 

estabelecimento de convenções básicas para a caracterização da JEG. O grupo ainda 

reforçou a necessidade de trabalho adicional para a padronização do cálculo das 

medidas já descritas (63). 

Dessa forma, considerando-se essa reconhecida necessidade em se explorar o 

método de MAR para avaliação da JEG associada à escassez de dados na literatura a 

este respeito, esse estudo se justifica tanto por aprofundar o conhecimento das 

medidas que avaliam a contratilidade da JEG em estudos de MAR quanto por propor 

a criação de uma medida manométrica, que está de acordo com a tendência atual de 
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utilizar-se da ferramenta CDI para estudo da JEG, com a vantagem da avaliação mais 

prolongada durante o protocolo da MAR. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos do trabalho são: 

a) Avaliar novos parâmetros da MAR relacionados à JEG na distinção de 

pacientes com evidência de refluxo anormal à monitorização prolongada 

do pH de pacientes sem refluxo anormal e de voluntários sadios; 

b) Avaliar se a medida do vigor da contratilidade da JEG baseada em 

medições prolongadas, representada pelo IC-JEG Total, tem melhor 

desempenho que as medidas adquiridas durante período padrão de 

referência de 30 segundos. 

 

Os objetivos secundários são: 

c) Identificar valores de referência para parâmetros da manometria de alta 

resolução que avaliam a JEG em voluntários sadios; 

d) Comparar pacientes e voluntários sadios no que diz respeito à 

identificação dos subtipos de JEG e aos diagnósticos manométricos 

conforme a classificação de Chicago;  

e) Avaliar a covariância entre os parâmetros quantitativos da MAR que 

determinam o tônus e funcionalidade da JEG. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1 Sujeitos do estudo 

 

3.1.1 Pacientes 

Foram avaliados dados de 452 pacientes adultos submetidos à MAR para 

análise de prováveis distúrbios motores no Hospital Israelita de Hamburgo, 

Alemanha, e no Hospital Universitário de Zurique, Suíça (Figura 8). 

 

A. Critérios de inclusão 

I)  Indicação clínica de realização de MAR no Hospital Israelita de 

Hamburgo, Alemanha, e no Hospital Universitário de Zurique, Suíça; 

II)  Idade maior que 18 anos 

III)  Concordância em participar do estudo, registrada através de assinatura de 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

B. Critérios de exclusão 

I)  Presença de traçados manométricos apresentando artefatos que impediam 

a avaliação; 

II)  Caso não houvesse período livre de deglutições por pelo menos 30 

segundos e/ou 3 ciclos respiratórios para avaliação quantitativa dos 

parâmetros do EIE; 

III)  Presença de desordens maiores da motilidade (espasmo esofagiano distal, 

Jackhammer esophagus, obstrução funcional da JEG e acalasia). 

Para atender aos objetivos traçados nesta tese de doutoramento, e com o 

intuito de tornar este estudo mais didático, optou-se por incluir na análise de 
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distinção de pacientes com e sem evidência de refluxo anormal e voluntários sadios 

apenas os pacientes que se submeteram à monitorização prolongada do pH por 

pHmetria de 24 horas (Figura 8). 

 

3.1.2 Voluntários sadios 

Foram avaliados dados de 65 voluntários sadios, estratificados por idade e 

sexo, recrutados por anúncio público (Figura 9). Os pacientes foram remunerados 

com CHF 50,00, se tinham menos que 30 anos; CHF 100,00, se tinham menos que 

50 anos e CHF 150,00, se tinham 50 anos ou mais. Nenhum dos indivíduos 

apresentava sintomas gastrointestinais ou antecedentes de intervenção cirúrgica ou 

clínica que pudessem afetar a função motora do esôfago ou a secreção ácida gástrica. 

Para análise específica dos parâmetros da MAR, um voluntário sadio foi excluído por 

apresentar JEG do tipo III. 

Todos os sujeitos envolvidos no estudo disponibilizaram consentimento 

informado por escrito antes da realização de qualquer procedimento relacionado ao 

estudo. 

Dados demográficos e relativos à história clínica, sintomas e medicações em 

uso foram obtidos através da utilização de questionários padronizados. 
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HUZ: Hospital Universitário de Zurique, Suíça; HIH: Hospital Israelita de Hamburg, Alemanha 
 
Figura 8 -  Fluxograma dos participantes incluídos no estudo 
 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Desenho do estudo 

Trata-se de estudo multicêntrico internacional, delineado de acordo com a 

metodologia STARD – Standards for reporting studies of diagnostic accuracy 

iniatiative requirements (70). Pacientes e voluntários sadios foram submetidos à MAR 

associada ou não à monitorização prolongada do pH para estudo da função de 

barreira anti-refluxo da JEG. 
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3.2.2 Manometria de alta resolução 

Estudos de MAR foram realizados de acordo com procedimento padrão 

preconizado pela Classificação de Chicago v3.0 (63). 

Os procedimentos foram realizados com jejum de pelo menos 8 horas e após 

passagem de cateter de manometria de estado sólido (4,2 mm de diâmetro externo e 

36 canais espaçados a intervalos de 1 cm - Medtronic GmbH, Meerbusch, Germany) 

pela narina anestesiada com lidocaína gel. Com o indivíduo/paciente na posição 

supina, o operador inseria o cateter até profundidade estabelecida pelo programa de 

aquisição, com base na altura do paciente, de modo a registrar imagens da 

hipofaringe ao estômago, com pelo menos 3 sensores intragástricos. Após período de 

adaptação, os participantes eram instruídos a respirarem normalmente e a evitarem 

deglutições por 30 segundos para avaliação da morfologia da JEG e de seu tônus de 

repouso. Subsequentemente, os sujeitos recebiam dez deglutições de 5 ml de água 

administrada através de uma seringa pela cavidade oral. 

Todos os traçados foram cuidadosamente avaliados por duas investigadoras, a 

saber, Natália Freitas Queiroz ou Dorothea Jasper, utilizando-se o programa de 

análise ManoViewTMESO versão 3.0 (Medtronic, Meerbusch, Germany).  

Os seguintes parâmetros quantitativos foram avaliados: 

• Comprimento total do EIE ao final da expiração, que compreende a 

distância entre as bordas inferior e superior do EIE definido pelo limite de 

contorno isobárico de 5 mmHg acima da pressão gástrica. 

• Comprimento intra-abdominal do EIE, que é a distância entre o PIP e a 

borda inferior do EIE. 

• Pressão média basal do EIE, que é a média da pressão durante o 

intervalo de 30 segundos. 

• Integrative Relaxation Pressure (IRP mmHg), aqui traduzido para 

Pressão de Relaxamento Integrada (PRI mmHg), que é a média da 

pressão da JEG medida durante 4 segundos de relaxamento contínuos ou 

não nos 10 segundos que se seguem após o relaxamento do ESE. 
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• Contração Distal Integrada (CDI mmHg·s·cm), que consiste na medida 

de avaliação do vigor da contratilidade do esôfago distal através do cálculo 

amplitude x duração x comprimento da onda pressórica. 

• Subtipo morfológico da JEG (66) Tipo I: CD e EIE estão interpostos e 

apenas um pico pressórico é observado durante a inspiração. Tipo II: EIE e 

CD estão separados espacialmente resultando em padrão de duplo pico 

pressórico que é limitado a 2 cm. Tipo III: há separação entre o EIE e a 

CD que excede 2 cm, subdividindo-se em Tipo IIIa e IIIb a depender da 

localização do PIP. 

• Pressão Integrada do EIE (PI-EIE, mmHg·s·cm), conforme descrição 

de Hoshino et al. (68), determinada através da aplicação do CDI em área 

restrita à JEG com ajuste de contorno isobárico em 20 mmHg em uma 

janela com duração de 10 segundos livre de deglutições. Nos sujeitos com 

separação entre o EIE e a CD, somente a área correspondente ao EIE era 

incluída na análise desse parâmetro. 

• Índice de Contratilidade da JEG (IC-JEG, mmHg·cm), conforme 

descrito por Nicodème et al. (69), é determinado através da aplicação do 

CDI em área restrita à JEG com duração de três ciclos respiratórios, com 

ajuste de contorno isobárico em 2 mmHg acima da pressão gástrica. O 

CDI resultante é então dividido pela duração em segundos do período dos 

três ciclos respiratórios. 

• Nova medida proposta, Índice de Contratilidade da JEG Total (IC-JEG 

Total, mmHg·cm) que avalia a contratilidade da JEG por um período mais 

prolongado de tempo. Assim como o IC-JEG, a ferramenta CDI é aplicada 

à área da JEG, com o ajuste do contorno isobárico em 2 mmHg acima da 

pressão gástrica. A contratilidade da JEG é então avaliada da primeira à 

última deglutição de água. O CDI resultante é então dividido pela duração 

em segundos do período das deglutições (figura 9). 
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Figura 9 -  Demonstração esquemática do cálculo do IC-JEG Total. Para mais 
informações, ver guia passo a passo em Apêndice I 

 
 

Os diagnósticos manométricos foram estabelecidos de acordo com a 

Classificação de Chicago v3.0 (63). Também foram determinadas a média do DCI das 

contrações esofágicas peristálticas e a proporção de contrações efetivas e inefetivas 

(fracas, fragmentadas ou falhas). 

Para avaliação de concordância interobservador, uma série de 49 casos 

consecutivos foram analisados independentemente por duas observadoras, a saber, 

Natália Freitas Queiroz e Dorothea Jasper. Casos onde houve discordância de dados 

foram analisados por investigadores seniores, a saber, Jutta Keller ou Mark Fox. 

 

3.2.3 Monitorização prolongada do pH 

A monitorização prolongada do pH foi obtida através de estudos de pHmetria 

de 24h na ausência de IBP ou através de impedâncio-pHmetria de 24h com ou sem 

IBP, que foram realizadas de acordo com procedimentos padrões descritos na 

literatura (71, 72). Como descrito anteriormente, apenas os pacientes que se 

submeteram à monitorização prolongada do pH por pHmetria de 24 horas foram 

incluídos na análise de distinção de pacientes com e sem evidência de refluxo 

anormal e voluntários sadios. 
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Os procedimentos eram iniciados após calibração dos cateteres em soluções 

de pH 7 e pH 1, seguida da passagem dos mesmos por via nasal, após uso de 

anestésico tópico, posicionando-se o sensor de pH 5 cm acima da borda proximal do 

EIE determinada manometricamente. Os pacientes eram instruídos a seguir suas 

atividades diárias e dieta habituais durante o período do estudo e relatar em diário os 

horários das refeições, os sintomas e os períodos em que permaneciam nas posições 

ortostática ou supina.  

Os registros eram analisados por software apropriado que fornecia o cálculo 

da percentagem de tempo com pH < 4,0, o número de refluxos ácidos e / ou o 

número total de episódios de refluxo no esôfago distal. A exposição ácida patológica 

foi definida como a percentagem do tempo com pH < 4 ≥ 4.2% (71). Todos os estudos 

foram realizados na ausência de IBP. Foram considerados registros válidos aqueles 

que apresentaram pelo menos 18 horas de monitorização livre de interferências. 

Para melhor compreensão, os pacientes que foram submetidos à pHmetria 

foram classificados em dois grupos: pH-Refluxo-patológico (pH-pat), com exposição 

ácida patológica (pH < 4 ≥ 4.2%); e pH-Refluxo-fisiológico (pH-fis), sem exposição 

ácida patológica. 

 

3.3 Análise estatística 

 

A análise estatística realizada para estimativa do tamanho da amostra foi 

baseada em dados publicados para o IC-JEG obtidos em pacientes com refluxo 

patológico e voluntários sadios (73). Neste estudo de Gor et al., a média do IC-JEG 

para pacientes com exposição ácida normal ou aumentada foi 56.7±35.6 e 41.4±39.8 

mmHg·cm, respectivamente. Baseado nesses dados, assume-se que um decréscimo 

de 25% no valor do IC-JEG é clinicamente significante. Conforme análise estatística 

realizada, estima-se que um tamanho de amostra de 109 pacientes por grupo seria 

necessário para detectar essa diferença com significância de 90% (α=0.05). 

As variáveis contínuas com distribuição normal foram comparadas 

apropriadamente através do teste t de Students. No caso de múltiplas comparações, 
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foi utilizado o modelo de análise de variância (ANOVA) e o método de diferença de 

significância de Least (LSD) foi aplicado post hoc. Em caso de variáveis sem 

distribuição normal, os testes de Wilcoxon, Mann-Whitney-U ou Kruskall-Wallis 

foram utilizados conforme necessidade, com aplicação da correção de Bonferroni no 

caso de múltiplas comparações. As proporções foram comparadas utilizando-se o 

teste de Pearson qui-quadrado ou teste exato de Fischer, quando apropriado. 

A menos que seja afirmado de outra forma, os dados serão fornecidos como 

média ± desvio padrão da média (DP) se normalmente distribuídos ou como 

medianas com intervalos interquartis (IQR) se tiverem distribuição não normal. 

Análise de regressão linear univariada e multivariada foi realizada para identificar 

fatores preditores independentes de DRGE. Finalmente, foram traçadas curvas 

receiver operating characteristic (ROC) para avaliar a habilidade dos parâmetros da 

MAR em identificar pacientes com DRGE. Um valor de p ≤ 0.05 foi considerado 

como estatisticamente significante (74). As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando-se winSTAT para Microsoft Excel versão 2012.1 (R.Fitch Software, Bad 

Krozingen, Germany) ou SPSS software para Windows (version 22.0; IBM statistics, 

IBM Corporation, Chicago, IL, USA). 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

Este estudo é resultado de um programa de colaboração internacional do qual 

a autora desta tese e seu orientador fizeram parte. No ano de 2013, a pós-graduanda 

em questão realizou um ‘fellowship’ de pesquisa na Unidade de Motilidade do 

Hospital Universitário de Zurique sob supervisão de Prof. Dr. med. Mark Fox e PD. 

Dr. med. Benjamin Misselwitz. Na ocasião, a aluna aprofundou seus conhecimentos 

em MAR e auxiliou no desenvolvimento de projetos e em pesquisas que estavam em 

andamento na unidade. Após retorno ao Brasil, a aluna se matriculou no programa de 

pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob 

orientação do Prof. Dr Tomás Navarro Rodriguez, quando deu prosseguimento aos 

seus estudos, analisando os casos de MAR catalogados em Zurique e frequentando as 

disciplinas de pós-graduação. Em 2015, durante evento de motilidade em Ascona, o 
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Prof. Dr. med. Mark Fox convidou PD. Dr. med. Jutta Keller, do Hospital Israelita de 

Hamburgo, para realizarem um grande estudo de avaliação da JEG com MAR 

utilizando-se dados provenientes de Zurique e Hamburgo. 

O estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos estabelecidos pela 

Declaração de Helsinki. O protocolo foi aprovado pela Comissão Ético-Científica do 

Departamento de Gastroenterologia e pela Comissão de Normas Éticas do 

HCFMUSP (CAPPesq) e se encontra registrado na plataforma Brasil do Ministério 

da Saúde (CAAE: 39197514.4.0000.0065). Nos demais centros, obtivemos a 

aprovação dos respectivos CEPs locais, sob os seguintes registros: Nr.PV3846, KEK-

ZH- Nr. 2013-0176, KEK-ZH- Nr. 2014-0013. O estudo também foi registrado on-

line sob os números: NCT02407938, NCT02397616. 

Cada paciente recebeu explicações em linguagem clara sobre o estudo. O 

pesquisador responsável de cada centro obteve, de cada paciente, a assinatura do 

consentimento informado, por escrito, previamente à inclusão. O pesquisador 

responsável informou sobre os benefícios e riscos de participar na pesquisa e de seu 

direito de retirar seu consentimento a qualquer momento, comprometendo-se a 

informar ao paciente a ocorrência de resultados negativos que impedissem a 

continuação do estudo.  

 

3.5 Financiamento 

 

Parte do material do estudo utilizado para procedimentos de MAR no 

Hospital Israelita de Hamburgo foi patrocinado por Given Imaging/Covidien/ 

Medtronic. A verba utilizada para remuneração dos voluntários sadios foi subsidiada 

pela Divisão de Gastroenterologia do Hospital Universitário de Zurique. 

De outro modo, nenhum outro tipo de financiamento direto foi recebido para 

realização deste estudo. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Características dos participantes 

 

Foram obtidos registros adequados de MAR de 65 voluntários sadios e de 452 

pacientes (Figura 8). A distribuição de gênero foi similar nos dois grupos, sendo -

47,7% e 57,7% dos participantes do sexo feminino no grupo de voluntários sadios e 

pacientes, respectivamente (p = 0,145). Os voluntários sadios eram mais jovens (38,4 

± 1,5 versus 52,3 ± 0,7 anos, p<,0001) e tinham menor índice de massa corpórea 

(IMC) (23,2 ± 0,4 versus 26,3 ± 0,3 kg m−2, p<,0001) quando comparados aos 

pacientes. Participantes do sexo feminino tinham IMC mais baixo do que os do sexo 

masculino (voluntários sadios: 21,7 ± 0,5 vs 24,3 ± 0,5 kg m−2, p=,0003, pacientes: 

25,2 ± 0,4 vs 27,7 ± 0,4 kg m−2, p<,0001) (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Dados demográficos dos participantes 

Participantes  
(n=517) 

Voluntários sadios 
(n=65) 

Pacientes  
(n=452) P 

Sexo feminino 47,7% 57,3% 0,145 

Idade anos (Média ± DP) 38,4 ± 1,5 52,3 ± 0,7 years <0,001 

IMC kg m−2 (Média ± DP) 23,2 ± 0,4 26,3 ± 0,3 <,0001 
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4.2 Concordância interobservador 

 

Quarenta e nove casos de MAR, analisados tanto por Natália Freitas Queiroz 

quanto por Dorothea Jasper, mostraram excelente concordância interobservador para 

PI-EIE, IC-JEG e IC-JEG Total, com coeficiente de correlação intraclasse variando 

entre 0,912 e 0,972. Esses achados permitiram a combinação de dados 

independentemente do investigador que os analisou. 
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4.3 Valores de referência em voluntários sadios 

 

Os valores de normalidade encontrados para todos os parâmetros avaliados 

nos voluntários sadios estão apresentados na tabela 2. A idade não exerceu qualquer 

efeito independente nas medidas. O valor do IMC foi preditor independente para o 

PI-EIE (único parâmetro que não é referenciado à pressão intragástrica em seu 

cálculo). IC-JEG, IC-JEG Total, pressão média basal do EIE, PRI bem como o 

comprimento total do EIE foi maior em mulheres (p < 0,01). Os valores do IC-JEG 

Total em voluntários sadios mostraram menor variabilidade interindividual 

(variância), resultando em um intervalo de normalidade mais restrito quando 

comparado às outras medidas de funcionalidade da JEG. 

 

Tabela 2 -  Valores de referência para os parâmetros manométricos obtidos em 
voluntários sadios 

 
Voluntários sadios (n=64*) Média ± DP Mediana Percentil 5- 95 

Funcionalidade da JEG 

Comprimento total do EIE [cm] 3,0 ± 1.0 2,8 1,6 – 5,3 

Comprimento intra-abdominal do EIE [cm] 1,8 ± 1,1 1,8 -0,8 – 3,6 

Pressão media basal do EIE [mmHg] 22,2 ± 9,9 21,3 10,4 – 38,6 

Pressão de Relaxamento Integrada (PRI) 
[mmHg] 6,0 ± 3,8 5,7 0,3 – 12,5 

Pressão integrada do esfíncter inferior do 
esôfago (PI-EIE) [mmHg·s·cm] 141,7 ± 143,1 104,6 1,7 – 393,7 

Índice de contratilidade da junção 
esofagogástrica (IC-JEG) [mmHg·cm] 67,7 ± 26,0 62,6 27,8 – 124,9 

Índice de contratilidade da junção 
esofagogástrica total (IC-JEG Total) 
[mmHg·cm] 

67,0 ± 21,9 63,0 38,5 – 117,3 

Motilidade 

Contração distal integrada (CDI) [mmHg·s·cm] 1242 ± 822 1074 237 – 2759 

N=64, dados de um voluntário sadio com morfologia da LEG tipo III foram excluídos. Todos os parâmetros, à 
exceção do comprimento total do EIE, apresentaram distribuição normal. 
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4.4 Comparação entre pacientes e voluntários sadios 

 

Dados demográficos mostraram interações amplamente similares nos 

parâmetros da MAR nos pacientes, assim como relatado para os voluntários sadios. 

No entanto, somente nos pacientes, foi verificado que, maior idade (r = 0,193,  

p <,0001) e IMC (r = 0,179, p = 0,0001) foram associados a maior separação axial 

entre EIE e CD. 

Os pacientes exibiam JEG do tipo II (22,8% versus 15,4%) ou tipo III (8,4% 

versus 1,5%) mais frequentemente que os voluntários sadios (p = 0,018). O 

diagnóstico manométrico pela Classificação de Chicago foi de normalidade em 80% 

e de MEI em 20% dos voluntários sadios. As desordens da motilidade foram mais 

prevalentes entre os pacientes (p < 0,0001), com 42% exibindo motilidade normal, 

42% MEI, 3% peristalse ausente, 3% espasmo esofagiano distal, 1% Jackhammer 

esophagus, 3% obstrução funcional da JEG e 6% acalasia. 
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4.5 Covariância entre os parâmetros da MAR 

 

Entre o total da população estudada (n = 517), foi observada correlação direta 

forte entre todos os parâmetros quantitativos que determinam o tônus e 

funcionalidade da JEG (0,703 ≤ r ≤ 0,902, p < 0,00001). O aumento da separação 

espacial entre EIE e CD foi associado a um decréscimo no valor de todos os 

parâmetros (-0,430 ≤ r ≤ -0,332, p < 0,00001). Essas diferenças de valores 

observadas de acordo com o tipo morfológico da JEG foram mais pronunciadas para 

o IC-JEG Total (figura 10). 

 

 
Figura 10 -  IC-JEG Total e CDI agrupados de acordo com o tipo morfológico da 

JEG. Os dados mostram medianas, IQR e percentil 5 – 95. As faixas 
pontilhadas exibem os IQR dos mesmos parâmetros encontrados nos 
voluntários sadios (n = 64). Os valores de p estão corrigidos para 
múltiplas comparações 

 
 

Foi ainda encontrada interação entre os parâmetros de funcionalidade da JEG 

e o CDI médio (0,436 ≤ r ≤ 0,510, p < 0,00001) e com a percentagem de contrações 

inefetivas (-0,478 ≤ r ≤ -0,402, p < 0,00001). Esses achados persistiram após ajuste 

de sexo, idade e IMC. 

Tipo I      Tipo II     Tipo IIIa    Tipo IIIb 
N=311     N=103       N=32         N=6 

Tipo de JEG 
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4.6 Associação entre parâmetros manométricos e refluxo ácido 

 

Trezentos e oitenta (84%) dos pacientes submeteram-se a estudos de 

monitorização prolongada do pH, com registros válidos e na ausência de IBP. A 

associação entre os parâmetros manométricos e refluxo ácido foi testada em um 

conjunto de 238/452 pacientes que apresentavam estudo de pHmetria válido (53% de 

todos os pacientes, 63% dos que submeteram-se à monitorização do refluxo). Desses 

238 pacientes, 48,7% pertenciam ao grupo pH-Refluxo-patológico, isto é, com 

exposição ácida patológica (pH < 4 ≥ 4,2%).  

Subtipos morfológicos da JEG II e III ocorreram em 30,2% e 13,8% no grupo 

pH-Refluxo-patológico, mas somente em 18% e 0,8% no grupo pH-Refluxo-

fisiológico, respectivamente (p < 0,0001). Todas as medidas de contratilidade da JEG 

foram mais baixas no grupo pH-Refluxo-patológico do que no grupo pH-Refluxo-

fisiológico e em voluntários sadios (IC-JEG p = 0,07; demais parâmetros p < 0,05) 

(Figuras 11 a 16). O IC-JEG Total exibiu a melhor separação entre os grupos (figura 

13). 

Demonstrou-se ainda que pacientes do grupo pH-Refluxo-patológico exibiam 

depuração esofágica prejudicada com maior frequência que o grupo pH-Refluxo-

fisiológico ou voluntários sadios (prevalência de MEI 61,2%, 45,9% e 20,3%, 

respectivamente; p < 0,00001). O grupo A-Reflux-pos também apresentou menor 

média de CDI (figura 16). 
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Figura 11 -  PI-EIE em pacientes com e sem exposição ácida patológica e em 

voluntários sadios. Os dados mostram medianas, IQR e percentil 5-95. 
Os valores de p estão corrigidos para múltiplas comparações 

 
 

 
 
Figura 12 –  IC-JEG em pacientes com e sem exposição ácida patológica e em 

voluntários sadios. Os dados mostram medianas, IQR e percentil 5-95. 
Os valores de p estão corrigidos para múltiplas comparações 
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Figura 13 -  IC-JEG Total em pacientes com e sem exposição ácida patológica e em 

voluntários sadios. Os dados mostram medianas, IQR e percentil 5-95. 
Os valores de p estão corrigidos para múltiplas comparações 

 
 

 
 
Figura 14 -  Pressão média basal do EIE em pacientes com e sem exposição ácida 

patológica e em voluntários sadios. Os dados mostram medianas, IQR e 
percentil 5-95. Os valores de p estão corrigidos para múltiplas 
comparações 
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Figura 15 -  PRI em pacientes com e sem exposição ácida patológica e em 

voluntários sadios. Os dados mostram medianas, IQR e percentil 5-95. 
Os valores de p estão corrigidos para múltiplas comparações 

 
 

 
 
Figura 16 -  CDI em pacientes com e sem exposição ácida patológica e em 

voluntários sadios. Os dados mostram medianas, IQR e percentil 5-95. 
Os valores de p estão corrigidos para múltiplas comparações 
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Os subtipos morfológicos da JEG I-III se correlacionaram com refluxo ácido 

(r = 0,293, p < 0,0001). A associação mais forte entre os parâmetros de contratilidade 

da JEG e exposição ácida foi vista com o IC-JEG Total (r = -0,253, p < 0,0001).  

PI-EIE não se mostrou preditor independente para exposição ácida (p = 0,144). Esses 

achados se mantiveram significantes quando ajustados para sexo, idade e IMC. 
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4.7  Avaliação do desempenho dos parâmetros da MAR na distinção de 

pacientes com e sem refluxo anormal 

 

IC-JEG Total apresentou o melhor poder discriminativo como parâmetro 

único para predição de refluxo patológico pela pHmetria (AUC 0,649, IC95%: 0,580 

– 0,719, p < 0,0001) (figura 17, tabela 3).  

 

Figura 17 -  Curvas ROC definindo a área sob a curva para o IC-JEG Total e para 
outras medidas morfológicas e funcionais da JEG na discriminação entre pacientes 
com número normal e número aumentado de episódios de refluxo. IC-JEG Total 
exibiu o melhor desempenho entre os parâmetros estudados 

 

Tabela 3 -  Sensibilidade, especificidade, VPP e VPN para o IC-JEG Total (cut-
offs: média dos voluntários sadios e ideal) 

 
IC-JEG Total Sensibilidade Especificidade VPP VPN 

67,0 mmHg·cm 
Média dos voluntários sadios 75% 54% 61% 70% 

77,1 mmHg·cm (cut-off ideal) 86% 39% 57% 74% 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Esse estudo testou o desempenho de medidas da MAR propostas para 

avaliação da função de barreira da JEG em pacientes referenciados para investigação 

de refluxo e voluntários sadios. Dados de uma extensa coorte, que incluiu 452 

pacientes e 65 voluntários sadios, foram adquiridos utilizando-se de protocolo 

padronizado em dois centros de estudo. A compilação dos dados foi possível após 

confirmação de excelente concordância interobservador para todos os parâmetros 

manométricos estudados. A intensidade da DRGE foi significantemente associada às 

medidas de contratilidade e morfologia da JEG, bem como à contratilidade do corpo 

esofágico. As associações foram mais pronunciadas para a medida recentemente 

proposta, IC-JEG Total, que avalia a contratilidade da JEG por período prolongado 

durante o exame manométrico. 

Apesar da significativa associação encontrada entre os parâmetros que 

avaliam a morfologia e função da JEG com intensidade do refluxo, isoladamente, 

nenhum dos parâmetros manométricos estudados foi capaz de predizer com eficiente 

acurácia a presença de refluxo patológico nos estudos de monitorização prolongada 

do pH. No entanto, foi possível identificação de um limite para o IC-JEG Total 

acima do qual aproximadamente 74% dos pacientes apresentam exposição ácida 

fisiológica. 

A identificação de medidas que proporcionam avaliação adequada da barreira 

contra o refluxo constitui-se importante avanço dos estudos manométricos de alta 

resolução. A Classificação de Chicago v3.0 apresentou a nova classificação 

morfológica da JEG proposta por Pandolfino et al. e o PI-EIE e o IC-JEG como 

novos parâmetros manométricos para avaliação da estrutura e função da JEG (66, 68, 69, 

73, 75), porém não favoreceu a utilização de um sobre o outro, uma vez que não 

existem estudos que comparem essas medidas. 

Este estudo mostrou correlações significativas entre parâmetros que avaliam a 

morfologia da JEG com parâmetros de funcionalidade da JEG, de tal forma que o 

aumento progressivo da separação espacial entre o EIE e a CD (subtipos 
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morfológicos de I a III da JEG) foi associado a um decréscimo progressivo das 

medidas de contratilidade da JEG. Também houve correlação inversa do grau de 

separação axial entre EIE e CD e o vigor da contratilidade esofágica. Esse achado é 

consistente com estudos prévios que mostram prejuízo da contratilidade esofágica na 

presença de hérnia hiatal (76). 

Com relação ao estudo do PI-EIE, é importante destacar que esta medida 

apresenta algumas desvantagens: o índice é referenciado à pressão atmosférica ao 

invés da pressão gástrica; é determinado em uma janela de 10 segundos de duração 

independentemente das mudanças pressóricas durante a respiração; e ainda inclui 

somente áreas com pressão excedente a 20 mmHg, uma vez que é ajustado para esse 

nível de contorno isobárico. Este último pode não ter sido considerado um problema 

na população japonesa estudada por Hoshino et al. ao descreverem essa medida (68). 

No entanto, sabe-se que o limite inferior de normalidade da pressão da JEG é inferior 

a 20 mmHg em populações caucasianas (77). 

Além disso, apesar do PI-EIE se correlacionar com refluxo ácido e não ácido, 

não foi possível identificar um valor de limite inferior de normalidade significante 

para o PI-EIE e, portanto, não foi possível identificar pacientes com funcionalidade 

da JEG comprometida utilizando-se dessa medida. 

Em contraste, o IC-JEG se referencia à pressão gástrica e leva em 

consideração as variações da contratilidade da JEG durante o ciclo respiratório, uma 

vez que mede a pressão intra-luminal ao longo de três ciclos respiratórios 

consecutivos (69). Consequentemente, foi possível a verificação de valores mais 

homogêneos em voluntários sadios e uma melhor correlação entre o IC-JEG e os 

parâmetros do refluxo. Entretanto, o IC-JEG continua não levando em consideração a 

variabilidade morfológica e pressórica da JEG ao longo do tempo, que já foi 

demonstrada em alguns estudos (34, 78). Isso pode ser uma limitação clinicamente 

relevante, tendo em vista que o diagnóstico adequado da DRGE deve advir de uma 

medida de avaliação representativa da função de barreira da JEG. 

Essas considerações incitaram o desenvolvimento de uma nova medida, o IC-

JEG Total, que avalia a funcionalidade da JEG utilizando-se da já bem estabelecida 

ferramenta CDI durante todo o período em que os indivíduos recebem deglutições 
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líquidas, isto é, em torno de 3 a 5 minutos. O total IC-JEG Total mostrou menor 

variabilidade entre o grupo estudado e forneceu intervalo de normalidade 

relativamente estreito entre os voluntários sadios. Ainda mostrou-se menor nos 

pacientes com exposição ácida patológica quando comparada aos valores 

encontrados em pacientes com exposição ácida fisiológica e em voluntários sadios. 

Também foi evidenciado que a interposição entre esses três grupos foi menor para 

essa medida do que para o IC-JEG e o PI-EIE. Além disso, a associação entre o IC-

JEG Total e refluxo ácido foi mais forte do que para outras medidas de 

funcionalidade da JEG e esse parâmetro ainda exibiu o melhor poder discriminativo 

isoladamente para a predição de refluxo patológico. 

Apesar do IC-JEG Total fornecer uma vantagem clínica aparente em relação 

as medidas existentes, esse estudo mostra que mesmo a avaliação prolongada da 

barreira anti-refluxo da JEG não foi capaz de identificar um valor de limite válido 

capaz de predizer DRGE acuradamente baseado na exposição ácida. Isso se deve, 

provavelmente, pela etiologia multifatorial da DRGE, que inclui não somente 

prejuízo na estrutura e função da JEG, como também depuração esofagiana 

prejudicada, aumento da pressão intra-abdominal (por exemplo, obesidade) e função 

gástrica anormal (31, 59, 79, 80). Nenhum parâmetro manométrico isolado seria capaz de 

integrar como um todo a complexidade da função gastrointestinal alta ou fornecer 

uma descrição adequada de todos os fatores envolvidos na fisiopatologia da DRGE 
(81, 82).  

Por exemplo, é sabido que RTEIE constituem importante mecanismo 

mediando o refluxo gastroesofágico (83, 84) e que esses eventos podem ser detectados 

pela MAR (85). No entanto, a maioria deles ocorrem após as refeições e não podem, 

portanto, serem detectados por parâmetros adquiridos durante o protocolo padrão da 

MAR com deglutições líquidas. Além disso, nenhuma das medidas da JEG fornece 

avaliação da contratilidade esofágica ou função gástrica. A contribuição da 

depuração esofágica em pacientes com DRGE poderia ser mais bem representada por 

estudos de MAR que incluíssem um teste com refeição. Já foi demonstrado que a 

ausência de resposta a essa prova fisiológica é capaz de caracterizar a motilidade 

esofágica em pacientes com DRGE erosiva e achados patológicos em estudos de 

monitorização prolongada do pH (36). 
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Medidas da função gástrica não são habitualmente avaliadas no manejo 

propedêutico da DRGE. Deste modo, não é possível comentar a respeito da 

contribuição da produção gástrica de ácido, do tamanho e localização do “acid 

pocket” e da taxa de esvaziamento gástrico na DRGE (86). Essas considerações 

deixam claro que, apesar da monitorização prolongada do refluxo associada ou não à 

impedâncio-pHmetria constituir-se no melhor marcador já estabelecido para DRGE, 

essa abordagem ainda é imperfeita. 

Em contraste, apesar das medidas de funcionalidade da JEG calculadas a 

partir de estudos de MAR não serem capazes de identificar com acurácia pacientes 

com DRGE, foi possível identificar pacientes com baixa probabilidade de 

apresentarem refluxo patológico. Através da análise da curva ROC, um cut-off de 77 

mmHg·cm, apresentou VPN de 74% para o IC-JEG Total. Esse valor está dentro do 

intervalo de normalidade encontrado nos voluntários sadios. Dessa forma, nesta 

coorte, observa-se que refluxo patológico é pouco provável se o valor do IC-JEG 

Total estiver nos limites de normalidade estabelecidos neste estudo. Este achado é de 

grande relevância fisiopatológica uma vez que sustenta a noção de que integridade da 

JEG é o parâmetro isolado mais importante na proteção anti-refluxo e que o refluxo 

ocorre com baixa probabilidade se a JEG é capaz de manter pressão normal por 

alguns minutos. Consequentemente, o valor da MAR no manejo diagnóstico de 

pacientes com sintomas de DRGE não deve se limitar à identificação de indivíduos 

com desordens maiores da motilidade, mas também à exclusão de refluxo patológico 

com alta probabilidade naqueles pacientes com contratilidade preservada da JEG na 

avaliação com o IC-JEG Total. Ao mesmo tempo, em pacientes com refluxo 

patológico que exibirem IC-JEG Total excedendo o cut-off acima, seria aconselhável 

investigar intensamente mecanismos patológicos relativamente raros, como 

esvaziamento gástrico lentificado. 

Este estudo apresenta limitações. Primeiramente, nenhum dos voluntários 

sadios e nem todos os pacientes completaram a investigação de DRGE com estudos 

de monitorização prolongada do pH. Mesmo assim, o número de pacientes incluídos 

na análise completa foi equivalente ou excedeu o número de pacientes investigados 

em estudos similares (73, 75, 87). Em segundo lugar, apesar da coorte de pacientes ser 

típica daqueles habitualmente referenciados para investigação de DRGE, o estudo 
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não foi de base populacional. No estudo Kalixanda, aproximadamente 5% da 

comunidade tinha evidencia de DRGE à endoscopia (88). A proporção de voluntários 

sadios com estudos de monitorização prolongada do pH positivos não é conhecida, 

mas, considerando-se a alta prevalência da DRGE não erosiva, é provavelmente alta 
(45, 89). Este fato, no entanto, não confunde os resultados, pois se todos os voluntários 

sadios com refluxo patológico tivessem sido excluídos da análise, então isso 

certamente melhoraria a homogeneidade dos grupos estudados, e, consequentemente, 

a discriminação entre saudáveis e doentes.  

Recentemente, um grupo internacional de profissionais com grande expertise 

em DRGE descreveu uma interpretação moderna da fisiopatologia da DRGE no 

contexto da MAR e propôs um algoritmo para classificar e avaliar as alterações 

motoras esofágicas nesta patologia. Neste documento, a avaliação sistemática do 

vigor da contratilidade da JEG através do IC-JEG foi estimulada e o IC-JEG Total 

foi mencionado como ferramenta promissora na determinação da função de barreira 

da JEG (90). 

Por fim, a MAR propiciou diversas novas ferramentas para a avaliação da 

função motora do esôfago e da contratilidade da JEG. Os dados apresentados neste 

estudo, bem como as recentes publicações, corroboram o fato de que a temática 

levantada está em concordância com a tendência atual de manejo propedêutico da 

DRGE. A partir de agora, dispomos de uma ferramenta nova e relativamente eficaz 

na avaliação da barreira anti-refluxo que, no entanto, ainda precisa ser validada em 

estudos futuros, bem como ter seu desempenho avaliado na definição de desfechos 

de tratamento. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados apresentados deste estudo, pode-se concluir que: 

a) Parâmetros da MAR que avaliam a contratilidade da JEG apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes entre os pacientes com e sem 

exposição ácida patológica e entre os voluntários sadios.  

b) O IC-JEG Total exibiu a melhor separação entre os grupos com e sem 

exposição ácida patológica e voluntários sadios, além de apresentar o 

melhor poder discriminativo como parâmetro isolado para predição de 

refluxo patológico pela pHmetria. 

c) Dentre os valores de normalidade estabelecidos para os voluntários 

sadios, o IC-JEG Total mostrou menor variância, resultando em um 

intervalo de normalidade mais restrito quando comparado às outras 

medidas de funcionalidade da JEG. 

d) As desordens da motilidade e JEG do tipo II e III foram mais prevalentes 

entre os pacientes do que em voluntários sadios. 

e) PI-EIE IC-JEG e IC-JEG Total se correlacionam fortemente entre si e o 

aumento da separação espacial entre EIE e CD se correlaciona 

inversamente com os parâmetros que avaliam tônus e funcionalidade da 

JEG. 
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APÊNDICE 1 - GUIA PASSO A PASSO PARA AVALIAÇÃO DA JUNÇÃO 

ESOFAGOGÁSTRICA ATRAVÉS DA MANOMETRIA DE ALTA RESOLUÇÃO 

PI-EIE 

 
Passo 1 

- Insira uma janela de deglutição que englobe um período de 10 segundos 

- Ajuste a referência pressórica para a pressão atmosférica 

- Ajuste o contorno isobárico em 20 mmHg  

 
Passo 2 

- Arraste para baixo a linha da borda superior do EIE até a borda inferior do EIE 

- Arraste para baixo a linha do DCI até a borda superior do EIE 

- PI-EIE = 57,3 mmHg·s·cm  

PI-EIE = 57,3 
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IC-JEG 

 
Passo 1 

- Insira uma janela de deglutição que englobe um período de 3 ciclos respiratórios 

- Ajuste a linha de base gástrica 2 cm abaixo da borda inferior do esfíncter esofágico 
inferior 

- Ajuste a referência à pressão gástrica e o contorno isobárico em 2 mmHg 

 

 
Passo 2 

- Arraste para baixo a linha da borda superior do EIE até a borda inferior do EIE 

- Arraste para baixo a linha do DCI até a borda superior do EIE 
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Passo 3 

- Calcule a duração dos três ciclos respiratórios utilizando a ferramenta smart mouse  

- IC-JEG: 986,1/ 16,5 = 59,76 mmHg·cm  
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IC-JEG Total 

 
Passo 1 

- Remova todas as deglutições e insira uma nova janela de deglutição. Estique a janela 
por todo o período das 10 deglutições. 

- Prepare como previamente descrito para o IC-JEG (referência gástrica + contorno 
isobárico em 2 mmHg) 

- Arraste para baixo a linha da borda superior do EIE até a borda inferior do EIE 
- Arraste para baixo a linha do DCI até a borda superior do EIE 

 
Passo 2 

- Calcule a duração das 10 deglutições utilizando a ferramenta smart mouse (Início em 
10’37” e fim em 14’14” = 217 segundos 

- DCI = 16274 mmHg·cm·s = DCI/s = 74,9 mmHg·cm  
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APÊNDICE 2 - PUBLICAÇÃO 

Jasper D, Freitas-Queiroz N, Hollenstein M, Misselwitz B, Layer P, Navarro-
Rodriguez T, Fox M, Keller J. Prolonged measurement improves the assessment of 
the barrier function of the esophago-gastric junction by high-resolution manometry. 
Neurogastroenterol Motil 2016; 1-9. 
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