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RESUMO 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA JUNÇÃO ESOFAGOGÁSTRICA EM 

OBESOS E SUA RELAÇÃO COM A DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO. 

 

A obesidade tem sido identificada como um importante fator de risco no desenvolvimento da 

doença do refluxo gastroesofágica (DRGE). No entanto, o mecanismo dessa relação ainda não 

é bem descrito. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a função motora da junção 

esofagogástrica (JEG) em indivíduos obesos e sua relação com a DRGE. Trata-se de um 

estudo descritivo transversal realizado no período de outubro de 2016 a outubro de 2017, com 

voluntários do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará e tendo todos os voluntários 

manifestado consentimento por escrito para participar do estudo. Os voluntários realizaram 

avaliação clínica, com questionários e medidas antropométricas,  teste de manovacuometria 

para avaliação da pressão inspiratória máxima (PImáx) e os exames de manometria esofágica 

de alta resolução (MAR) e impedânciopHmetria ambulatorial de 24 horas. O estudo avaliou 

21 voluntários com IMC ≥ 40 kg/m² e 26 voluntários do grupo controle com refluxo 

gastroesofágico (RGE) normal do Laboratório de Pesquisa em Gastroenterologia (LabGastro). 

Foram formados quatro grupos: IMC normal (n = 12), excesso de peso (n = 14), obesos com 

exposição ácida do esôfago normal (n = 10) e obesos com exposição ácida do esôfago 

anormal (n = 11). Houve diferença entre os grupos estudados para as variáveis: gênero, idade 

e IMC. Não houve diferença significativa entre os sintomas dos voluntários com IMC ≥ 40. 

Na análise da MAR a pressão intragástrica (PIG) mostrou-se mais elevada no grupo com IMC 

≥ 40 com exposição ácida anormal (p = 0,001), a pressão transdiafragmática (Pdi) também foi 

maior neste grupo (p = 0,014) em comparação com o grupo de IMC normal. A pressão 

inspiratória da JEG (PJEGinsp) foi maior nos dois grupos com IMC ≥ 40 (p = 0,002) em 

comparação com os grupos de IMC normal e excesso de peso.  O índice de contratilidade da 

JEG (IC-JEG) foi maior no grupo IMC ≥ 40 com exposição ácida anormal nas manobras 

respiratórias TH12 e TH24 em comparação com o grupo com IMC normal. Apesar das 

limitações com relação ao tamanho da amostra e as diferenças entre os grupos avaliados 

podemos observar com o estudo que a obesidade provoca alterações motoras na JEG, 

principalmente em indivíduos com exposição ácida anormal. 

Palavras chave: diafragma crural; junção esofagogástrica; doença  do  refluxo  

gastroesofágico, manometria; obesidade.  



ABSTRACT 

 

 

TITLE: FUNCTIONAL EVALUATION OF THE ESOPHAGOGASTRIC JUNCTION IN 

OBESTS AND ITS RELATIONSHIP WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE. 

 

Obesity has been identified as an important risk factor in the development of gastroesophageal 

reflux disease (GERD). However, the mechanism of this relationship is still not well 

described. Thus, the objective of this study was to evaluate the motor function of the 

esophagogastric junction (EGJ) in obese and its relationship with GERD. This is a cross-

sectional descriptive study carried out between October 2016 and October 2017, with 

volunteers from the Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). The research was 

approved by the Research Ethics Committee of the Universidade Federal do Ceará and all 

volunteers expressed written consent to participate in the study. Volunteers performed a 

clinical evaluation, with questionnaires and anthropometric measures, manovacuometry test 

was used to evaluate the maximal inspiratory pressure (MIP) and the high-resolution 

manometry (HRM) and ambulatory 24-h impedance-pH measurements. The study evaluated 

21 volunteers with BMI ≥ 40 kg / m² and 26 volunteers from the control group with normal 

gastroesophageal reflux (GER) of the Laboratorio de Pesquisa em Gastroenterologia 

(LabGastro). Four groups were formed: normal BMI (n = 12), excess weight (n = 14), obese 

with acid exposure to the normal esophagus (n = 10) and obese with abnormal esophageal 

acid exposure (n = 11). There was difference between the groups studied for variables: 

gender, age and BMI. There was no significant difference between the symptoms of 

volunteers with BMI ≥ 40. In the MAR analysis the intragastric pressure (PIG) was higher in 

the group with BMI ≥ 40 with abnormal acid exposure (p = 0.001), the transdiaphragmatic 

pressure was also higher in this group (p = 0.014) compared to the normal BMI group. JEG 

inspiratory pressure was higher in the two groups with BMI ≥ 40 (p = 0.002) compared to the 

normal and overweight BMI groups. The contractile index of JEG (IC-JEG) was higher in the 

BMI group ≥ 40 with abnormal acid exposure in TH12 and TH24 respiratory maneuvers 

compared to the group with normal BMI. Despite the limitations with regard to the sample 

size and the differences between the evaluated groups, we can observe with the study that 

obesity causes motor alterations in JEG, especially in individuals with abnormal acid 

exposure. 

 

Key words: crural diaphragm; esophagogastric junction; gastroesophageal reflux disease, 

manometry; GERD; obesity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a epidemia do 

século XXI, a obesidade é tema de diversos estudos no mundo (OMS, 2000). Trata-se de uma 

patologia multifatorial, que envolve fatores biológicos, comportamentais e ambientais, onde a 

causa básica é o desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as gastas (HUANG, 

2013). 

O Brasil tem evidenciado um processo de transição nutricional, marcado pela 

redução da desnutrição e pelo aumento do excesso de peso e da obesidade em todos os grupos 

etários. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), no Brasil aproximadamente um quarto 

das mulheres seriam obesas (24,4%) sendo menor o percentual entre os homens (16,8%), a 

prevalência de obesidade segundo o MS corresponde a 20,8% (BRASIL, 2015). Algumas 

previsões sugerem que 51% da população mundial será composta por obesos até 2030 

(FINKELSTEIN, 2012). 

Trata-se de uma doença complexa associada a diversas alterações no organismo. 

Dentre essas alterações está sua relação com as disfunções esofágicas, como o aumento da 

exposição e sintomas de refluxo ácido (CROWELL, 2009; ANGGIANSAH, 2013). 

Dentre as disfunções esofágicas uma das mais prevalentes é a doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE), é considerada um problema de saúde pública e atinge boa parte da 

população no Brasil (HENRY, 2014). Estima-se que 12% da população brasileira tenha 

DRGE, esses dados podem ainda estar subestimados, considerando que a maior parte dos 

pacientes tem sintomas ocasionais e por isso não procura assistência médica (LIMA, 2010). 

A DRGE é uma condição que se desenvolve quando o refluxo do conteúdo do 

estômago provoca sintomas ou complicações (VAKIL, 2006). É considerada de caráter 

multifatorial, geralmente associada a alterações esofagianas ou na barreira esofagogástrica, 

disfunções gástricas, mudanças comportamentais e psíquicas (MISZPUTEN, 2007; CHO, 

2010). 

A obesidade tem sido identificada como um importante fator de risco no 

desenvolvimento da DRGE (MARTÍN-PÉREZ, 2014; EL-SERAG, 2005). Um estudo coorte 

realizado com mulheres observou que o risco de sintomas da DRGE aumenta gradativamente 

com o aumento do índice de massa corporal (IMC), até em indivíduos com peso normal. 

Ademais, o estudo concluiu ainda que a perda de peso está associada a uma diminuição do 

risco de sintomas (JACOBSON, 2006).  
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1.1 Obesidade 

 

De acordo com a classificação da OMS é considerado obeso o indivíduo adulto 

que tenha IMC ≥ 30 kg/m², esse índice corresponde ao peso dividido pelo quadrado da altura. 

De acordo com essa classificação a obesidade pode ainda se subdividir em diferentes classes. 

Classe I com IMC de 30,0 a 34,9 kg/m², classe II com IMC de 35,0 a 39,9 kg/m² e classe III 

IMC igual ou maior que 40,0 kg/m² (QUADRO 1). Outra medida antropométrica importante 

na avaliação e classificação da obesidade é a relação circunferência abdominal/quadril, com 

valores de corte de 0,90 para homens e 0,85 para mulheres (OMS, 2000). 

 

QUADRO 1 – Classificação do IMC segundo a OMS. 

IMC (kg/m2) Estado Nutricional 

≤ 18,4 Desnutrição 

De 18,5 a 24,9 Normal 

De 25,0 a 29,9 Pré-obesidade* 

De 30,0 a 34,9 Obesidade Grau I 

De 35,0 a 39,9  Obesidade Grau II 

≥ 40 Obesidade Grau III 

Fonte: OMS, 2000.  

Legenda: *Pré-obesidade = sobrepeso ou excesso de 

peso. 

 

A obesidade grau III foi associada a elevadas taxas de mortalidade, sendo a 

maioria das mortes devidas as doenças cardíacas, câncer e diabetes, acompanhados de 

redução na expectativa de vida em comparação com indivíduos com peso normal 

(KITAHARA, 2014).  

A obesidade é caracterizada por um processo de inflamação crônica, que ocorre 

pela liberação de citocinas inflamatórias, como o TNL-α e a IL-6. Pressupõe-se que esse 

processo inflamatório provocado pela obesidade possa levar a complicações, como a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), aterosclerose, dislipidemia, resistência à insulina e 

diabetes mellitus, além de predispor à complicações da DRGE, como o esôfago de Barret e o 

carcinoma esofágico (EMANUELA, 2012; CHANG, 2014). 

Os marcadores de obesidade, como o IMC, estão relacionados ao aumento da 

inflamação esofágica (IERARDI, 2010). Diante disso e considerando que o excesso de peso e 

a obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças esofágicas, Emerenziani, 
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et. al. (2013) resumiram os mecanismos pelos quais a obesidade causa o refluxo, dividindo 

entre fatores mecânicos, humorais e distúrbios de motilidade (QUADRO 2): 

QUADRO 2 - Mecanismos propostos pelos quais a obesidade abdominal causa refluxo. 

Fatores mecânicos 

Aumento do gradiente de pressão intragástrico e gastroesofágico 

Risco aumentado de hérnia hiatal 

Maior sensibilidade ao RTEEI induzido pela distensão 

Diminuição da pressão do EEI 

Fatores humorais 
Aumento do nível de adipocitocinas incluindo a interleucina 6 e fator de 

necrose tumoral α 

Distúrbios de 

Motilidade 
Esvaziamento gástrico e clearance esofágico lento 

Fonte: EMERENZIANI, 2013. 

 

1.2 Doença do Refluxo Gastroesofágico 

 

A princípio a DRGE era compreendida como alteração patológica provocada pela 

redução persistente do tônus do esfíncter esofágico inferior (EEI), resultando assim em uma 

hérnia hiatal por deslizamento. Atualmente, dois outros fatores entraram em discussão, a 

percepção do refluxo fisiológico e o relaxamento transitório do EEI (RTEEI) (GONÇALVES, 

2004).  

A partir do uso da phmetria ambulatorial de 24 horas observou-se que o refluxo 

fisiológico ocorre diariamente em todos os indivíduos normais, principalmente no período 

pós-prandial, contudo esses episódios não provocam sintomas, nem lesões na mucosa 

esofágica, além de não baixar o pH esofágico em níveis menores que 4. Esse refluxo torna-se 

patológico ao causar sintomas e lesões na mucosa do esôfago (HOLLOWAY, 1990; 

MITTAL, 1995). 

O outro fator que entrou em discussão foi o RTEEI, considerado a queda abrupta 

da pressão do EEI em nível da pressão intragástrica, não induzida pela deglutição. As causas 

do RTEEI são incertas, podendo resultar da ação de mecanorreceptores gástricos 

(PENAGINI, 2004). 

Com isso, a definição de DRGE já passou por diversas modificações, a atual  

define a DRGE como uma doença crônica resultante do fluxo retrógrado de parte do conteúdo 

gastroduodenal para o esôfago e órgãos adjacentes, onde esse deslocamento causa sinais e 

sintomas, que podem ser esofagianos ou extra-esofagianos, associado ou não a lesões 



17 
 

teciduais. Destarte, a DRGE é condição que se desenvolve quando o refluxo do conteúdo 

gástrico provoca sintomas preocupantes ou complicações. Em 2006, com o objetivo de 

conceituar e classificar a DRGE mundialmente foi publicada a Definição e Classificação de 

Montreal (FIGURA 1), que é seguida pela maioria dos países (VAKIL, 2006): 

 

FIGURA 1 - Definição e Classificação de Montreal. 

 

 Fonte: VAKIL, 2006. 

 

 

1.2.1 Epidemiologia 

 

Historicamente a DRGE tem maior prevalência nos países ocidentais, apesar de 

estudos recentes alertarem para seu crescimento em países orientais, como o Japão, fator esse 

atribuído ao aumento da obesidade e acúmulo de gordura visceral (FUJIWARA, 2017). Uma 

revisão recente sobre a prevalência da DRGE no mundo estimou que na América do Norte ela 

afeta entre 18% e 27% da população, de 9% a 25% na Europa e uma menor prevalência nos 

países orientais de 2% a 8% no Leste Asiático, 9% a 33% no Oriente Médio e 11% na 

Austrália. Aqui na América do Sul a estimativa é que afete 23% da população (EL-SERAG, 

2014). 

No Brasil estima-se que 12% da população tenha DRGE, porém esse é um 

número subestimado, tendo em vista que apenas 25% dos pacientes com a doença procuram 
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assistência médica (HENRY, 2014; LIMA, 2010). Em estudo realizado no estado de São 

Paulo aproximadamente 21% dos entrevistados relataram sintomas altamente frequentes 

consistentes com a DRGE (LATORRE, 2014). 

Com relação à idade, a ocorrência de DRGE aumenta com o passar dos anos e 

torna-se mais prevalente após os 55 anos de idade. Em estudos realizados no Brasil, as 

mulheres foram significativamente mais propensas a relatar os sintomas de DRGE 

(MORAES-FILHO, 2005). 

 

1.2.2 Aspectos Anatômicos 

  

Apesar da alta prevalência da DRGE e do fato de todos os indivíduos 

experimentarem algum tipo fisiológico de refluxo, existe uma barreira hábil entre o estômago 

e o esôfago para impedir a ocorrência desse refluxo. Os principais elementos que compõem 

essa barreira são: o esfíncter esofágico inferior (EEI), o diafragma crural (DC), o ângulo de 

His e o ligamento freno-esofágico (Figura 2) (VANDENPLAS, 2009). 

 

FIGURA 2 - Componentes da Junção Gastroesofágica.  

 

Fonte: Imagem extraída da internet e adaptada. 

 

O EEI consiste de uma estrutura especializada do esôfago distal com pressões 

elevadas e comprimento médio de 2 a 4 cm, tendo um segmento intra-abdominal e outro 

intratorácico. O EEI e o DC criam zona de alta pressão funcionando como barreira anti-

refluxo que protege o esôfago do conteúdo gástrico. Uma função importante do EEI é permitir 

a passagem dos alimentos e do ar intragástrico e, para isso acontecer, o EEI relaxa 
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brevemente. Esse relaxamento é possível pela ativação da inervação motora inibitória do 

esfíncter (CARVALHINHOS, 1985; BOECKXSTAENS, 2005). 

O DC exerce ação de esfíncter externo junto a JEG, sendo um componente 

essencial da barreira anti-refluxo e está, portanto, estreitamente ligado a DRGE (MITTAL, 

1988; HERBELLA, 2010). Nobre e Souza et. al. (2013) verificaram que o treinamento 

muscular inspiratório (TMI) do diafragma promove uma melhora dos sintomas da DRGE, o 

aumento da pressão média da JEG, reduz a ocorrência de RTEEI, além de diminuir a 

progressão proximal do refluxo. Em outro estudo foram observadas alterações anatômicas e 

falha funcional do DC em pacientes com esofagite, que sugere a possibilidade de uma 

deficiência muscular esquelética na DRGE (SOUZA, 2017). 

O ângulo de His é uma estrutura formada pela região abdominal do esôfago e o 

fundo gástrico, que bloqueia a passagem do conteúdo gástrico quando o mesmo sofre um 

aumento de pressão, atuando como uma válvula. Outro componente da barreira anti-refluxo é 

o ligamento frenoesofágico cuja principal função é impedir que o EEI seja submetido à 

pressão intratorácica negativa (NORTON, 2000). 

 

1.2.3 Aspectos Clínicos 

 

As manifestações clínicas relacionadas à DRGE podem se apresentar de duas 

formas, como manifestações típicas ou atípicas. Segundo o I Consenso Brasileiro da Doença 

do Refluxo Gastroesofágico (2002), na forma típica, seriam os sintomas diretamente ligados à 

ação do conteúdo gastroduodenal refluído sobre o esôfago, como a pirose e a regurgitação, e a 

na forma atípica, à ação do material gástrico refluído sobre órgãos adjacentes, alguns sintomas 

atípicos seriam a rouquidão, pigarro e tosse (MORAES-FILHO, 2002). 

Para o diagnóstico da doença algumas características dos sintomas devem ser 

levadas em consideração como: a intensidade, duração, frequência, fatores desencadeantes e 

de melhora, evolução da enfermidade ao longo do tempo e o impacto na qualidade de vida do 

paciente. Para critérios de diagnóstico a apresentação desses sintomas deve ser de, pelo 

menos, duas vezes por semana durante 4 a 8 semanas (MORAES-FILHO, 2002). 
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1.3 Justificativa 

 

Atualmente muitos estudos se concentraram na relação entre DRGE e obesidade e 

os resultados provenientes dessas investigações mostram que, em comparação com indivíduos 

com IMC normal, a obesidade está associada a um risco aumentado dos sintomas da DRGE e 

de suas complicações, como a esofagite erosiva, o esôfago de Barret e o adenocarcinoma 

esofágico (HAMPEL, 2005). 

Apesar de a obesidade ser indicada como fator de risco potencial para a DRGE, os 

mecanismos pelos quais ocorre o aumento desses sintomas e complicações é incerto 

(CORLEY, 2006; EMERENZIANI, 2013). Desenvolvemos essa pesquisa com a finalidade de 

analisar função motora da JEG e avaliar quais variáveis manométricas sofrem influência do 

aumento do IMC. 

 

1.4 Pergunta de partida 

 

 Premissa 1: Há disfunção do diafragma crural em um subgrupo de pacientes com 

esofagite de refluxo; 

 Premissa 2: A obesidade é fator de risco importante para esofagite de refluxo e suas 

complicações. 

Pergunta: A obesidade provoca alterações na função motora da JEG, que favoreçam o 

surgimento do RGE? 

 

1.5 Hipótese 

 

Indivíduos obesos apresentam alterações anatômicas e funcionais que podem 

favorecer a deficiência da porção crural do diafragma levando ao agravamento dos sintomas 

típicos da DRGE. 
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2.OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a função motora da JEG em indivíduos obesos e sua relação com o RGE. 

 

2.1 Objetivos primários: 

 

 Analisar a motilidade esofágica de obesos grau III por manometria de alta 

resolução (MAR). 

 Avaliar a pressão transdiafragmática em obesos em relação 

 Avaliar a pressão inspiratória e expiratória da JEG em obesos e sua relação 

com o IMC. 

 Avaliar o índice de contratilidade da JEG (IC-JEG) em obesos grau III. 

 Avaliar a atividade total da JEG (AT-JEG) em obesos grau III durante 

manobras respiratórias. 

 Avaliar o incremento da atividade motora da JEG e sua relação com o IMC. 

 Avaliar a pressão inspiratória máxima (PImáx) por manovacuometria e 

correlacionar com o IMC.  

 

2.2 Objetivos secundários: 

 Avaliar os sintomas da DRGE em indivíduos com IMC ≥ 40 kg/m². 
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3. METODOLOGIA 
 

 

3.1 Tipo, local, período de estudo e preceitos éticos 

Estudo descritivo transversal realizado no Laboratório de Pesquisa em 

Gastroenterologia (LabGastro) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). A coleta dos dados foi realizada no período de outubro de 2016 a outubro de 2017. 

A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará (CEP/UFC), conforme parecer número: 1.765.363 (APÊNDICE A). O 

estudo foi conduzido de acordo com as determinações éticas da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas em seres humanos (BRASIL, 2012). 

 

3.2 Amostra 

Participaram do estudo voluntários atendidos no ambulatório de cirurgia digestiva  

do Hospital Universitário Walter Cantídio. Todos os pacientes com critérios para se submeter 

à gastroplastia atendidos no período de outubro de 2016 a outubro de 2017 foram convidados 

a participar do estudo. O grupo controle foi composto por indivíduos saudáveis, sem sintomas 

de RGE ou histórico de doenças do trato gastrointestinal alto. Os dados relativos aos 

voluntários do grupo controle foram extraídos do banco de dados do LabGastro. O convite 

para o estudo foi através de cartazes e convites informais. Em seguida, os voluntários 

passavam por uma triagem para descartar sinais e sintomas da DRGE. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade de 18 a 65 

anos, IMC  ≥ 40 kg/m² e que manifestassem seu consentimento por escrito após leitura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 Quadro recente de infarto agudo do miocárdio ou angina instável;  

 Cirurgia ou trauma recente sobre as vias aérea superiores, tórax ou o abdome; 

 Gravidez; 

 Consumo de álcool > 40g/dia;  

 Tabagistas (consumo > 10 cigarros/dia);  

 Lactantes; 

 Uso contínuo de medicações que alterem a acidez ou a motilidade gástrica; 

 Doenças neurológicas; 

 Demência ou déficit cognitivo que inviabilizem a compreensão das perguntas dos 

questionários e que comprometa a participação no estudo.   
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3.3 Delineamento do Estudo  

O convite para participar do estudo foi realizado de forma presencial, no 

ambulatório de cirurgia. Os voluntários receberam orientações e esclarecimentos quanto ao 

conteúdo e objetivo do estudo, os exames que seriam realizados e os dias e horários para 

comparecer ao local dos exames. Além disso, foi solicitado aos voluntários que 

interrompessem o uso de medicamentos que afetem a motilidade esofágica 7 dias antes dos 

exames (FIGURA 3). 

 

FIGURA 3 - Fluxograma do protocolo do estudo. 
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3.4 Avaliação  

 

3.4.1 Avaliação clínica 

Foram realizadas aferições de medidas antropométricas, peso e altura, e a 

aplicação de 3 (três) questionários, o primeiro uma avaliação clínica padronizada e outros 

dois validados para indentificação da DRGE. As perguntas tinham como objetivo obter 

um conjunto de informações sobre o histórico de saúde, a intensidade e a frequência dos 

sintomas e os hábitos de vida dos participantes. Foram utilizados os questionários listados 

a seguir: 

 Avaliação clínica padronizada com ênfase no aparelho digestivo – 

Instrumento elaborado para coletar informações gerais sobre o estado clínico 

do voluntário, histórico de doenças, cirurgias, o uso de medicações, hábitos 

de vida e informações sobre dispepsia e constipação. O questionário faz parte 

da rotina de avaliação do LabGastro (ANEXO A).  

 Questionário de DRGE – Foi utilizado o Reflux Disease Questionnaire 

(RDQ), um instrumento confiável para diagnosticar a DRGE, que pode ser 

facilmente aplicado para rastreamento primário da doença. O questionário 

avalia a frequência e intensidade da pirose, regurgitação ácida e dispepsia. 

São doze itens no total e cada resposta é classificada de zero a cinco (SHAW, 

2001). O questionário foi traduzido e validado em outros idiomas, no entanto 

não forma achados estudos de tradução e adaptação para o português 

(SHAW, 2008) (ANEXO B). 

 Índice de sintomas dor faringo-laríngeo (RSI) - Esse instrumento avalia os 

sintomas atípicos da DRGE. Onde o voluntário atribui uma nota de zero (sem 

problemas) até cinco (problemas intensos) em relação à rouquidão, pigarro, 

presença de muco na garganta, disfagia, tosse irritativa, dispneia, azia e 

refluxo. O índice foi adaptado para o português brasileiro (BELAFSKY, 

2002) (ANEXO C). 

 

3.4.2 Manovacuometria 

A PImáx é amplamente utilizada para a avaliação da força muscular inspiratória, o 

valor obtido expressa a capacidade de geração de força dos músculos avaliados. Seu uso 

frequente é atribuído, principalmente, a sua simples execução, ao baixo custo e por se tratar 

de método não invasivo.  
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No estudo a medida foi realizada por um único avaliador com um 

manovacuômetro digital (Digital Manometer 615, TPI). O bocal utilizado continha orifício 

para permitir um fluxo mínimo de ar. 

Para a mensuração da PImáx o voluntário mantinha-se sentado, com os pés 

totalmente apoiados no chão, pernas em um ângulo de 90º e as mãos apoiadas sobre as coxas. 

Para evitar o escape de ar através das narinas foi utilizado um clipe nasal (ROCHESTER, 

1988). A seguir, com o bocal já acoplado à boca, foi solicitado ao voluntário fazer uma 

expiração completa seguida de uma inspiração profunda com força máxima, momento no qual 

era ocluída a válvula de entrada de ar. O voluntário era orientado a não utilizar os músculos 

da face, em especial o bucinador, ou os músculos acessórios da respiração, como 

esternocleidomastóideo ou os escalenos. Durante a manobra eram dados estímulos verbais 

para melhor execução do teste. Foram realizadas no mínimo três medidas, com intervalo de 

um minuto entre elas, até serem atingidas três manobras tecnicamente aceitáveis, com 

variação de mais ou menos 20% (STOCKS, 1995). Para registro da PImáx foi utilizado o 

maior valor obtido, não podendo ser este o último valor mensurado. Finalizada esta etapa os 

voluntários eram direcionados para a realização do exame de manometria. 

 

3.4.3 Manometria de alta resolução (MAR) 

 

A MAR permite maior detalhamento do que a manometria convencional no 

estudo da JEG e na avaliação da motilidade esofágica. O perfil topográfico representado nos 

gráficos da MAR (FIGURA 4) permite visão intuitiva de todo o corpo esofágico e da JEG 

facilitando a identificação das estruturas e possibilitando a avaliação adequada das possíveis 

disfunções (NOVAIS, 2012). 

 

FIGURA 4 - Perfil topográfico da MAR no momento de uma deglutição, 

representação gráfica das curvas pressão (mmHg) x tempo (s) x posição axial (cm). 

 

Fonte: Captura de tela do programa ManoScan® 
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Para a avaliação manométrica foi utilizado o ManoScan, módulos A200 e A120 

(Sierra Scientific Instruments, Los Angeles, Califórnia, EUA) (FIGURA 5), acoplado a sonda 

de 36 canais de pressão circunferenciais e 18 canais de impedância (Sierra Scientific 

Instruments, Los Angeles, Califórnia, EUA) (FIGURA 6). Antes de cada exame foi realizada 

a calibração da pressão (0-300 mmHg), e a cada sete dias, a calibração térmica (in vitro) da 

sonda sob temperatura entre 36 e 38 graus Celsius, de acordo com as recomendações do 

fabricante. Antes de iniciar a passagem da sonda a pressão dos canais eram zeradas em 

relação à pressão atmosférica.  

 

 

FIGURA 5 - Aparelho de MAR - ManoScan, 

módulos A200 e A120, Sierra Scientific 

Instruments. 

 

 

Fonte: LabGastro. 
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FIGURA 6 - Sonda de MAR, com detalhe para os canais de pressão circunferenciais. 

 

Fonte: LabGastro. 

 

 

Os voluntários receberam as orientações prévias para a realização do exame de 

MAR, sendo solicitado jejum de no mínimo 4h. Ao chegar ao local do exame os voluntários 

receberam a descrição detalhada do procedimento, onde realizavam também treinamento das 

manobras respiratórias que seriam utilizadas no exame, somente após a execução correta da 

sequência de manobras o voluntário era liberado para o exame.  

Para dar início ao exame o voluntário permaneceu sentado enquanto era aplicada 

anestesia tópica (lidocaína spray 10%). A sonda era então introduzida pela narina até alcançar 

o estômago, com pelo menos três canais distais. Após a localização do EEI o paciente era 

colocado em decúbito dorsal e a sonda fixada. 

O protocolo de manometria seguiu as normas internacionais padronizadas pela 

Associação Americana de Gastroenterologia (AGA, 1994; 2005). A princípio, com a 

marcação das pressões em repouso, era solicitado ao paciente permanecer trinta segundos sem 

deglutir e com a manutenção da respiração normal, em seguida foram realizadas pelo menos 

seis deglutições de cinco ml de soro fisiológico 0,9%, à temperatura ambiente, com intervalo 

de 30 segundos para cada uma. Caso apresentassem variações no padrão motor eram 

realizadas 10 deglutições (KAHRILAS, 2015). 

No exame de manometria foram adicionadas duas manobras respiratórias 

padronizadas, a manobra de Respiração profunda controlada por tempo (RCT) e a manobra 
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com o Threshold IMT (TH) (Threshold® IMT, Respironics, EUA) (FIGURA 7). A RCT é 

uma manobra realizada sem resistência ao fluxo, onde é solicitado ao voluntário respirações 

controladas por tempo, sendo cinco segundos de inspiração e cinco segundos de expiração, 

totalizando seis ciclos respiratórios.  Outra manobra padronizada foi realizada com o auxílio 

do TH, dispositivo com carga linear, composto por uma válvula unidirecional mantida em 

posição por uma mola cuja a compressão pode ser ajustada. A carga inspiratória é graduada a 

partir do ajuste desta compressão, aumentando ou reduzindo o esforço inspiratório para o 

deslocamento da membrana. Neste estudo foram utilizadas as cargas de 12, 24 e 48 cmH2O 

em ordem crescente durante o exame. A manobra foi repetida caso o pesquisador  observasse 

falhas na execução: inspiração fracionada, prensa abdominal, uso excessivo da musculatura da 

face, escape de ar pelas laterais da boca ou nariz. 

 

 

FIGURA 7 - Equipamento usado nas manobras respiratórias, Threshold IMT. 

 

Fonte: LabGastro.  

Mola 

Membrana 
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3.4.4 ImpedânciopHmetria 

 

O exame de impedânciopHmetria do esôfago de 24 horas foi realizado com 

aparelho multicanal intraluminal (AL-4 - Alacer Biomédica, São Paulo). O sistema inclui um 

coletor de dados portátil e um cateter flexível. O cateter é constituído por duas partes, sendo a 

primeira a referência (cloreto de prata), fixada externamente na pele, e a segunda o corpo da 

sonda, que contém um sensor de pH (antimônio) e oito eletrodos de aço inox para a medida da 

impedância. Os eletrodos estão distribuídos ao longo da sonda e cada par adjacente representa 

um canal de gravação de impedância (FIGURA 8).  

 

FIGURA 8 – Distribuição dos canais da sonda de impedânciopHmetria. 

 

Fonte: Imagem extraída da internet e adaptada. 
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A medida do bordo superior do EEI foi localizada por meio da MAR para fixação 

da sonda utilizada no exame de impedânciopHmetria de 24 horas, que foi realizado  

imediatamente após a MAR. Os voluntários recebiam orientações acerca do exame e sobre o 

preenchimento do diário de sintomas (ANEXO D). No diário foram anotados os horários de 

todas as refeições, as mudanças de postura (deitado ou em pé) e os sintomas que vieram a 

sentir durante as 24 horas com o aparelho. Foi recomendado a manutenção dos hábitos 

alimentares e da rotina diária. Em seguida, era aplicada nova anestesia tópica (Lidocaína em 

gel), o cateter era introduzido via nasal e o transdutor de pH posicionado cinco cm acima do 

bordo proximal do EEI. A gravação era então iniciada e o voluntário liberado. Após 24 horas 

o voluntário retornava para o local de realização do exame. Ao final do exame os dados do 

aparelho eram transferidos para um computador. Foi considerado episódio de refluxo ácido a 

queda rápida do pH esofágico para valores abaixo de quatro por pelo menos quatro segundos 

(ZERBIB, 2005). Embora a sonda permita a análise da impedância para este estudo foram 

utilizados apenas os dados de pHmetria. 

 

3.5 Análises dos dados 

3.5.1 Divisão dos grupos 

 

O grupo controle de voluntários sadios examinados no LabGastro foi dividido de 

acordo com a classificação do IMC. Compondo assim dois grupos (grupo IMC normal e 

grupo excesso de peso).  

A divisão do grupo de obesos foi realizada com base no exame de pHmetria, a 

váriável de separação dos grupos foi a porcentagem de refluxo em decúbito, sendo adotado o 

valor padronizado de 1,2%. Os voluntários com valores abaixo de 1,2% foram alocados no 

grupo IMC ≥ 40 com exposição ácida normal e os voluntários com valor >1,2% de refluxo no 

decúbito integraram o grupo IMC ≥ 40 com exposição ácida anormal. 

 

3.5.2 Análise da MAR 

 

Os dados foram armazenados em um computador com o sistema ManoScan® e 

para análise dos dados foi utilizado o ManoView Analysis software, versão 3.0 (Given 

Imaging, Duluth, GA, USA). No início do exame os valores de pressão foram ajustados 

conforme a compensação térmica realizada in vitro, como descrita anteriormente. A 
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motilidade esofágica foi analisada conforme a Classificação de Chicago v 3.0, as variáveis 

foram: pressão integral de relaxamento (IRP), a contratilidade distal integral (CDI), a 

velocidade frontal contrátil (VFC) e a latência distal (LD) (KAHRILAS, 2015).  

A avaliação da pressão inspiratória da JEG (PJEGinsp) foi realizada com a média 

do ponto de maior pressão da JEG durante três ciclos respiratórios, em uma zona com 

respiração normal e livre de deglutições. A pressão expiratória da JEG (PJEGexp) foi 

calculada como a média de três segmentos consecutivos de menor pressão entre as 

inspirações. Tendo como referência a pressão atmosférica. 

As pressões intra-gástrica (PIG) e intra-esofágica (PIE), foram analisadas em 

repouso e durante as manobras respiratórias. As medidas da PIG e PIE foram avaliadas de 2 a 

3 cm a baixo do bordo inferior e 2 a 3 cm acima do bordo superior do EEI, respectivamente, 

evitando-se artefatos. A partir dessas medidas foi feito o cálculo da pressão transdiafragmática 

(Pdi), obtida a partir da subtração do valor da PIE da PIG. 

Outras variáreis analisadas foram o deslocamento axial (DS), integral de 

contratilidade (IC) e a pressão máxima (PMÁX) da JEG durante a respiração normal e as 

manobras respiratórias. Todas as medidas foram analisadas utilizando a ferramenta DCI 

disponível no software. 

A análise do índice de contratilidade da JEG (IC-JEG) correspondeu ao período 

de três ciclos respiratórios consecutivos. O valor calculado com a ferramenta DCI dado em 

mmHg x s x cm foi então dividido pela duração dos três ciclos respiratórios (em segundos) 

produzindo a medida da IC-JEG em mmHg x cm (FIGURA 9). O valor do contorno isobárico 

foi ajustado à 2 mmHg acima da pressão gástrica (NICODÈME, 2014). 

 

FIGURA 9 - Método adotado para o cálculo da CI da JEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Captura de tela do  

programa ManoScan®.  
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Outra medida avaliada foi a atividade total da JEG (AT-JEG) que é definida como 

o produto da pressão máxima pelo deslocamento axial da JEG, correspondente ao 

rebaixamento do DC (mmHg x cm) durante uma manobra respiratória (E SOUZA, 2017). O 

valor do contorno isobárico foi ajustado à 2 mmHg acima da pressão gástrica. 

A análise das manobras respiratórias, com cargas de 12, 24 e 48 cmH2O, foi 

realizada com o auxílio da ferramenta DCI, disponível no software. A seleção da janela de 

análise foi feita do ponto de início da manobra respiratória com TH, no bordo superior do 

EEI, até um segundo depois que o DC atingiu a posição mais distal (FIGURA 10).  

 

FIGURA 10 - Medida da atividade da JEG nas manobras respiratórias com carga. 

 

Fonte: Captura de tela do programa ManoScan®. 

 

A medida de incremento da atividade motora da JEG, que se refere ao ganho de 

atividade motora da JEG, foi calculada pela diferença entre as manobras realizadas com carga 

(com auxílio do TH) e a manobra RCT (manobras padronizadas sem carga).  

  

Ponto de início da 
seleção no bordo 
superior do EEI 

Local de rebaixamento 
máximo do DC + 1 segundo 
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3.6 Análise estatística 

As informações referentes às variáveis numéricas foram expressas em médias, 

desvios-padrão, medianas e intervalo interquartil, de acordo com a distribuição da variável. A 

normalidade das variáveis contínuas foi realizada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para as 

variáveis com distribuição normal, a comparação entre os grupos foi realizada por meio da 

análise de variância (ANOVA) e para as variáveis não normais foi utilizado o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis. As correlações entre variáveis foram realizadas com os testes 

de Pearson ou Spearman, de acordo com a normalidade da variável. O software utilizado foi o 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, IL, USA). O valor de p de 0,05 

foi considerado estatisticamente significante.   
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4. RESULTADOS 

Dos 23 voluntários com IMC ≥ 40 que aceitaram participar do estudo 21 foram 

incluídos e dois excluídos, um por não conseguir executar as manobras respiratórias da 

maneira correta, mesmo após as instruções, e outro por não ter sido possível a passagem da 

sonda de manometria. Após análise da pHmetria 10 voluntários foram alocados no grupo IMC 

≥ 40 com exposição ácida normal e 11 voluntários no grupo IMC ≥ 40 com exposição ácida 

anormal. 

Do banco de dados do LabGastro foram analisados 26 voluntários saudáveis, sem 

sintomas de RGE. Sendo 12 voluntários com IMC dentro da faixa de normalidade que foram 

alocados no grupo 18,5  ≤ IMC ≤ 24,9 e 14 voluntários com excesso de peso no grupo 

excesso de peso  (FIGURA 11).  

 

FIGURA 11 – Fluxograma da seleção de voluntários e divisão dos grupos para 

análise. 

 
 
Fonte: LabGastro. 

  

SELEÇÃO 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Ambulatório de Cirurgia 

Digestiva 

n = 23 

Controle para DRGE 

LabGastro 

 

Grupo 
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n = 12 

 

Grupo 

Excesso de peso 

n = 14 
 

Grupo 

Obesos com 

exposição ácida 

do esôfago 

anormal  
n = 11 

Grupo 

Obesos com 

exposição ácida 

do esôfago 

normal  

n = 10  

IMC ≥ 40  

n = 21 

Perdas 

n = 2 
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4.1 Dados demográficos dos grupos 

 

 

Foram avaliados 21 voluntários no grupo IMC ≥ 40 (20 mulheres), a média da 

idade foi de 43,4 (±11,7) anos, com IMC de 43,6 (41,1 – 48,6). No grupo com IMC normal 

foram 12 voluntários (9 mulheres) com média de idade de 30,5 (±10) anos, IMC de 22,3 (20,4 

– 23,1) kgcm2. O grupo com excesso de peso foi composto por 14 voluntários (6 mulheres), 

com idade média de 34,2 (±13,2) anos, o IMC do grupo foi de 27,5 (26,3 – 28,6), com peso e 

altura de 77,6 (±5,7) kg e 167 (±0,05) respectivamente. As variáveis idade, IMC, peso, altura 

tiveram diferença significativa entre os grupos (TABELA 1). 

  

 

TABELA 1 - Características demográficas de todos os voluntários incluídos no estudo.  

GRUPOS 

n total = 47 
IMC normal 

n = 12 
Excesso de peso 

n = 14 
Obesos IMC ≥ 40 

n = 21 

Gênero feminino - n (%)  9 (75) 6 (42,8) 20 (95,2) 

Idade (anos) - média (DP) 30,5 (10) 34,2 (13,2) 43,4 (11,7)*# 

IMC (kgcm2) -  
mediana (25% - 75%) 

22,3 (20,4 – 23,1) 27,5 (26,3 – 28,6) 43,6 (41,1 – 48,6)*# 

Peso (kg) - média (DP) 58,1 (7,8) 77,6 (5,7) 112,6 (15,3)*# 

Altura (cm) - média (DP) 163 (0,09) 167 (0,05) 158  (0,07) # 

*Diferença significativa em comparação ao grupo IMC normal. #Diferença 

significativa em reação ao grupo Excesso de peso. 

 

 

O grupo de obesos com exposição ácida normal foi composto por 10 voluntários, 

todos mulheres, a média de idade foi de 45,1 (±12,3) anos, com IMC de 42,7 (40,7 – 50,3) 

kgcm2; o peso médio foi de 111 ±15,1 kg, e a altura de 157 (±0,06) cm. O grupo de obesos 

com exposição ácida do esôfago anormal foi composto por 11 voluntários (10 mulheres), a 

média de idade foi de 41,9 (±11,5) anos e IMC de 43,7 (41,4 – 48,2) kgcm2; o peso médio foi de 

114 (±16), e a altura de 158 (±0,07) cm (TABELA 2). A análise comparativa entre os grupos 

não apresentou diferença significante. 
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TABELA 2 - Características  demográficas dos grupos de obesos com 

exposição ácida normal e anormal. 

Grupos 

n = 21 

Obesos com 

exposição ácida 

normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição ácida 

anormal  

n = 11 

Gênero feminino - n (%)  10 (100) 10 (90,9) 

Idade (anos) - média (DP) 45,1 (12,3) 41,9 (11,5) 

IMC (kgcm2) -  
mediana (25% - 75%) 

42,7 (40,7 – 50,3) 43,7 (41,4 – 48,2) 

Peso (kg) - média (DP) 111 (15,1) 114 (16) 

Altura (cm) - média (DP) 157 (0,06) 158 (0,07) 

 

4.2 Características clínicas e sintomas do grupo IMC ≥ 40 

 

As características clínicas do grupo de voluntários com IMC ≥ 40, avaliadas por 

meio de questionário, foram descritas na Tabela 3. Dentre as características clínicas observou-

se a presença de Diabetes Mellitus em 9 voluntários correspondendo a uma porcentagem de 

42,9%. Já com HAS o número foi de 12 casos (57,1%). O uso de medicamentos diversos foi 

verificado em 17 (81%), e de inibidores da bomba de prótons (IBP) em 11 (52,4%). O 

tratamento prévio de Helicobacter pylori foi feito por 10 (47,6%). Apenas 2 voluntários 

apresentaram hérnia de hiato > 2 cm (9,5%). 

 

TABELA 3 - Características clínicas dos voluntários com IMC ≥ 40. 

Características clínicas 
Obesos IMC ≥ 40 

n = 21 

Diabetes Mellitus 9 (42,9) 

Hipertensão Arterial 12 (57,1) 

Uso de Medicamentos 17 (81) 

Uso de IBP* 11 (52,4) 

Tratamento para Helicobacter pylori  10 (47,6) 

Presença de hérnia de hiato 2 (9,5) 

*Inibidores da bomba de prótons. Dados descritos em frequência absoluta e 

porcentagem. 

 
Os grupos de obesos, com exposição ácida normal e anormal, foram avaliados 

individualmente para melhor caracterização. Os resultados estão expressos na Tabela 4. Não 

houve diferença entre os grupos de obesos com exposição ácida normal e anormal. A 
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frequência de Diabetes Mellitus foi de 4 no grupo com exposição ácida normal e 5 no com 

exposição ácida anormal, já a HAS foram 6 casos em cada grupo. A frequência no uso de 

medicamento foi de 90% no grupo com exposição ácida normal e 72,7% no grupo com 

exposição ácida anormal, já o uso de IBP apresentou frequência de 5 e 6, nos grupos 

exposição ácida normal e anormal, respectivamente. O tratamento prévio de Helicobacter 

pylori foi relatado por 4 voluntários do grupo com exposição ácida normal e por 6 do com 

exposição ácida anormal. A presença de hérnia de hiato foi de um para cada grupo.  

 

TABELA 4 - Características clínicas para os grupos de obesos com exposição ácida  

normal e anormal. 

 

 

Obesos com 

exposição ácida 

normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição ácida 

anormal  

n = 11 

Diabetes Mellitus 4 (40) 5 (45,5) 

HAS* 6 (60) 6 (54,5) 

Uso de Medicamentos 9 (90) 8 (72,7) 

Uso de IBP** 5 (50) 6(54,5) 

Tratamento para Helicobacter pylori 4 (40) 6 (54,5) 

Presença de hérnia de hiato 1 (10) 1 (9,1) 

% Total de refluxo (pH 24h) 1,7 (1,1) 6,6 (7) 

*Hipertensão Arterial. **Inibidor de bomba de protóns. Dados descritos em 

frequência absoluta e porcentagem.  

 

 

Os dois grupos com IMC ≥ 40 obtiveram mediana similar para os escores dos 

questionários RDQ e RSI, sem diferença estatística significante (TABELA 5). Três 

voluntários do grupo com exposição ácida normal apresentaram pontuações altas nos 

questionários dos sintomas, porém não foram observadas alterações no exame de pHmetria, 

que foi utilizado neste estudo como critério de divisão dos grupos. Os questionários não 

mostraram correlação com os resultados da pHmetria. 
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TABELA 5 – Escores nos questionários RDQ e RSI para os grupos 

com IMC ≥ 40. 

 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição ácida 

anormal  

n = 11 

p 

RDQ  4 (0 – 12) 4 (0 - 18) 0,720 

RSI  6 (3 – 21) 6 (2 - 20) 0,658 

Todos os dados descritos em mediana (25% - 75%). 

 

4.3 Pressão inspiratória máxima (PImáx) 

 

PImáx foi significativamente menor no grupo de obesos com exposição ácida 

anormal, com p = 0,033, a diferença foi significativa em relação ao grupo com IMC normal. 

O grupo IMC normal com média de -100 cmH2O e DP de ±30, no grupo excesso de peso a 

média foi de -103 cmH2O (±27), no grupo de obesos com exposição ácida normal foi de -94 

cmH2O (±30) e no grupo com exposição ácida anormal a média foi -72 cmH2O (±21) 

(TABELA 6).  

 

 

TABELA 6 – Comparação da pressão inspiratória máxima entre os grupos estudados. 

 
IMC 

normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida anormal  

n = 11 

p 

PImáx (cmH2O) -100 (30) -103 (27) -84 (30) -72 (21)# 0,033 

Todos os dados foram descritos em média (DP). #Diferença significativa em 

comparação com o grupo excesso de peso. 
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4.4 Motilidade esofágica 

 

A motilidade esofágica foi avaliada de acordo com a Classificação de Chicago 

v3.0 e não mostrou diferença estatística significante entre os grupos. A mediana da variável 

CDI foi de 3152 (1302-4293) no grupo IMC normal, sendo que um dos indivíduos apresentou 

esôfago hipercontrátil com CDI média de 35226,7 mmHg x s x com. No grupo excesso de 

peso a mediana da CDI foi de 2045 (1382-4974), e 2460 (1683-4307) no grupo de obesos 

com exposição ácida normal e 1957 (1058-2649) no grupo com exposição ácida anormal 

(TABELA 7).  

A váriavel IRP teve diferença estatisticamente significante com p = 0,05 entre os 

grupos com excesso de peso e o grupo com IMC normal. A diferença ocorreu principalemnte 

entre os grupos com IMC normal e o excesso de peso com p = 0,050.  

A LD foi similar nos grupos com resultado de 7 para os quatro grupos. O valor da 

VFC foi de 2,7 (2,2-3) para o grupo IMC normal, 2,9 (2,6-4) no grupo excesso de peso, no 

grupo de obesos com exposição ácida normal foi de 2,8 (1,1-3,2) e 2,6 (2,1-3,6) no grupo com 

exposição ácida anormal. 

 

 

TABELA 7 – Parâmetros de motilidade esofágica e do EEI nos quatro grupos. 

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida anormal  

n = 11 

p 

CDI 2 
(mmHg x s x cm)  

3152 (1302-4293) 2045 (1382-4974) 2460 (1683-4307) 1957 (1058-2649) 0,535 

IRP 1 
(mmHg)  

13 (6) 7 (5)* 12 (6) 11 (5) 0,050 

LD 1 
(s)  

7 (1,4) 7 (1,5) 7 (1,1) 7 (1,2) 0,834 

VFC 2 
(cm/s)  

2,7 (2,2-3) 2,9 (2,6-4) 2,8 (1,1-3,2) 2,6 (2,1-3,6) 0,476 

1. Dados descritos em média (DP). 2. Dados descritos em mediana (25%-75%). 

*Estatisticamente significativo em relação ao grupo com IMC normal. 
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4.5 Pressão intra-gástrica (PIG) e pressão intra-esofágica (PIE) 

 

A PIG durante respiração normal foi significativamente maior nos obesos (IMC ≥ 

40) em comparação com o grupo com IMC normal (TABELA 8). No entanto, mesmo o grupo 

de obesos apresentando aumento em relação ao grupo com excesso de peso a diferença entre 

eles não foi significativa (GRÁFICO 1). A PIE não apresentou diferença estatística, porém, a 

média dos obesos foi mais baixa em relação aos grupos com IMC normal e excesso de peso. 

 

TABELA 8 – Pressão intragástrica e intra-esofágica durante respiração normal, nos 

quatro grupos de estudo. 

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida anormal  

n = 11 

p 

PIG  

(mmHg) 
4,8 (7,2) 8,7 (7,2) 16,6 (4,7)*# 17,7 (5,1)*# 0,001 

PIE 

(mmHg) 
-12,2 (13) -8,9 (13) -4,5(3,7) -6,2 (7,2) 0,344 

Dados descritos em média e desvio padrão. *Estatisticamente significativo em relação 

ao grupo com IMC normal. #Estatisticamente significativo em relação ao grupo com 

excesso de peso. 

 

GRÁFICO 1 – Boxplot da PIG, durante respiração normal, nos quatro grupos de estudo. 

*p < 0,05 para comparação entre grupos usando o ANOVA.  

* 

* 
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4.6  Pressão transdiafragmática (Pdi) 

 

Os grupos foram diferentes para a variável Pdi, mostrando um aumento 

proporcional ao aumento do IMC (TABELA 09). Os grupos com IMC normal e excesso de 

peso não apresentaram diferença significativa. Os grupos de obesos apresentaram médias 

maiores, quando comparados aos grupos IMC normal e excesso de peso, porém, não houve 

diferença estatísticamente significante. 

 

TABELA 9 – Pressão transdiafragmática (Pdi) nos grupos estudados. Para comparação 

entre grupos foi utilizado o teste ANOVA. 

 
IMC 

normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida 

normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

Pdi (mmHg) 17 (8) 17,6 (12,7) 21,1 (5,3) 23,9 (5,1) 0,218 

Todos os dados foram descritos em média (DP).  

 

4.7 Pressão inspiratória da JEG (PJEGinsp) e pressão expiratória da JEG (PJEGexp) 

 

A pressão inspiratória da JEG (PJEGinsp) foi significativamente maior nos 

voluntários com IMC ≥ 40 em comparação com os grupos com IMC normal e excesso de 

peso, apresentando médias de 32,1 mmHg (±11,5) para o grupo com IMC normal, 32,5 

mmHg (±11,9) para o grupo com excesso de peso e para os grupos com IMC ≥ 40 as médias e 

desvios foram 49,2 (±13,4) e 46,2 (±13) para os grupos com exposição ácida normal e 

anormal, respectivamente. Já a pressão expiratória da JEG (PJEGexp) não apresentou 

estatística significante, mostrou apenas uma tendência com p = 0,078 na comparação entre 

grupos (TABELA 10).  
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TABELA 10 – Pressão inspiratória da JEG (PJEGinsp) e pressão expiratória da JEG 

(PJEGexp) nos grupos estudados.  

 

 
IMC 

normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

PJEGinsp 32,1 (11,5) 32,5 (11,9) 49,2 (13,4)*# 46,2 (13)*# 0,002 

PJEGexp  24,2 (13,9) 24,2 (11,1) 32,6 (10,7) 33,8 (9,2) 0,078 

A unidade de medida das variáveis é mmHg. Dados descritos em média e desvio padrão. 

*Diferença em relação ao grupo IMC normal. #Diferença em relação ao grupo com 

excesso de peso. 
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4.8 Respiração normal e manobras respiratórias 

  

4.8.1 Deslocamento axial (DS) 

 

A variável DS é obtida exclusivamente atráves da MAR e mede o deslocamento 

axial da JEG. Nas manobras respiratórias houve diferença significativa na carga TH 24, com p 

= 0,002. A diferença foi observada no grupo de obesos com exposição ácida normal em 

relação ao grupo com IMC normal e ao grupo com excesso de peso. Nas demais manobras 

não foi observada diferença estatisticamente significativa. Uma têndencia à significância foi 

observada na manobra RCT no grupo de obesos com exposição ácida normal em relação ao 

grupo com excesso de peso (TABELA 11). 

 

TABELA 11 – Variável DS mensurada nas manobras respiratórias em relação aos grupos 

estudados. 

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

Respiração normal 3,2 (0,5) 3,6 (0,8) 3,3 (0,8) 3,7 (1,1) 0,513 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 

RCT 5,2 (0,7) 5,9 (1,0) 4,8 (0,8) 5,6 (1,1) 0,076 

TH12 6,0 (1,3) 6,3 (1,0) 5,3 (0,6) 6,1 (1,1) 0,146 

TH24 5,9 (1,0) 6,4 (1,0) 4,7 (0,9)*# 5,7 (0,7) 0,002 

TH48 5,5 (0,9) 5,9 (1,2) 4,8 (0,8) 5,5 (1,1) 0,131 

Unidade de medida da variável cm. Dados descritos em média e desvio padrão.  *Diferença 

em relação ao grupo com IMC normal. #Diferença com relação ao grupo com excesso de 

peso. 

 

4.8.2 Integral de contratilidade (IC) 

 

A IC apresentou significância na comparação entre grupos nas manobras RCT e 

TH12, com p = 0,018 e 0,031 respectivamente. Além de apresentar uma tendência nas 

manobras TH 24, com p = 0,053, e TH 48, com p = 0,092. A diferença foi notada no grupo de 

obesos com exposição ácida anormal em relação ao grupo com IMC normal e excesso de peso 

(TABELA 12).  
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TABELA 12 – A variável integral de contratilidade entre os grupos estudados.  

 
IMC normal 

n = 12 
Excesso de peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição ácida 

normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

Respiração 

normal 1 
677,3(386) 673,9(502) 677,0(386) 566,5(367) 0,903 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 RCT 2 

2512 

(1993-2935) 

1885 

(1320-3542) 

3058 

(2151-3709) 

3415 

(3038-4182)# 
0,018 

TH12 2 220,6(66) 235,6(93) 320(155) 397,5(187)*# 0,031 

TH24 1 268,1(102) 271,3(155) 294,6(144) 420,2(174) 0,053 

TH48 1 293,3(111) 308,8(125) 310,2(129) 434,2(202) 0,092 

Unidade de medida mmHg x cm x s. 1. Dados descritos em média (DP). 2. Dados descritos 

em mediana (25%-75%). *Diferença estatística em relação ao grupo com IMC normal. 

#Diferença estatística em relação ao grupo com excesso de peso.  

 

4.8.3 Pressão máxima (PMÁX) da JEG 

 

A pressão máxima da JEG obtida no momento das manobras apresentou significância 

apenas na respiração normal mostrando que os grupos com IMC ≥ 40 tem uma PMÁX 

superior quando comparados aos grupos com IMC normal e excesso de peso. No entanto a 

diferença só foi significativa no grupo de obesos com exposição ácida normal (TABELA 14). 

 

TABELA 13 – A variável pressão máxima da JEG entre os grupos estudados. 

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

Respiração normal 57,9(17) 54,7(21) 78,5(15)# 75,2(21) 0,008 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 

RCT 138,7(45) 149,9(61) 160,7(39) 193,2(61) 0,101 

TH12 153,4(44) 174,6(57) 171(33) 193,9(64) 0,335 

TH24 154,1(36) 179,4(65) 163(39) 189,1(60) 0,393 

TH48 153,2(28) 169,2(58) 156,4(19) 185,3(55) 0,338 

Unidade da variável em mmHg. Todos os dados foram descritos em média (DP). #Diferença 

significativa em relação ao grupo com excesso de peso. 
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4.8.4 Índice de contratilidade da JEG (IC-JEG) 

 

O IC-JEG foi avaliado na respiração normal e nas manobras respiratórias, na qual 

houve diferença significativa entre os grupos estudados. Não foi observada diferença 

significante entre o IC-JEG na respiração normal (TABELA 16). O grupo de obesos com 

exposição ácida anormal apresentou diferença estatisticamente significativa com relação ao 

grupo normal para as manobras TH12 e TH24 com p = 0,047 e 0,041, respectivamente. E em 

para a variável RCT a diferença foi significativa em comparação ao grupo com excesso de 

peso, com p = 0,024 (GRÁFICO 2).  

 

TABELA 14 – Índice de contratilidade da JEG (IC-JEG) na comparação feita entre os 

grupos estudados.  

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

Respiração normal 55,9(33,3) 43,2(26,8) 57,9(29,9) 57,2(28,9) 0,556 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 

RCT 82,4(23,4) 72,9(35,6) 92,8(25,2) 114,67(43,4)# 0,024 

TH12 103,3(33,5) 117,2(50) 140,3 (33,9) 163,3(80)* 0,047 

TH24 105,4(34,9) 111,3(56) 122,3 (28,8) 167(81,5)* 0,041 

TH48 111,7(35,7) 127,4(48,8) 127,2 (30,1) 159,4(64,1) 0,118 

A unidade de medida é mmHg x cm. Dados descritos em média (DP). *Diferença em 

relação ao grupo IMC normal. # Diferença em relação ao grupo Excesso de peso. 
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GRÁFICO 2 – Comparação do índice de contratilidade da JEG entre grupos. 

Significância encontrada nas manobras com carga TH12 e TH24, com p = 0,047 e 

0,041, respectivamente. Comparação realizada com ANOVA.  

 

 
 

 

4.8.5 Atividade total da JEG (AT-JEG) 

 

A variável AT-JEG não mostrou relação de significância estatística apesar do 

TH24 apresentar uma tendência com p = 0,074 na comparação entre os grupos. O grupo IMC 

normal apresentou AT-JEG, no TH 12 a média foi de 931,5 (±344,6), TH 24 de 919,4 

(±274,8) e na manobra com carga TH48 foi de 854,8 (±258,6). Já o grupo com excesso de 

peso apresentou médias de 1094,7 (±381,2), 1160,8 (±507,9) e 999,6 (±374,1) para as 

manobras TH 12, 24 e 48. O grupo de obesos com  no grupo de obesos com exposição ácida 

normal apresentou as menores médias para as três manobras respiratórias com cargas de 12, 

24 e 48 com valores de 894,1 (±123,7), 774 (±213,9) e 759,3 (±147,3) respectivamente. No 

grupo com exposição ácida anormal as médias foram mais altas nas cargas de 12 e 48, com 

valores de 1188,1 (±420) para o TH 12, 1101,9 (±394,5) para TH24 e 1021,5 (±330,8) para o 

TH48 (TABELA 18). 

 

  

* 

* 
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TABELA 15 - Atividade Total da JEG (AT-JEG) em comparação entre os grupos 

estudados. 

 
IMC 

normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

 

 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 

TH12¹  931,5(344,6) 1094,7(381,2) 894,1(123,7) 1188,1(420) 0,165 

TH24² 919,4(274,8) 1160,8(507,9) 774(213,9) 1101,9(394,5) 0,074 

TH48¹ 854,8(258,6) 999,6(374,1) 759,3(147,3) 1021,5(330,8) 0,143 

Dados descritos em média e desvio padrão. A unidade de medida das variáveis é mmHg 

x cm. ¹Comparação entre grupos com ANOVA. ²Comparação entre grupos com o teste 

Kruskal Wallis.  

 

 

4.8.6 Incremento da atividade motora da JEG 

 

 

A análise do incremento da atividade motora da JEG foi feito a partir das 

variáveis PMÁX, IC-JEG e AT-JEG. A medida corresponde ao valor da variável durante 

manobras com carga respiratória menos o valor da manobra respiratória sem carga, RCT. 

Na variável PMÁX foi observada redução da pressão com o aumento do IMC. O 

grupo de obesos com exposição ácida anormal mostrou menores valores na analise da 

variável, porém não foi observada diferença estatisticamente significante nas cargas avaliadas 

(TABELA 16) (GRÁFICO 3). 
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TABELA 16 – Incremento da atividade motora da JEG a partir da pressão máxima da JEG 

(PMÁX). 

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 

TH12¹  14,7(20) 24,6(34) 10,2(40) 0,6(16) 0,253 

TH24² 15,4(25) 29,5(42) 2,2(38) -4,1(20) 0,077 

TH48¹ 14,4(30) 19,3(39) -4,3(36) -7,9(28) 0,154 

Dados descritos em média e desvio padrão. A unidade de medida das variáveis é mmHg x 

cm. ¹Comparação entre grupos com ANOVA. ²Comparação entre grupos com o teste 

Kruskal Wallis. 

 

 

GRÁFICO 3 – Incremento da atividade motora da JEG a partir da PMÁX. 

Grupo obeso com exposição ácida anormal apresenta uma consideravel 

redução do incremento da atividade motora da JEG a medida que aumenta a 

carga inspiratória.  
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A varíavel índice de contratilidade da JEG não apresentou diferença 

estatísticamente significativa entre as médias dos grupos esudados (TABELA 17) 

(GRÁFICO 4).  

 

TABELA 17 – Incremento da atividade motora da JEG a partir da variável índice de 

contratilidade da JEG (IC-JEG). 

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 

TH12 20,9(29) 44,2(31) 47,4(23) 48,7(48) 0,183 

TH24 23,0(30) 38,3(44) 29,4(30) 52,4(47) 0,330 

TH48 29,3(36) 54,4(31) 35,1(31) 44,8(33) 0,249 

Dados descritos em média e desvio padrão. A unidade de medida das variáveis é mmHg x 

cm. Comparação entre grupos com o teste ANOVA. 

 

GRÁFICO 4 – Incremento da atividade motora da JEG avaliada 

pelo IC-JEG.  

 

 

A AT-JEG é uma medida específica para avaliação da JEG durante manobras 

respiratórias. Na avaliação do incremento da atividade da JEG a partir dos resultados da AT-
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JEG foi observada redução significativa desse incremento nos grupos com voluntários 

obesos em comparação com o grupo excesso de peso, para a carga de 24 cmH2O (TABELA 

18) (GRÁFICO 5). 

 

TABELA 18 – Incremento da atividade motora da JEG analisada a partir da variável 

atividade total da JEG (AT-JEG). 

 
IMC normal 

n = 12 

Excesso de 

peso 

n = 14 

Obesos com 

exposição 

ácida normal  

n = 10  

Obesos com 

exposição 

ácida 

anormal  

n = 11 

p 

M
A

N
O

B
R

A
S

 

R
E

S
P

IR
A

T
Ó

R
IA

S
 

TH12 195,5(188) 208,1(296) 105,3(228) 89,3(163) 0,485 

TH24 183,4(209) 274,2(289) -14,7(255)# 3,2(155)# 0,010 

TH48 118,8(227) 113,0(311) -29,5(274) -77,1(223) 0,189 

A unidade de medida das variáveis é mmHg x cm. Todos os dados descritos em média 

(DP). #Diferença significativa em relação ao grupo com excesso de peso. Comparação 

entre grupos com ANOVA.  

 

GRÁFICO 5 – Incremento da atividade motora da JEG analisada a partir da 

variável AT-JEG. Os grupos de voluntários obesos apresentaram as menores 

médias, mostrando redução da função da JEG.  

 

  

In
cr

e
m

e
n

to
 d

a
 a

ti
v
id

a
d

e 
m

o
to

r
a
 d

a
 J

E
G

 –
 A

T
-J

E
G

 



51 
 

5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo observamos que não houve correlação entre os sintomas e os 

achados de pHmetria ambulatorial de 24 horas; a PImáx mostrou déficit na ação dos músculos 

inspiratórios em obesos mórbidos; já na análise por MAR observamos o aumento da PIG nos 

grupos com obesidade grau III, que corrobora com os achados na literatura; a Pdi e a 

PJEGins, medidas que evidenciam a ação diafragmática, mostraram maiores médias nos 

obesos grau III, o que indica incremento na ação do DC nesta população; o IC-JEG foi 

consideravelmente maior nos obesos grau III com exposição ácida anormal, nas manobras 

com carga de 12 e 24 cmH2O; e a AT-JEG não mostrou diferença entre os grupos. Houve 

diferença significativa com relação ao incremento funcional da JEG durante as manobras 

respiratórias, onde o grupo de voluntários obesos apresentou menores médias de ganho de 

função. 

O predomínio de mulheres nos grupos e a diferença de idade representam  

fragilidades do estudo, visto que alguns autores relatam que há diferenças significativas nos 

parâmetros manométricos a partir dessas variáveis. O estudo de JUNG (2015) mostra que a 

LD foi significativamente menor e o IRP significativamente maior com o aumento da idade. 

No entanto, neste estudo apenas a variável IRP apresentou diferença significativa entre os 

grupos, o que pode ter sido influenciado pela diferença de IMC. (VEGA, 2010; JUNG, 2015). 

Outra fragilidade é a necessidade de compreensão e colaboração por parte dos voluntários 

para a execução correta das manobras respiratórias realizadas no estudo. A colaboração dos 

voluntários interfere diretamente nos resultados e isso se reflete nitidamente nas variações 

observadas no desvio padrão dos resultados obidos no estudo. 

Muitos estudos abordam a relação da obesidade com o aparecimento dos sintomas 

da DRGE (CORLEY, 2006). Na avaliação clínica do presente estudo, o grupo de obesos com 

exposição ácida normal obteve média similar de sintomas comparado ao grupo com exposição 

ácida anormal. A divisão dos grupos foi realizada com base nos achados da pHmetria, que não 

mostrou correlação com os questionários de avaliação dos sintomas.  

Sabe-se que o monitoramento de pH ambulatorial de 24h por sonda transnasal é 

um exame desconfortável, que causa uma série de incômodos constantemente relatados pelos 

pacientes. Este desconforto pode gerar um viés na avaliação, tendo em vista que o paciente 

pode alterar sua rotina diária e sua alimentação, afetando assim o desempenho do exame 

(FASS, 1999). Alguns equipamentos foram desenvolvidos como alternativa a essas 
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limitações, como o sistema de monitoramento de pH sem fio, que mostrou-se eficaz na 

avaliação, podendo ser usado por períodos maiores que as 24 horas do exame convencional 

(PANDOLFINO, 2003). Outra explicação possível para os achados é a presença de 

hipersensibilidade ao refluxo nos pacientes do grupo obeso com exposição ácida normal, que 

justifica a presença dos sintomas nesses voluntários. O tempo de exposição ácida normal sem 

correlação positiva com os sintomas pode indicar a presença de hipersensibilidade ao refluxo 

ou azia funcional (YAMASAKI, 2017).  

Na avaliação da motilidade esofágica houve apenas uma diferença significativa 

entre os grupos com relação a variável IRP, que é a representação da média dos quatro 

segundos de menor pressão na JEG após o relaxamento do esfincter esofágico superior. O 

grupo com excesso de peso apresentou diferença estatística em relação ao grupo com IMC 

normal, porém,  mesmo com essa diferença os valores de IRP obtidos estão dentro da faixa de 

normalidade (PANDOLFINO, 2010; 2011). 

O aumento da PIG é considerado um dos mecanismos causadores da DRGE em 

obesos, pois favorece o fluxo do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Neste estudo foi 

observada uma relação positiva entre a PIG e o IMC, evidenciando ainda um aumento não 

significativo da média no grupo de obesos com exposição ácida anormal. Em resposta a isso, 

nota-se um incremento na ação da JEG com o aumento da pressão na inspiração em uma 

provável tentativa de proteger o esôfago das consequências do aumento da PIG.  

A relação entre a PIG, a obesidade e a DRGE vem sendo bem descrita, com vários 

estudos que comprovam essa ligação. Os resultados obtidos no presente estudo corroboram 

com os achados de Pandolfino et al (2006), em um estudo com o objetivo de avaliar a relação 

entre a obesidade e as alterações morfológicas da JEG, no qual relatou correlação significativa 

entre a PIG e o IMC e constatou ainda associação entre a obesidade e a separação dos 

componentes pressóricos da JEG, o EEI e o DC. 

Outra medida avaliada foi a Pdi, diferença entre a PIG e a PIE que reflete a força 

gerada principalmente pelo diafragma, isolando-o dos demais músculos respiratórios, sendo 

uma medida amplamente utilizada na pneumologia (CARUSO, 2015). Foi observado um 

aumento da Pdi nos pacientes obesos avaliados no presente estudo, o que indicaria aumento 

da força muscular do diafragma, segundo o conceito da Pdi. No entanto, no caso de pacientes 

obesos esse aumento pode não está relacionado ao aumento da força diafragmática, mas sim a 

elevação da PIG que promove diferença maior no gradiente de pressão, considerando que não 

houve diferença estatisticamente significante da pressão esofágica em relação ao IMC. 
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Em contrapartida, a Pimáx, que também se propõe a avaliar a ação dos músculos 

inspiratórios especialmente o diafragma, foi substancialmente menor no grupo de obesos com 

exposição ácida anormal em relação ao grupo com IMC normal. O grupo com IMC normal 

apresentou médias similares a de outros estudos que avaliam a Pimáx (SIMÕES, 2010). Os 

resultados obtidos nos grupos de obesos grau III corroboram com outros estudos, que 

identificaram deficit de força muscular inspiratória resultado de uma série de alterações da 

dinâmica respiratória, como a redução da complacência torácica e elevação do diafragma pelo 

aumento do volume abdominal (STIRBULOV, 2007; AGUIAR, 2012). Esses fatores indicam 

redução da força muscular respiratória em obesos. No entanto, o estudo de Rasslan et. al. 

(2004) demonstrou, a partir da análise da capacidade inspiratória de obesos grau I e II, a 

habilidade da musculatura inspiratória em compensar, ainda que transitoriamente, a deposição 

adiposa na parede torácica e abdominal. (RASSLAN, 2004). Diante disso, temos que ressaltar 

que a medida da PImáx tem alto coeficiente de variação por sofrer influência de vários fatores 

como idade, altura, gênero, peso, além das limitações práticas como a correta aplicação do 

teste por parte do pesquisador e a compreensão do teste por parte do voluntário (CARUSO, 

2015). Portanto, trata-se de medida imprecisa, porém bastante simples e com baixo custo, 

podendo servir como método de rastreio para determinadas patologias. 

A PJEGinsp é a variável que mais se relaciona com a ação diafragmática, pois é 

avaliada no momento da inspiração onde temos ação direta do músculo. Neste estudo, a 

medida da PJEGinsp foi maior no grupo de obesos em comparação com os grupos com IMC 

normal e excesso de peso, porém essa relevância não foi observada na PJEGexp, o que remete 

a ação compensatória do DC atuando na inspiração. O aumento do peso, decorrente da 

obesidade, impõe esforço maior ao DC para a manutenção da respiração necessária. 

Há evidências da capacidade adaptativa do DC na presença de determinadas 

patologias (CLANTON, 1985).  Um estudo que avaliou a função do DC na esclerose 

sistêmica, usando a manometria de alta resolução, encontrou uma possível adaptação do 

diafragma em pacientes com esclerose, que conferia a esses indivíduos um grau de proteção 

contra o refluxo gastroesofágico proximal (NOBRE E SOUZA, 2015). Além disso, o DC por 

ser um músculo esquelético é passivel de treinamento e fortalecimento, nessa perspectiva 

Nobre e Souza publicaram em 2013 um estudo que mostra a relação do treinamento muscular 

inspiratório (TMI) com a melhora dos sintomas do RGE, da pressão inspiratória da JEG e da 

progressão proximal do refluxo (NOBRE E SOUZA, 2013). 
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O IC-JEG foi criado com a finalidade de quantificar no perfil topográfico da 

MAR a contratilidade da junção (NICODÈME, 2014). O índice foi descrito para avaliar a 

JEG durante a respiração normal, entretanto, neste estudo a medida foi aplicada também às 

manobras respiratórias. O uso de manobras respiratórias durante o exame de MAR foi a forma 

utilizada para isolar funcionalmente o DC, por sua ação durante a inspiração. Os resultados 

nos grupos avaliados mostraram diferença significativa do grupo de obesos com exposição 

ácida anormal em relação ao grupo com IMC normal, mostrando um aumento da 

contratilidade do grupo com exposição ácida anormal nas manobras com TH. As médias 

mostraram-se maiores também em relação ao grupo de obesos com exposição ácida normal, 

no entanto, neste caso não houve diferença significativa. No entanto, quando comparados os 

ganhos de pressão nas variáveis PMÁX e AT-JEG foi observada uma redução nos grupos 

com IMC >40. Para avaliar o ganho de função motora utilizamos a manobra RTC como ponto 

inicial para comparação com as manobras com carga inspiratória. Neste caso os grupos de 

obesos apresentaram as menores médias de ganho de função da JEG, principalmente se 

comparados ao grupo com excesso de peso. 

É difícil uma avaliação específica e precisa do DC. Alguns métodos para isolar 

sua ação e efeito foram criados recentemente tal como a manometria em 3D que isola 

espacialmente o diafragma. Nesse estudo os pesquisadores mostraram que as medidas obtidas 

na MAR 3D se correlacionaram com as métricas convencionais de MAR na avaliação da 

contratilidade da JEG. A medida 3D-DHA, que correspondente ao DC, correlacionou-se 

fortemente com a IC-JEG. Já a 3D-LESP, que é uma outra medida da MAR 3D, tem a 

finalidade de avaliar especificamente o EEI excluindo a ação do diafragma, esta por sua vez 

correlacionou-se mais fortemente com outras métricas da manometria convencional, a 

PJEGinsp e a PJEGexp (LIN, 2017). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Os valores obtidos nos questionários de sintomas não apresentaram diferenças 

significantes entre os grupos de obesos com exposição ácida normal e anormal. 

 A PImáx foi menos negativa no grupo de obesos com exposição ácida anormal, o 

que indica menor força muscular inspiratória nesse grupo. 

 A motilidade esofágica não apresentou diferença entre obesos com exposição ácida 

normal e anormal. No entanto, indivíduos com excesso de peso mostraram redução 

da variável IRP. 

 A Pdi foi maior em obesos grau III. 

 A pressão inspiratória da JEG mostrou-se elevada nos voluntários obesos. 

 Na avaliação do IC-JEG, a obesidade grau III não mostrou diferença 

estatisticamente significativa com relação aos grupos com IMC normal e excesso 

de peso, entretanto pode-se observar um aumento na média dos obesos com 

exposição ácida anormal durante as manobras respiratórias, indicando aumento da 

resposta à carga nesses indivíduos. 

 A variável manometria AT-JEG não mostrou diferença entre os grupos. 

 O incremento da atividade motora da JEG foi menor no grupo de obesos grau III 

com exposição ácida normal e anormal em comparação ao grupo com excesso de 

peso. 

 Apesar das limitações com relação ao tamanho da amostra e as diferenças entre os 

grupos avaliados podemos observar que a obesidade provoca alterações motoras na 

JEG, principalmente em indivíduos com exposição ácida anormal. 
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APÊNDICE A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA:  

PESQUISADORES: Miguel Ângelo Nobre e Souza e Juliete Vaz Ferreira 

 

 O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de um estudo para avaliar a 

funcionalidade do músculo diafragma que é um importante componente da barreira anti-

refluxo, auxiliando na redução de sintomas como azia e refluxo.  A sua participação será 

totalmente voluntária. 

Caso você deseje participar, isso implica a realização de um estudo da motilidade 

esofágica, através da manometria de alta resolução, impedanciopHmetria por 24 horas, 

avaliação da capacidade respiratória, pela espirometria, além de responder questionários que 

abordam a frequência e intensidade dos sintomas, nível de atividade física e perguntas sobre 

qualidade de vida. 

A manometria é realizada através da colocação de um fino tubo de plástico flexível 

pelo nariz. A narina e a cavidade oral serão anestesiadas com lidocaína spray, que dá uma 

sensação de dormência na garganta por aproximadamente quinze minutos. É um 

procedimento indolor, podendo ocasionar apenas leve desconforto ou náuseas na maioria das 

pessoas. O exame é realizado com um jejum prévio de quatro horas, com o paciente deitado. 

Durante o procedimento o paciente é orientado a realizar manobras respiratórias. A 

impedanciopHmetria é outro exame que exige a passagem de uma sonda ainda mais fina, 2 

milímetros de diâmetro, que avaliará os sintomas de azia durante 24 horas, nesse período você 

poderá se alimentar normalmente, e deverá anotar o horário das refeições, do deitar e levantar, 

e dos sintomas. 

Os aparelhos utilizados na realização dos exames serão limpos com água corrente e 

sabão, escorridos e colocados em solução apropriada (glutaraldeído 2%) por trinta minutos, 

sendo esta a mesma limpeza que é utilizada em aparelhos de endoscopia digestiva, aprovado 

pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

Ao senhor (a) será assegurado (a): 

 Receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a cerca dos procedimentos, 

riscos e benefícios com a pesquisa a que será submetido.  

 A liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo a seu tratamento na instituição.  

 A segurança de que não será identificado sendo mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada com a sua privacidade. 
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 O compromisso de lhe proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda que 

esta possa afetar a sua vontade de continuar participando. 

Não haverá despesas pessoais, nem compensação financeira relacionada à sua 

participação. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para o esclarecimento de eventuais dúvidas, entrando em contato com: 

Pesquisador responsável: Juliete Vaz Ferreira 

Telefone: 85 986055208 

E-mail: juliete.vaz@gmail.com 

Endereço: Rua 610, 21 – Conjunto Ceará – Fortaleza/CE. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo – Fortaleza/CE. Telefone (85) 3366-8344. 

Caso você se sinta suficientemente informado a respeito das informações que leu ou 

que foram lidas para você sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, possibilidade de esclarecimentos permanentes, caráter 

voluntário da participação, onde não haverá remuneração para participar do estudo, se você 

concordar em participar solicitamos que assine no espaço abaixo: 

Eu,_________________________________________________________________ 

portador do RG _______________________ abaixo assinado, tendo recebido as informações 

acima, e ciente dos meus direitos acima relacionados, concordo em participar desta pesquisa. 

 

 

Fortaleza, ______de ____________ de______. 

 

 

 

 

Assinatura do Voluntário 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

Assinatura do Aplicador do Termo 
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APÊNDICE C - DIÁRIO DE SINTOMAS PARA IMPEDÂNCIOPHMETRIA AMBULATORIAL DE 24H. 

Diário de Sintomas Zphmetria (FRENTE) 

 
Diário de Sintomas Zphmetria (VERSO) 
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APÊNDICE D - RESULTADOS INDIVIDUAIS DO ESTUDO 

 

A – Dados demográficos e clínicos individuais do grupo de voluntários com IMC ≥ 40 

 

 DADOS DEMOGRÁFICOS  PHMETRIA 

 ID INICIAIS IDADE GÊNERO PESO ALTURA IMC PImáx % Total % Em pé % Deitado 

S
E

M
 D

R
G

E
 

8 IAS 53 1 120 1,50 53,3 -126,9 1,3 1,8 0,4 

4 MMF 53 1 97 1,52 42,0 -114,7 0,1 0,2 0,0 

9 FSL 55 1 92 1,48 42,0 -40,5 3,1 5,3 0,0 

19 RCP 52 1 98,4 1,55 41,0 -46,93 1,7 2,1 0,0 

6 ZAG 59 1 93,5 1,56 38,4 -71,4 3,5 6,6 0,1 

2 SFR 30 1 117 1,64 43,5 -67,9 0,3 0,3 0,2 

16 AROWA 54 1 118,1 1,58 47,3 -109,1 3,0 4,4 0,3 

12 CAP 31 1 111,5 1,67 40,0 -117,4 1,5 2,6 0,4 

1 SRP 27 1 137 1,65 50,3 -85,36 0,8 0,9 0,6 

20 SS 37 1 125,6 1,58 50,3 -69,2 2,4 3,5 0,7 

C
O

M
 D

R
G

E
 

11 RMRS 49 1 107,5 1,48 49,1 -114,2 2,6 3,5 1,4 

14 EML 46 1 101,4 1,59 40,1 -58,6 1,8 1,5 2,0 

17 GCA 46 1 125 1,63 47,0 -85,6 1,4 0,7 2,1 

10 MSGS 26 1 146 1,53 62,4 -74,8 1,3 0,2 2,5 

18 ACLT 42 1 98 1,56 40,3 -46,05 4,4 6,4 3,2 

15 LCN 43 1 100,9 1,52 43,7 -93,9 6,4 7,1 4,8 

21 AEFA 20 2 133 1,74 43,9 -66,2 7,9 9,0 6,5 

3 VNC 51 1 110 1,63 41,4 -90,05 6,0 4,4 6,9 

13 GCAS 39 1 119 1,65 43,7 -56,4 4,8 0,5 12,7 

7 FMN 62 1 95 1,48 43,4 -50 10,6 0,8 19,0 

5 LFS 37 1 119 1,57 48,3 -62,4 26,1 21,0 41,6 

IMC – Índice de massa corporal; PImáx – Pressão inspiratória máxima.  %Total – Porcentagem total de tempo com refluxo (pHmetria 

ambulatorial de 24h) 
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RESULTADOS INDIVIDUAIS DO ESTUDO 

 

B – Manometria esofágica de alta resolução  

 

 

ID INICIAIS PIG DS (RN) Pmáx (RN) IC-JEG (RN) CDI (D) IRP (D) VFC (D) LD  (D) PJEGinsp PJEGexp Pdi 

IM
C

 ≥
 4

0
 S

E
M

 D
R

G
E

 

8 IAS 11,7 2,3 75,5 45,3 3210,8 9,4 -5,2 7,9 47,9 23,6 21,4 

4 MMF 13,4 2,7 66,4 29,6 1661,5 9,0 3,4 8,0 43,3 32,6 21,6 

9 FSL 17,1 3,3 87,3 101,8 2498,0 17,1 -1,0 7,1 56,5 40,1 25,1 

19 RCP 19,5 3,3 89,1 26,4 2194,9 5,5 1,8 9,6 43,3 22,6 26,2 

6 ZAG 7,0 5,5 63,0 44,9 1577,7 6,1 3,2 5,7 22,6 16,3 16,1 

2 SFR 15,9 3,0 65,6 58,9 1690,2 20,0 2,9 6,4 48,9 42,0 32,5 

16 AROWA 20,5 3,4 116,0 116,8 4900,0 21,5 2,8 7,6 77,0 52,7 30,1 

12 CAP 12,6 4,1 76,1 66,9 4987,2 14,1 3,3 6,7 52,7 32,3 41,6 

1 SRP 20,8 2,9 71,5 35,8 2423,2 3,8 2,9 7,0 52,2 27,4 49,7 

20 SS 16,7 3,0 74,8 53,3 4110,1 14,5 1,9 9,0 47,9 36,8 30,4 

IM
C

 ≥
 4

0
 C

O
M

 D
R

G
E

  

11 RMRS 7,7 2,1 76,0 42,7 723,0 22,1 4,9 5,7 43,6 30,3 52,1 

14 EML 19,8 3,4 63,9 28,1 494,5 6,0 2,6 7,8 40,3 27,5 40,1 

17 GCA 19,0 4,8 66,0 93,5 2649,1 16,6 2,4 6,5 42,3 40,9 19,5 

10 MSGS 9,9 2,9 74,9 58,6 2042,2 10,4 2,2 8,4 52,1 27,2 35,7 

18 ACLT 15,1 2,7 44,3 22,0 1058,8 7,9 2,1 6,9 30,3 24,9 24,8 

15 LCN 18,7 4,4 124,6 110,5 1651,2 14,5 1,8 9,0 72,5 32,5 26,9 

21 AEFA 15,5 4,0 80,8 53,1 1472,9 8,6 2,1 8,6 43,6 30,0 34,2 

3 VNC 26,0 6,4 88,5 51,7 4081,0 9,3 3,0 6,4 38,5 39,6 48,4 

13 GCAS 16,6 3,8 69,7 62,4 2362,7 13,7 3,6 6,5 43,1 40,6 40,7 

7 FMN 23,1 3,3 88,1 83,6 5291,0 9,7 2,6 6,9 67,3 54,8 32,8 

5 LFS 16,9 3,2 51,0 23,5 1957,2 4,2 7,9 5,3 34,7 24,2 25,9 

RN – respiração normal; PIG –Pressão intragástrica; DS – deslocamento axial; Pmáx – pressão máxima; CI-JEG – Índice de contratilidade da 

junção esofagogástrica; CDI - contratilidade distal integral; IRP - Pressão integral de relaxamento; VFC - velocidade frontal contrátil; LD -  

latência distal; PJEGinsp – Pressão inspiratória da JEG; PJEGexp –Pressão expiratória da JEG e Pdi – Pressão Transdiafragmática. 
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RESULTADOS INDIVIDUAIS DO ESTUDO 

 

C – Manometria esofágica de alta resolução – Manobras respiratórias  

 

 
ID INICIAIS DS RCT Pmáx RCT CI-JEG RCT Pmáx(TH12) DS (TH12) CI-JEG 12 AT-JEG 12 

IM
C

 ≥
 4

0
 S

E
M

 D
R

G
E

 

8 IAS 4,7 173,1 120,3 175,9 4,8 174,0 844,3 

4 MMF 5,2 134,7 71,1 141,3 6,0 75,1 847,8 

9 FSL 4,1 129,5 111,0 217,1 4,5 138,8 977,0 

19 RCP 3,6 160,0 65,5 210,5 4,8 146,1 1010,4 

6 ZAG 6,8 188,1 104,2 161,1 6,6 130,4 1063,3 

2 SFR 5,2 196,8 99,1 145,4 5,8 151,8 843,3 

16 AROWA 4,4 220,4 132,6 197,3 4,8 192,2 947,0 

12 CAP 4,9 123,0 62,5 127,0 5,2 98,4 660,4 

1 SRP 5,0 95,0 65,4 134,4 5,7 139,6 766,1 

20 SS 4,9 187,2 97,0 200,4 4,9 156,6 982,0 

IM
C

 ≥
 4

0
 C

O
M

 D
R

G
E

  

11 RMRS 4,7 228,5 136,7 228,2 4,7 190,3 1072,5 

14 EML 6,6 123,1 54,3 146,5 7,7 61,2 1128,1 

17 GCA 5,4 318,3 154,7 345,5 5,8 313,6 2003,9 

10 MSGS 4,2 164,2 114,5 170,1 4,9 172,8 833,5 

18 ACLT 4,7 129,3 40,7 112,6 6,9 58,6 776,9 

15 LCN 5,8 258,8 198,4 237,6 6,7 266,4 1591,9 

21 AEFA 5,9 209,2 106,8 216,4 6,1 133,4 1320,0 

3 VNC 8,4 218,1 130,9 203,1 7,8 154,7 1584,2 

13 GCAS 5,5 165,5 97,7 151,2 5,5 124,7 831,6 

7 FMN 5,0 123,1 113,6 134,1 4,7 105,1 630,3 

5 LFS 5,8 188,0 113,1 187,9 6,9 216,5 1296,5 

DS – deslocamento axial; Pmáx – pressão máxima; CI-JEG – Índice de contratilidade da junção esofagogástrica; AT-

JEG – Atividade total da junção esofagogástrica. 
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RESULTADOS INDIVIDUAIS DO ESTUDO 

 

D – Manometria esofágica de alta resolução – Manobras respiratórias  

 

 
ID INICIAIS Pmáx (TH24) DS (TH24) EGJ-CI 24 AT-JEG 24 Pmáx (TH48) DS (TH48) EGJ-CI 48 AT-JEG 48 

IM
C

 ≥
 4

0
 S

E
M

 D
R

G
E

 

8 IAS 106,6 3,1 113,4 330,5 131,6 3,8 165,2 500,1 

4 MMF 117,9 4,8 59,2 565,9 172,4 4,5 99,9 775,8 

9 FSL 193,9 4,0 134,3 775,6 171,2 4,3 126,6 736,2 

19 RCP 208,5 4,2 136,4 875,7 141,4 4,9 102,9 692,9 

6 ZAG 163,0 6,0 118,2 978,0 141,6 5,5 75,0 778,8 

2 SFR 178,9 5,8 105,8 1037,6 176,1 5,7 132,0 1003,8 

16 AROWA 208,6 4,6 164,9 959,6 173,2 3,5 151,4 606,2 

12 CAP 125,1 5,2 107,6 650,5 132,2 5,5 108,5 727,1 

1 SRP 131,8 5,8 146,4 764,4 143,2 5,8 160,9 830,6 

20 SS 195,7 4,1 137,0 802,4 181,1 5,2 150,6 941,7 

IM
C

 ≥
 4

0
 C

O
M

 D
R

G
E

 

11 RMRS 207,1 4,9 197,7 1014,8 228,8 4,1 197,0 938,1 

14 EML 158,3 6,1 76,4 965,6 160,0 6,0 115,1 960,0 

17 GCA 335,3 5,5 327,6 1844,2 324,7 5,2 273,7 1688,4 

10 MSGS 173,3 5,4 178,4 935,8 182,8 5,0 183,2 914,0 

18 ACLT 113,2 5,1 58,8 577,3 115,3 3,6 62,8 415,1 

15 LCN 220,8 6,4 282,8 1413,1 210,2 6,0 261,7 1261,2 

21 AEFA 208,7 6,4 119,5 1335,7 166,8 5,4 130,9 900,7 

3 VNC 219,0 6,8 182,9 1489,2 172,6 7,8 136,7 1346,3 

13 GCAS 156,3 5,7 130,7 890,9 153,5 5,8 122,8 890,3 

7 FMN 122,9 4,7 117,0 577,6 141,4 5,6 119,2 791,8 

5 LFS 165,8 6,5 166,3 1077,7 182,5 6,2 151,1 1131,5 

DS – deslocamento axial; Pmáx – pressão máxima; CI-JEG – Índice de contratilidade da junção esofagogástrica; AT-JEG – Atividade 

total da junção esofagogástrica. 
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RESULTADOS INDIVIDUAIS DO ESTUDO 

E – Manometria esofágica de alta resolução  

 ID INICIAIS PIG DS (RN) Pmáx (RN) CI-JEG (RN) CDI (D) IRP (D) VFC (D) LD  (D) PJEGinsp PJEGexp Pdi 
IM

C
 n

o
rm

a
l 

28 TLR -2,1 2,7 54,4 69,3 4497,0 18,5 2,9 6,3 32,6 24,2 23,7 

14 JSC 8,1 2,7 54,8 55,5 2836,0 10,6 2,9 7,4 30,3 29,1 16,7 

22 MSS 18,3 3,9 70,8 64,7 4332,9 13,2 3,0 7,7 41,4 35,3 19,7 

15 MCC 14,9 3,4 38,9 22,7 1681,4 20,1 -2,5 6,5 29,7 22,5 11,3 

8 CCM 11,1 4,1 69,5 95,6 4173,7 10,6 2,3 6,9 39,7 42,2 31,0 

4 RNAS -2,5 3,9 72,2 68,1 1175,7 15,0 3,9 6,0 32,0 15,9 20,1 

26 MEA 2,5 2,5 56,9 37,8 35226,7 10,3 2,2 9,6 33,3 18,9 20,9 

6 SSFM 5,0 3,2 79,3 106,6 3468,1 21,2 2,6 7,7 47,8 40,1 17,3 

17 JMCF -4,2 3,5 14,4 0,8 404,9 6,5 3,1 6,6 1,4 -3,4 42,7 

21 ESFH 3,3 3,1 61,7 95,3 3746,1 20,5 2,3 8,4 40,7 39,1 24,4 

30 JVF 4,2 3,8 53,0 30,7 2285,7 7,2 3,0 6,8 25,9 19,7 9,8 

9 MRCS 20,0 2,5 69,3 24,0 572,7 3,0 1,7 11,0 30,7 7,0 22,1 

ex
ce

ss
o

 d
e 

p
es

o
 

24 GGB 2,0 1,9 42,2 37,1 1362,0 18,1 3,0 7,0 27,1 24,2 61,8 

20 AMFF 9,6 3,1 48,9 28,5 1389,9 5,0 3,2 7,6 27,5 19,5 12,6 

12 FAA 10,8 4,6 86,6 57,2 1514,0 9,5 3,4 6,7 29,5 25,7 24,8 

19 EPM 16,1 3,9 60,9 22,7 3431,3 2,6 3,6 6,1 39,1 23,3 18,3 

7 EOL 3,9 2,7 32,8 22,6 2311,6 7,9 1,7 10,1 21,9 11,3 17,5 

5 AAS 33,4 4,6 78,9 40,9 4705,8 -3,3 2,7 9,2 54,0 41,4 70,3 

1 FMSA 2,9 3,5 26,9 31,6 745,4 2,2 2,7 7,0 18,9 17,0 16,9 

3 AJJO 7,3 3,4 36,5 30,0 1337,0 8,0 2,8 6,3 25,7 16,4 13,3 

18 MRC 12,6 4,1 63,5 79,0 2096,8 10,5 5,7 6,4 47,1 37,4 29,3 

13 CHGP 9,0 3,8 59,0 47,5 1994,4 8,7 2,7 7,3 37,0 24,7 31,6 

25 KPN 3,1 4,5 85,6 75,6 6105,5 10,0 2,0 9,7 40,2 24,2 17,1 

10 TSN 11,0 3,0 43,1 17,0 1840,0 11,1 6,6 5,8 26,6 15,7 4,6 

2 LVB 11,4 3,5 77,0 104,4 6486,8 7,3 2,4 8,0 48,2 48,4 18,3 

29 VAM 6,2 4,9 24,8 12,0 5779,7 1,9 5,2 4,8 13,2 10,8 17,3 

RN – respiração normal; PIG –Pressão intragástrica; DS – deslocamento axial; Pmáx – pressão máxima; CI-JEG – Índice de contratilidade da junção 

esofagogástrica; CDI - contratilidade distal integral; IRP - Pressão integral de relaxamento; VFC - velocidade frontal contrátil; LD -  latência distal; 

PJEGinsp – Pressão inspiratória da JEG; PJEGexp –Pressão expiratória da JEG e Pdi – Pressão Transdiafragmática. 



74 
 

RESULTADOS INDIVIDUAIS DO ESTUDO 

F – Manometria esofágica de alta resolução - Manobras respiratórias  

 

 ID INICIAIS DS RCT DT RCT Pmáx RCT CI-JEG RCT Pmáx(TH12) DS (TH12) CI-JEG 12 AT-JEG 12 

IM
C

 n
o
rm

a
l 

28 TLR 5,3 30,2 95,1 76,0 105,8 6,0 103,5 634,8 

14 JSC 4,5 30,9 84,9 84,4 90,6 6,4 38,7 579,8 

22 MSS 6,7 31,2 176,4 85,3 190,3 6,9 112,0 1313,1 

15 MCC 5,4 30,2 195,6 80,0 212,3 6,0 132,6 1273,8 

8 CCM 4,4 30,6 130,2 128,8 175,2 4,0 109,4 700,8 

4 RNAS 5,8 30,1 166,0 69,8 143,5 7,8 64,2 1119,3 

26 MEA 4,6 29,9 104,5 42,2 102,7 3,5 77,9 359,5 

6 SSFM 4,9 29,9 84,6 65,5 128,0 5,9 98,6 755,2 

17 JMCF 5,7 30,0 110,4 59,0 146,1 6,8 93,5 993,5 

21 ESFH 5,7 30,9 150,5 112,3 141,6 5,3 158,9 750,5 

30 JVF 6,1 30,7 143,3 85,5 172,4 7,8 105,1 1344,7 

9 MRCS 4,1 30,1 223,3 100,5 233,3 5,8 146,2 1353,1 

ex
ce

ss
o

 d
e 

p
es

o
 

24 GGB 6,1 29,6 70,3 42,3 76,2 6,2 41,2 472,4 

20 AMFF 6,2 30,3 224,4 88,8 195,0 6,0 121,3 1170,0 

12 FAA 4,7 30,0 98,5 63,7 204,9 6,5 141,8 1331,9 

19 EPM 3,3 29,2 140,7 31,8 169,9 4,9 58,6 832,5 

7 EOL 5,2 29,6 128,9 67,2 139,6 4,8 99,6 670,1 

5 AAS 5,8 31,5 87,5 59,1 143,1 8,0 114,3 1144,8 

1 FMSA 7,1 30,0 71,9 50,7 93,6 8,1 71,3 758,2 

3 AJJO 5,0 30,4 273,1 115,4 277,2 6,8 183,4 1885,0 

18 MRC 6,1 30,4 180,7 120,0 191,1 6,2 155,2 1184,8 

13 CHGP 5,9 29,9 167,3 60,6 243,4 4,7 153,3 1144,0 

25 KPN 7,2 30,0 192,7 131,0 193,4 7,2 128,3 1392,5 

10 TSN 7,0 30,5 134,9 27,5 146,2 6,1 86,4 891,8 

2 LVB 6,8 30,6 218,0 121,4 241,9 6,6 218,4 1596,5 

29 VAM 6,4 31,6 110,6 42,5 129,1 6,6 68,5 852,1 

DS – deslocamento axial; Pmáx – pressão máxima; CI-JEG – Índice de contratilidade da junção esofagogástrica; AT-JEG – Atividade 

total da junção esofagogástrica 
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RESULTADOS INDIVIDUAIS DO ESTUDO 

G – Manometria esofágica de alta resolução - Manobras respiratórias  

 

 ID INICIAIS Pmáx (TH24) DS (TH24) EGJ-CI 24 AT-JEG 24 Pmáx (TH48)  DS (TH48) EGJ-CI 48 AT-JEG 48 

IM
C

 n
o
rm

a
l 

28 TLR 125,8 5,0 120,5 629,0 129,0 5,2 148,8 670,8 

14 JSC 101,4 5,5 42,0 557,7 111,1 5,7 61,3 633,3 

22 MSS 159,7 6,6 100,3 1054,0 174,2 5,8 97,6 1010,4 

15 MCC 189,1 6,0 87,6 1134,6 154,0 5,9 106,5 908,6 

8 CCM 199,4 5,8 121,2 1156,5 146,8 3,9 92,2 572,5 

4 RNAS 145,7 7,2 69,1 1049,0 146,8 6,6 67,4 968,9 

26 MEA 116,1 3,5 94,4 406,4 116,9 4,1 84,8 479,3 

6 SSFM 124,0 6,1 81,8 756,4 146,1 6,1 117,2 891,2 

17 JMCF 142,5 7,1 108,4 1011,8 143,8 5,6 120,5 805,3 

21 ESFH 159,6 5,4 168,3 861,8 168,4 4,6 167,4 774,6 

30 JVF 158,1 7,2 117,0 1138,3 197,5 7,1 106,1 1402,3 

9 MRCS 228,2 5,6 155,1 1277,9 203,8 5,6 171,8 1141,3 

ex
ce

ss
o

 d
e 

p
es

o
 

24 GGB 81,3 6,0 50,4 487,8 86,8 6,1 88,8 529,5 

20 AMFF 321,4 7,6 14,1 2442,6 204,6 6,2 166,7 1268,5 

12 FAA 189,6 6,2 135,5 1175,5 199,3 5,0 144,0 996,5 

19 EPM 136,2 5,0 49,7 681,0 164,2 5,6 73,0 919,5 

7 EOL 126,6 5,5 88,5 696,3 126,8 4,9 122,4 621,3 

5 AAS 155,3 6,3 130,7 978,4 155,2 6,8 121,9 1055,4 

1 FMSA 102,6 7,9 90,7 810,5 96,5 8,6 80,6 829,9 

3 AJJO 229,1 6,5 180,5 1489,2 266,9 6,3 170,8 1681,5 

18 MRC 169,1 6,9 170,9 1166,8 199,3 5,5 158,4 1096,2 

13 CHGP 252,2 4,4 178,4 1109,7 243,2 4,4 201,7 1070,1 

25 KPN 193,7 7,9 155,0 1530,2 192,2 6,9 183,8 1326,2 

10 TSN 181,0 5,8 96,4 1049,8 84,9 3,7 64,4 314,1 

2 LVB 244,2 7,1 168,0 1733,8 226,6 6,6 157,8 1495,6 

29 VAM 130,4 6,9 50,1 899,8 123,6 6,4 49,8 791,0 

DS – deslocamento axial; Pmáx – pressão máxima; CI-JEG – Índice de contratilidade da junção esofagogástrica; AT-JEG – Atividade 

total da junção esofagogástrica. 
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ANEXO A - AVALIAÇÃO CLÍNICA PADRONIZADA DE DISFUNÇÕES DO 

APARELHO DIGESTIVO. 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA PADRONIZADA 

SINTOMAS DRGE/DISPESIA 

COMORBIDADES 

Diabetes: Não (      )     Sim (      ) DPOC:  Não (      )     Sim (      ) 

Asma: Não (      )     Sim (      ) Cirrose: Não (      )     Sim (      )  

Insuf Renal: Não (      )     Sim (      ) Insuf Card:  Não (      )     Sim (      ) 

Tx: Não (      )     Sim (      ) Pressão alta: Não (      )     Sim (      ) 

Artrite Reumatoide: Não (      )     Sim (      ) LES:  Não (      )     Sim (      ) 

Hipotireoidismo: Não (      )     Sim (      )  

 

TEM ALGUMA OUTRA DOENÇA? Não (      )     Sim (      ) 

Outras quais?)_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

CIRURGIA ABDOMINAL PRÉVIA?     Não (     )  Sim (     ) 

Qual 

(is)?______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

MEDICAMENTOS 

FAZ USO DE MEDICAÇÕES? ?   Não (      )     Sim (     ) 

Qual (is)?(antiácido, omeprazol, para pressão, para diabete, AAS) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

TOMA OMEPRAZOL (ou outro IBP)? Não (     )  Sim (     ) 

MELHORA COM OMEPRAZOL (ou outro IBP)? Não (     )  Sim (     ) 

QUANTO MELHORA? 

Quase nada (     )  Pouco (     )  Moderadamente (     )  Muito (     ) 

TRATOU H PYLORE NO PASSADO?  Não (      )     Sim (      )    

QUANDO:________________________ 

 

ENDOSCOPIA 

TEM ENDOSCOPIA? (Anotar data, local e resultado)  Não (    ) Sim (    ) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

TESTE DE UREASE:      Negativo (     )        Positivo (     ) 

HÉRNIA HIATAL:   Não (     )     Sim (     ) 

TAMANHO DA HÉRNIA HITAL (EM CM): ______________________________  



77 
 

TEM ESOFAGITE EROSIVA (0 – não; 1 – Grau A; 2 – Grau B; 3 – Grau C; 4 – Grau D) 

Não (     )     Grau A (     ) Grau B (     )  Grau C (     )  Grau D (     ) 

TEM ESOFAGITE NÃO EROSIVA:  Não (     ) Sim (     ) 

TEM ÚLCERA:  Não (     ) Sim (     ) 

BIOPSIA GÁSTRICA COM H PYLORI? Não (      )     Sim (      ) 
 

HÁBITOS 

FUMA? Não (     ) Sim (      ) Nº de 

cig/dia_______________________________________________ 

BEBE (bebida alcoólica)? Não (     )  Sim(      )  <20g/dia (       )  >20g/dia (        ) 

 

CONSTIPAÇÃO 

O INTESTINO É PRESO?  

Não (     ) Sim (     )  

FREQUÊNCIA DE EVACUAÇÃO: menos que 1/sem (   ) 1/sem  (   )  2/semana (   )  3/semana  

(   )   

mais que 3/semana  (   )   

HÁ QUANTO TEMPO? 1-2 anos (   ) entre 2-5 anos (   ) entre 5-10 anos (   ) > de 10 anos (   ) 
 

A EVACUAÇÃO É INCOMPLETA? (QUANDO FAZ COCO SENTE QUE FICOU ALGUMA COISA?) 

Não (  )  Sim (  ) 
 

AS FEZES SÃO RESSECADAS E DURAS?  

Não (  )  Sim (   ) 
 

FAZ MUITO ESFORÇO PARA EVACUAR (FAZER COCO)? 

Não (  ) Sim (   ) 
 

AS FEZES SAEM EM BOLAS (PEDAÇOS RESSECADOS)? 

Não (   )  Sim (   ) 
 

DISPEPSIA 

FICA MUITO CHEIO APÓS UMA REFEIÇÃO TAMANHO NORMAL (EMPACHAMENTO, 

EMPAZINAMENTO)?    

Não (     )  Sim (    )  

FREQUÊNCIA : < 1/sem (      )  1/sem (     ) 2-4/semana (     )  5-7/semana (      ) 

INTERROMPE UMA REFEIÇÃO DE TAMANHO NORMAL PORQUE FICOU CHEIO? 

Não (     ) Sim (    )  

FREQUÊNCIA : < 1/sem (      )  1/sem (     ) 2-4/semana (     )  5-7/semana (      )  
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ANEXO B - REFLUX DISEASE QUESTIONNAIRE (RDQ). 
 

Questionário RDQ 

1.Pensando nos seus sintomas ao longo dos últimos sete dias, quantas vezes você teve 
os seguintes? 

 
2.Pensando nos sintomas ao longo dos últimos sete dias, como você avaliaria os 
seguintes? 

  

 
Não 
teve 

Menos de 1 
dia por 
semana 

1 dia por 
semana 

2-3 dias por 
semana 

4-6 dias por 
semana 

Diariamente 

Sensação de queimação 
no meio do peito 

      

Dor no meio do peito       

Sensação de queimação 
no meio do estômago 

      

Dor no meio do estômago       

Gosto ácido na sua boca       

Movimento desagradável 
do de líquido ou alimento 
do estômago em direção à 
boca  

      

 TOTAL  

 
Não 
teve 

Muito leve Leve Moderada 
Moderadament

e intensa 
Intensa 

Sensação de queimação 
no meio do peito 

      

Dor no meio do peito       

Sensação de queimação 
no meio do estômago 

      

Dor no meio do estômago       

Gosto ácido na sua boca       

Movimento desagradável 
do de líquido ou alimento 
do estômago em direção à 
boca  

      

 TOTAL  

 

TOTAL GERAL  
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ANEXO C - ÍNDICE DE SINTOMAS DO REFLUXO FARINGO-LARÍNGEO (RSI). 

 

Índice de Sintomas do Refluxo Faringo-laríngeo – RSI 
 
 
 

Indique abaixo se você apresentou algum(s) dos sintomas referidos no último mês e 
de que forma isto afetou você: 

Marque (0) zero, se o sintoma não é um problema e (5) cinco se é um problema severo. 

1. Rouquidão ou problema com sua voz 0 1 2 3 4 5 

2. Pigarro 0 1 2 3 4 5 

3. Secreção excessiva na garganta ou no nariz 0 1 2 3 4 5 

4. Dificuldade para engolir comida, líquidos ou 
comprimidos 

0 1 2 3 4 5 

5. Tosse após ter comido ou despois de deitar-se 0 1 2 3 4 5 

6. Dificuldades respiratórias ou episódios de 
engasgos 

0 1 2 3 4 5 

7. Tosse incômoda ou irritante 0 1 2 3 4 5 

8. Sensação de alguma coisa parada na garganta 0 1 2 3 4 5 

9. Azia, dor no peito, indigestão ou ácido voltando 
do estômago 

0 1 2 3 4 5 

TOTAL  

 


