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Resumo 

 

 

Introdução: A Dispepsia é a queixa digestiva alta mais comum na população global, 
podendo estar associada a achados endoscópicos negativos ou lesões orgânicas. A literatura 
mostra que a Endoscopia digestiva alta está associada à taxas relativamente baixas  de 
identificação de lesões nos pacientes com sintomas dispépticos. Até 75% dos pacientes 
apresentam achados endoscópicos negativos e são diagnosticados com Dispepsia Funcional 
(DF), sem uma causa detectável. Estes pacientes estão incluídos no grupo das Doenças 
Funcionais Gastrointestinais (DFGI). Desde 1990 os critérios de Roma são utilizados para o 
diagnóstico da DF. Apesar da grande prevalência da DF na população global, existem poucos 
estudos investigando a relação entre gênero e dispepsia na população geral. Trabalhos 
recentes têm demonstrado que as mulheres são mais propensas a relatar sintomas de DF e 
atender critérios diagnósticos de DF quando comparada aos homens. 

Objetivos: Avaliar a prevalência de achados endoscópicos e sua associação com sintomas 
dispépticos em pacientes do sexo feminino submetidas à EDA. 

Material e Métodos: Avaliamos retrospectivamente a prevalência de achados endoscópicos 
positivos e negativos em uma população de mulheres acima de 20 anos com sintomas 
dispépticos,  submetidas à EDA no Hospital Universitário Antonio Pedro, de março/2007 a 
março/2010. Foram excluídos pacientes com diagnóstico prévio de doenças sistêmicas ou do 
aparelho digestivo alto, urgências endoscópicas e pacientes em programas terapêuticos 
endoscópicos. 

Resultados: Um  total de 1651 pacientes foram  submetidos à EDA, 193 (11,68%) do sexo 
masculino e 1458 (88,31%) do sexo feminino. Destes, 864 pacientes apresentaram sintomas 
dispépticos como indicação da realização de EDA, 51 homens e 813 mulheres, o que 
corresponde a 26,42% e 55.76% respectivamente (p<0,01).  A média das idades dos pacientes 
submetidos à EDA devido à dispepsia foi 56,15 anos (± 16,02) para os homens e 51,04 anos 
(± 13,12) para as mulheres (p>0,05).  Do total de 864 pacientes dispépticos, 443 (51,27%) 
apresentaram EDA normal e 421 (48,73%) apresentaram lesões orgânicas.  Dividindo o grupo 
de pacientes com EDA normal em subgrupos por sexo, 27 homens (52,9%) e 416 mulheres 
(51,2%) apresentaram EDA normal (p>0,05). Gastrite erosiva e hérnia hiatal representaram 
juntas mais de 50% dos achados positivos nas mulheres. A prevalência de neoplasia em nosso 
estudo foi baixa. 

Conclusões: No presente estudo, observamos que a prevalência de sintomas dispépticos 
como indicação clínica para realização de EDA foi significativamente maior em mulheres 
quando comparado aos homens. Nossos achados sugerem, assim como os resultados da 
literatura, que a estratégia de busca de neoplasia com realização de EDA em todos os 
pacientes com sintomas dispépticos apresenta baixo rendimento. 

Palavras-Chave: Dispepsia. Saúde da mulher. Endoscopia. Prevalência. Dor epigástrica. 



 

Abstract 
 

 

Introduction: Dyspepsia is the most common upper gastrointestinal complaint in the global 
population and may be linked to negative endoscopic findings or organic lesions. Literature 
shows that Esophagogastroduodenoscopy (EGD) in patients with dyspeptic symptoms 
presents relatively low rates of organic lesions. Up to 75% of patients have negative 
endoscopic findings and are diagnosed  with Functional Dyspepsia (FD), without a detectable 
cause. This  group of patients is classified within the concept of  Functional Gastrointestinal 
Disorder (FGID). The Rome criteria, for FD diagnosis, has been used since 1990. Despite the 
high prevalence of FD in the global population, there are few studies investigating the 
relationship between gender and dyspepsia in the general population. It has been shown in 
some studies that females are more likely to show symptoms and meet diagnostic criteria for 
DF than men. 

Objectives: To assess prevalence of endoscopic findings and its association with dyspeptic 
symptoms in female patients undergoing EGD.  

Material and Methods: We retrospectively evaluated the prevalence of positive and 
negative endoscopic findings in women over 20 with dyspeptic symptoms, submitted to EGD, 
at the Antonio Pedro Hospital, from March 2007 to March 2010. Patients diagnosed with 
previous systemic or upper gastrointestinal diseases, endoscopic urgencies and patients in 
endoscopic therapeutic programs were excluded. 

Results: From  a total of 1651 patients that underwent EGD, 193 (11.68%) were male and 
1458 (88.31%) female. From the above, 864 patients presented dyspeptic symptoms as an 
indication for EGD, 51 men and 813 women, which corresponds to 26.42% and 55.76% 
respectively (p<0.01). The average age of the patients undergoing EGD, due to dyspepsia was 
56.15 years (±16.02) for men and 51.04 years (±13.12) for women (p>0.05).  Of the total of 
864 dyspeptic patients, 443 (51.27%) showed normal EGD and 421 (48.73%) organic lesions. 
Studying the normal EGD group by gender,  27 men (52.9%) and 416 women (51.2%) 
showed normal EGD (p>0.05). Erosive gastritis and hiatus hernia together represented more 
than 50% of the positive findings in women. The prevalence of upper gastrointestinal 
malignancy in our study was low. 

Conclusions:  In the present study, we observed that the prevalence of dyspeptic symptoms 
as a clinical indication for EGD was significantly higher in women than men. Our findings 
suggest, together with current literature, that the strategy for finding upper gastrointestinal 
malignancy with EGD in all patients with dyspeptic symptoms shows low yielding. 

Keywords: Dyspepsia, Women’s health, Endoscopy, Prevalence, Epigastric pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

I. Definição 

A Dispepsia é a queixa digestiva alta mais comum na população global e, 

embora não interfira na expectativa de vida, afeta significativamente a qualidade de 

vida. Está associada com maiores taxas de absenteísmo e menor produtividade no 

emprego, perda de tempo de lazer, redução da atividade em casa e maior custo com 

atendimento e prescrição médica, repercutindo em enormes implicações financeiras 

para a sociedade como um todo(1-3). 

A maioria dos autores concorda que o termo dispepsia se refere a um 

complexo de sintomas relacionados à região superior do trato gastrointestinal (TGI) 

que não implica em diagnóstico definido. Estes sintomas podem estar associados às 

patologias com achados endoscópicos negativos ou lesões orgânicas como úlceras 

pépticas, gastrites e neoplasias, as quais podem ser identificadas durante a 

Endoscopia Digestiva Alta (EDA)(4, 5).  

Este exame geralmente mostra que menos de 10% dos pacientes com 

dispepsia tem úlcera péptica, menos de 1% apresentam câncer gastroesofágico e 

mais de 70% apresentam achados endoscópicos negativos e são diagnosticados 

com Dispepsia Funcional (DF), sem uma causa detectável.  Estes pacientes estão 

incluídos no grupo das Doenças Funcionais Gastrointestinais (DFGI). (2, 4) 

Ao longo da história da medicina as DFGIs foram estigmatizadas devido à 

ausência da identificação de um substrato estrutural e permaneciam enigmáticas em 

relação à fisiopatologia e sem tratamento eficaz. A abordagem inadequada destes 

pacientes por grande parte dos médicos ainda nos dias atuais resulta de uma 

conceituação equivocada das DFGIs e leva a implicações potencialmente 

prejudiciais que os próprios médicos, paciente e público em geral atribuem a 

doença. Esta abordagem se deve ao fato de muitos médicos serem treinados para 

buscar sempre uma patologia estrutural(6).  

Podemos citar um estudo com 704 membros da American Gastroenterological 

Association, que avaliou os cinco indicativos mais comuns de DFGI: “... sem 
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alterações estruturais conhecidas (ou seja, não patológico ou radiológico), ou causas 

infecciosas ou metabólicas ”(81%). Em seguida, veio "um transtorno de estresse" 

(57% praticantes e 34% acadêmicos e estagiários), e por último foi um “distúrbio de 

motilidade” (43% praticantes e 26% acadêmicos (7). Em uma pesquisa, 

investigadores internacionais concordaram que, em seus países, os médicos vêem 

DFGIs como distúrbios psicológicos ou apenas a ausência de doenças orgânicas e 

muitas vezes atribuem características pejorativas ao paciente. Enquanto alguns 

exibem atitudes negativas em relação aos pacientes, outros negam a própria 

existência da DFGI. É comum o médico solicitar exames diagnósticos 

desnecessários para encontrar algo “real”, o que resulta em cuidados inapropriados 

e maior custo. Na verdade o que falta é uma compreensão adequada da verdadeira 

gênese dos sintomas da DFGI, um reconhecimento de seu impacto nos pacientes, e 

uma base racional para diagnosticar e tratá-los(8). 

A possibilidade de distúrbios emocionais causarem doenças foi proposta pela 

primeira vez na Grécia, no século II, porém somente a partir da década de 1980 

começaram a ocorrer as maiores mudanças na compreensão do aspecto 

psicossocial das DFGIs com surgimento de artigos que influenciaram muitos 

médicos e pesquisadores a substituir uma etiologia com base biológica específica 

por um modelo de doença mais integrado, biopsicossocial(6).  

A DF é um distúrbio recidivante e remitente. O padrão para o diagnóstico de 

DF são os Critérios de Roma, desenvolvidos pelos Comitês da Fundação Roma, um 

grupo multinacional de especialistas na área, primeiramente convocada em 1990, 

que se reúne regularmente para revisar os critérios diagnósticos para todos os 

distúrbios gastrintestinais funcionais.  

No final dos anos 90, novas técnicas de interpretação dos estimulos aferentes 

do intestino, estimulação e registro neural, avaliação da percepção da dor, avaliação 

da associação entre células neurais e funcionamento imunológico e métodos de 

imagem cerebral melhoraram nossa compreensão das interações entre o cérebro e 

o intestino. Isso levou ao conceito de Eixo Cérebro-Intestino que tem sido utilizado 

por inúmeras sociedades de pesquisa, bem como publicações de livros e revistas(9, 

10). 
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A Fundação Roma desempenhou um papel fundamental na criação de 

critérios de diagnóstico e disseminação de  novos conhecimentos no campo das 

DFGIs, entre elas a dispepsia. Desde então quatro critérios de Roma já foram 

publicados: Roma I (1994), Roma II(2000), Roma III(2006) e Roma IV (2016) (11) 

Ao longo do tempo e com a publicação de cada critério de ROMA, a definição 

de DFGI foi sendo modificada, desde ausência de doença orgânica, passando por 

uma doença relacionada ao estresse ou de transtorno psiquiátrico, posteriormente a 

um distúrbio de motilidade, e com Roma III, a um distúrbio do funcionamento do TGI. 

Em 2016, com base em conhecimentos científicos mais recentes que 

propõem a interação de fatores fisiopatológicos multifatoriais, chegou-se então à 

definição do consenso Roma IV, segundo o qual as DFGIs são distúrbios da 

interação cérebro-intestino. Este grupo de desordens passou a ser classificado por 

sintomas GI relacionados a qualquer das seguintes combinações: distúrbios da 

motilidade, hipersensibilidade visceral, alteração da função e da imunidade mucosa, 

alteração da microbiota intestinal e alteração do processamento do sistema nervoso 

central (SNC). Os critérios Roma IV listam 33 DFGIs  para adultos e 20 

pediátricas(6, 11). 

Os critérios de Roma IV, publicados em 2016 e em uso vigente, definem DF 

pela presença de um ou mais dos seguintes sintomas: plenitude pós prandial, 

saciedade precoce, epigastralgia ou queimação, de início há seis meses, com 

duração de três meses consecutivos, na ausência de evidência de doença 

estrutural(6). 

Nos últimos 20 anos, tem sido feito um esforço concentrado para padronizar 

as definições de DF, em parte para minimizar a probabilidade de se sobrepor a 

outras DFGIs. Na maior parte, esse objetivo foi alcançado excluindo da definição de 

dispepsia funcional sintomas sugestivos da doença de refluxo gastroesofágico 

(DRGE), como queimação retroesternal, regurgitação do ácido na boca ou sintomas 

da síndrome do intestino irritável, que é caracterizada por dor abdominal baixa ou 

desconforto associado com uma mudança na forma ou freqüência das fezes. 

No que diz respeito a DF, somente nos últimos 10 anos a terminologia usada 

para descrevê-la foi alterada, deixando de associar o sintoma predominante à 
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úlcera, refluxo ou dismotilidade e, passando a descrevê-los como uma das duas 

síndromes definidas, a Síndrome da dor epigástrica e Síndrome do desconforto pós-

prandial. A Síndrome da dor epigástrica consiste em dor intermitente ou queimação 

no epigástrio, não só pós-prandial, e a Síndrome do desconforto pós-prandial é 

caracterizada pela ocorrência várias vezes por semana de plenitude pós-prandial 

desconfortável ocorrendo após refeições de tamanho normal ou por saciedade 

precoce que impede a pessoa de acabar uma refeição regular. 

Estas duas síndromes foram propostas porque até 80% das pessoas com 

dispepsia tem seus sintomas agravados pela ingestão de uma refeição e vários 

estudos diferentes mostraram o agrupamento de sintomas dispépticos aparecendo 

consistentemente como síndrome da dor epigástrica e síndrome de dor pós-

prandial(2). Apesar de existir um grau de sobreposição dos sintomas das duas 

Síndromes, a classificação é útil na prática clínica, pois pode ajudar a orientar a 

terapêutica. 

Apesar da fisiopatologia da DF não estar totalmente esclarecida, houve 

melhor compreensão da participação de fatores biopsicossociais e das desordens na 

interação do Eixo cérebro-intestino. A compreensão do papel das complexas 

interações dos fatores ambientais, psicológicos e biológicos para o desenvolvimento 

e manutenção da DFGI é fundamental para sua abordagem e tratamento. As 

experiências da vida pregressa, a genética, influências socioculturais e fatores 

ambientais podem afetar o desenvolvimento psicossocial em relação aos traços de 

personalidade, suscetibilidade ao estresse, estado psicológico, habilidades 

cognitivas e de enfrentamento. Esses fatores também influenciam susceptibilidade à 

disfunção intestinal levando à alteração da motilidade e sensibilidade, disfunção 

imune ou inflamação da mucosa, alteração do ambiente microbiano, bem como do 

efeito de alimentos e sub produtos sobre o intestino. Além disso existe uma 

interação recíproca entre estes fatores através do Eixo Cérebro-Intestino(6, 10). 

A compreensão deste novo modelo contribuiu para esclarecer alguns 

aspectos que podem estar associados à diferença de gênero na prevalência da 

dispepsia, como a participação dos hormônios ovarianos nas funções digestivas e as 

diferenças estruturais e funcionais nas vias nociceptivas viscerais centrais no 

homem e na mulher(9, 12). 
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II. Fisiopatologia da DF: 

Vários mecanismos potenciais tem sido sugeridos e podem variar de acordo 

com os sub tipos de DF. 

1. Alteração de motilidade e acomodação gástrica 

Em indivíduos saudáveis, emoções fortes ou estresse ambiental pode levar 

ao aumento da motilidade no esôfago, estômago, intestino delgado e cólon. Em 

pacientes com DFGIs, fortes emoções ou estresse ambiental pode levar à maior 

resposta motora a estressores (psicológicos ou fisiológicos) ao longo do trato GI 

através interações do eixo cérebro-intestino quando comparados a indivíduos 

normais. A DF tem sido associada com  vários distúrbios de motilidade, dependendo 

do sub tipo,  como retardo no esvaziamento gástrico, hipomotilidade gástrica, 

esvazimento gástrico rápido, disritmias gástricas, falha do reflexo de relaxamento do 

fundo gástrico em resposta à presença de alimentos, que são parcialmente 

relacionadas com os sintomas(2, 13, 14). Os pacientes portadores da Síndrome do 

desconforto pós-prandial apresentam maior prevalência das alterações da motilidade 

gástrica, principalmente a reduzida capacidade de acomodação ao volume alimentar 

e hipomotilidade antral, com consequente retardo no esvaziamento gástrico(15). 

Aproximadade 40% dos pacientes dispépticos tem evidência de esvaziamento 

gástrico reduzido(16). 

2. Hipersensibilidade visceral 

Estudos mostram que os pacientes com DFGI apresentam  menor limiar à dor 

ao teste de distensão do intestino com balão (hiperalgesia visceral) ou apresentam 

hipersensibilidade mesmo com funcionamento intestinal normal (alodinia). Isto 

explica a fraca associação de dor com motilidade GI(6, 14). A hipersensibilidade 

visceral é caracterizada por um limiar reduzido para indução da dor na presença de 

complacência gástrica normal. Vários estudos demonstraram hipersensibilidade 

visceral em pacientes com dispepsia funcional que ocorre independentemente do 

retardo do esvaziamento gástrico(17, 18). Tanto a disfunção dos mecanorreceptores 

quanto o processamento aberrante da entrada aferente na medula espinhal ou no 

cérebro podem desempenhar um papel na fisiopatologia da hipersensibilidade 

visceral. Em um estudo que incluiu 270 pacientes com dispepsia funcional, 37% 
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tinham hipersensibilidade à distensão gástrica, e pacientes hipersensíveis relataram 

escores mais altos de sintomas cumulativos em comparação com pacientes 

normosensíveis(19). Pacientes com dispepsia funcional também podem ter 

quimiossensibilidade aumentada(2, 20). 

 

3. Alteração da flora microbiana - DF pós infecção 

A ocorrência de SII pós-infecciosa está bem estabelecida, no entanto, a 

gastroenterite também pode levar a dispepsia funcional ou a uma combinação 

persistente de dispepsia funcional e sintomas de SII. Salmonela, Escherichia coli, 

Campylobacter jejuni, Giardia lamblia e o norovírus podem induzir DF. Vários 

estudos têm focado no risco de DF pós-infecciosa. Um estudo de coorte descobriu 

que o risco do desenvolvimento de DF aumentou em pacientes com gastroenterite 

aguda por Salmonela, isto é chamado DF pós-infecciosa. Tack et al. estudaram 400 

pacientes dispépticos por recall e encontraram que 17% dos casos foram pós-

infecciosos e que os pacientes pós-infecciosos apresentavam certas características, 

como maior prevalência de saciedade. Posteriormente, Mearin et al. informou que 

um ano depois um surto de gastroenterite aguda por Salmonela, a prevalência de 

DF e SII foi maior nas pessoas que tinham apresentado gastroenterite por 

Salmonela que em controles; a DF ocorreu em uma das sete pessoas após a 

infecção, com uma incidência de 5,2 vezes maior do que nos controles. Pessoas que 

experimentaram dor abdominal intensa e vômitos durante gastroenterite foram mais 

propensos a desenvolver DF. Recentemente, um estudo do Japão mostrou que a 

infiltração da mucosa duodenal pelos macrófagos aumentou significativamente em 

pacientes pós-infecciosos e atraiu atenção como passo para a elucidação do 

mecanismo patológico da DF pós-infecciosa(14). 

 

4. Inflamação Duodenal 

É postulado que a dispepsia funcional surge quando o intestino delgado 

proximal ou o estômago fica inflamado após uma infecção entérica, enquanto a SII 

pode surgir do envolvimento do intestino delgado distal ou cólon. Estudos recentes 
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tem demonstrado presença de atividade imune anormal no duodeno na DF com 

aumento do recrutamento de eosinófilos, assim como aumento de  linfócitos T.  

Em 2007, Talley e cols. relataram que eosinofilia duodenal pode caracterizar 

um subgrupo de adultos com dispepsia, particularmente pacientes com a Síndrome 

do desconforto pós prandial . Eosinofilia duodenal tem sido associada ao tabagismo 

e aos sintomas de saciedade precoce e dor(21, 22). Os eosinófilos são células 

efetoras da reação inflamatória do tipo 2 mediada pelos Linfócitos T-h2 relacionada 

com a DF. Talley and Walker postularam um modelo de doença que em pessoas 

geneticamente predispostas, após a exposição do intestino a um alérgeno ou 

microorganismo, o antígeno (Ag) é fagocitado e exposto pelas células 

apresentadoras de Ag aos Linfócitos Th2 . Estas células produzem IL5 que estimula 

a liberação e migração dos eosinólfilos da medula óssea para o intestino na DF. No 

duodeno, os eosinófilos geram aumento da permeabilidade intercelular por redução 

da expressão da proteína ocludina e aumento do influxo de Ag perpetuando o 

processo. Os eosinófilos tem uma função imunomoduladora, participam da ligação 

entre a imunidade inata e a adquirida sendo importante na resposta inflamatória da 

reação de hipersensibilidade tipo 2. Ligam-se aos imunocomplexos e auxiliam no 

controle das infecções e alergias ao liberarem grânulos compostos principalmente 

pela Proteína Básica Principal (MBP). Ela gera hiper reatividade da musculatura lisa 

e estimula a síntese de leucotrienos, os quais geram contração musculara visceral, 

vasoconstrição, edema e recrutamento de mais eosinófilos. Em alguns pacientes, 

esse processo pode alterar a função gastroduodenal e resultar em sintomas(2). 

Esses achados foram replicados globalmente em estudos realizados em 

Londres, Bélgica, na Austrália, no Japão, e na China. Em crianças, tem sido relatado 

que DF foi associado com duodenal eosinofilia em um grupo de pacientes 

pediátricos australianos, confirmando os primeiros estudos dos Estados Unidos de 

Friesen et al. Vanheel e cols. também demonstraram que pacientes com DF foram 

caracterizados pela presença de pequeno grau inflamação duodenal , demonstrado 

pelo aumento da infiltração de eosinófilos na mucosa. Trabalhos mais recentes 

mostram que o acúmulo de eosinófilos no plexo submucoso correlacionado com o 

presença de sintomas de Síndrome do desconforto pós-prandial, mas não com a 

presença de sintomas de Síndrome da dor epigástrica(21). 
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5. Infecção por H.pylori 

Também tem-se discutido o papel da infecção gástrica crônica por H.hylori e 

sua relação com DF.  Das infecções GI vistas na população ocidental, a infecção por 

H. pylori é uma das mais comuns, e provoca uma resposta inflamatória gástrica, o 

que pode desencadear sintomas dispépticos. Muitos indivíduos positivos para H. 

pylori são assintomáticos, mas em um subgrupo de pacientes, o H. pylori pode ser a 

causa dos sintomas.  No entanto, a maioria das evidências convincentes mostrando 

um nexo de causalidade entre a infecção por H.pylori e sintomas dispépticos vem de 

estudos de erradicação do H. pylori em pacientes infectados que apresentam DF ou 

não investigada (23). 

Uma revisão Cochrane de 2008(24) de 21 ensaios clínicos randomizados 

avaliando o efeito da erradicação do H. pylori sobre os sintomas da DF mostrou 

melhora pequena, mas estatisticamente significativa nos sintomas após o tratamento 

(redução do risco relativo [RRR]: 10%)(24). Além disso, um estudo de 2011 (25) com 

404 pacientes, mostrou que quase metade do grupo atingiu o desfecho primário 

(50% de melhora nos sintomas) 12 meses após o tratamento para H. pylori em 

comparação com o grupo tratado por 12 meses somente com IBP.  

O Consenso de Roma III recomenda a realização de EDA para a classificação 

da dispepsia e considera  que, na ausência de lesões endoscópicas estruturais,  a 

dispepsia  associada ao H. pylori é uma DF(23). No entanto, segundo Roma IV, o 

diagnóstico de “dispepsia associada ao H.pylori” pode ser feito se a erradicação da 

bactéria levar ao desaparecimento sustentado dos sintomas(6). O Consenso 

Maastricht V sobre infecção por H.pylori publicado em 2016, recomenda excluir o 

diagnóstico de gastrite por H. pylori antes de fazer o diagnóstico de DF. 

Com respaldo nos resultados da literatura mostrando que a erradicação da 

infecção leva à resolução dos sintomas a longo prazo em pequeno  sub grupo de 

pacientes com sintomas dispépticos, o Consenso Maastritch V recomenda testar a 

presença do H.pylori e tratar os casos positivos. Em pacientes jovens sem sinais de 

alarme e em  áreas de alta prevalência de H.pylori,  pode ser realizado um teste 

indireto como Teste respiratório e pesquisa do Ag nas fezes. Quando sinais de 

alarme como perda ponderal, anemia, disfagia, sangramento ou massa abdominal 
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estão presentes, o paciente apresenta  mais de 60 anos ou em áreas de baixa 

prevalência de H.pylori, é recomendado realização de EDA (23, 26). 

O Consenso Brasileiro de H.pylori recomenda pesquisar H.pylori nos 

pacientes dispépticos, tratar e acompanhar os casos positivos por 6 a 12 meses 

após erradicação. Caso permaneçam assintomáticos está caracterizada dispepsia 

associada ao H.pylori, se persistirem sintomáticos, são diagnosticados com DF(27). 

Esta recomendação, no entanto, apresenta limitada evidência de benefício. 

Apesar dos trabalhos mostrarem que o impacto sobre os sintomas dispépticos foi 

estatisticamente significante, o tamanho do efeito foi pequeno, pois a maioria dos 

pacientes tratados persistiu sintomática(26). Além disso, é importante estar atento ao 

fato que a recomendação da terapia de erradicação do H. pylori em todos os 

pacientes com DF está associada ao risco de aumento da resistência antimicrobiana 

e conseqüente diminuição da taxa de erradicação dos regimes utilizados no 

tratamento do H. pylori. 

 

6. Influência da vida pregressa 

Embora seja observado agrupamento familiar de DF, o papel da genética na 

fisiopalogia da  dispepsia não é clara. Existem relatos de associações entre DF e 

polimorfismos genéticos, mas esses dados precisam de confirmação, assim como 

precisa ser determinado como os fatores genéticos influenciam a manifestação 

clínica da DF(21). A carga genética de um indivíduo e suas interações com o meio 

ambiente afetam sua suscetibilidade posterior à doença, sua expressão fenotípica, 

bem como atitudes e comportamentos frente à doença (incluindo a busca por 

assistência médica). É possível que as relações genéticas variem por raça e região 

geográfica, ajudando a explicar as diferenças regionais na incidência de FD(14).  

As interações familiares,  e comportamentos dos pais influenciam a relação 

dos filhos com a doença.  Existe agregação familiar da DFGI na infância, isto é, 

crianças filhos de adultos com SII procuram mais assistência médica que os filhos de 

pais não sem SII. O que as crianças aprendem com os pais pode ter maior 

contribuição para o risco de desenvolvimento de DFGI que a genética. Além disso, a 
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cognição e respostas dos pais ao sofrimento dos filhos têm relação com a freqüência 

e intensidade da dor destes(9). Há também uma forte associação entre estado 

psicológico parental, particularmente ansiedade, depressão e somatização e 

sintomas abdominais em crianças. Deve-se notar que a freqüência de abuso infantil 

(aproximando-se de 50%) não é comum somente para pacientes com DFGI, 

números semelhantes são encontrados em pacientes com síndromes somáticas 

funcionais não GI (por exemplo, dor pélvica, cefaléias e fibromialgia)(21).  

 

7. Fatores Psicossociais 

Influenciam o funcionamento fisiológico do trato GI através do eixo cérebro-

intestino (motilidade, hipersensibilidade, barreira funcional). São moduladores da 

experiência dolorosa e do comportamento dos sintomas e afetam a seleção do 

tratamento e evolução clínica. Estresse psicológico ou a resposta emocional ao 

estresse exacerba os sintomas gastrointestinais e podem contribuir para o 

desenvolvimento das DFGIs. Os efeitos psicossociais decorrentes da doença 

também podem contribuir para perpetuar e exacerbar os sintomas, criando um ciclo 

vicioso(6).  

Evidências mostram que a influência do estresse na motilidade gástrica é 

mista, embora a maioria dos estudos mais antigos apontem para uma redução na 

motilidade antral e ou esvaziamento gástrico induzida pelo estresse. Estudos mais 

recentes demonstraram comprometimento do reflexo de acomodação gástrica 

durante ansiedade induzida em indivíduos saudáveis, bem como associação entre 

estado de  ansiedade e a comorbidade ansiedade com distúrbios e dificuldade de 

acomodação gástrica presentes na DF(13).  

Foi observado que ansiedade, neurose, somatização e depressão são mais 

prevalentes pacientes com DF e há evidências de que fatores psicológicos podem 

produzir alterações na fisiologia gastrointestinal. Nas últimas décadas os estudos 

apóiam o conceito de que o central sistema nervoso e intestino interagem 

bidirecionalmente nas FGIDs(21). Especificamente na DF, Koloski et al., em um 

estudo longitudinal de base populacional de 12 anos, mostrou que pessoas que 

tinham altos níveis de depressão estavam mais propensas a desenvolver DF 12 
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anos depois(28), implicando a disfunção do sistema nervoso central nessa condição. 

Estes achados estão de acordo com um estudo prospectivo anterior de Koloski et al. 

que descobriu que o sofrimento psicológico era significativamente maior naqueles 

que referiram ter sintomas gastrointestinais incluindo dor abdominal em comparação 

com aqueles que não fizeram aos oito e doze meses para cima(29). Os participantes 

do estudo de Kalixanda foram também acompanhados 10 anos depois. Ansiedade 

no início do estudo, mas não a depressão, aumento do risco de desenvolvimento de 

DF por 7.6 vezes nos próximos 10 anos(30).  

Assim parece que níveis mais elevados de sofrimento psicológico podem ser 

um precursor ao desenvolvimento subseqüente de sintomas de DF(9, 30). 

 

8. Interações do Eixo Cerebro-Intestino 

O Eixo Cérebro-Intestino é o sistema de comunicação neuro-humoral 

bidirecional entre o cérebro e o intestino que está continuamente sinalizando 

informação homeostática sobre a condição fisiológica do corpo para o cérebro 

através de vias aferentes neurais (espinhal e vago) e vias humorais  (Figuras 1  e 

2)(6). 

Sob condições fisiológicas normais, a maioria desses sinais cerebrais não é 

percebida conscientemente. No entanto, a experiência subjetiva de dor visceral 

resulta da percepção consciente de sinais do Eixo Cérebro-Intestino que indicam 

uma potencial ameaça à homeostase, exigindo uma resposta comportamental.  

A pesquisa nas últimas décadas forneceu avanços significativos na 

compreensão da fisiopatologia da síndrome SII e, em menor grau, da DF, porém os 

mecanismos precisos da geração destes sintomas ainda não estão completamente 

compreendidos.  Existe um consenso emergente que as várias manifestações 

clínicas tenham origem na desregulação da complexa interação entre eventos que 

ocorrem na luz intestinal (incluindo microbiota), a mucosa intestinal,  sistema 

nervoso entérico  e SNC, levando a alterações da  motilidade, algumas funções 

imunológicas, humor e afeto(10). Os sinais aferentes da luz do intestino são 

transmitidos através de várias vias aferentes viscerais (entéricas,espinhal, vagal) ao 
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SNC. No cérebro, estes sinais interoceptivos (aferente visceral) são processados em 

uma rede aferente homeostática (núcleos sensoriais do tronco cerebral, tálamo, 

ínsula posterior) e integrada e modulada pela excitação emocional (locus coeruleus, 

amígdala, córtex cingulado anterior) e por circuitos moduladores corticais (córtex 

pré-frontal e insula anterior, córtex cingulado anterior). Regiões chave nesses 

circuitos corticais de excitação e modulação emocional enviam estímulos de uma 

maneira “descendente” para áreas de tronco cerebral que , por sua vez, os envia 

para o corno  posterior da medula espinhal, onde a transmissão da dor é modulada 

(sistema modulador descendente).  

Assim, a percepção de dor visceral não mostra relação linear com a 

intensidade do estímulo aferente periférico, mas resulta de um processo 

psicobiológico complexo onde o estímulo aferente visceral é continuamente 

modulado por circuitos cognitivos e afetivos ao nível do cérebro e  vias 

descendentes. Esses mecanismos ajudam a entender a influência dos processos 

cognitivos e afetivos sobre a percepção dos sintomas GI em pacientes com DFGI, 

bem como o efeito terapêutico das intervenções sobre esses processos, e 

constituem a base para um modelo de DFGI como distúrbio da interação cérebro 

intestinal. A disfunção desses sistemas modulatórios pode permitir que estímulos 

fisiológicos sejam percebidos como dolorosos ou desagradáveis (hipersensibilidade 

visceral), levando à dor crônica visceral e ou desconforto(9, 10). 
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Figura 1. Fisiopatologia - Modelo Biopsicossocial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Interação Eixo Cérebro-Intestino 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quimiossensores do epitélio duodenal liberam  hormônios peptídicos que atuam localmente em vias aferentes 
enviando sinais para o SNC. Este atua através dos neurônios submucosos e vias eferentes aumentando a defesa do 
epitélio através da secreção de muco e bicarbonato e estimulação imunológica. Lacunas na defesa, como dilatação das 
junções celulares podem ser provocadas por alérgenos e patógenos, contribuindo para uma resposta inflamatória do 
tipo T-helper 2. Ansiedade e depressão também contribuem para disfunção intestinal através do eixo HPA.   
(Adaptado de   J Clin Gastroenterol. 2017;51(1):12-8.)                              

 

Fatores genéticos e ambientais influenciam tanto o cérebro como o intestino, que por sua vez interagem 
bidirecionalmente através do SNA e Eixo HPA. Os efeitos integrados da fisiologia alterada e do estado psicossocial da 
pessoa determinarão a doença e  a evolução clínica.( Adaptado de Gastroenterology. 2006;130(5):1377-90). 
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III. Dados Clínico-Demográficos 

A prevalência da dispepsia na população global varia de acordo com a 

localização geográfica e os critérios diagnósticos utilizados, sendo maior nos 

estudos que utilizam critérios diagnósticos mais amplos e menor quando o critério 

Roma é utilizado(4, 5). A disparidade entre os valores de prevalência encontrados 

nos diferentes países não está relacionada somente aos critérios diagnósticos 

utilizados, pois os estudos mostraram variação geográfica na prevalência da 

dispepsia mesmo quando o mesmo critério diagnóstico foi utilizado(4).  

Tem sido demonstrado em alguns estudos que tanto as DFGIs quanto a DF 

apresentam maior prevalência no sexo feminino, porém esta diferença é modesta.  

Há também maior severidade dos sintomas no sexo feminino em relação ao sexo 

masculino(21, 31). As mulheres também são mais propensas a persistirem com 

sintomas ao longo do tempo e experimentar maior angústia com esta condição 

quando comparada com os homens, além de apresentarem maiores associações 

com fatores psicossociais, incluindo abuso(21). 

Apesar de existirem poucos estudos sobre prevalência da dispepsia nas 

mulheres, a revisão da literatura mostra que o gênero feminino está entre os fatores 

de risco associados a sua prevalência. Uma recente meta-análise concluiu que a 

prevalência da dispepsia não investigada é significativamente maior em mulheres, 

fumantes, usuários de AINEs e indivíduos positivos para H. pylori(4).  Além disso, 

estudo de avaliação de fatores de risco do retardo do esvaziamento gástrico na DF 

mostrou que ser do sexo feminino foi um preditor significativo de DF quando 

comparado com causas orgânicas da dispepsia(31). 

 

 

IV. Impacto do gênero na DF:  

A revisão de uma variedade de fontes da literatura mostra que as DFGIs são 

mais prevalentes em mulheres, assim como pacientes com DFGIs freqüentemente 

relatam outras comorbidades associadas à dor crônica como fibromialgia, 

enxaqueca, síndrome da hipermobilidade articular, distúrbio da articulação 
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temporomandibular, síndrome da dor na bexiga, cistite intersticial, ansiedade e 

depressão, que tem maior prevalência feminina na população geral(31).  

Ao rever a literatura sobre DF também é necessário destacar o papel das 

mulheres. Embora a diferença de gênero na prevalência da DF permaneça modesta 

na maioria dos estudos, ser mulher foi um fator preditivo significativo de DF quando 

comparado com as causas orgânicas da dispepsia(6, 21, 31). Tem sido 

demonstrado em vários estudos que as mulheres são mais propensas a relatar 

sintomas de DF e atender critérios de diagnóstico para DF.  

Uma recente metanálise de Ford et al. avaliou a prevalência de dispepsia de 

acordo com o gênero em 55 estudos e foi encontrada uma prevalência ligeiramente 

maior de dispepsia em mulheres em comparação com os homens (25,3% (95% IC 

21,1% a 29,8%)  vs 21,9% (95% IC 17,6% a 26,5%)) (4). Ao estudar o efeito da 

região geográfica sobre a prevalência de acordo com o gênero, também relataram 

maior probabilidade de mulheres com dispepsia em comparação com os homens em 

certos países, incluindo o América do Norte, norte da Europa, sul da Europa, Oriente 

Médio e Sudeste da Ásia, mas não na África, América do Sul , Austrália ou América 

Central  . Olafsdottir et al. em um estudo de base populacional, descobriu que mais 

mulheres relataram dispepsia funcional ao longo de um período de 10 anos de 

monitoramento do que os homens(31, 32). 

Os hormônios femininos podem modular o processamento da dor interagindo 

com o sistema neuromodulador e o sistema cerebral responsável 

pela percepção da dor visceral. Podem também modular a suscetibilidade ao 

estresse, que é um fator essencial na ocorrência e na gravidade dos sintomas da 

SII. Por exemplo, hiper-responsividade dependente de estrogênio pode promover 

ativação ou deficiência da função imune da barreira intestinal. Embora os hormônios 

ovarianos não possam ser considerados como um fator causal da DFGI, eles podem 

modular o início e a intensidade dos sintomas. 

Também foi demonstrado participação dos hormônios ovarianos na 

fisiopatologia da alteração da motilidade GI na SII. Geralmente as mulheres 

apresentam trânsito GI lento em comparação com homens, com esvaziamento 

gástrico retardado e tempo de trânsito colônico reduzido. Essas diferenças de 
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gênero podem ser, pelo menos parcialmente, mediada por variações nos níveis dos 

hormônios ovarianos, demonstrado por estudos clínicos e experimentais(12, 31). 

Tem sido demonstrado um papel fundamental do sistema 5-HT na alteração da 

motilidade na SII e seu metabolismo sofre influência das variações dos níveis dos 

hormônios ovarianos durantes as fases do ciclo menstrual.  

As diferenças de gênero na percepção da dor também podem refletir 

diferenças estruturais e funcionais nas vias nociceptivas viscerais centrais que foram 

estudadas recentemente por métodos de imagem. Pacientes do sexo feminino com 

SII apresentaram maior atividade de estruturas cerebrais envolvidas no 

processamento emocional de sensação de dor (isto é, ínsula, córtex cingulado e 

amígdala) e maior conectividade entre as estruturas cerebrais envolvidas no controle 

cortical (isto é, córtex pré-frontal)(33). 

 

 

V. Achados endoscópicos em pacientes com sintomas dispépticos: 

Como já mencionado, nos pacientes com sintomas dispépticos a Endoscopia 

Digestiva Alta está associada com uma taxa de identificação de lesões orgânicas 

relativamente baixa, fato que justifica uma abordagem diagnóstica seletiva. Além 

disso, um estudo baseado na atenção primária mostrou que o custo de detecção de 

cada caso de câncer GI alto em pacientes com dispepsia foi extremamente 

elevado(34).  A abordagem do paciente com sintomas dispépticos deve ser baseada 

na apresentação dos sintomas, idade do paciente e presença ou ausência de sinais 

de alarme. A EDA é considerada o método diagnóstico padrão ouro para estabelecer 

a causa da dor abdominal alta e deve ser acompanhada de biópsias para realização 

de pesquisa de H.pylori. A recomendação da AGA (American Gastroenterological 

Association) e ACG (American College of Gastroenterolgy) é realizar EDA em 

pacientes que apresentem sinais de alarme (perda ponderal, sangramento, disfagia, 

odinofagia, anemia, vômitos, massa palpável ou linfonodomegalia, história familiar 

de CA) ou idade ≥ 60 anos(26, 35). Já o consenso europeu recomenda que a EDA 

seja realizada em adultos >45 anos com dispepsia persistente(36).  Na verdade, a 

idade ótima para realização de EDA na ausência de sinais de alarme é controversa 
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e varia de acordo com a prevalência de neoplasia gástrica em cada população(37). 

No nosso país esta idade ainda não está determinada e, além disso, a EDA não é 

um método diagnóstico acessível a toda população.  Cabe ressaltar que os 

chamados sinais de alarme possuem uma modesta capacidade preditiva, pois 

somente uma pequena percentagem destes pacientes tem diagnóstico de 

câncer(38).  

Para pacientes com dispepsia, < 60 anos, que não apresentem sinais de 

alarme, nos quais é provável o diagnóstico de DF, é razoável iniciar a investigação 

diagnóstica com a realização de um teste não invasivo para pesquisa de H.pylori e 

tratar os pacientes com teste positivo para infecção por H. pylori. Em uma 

metanálise de dois estudos randomizados nos quais 563 pacientes com dispepsia 

infectados por H. pylori foram designados para terapia de erradicação ou placebo, a 

erradicação do H. pylori resultou em uma redução significativa na dispepsia(26, 39). 

Múltiplos estudos têm avaliado os achados endoscópicos em pacientes com 

dispepsia(40, 41).  Há pequena variação de acordo com a região geográfica, porém 

cerca de 75% dos pacientes apresentam achados endoscópicos negativos. 

Uma revisão sistemática que reuniu nove estudos com 5389 pacientes, 

encontrou como achados positivos mais freqüentes esofagite erosiva e úlcera 

péptica , enquanto malignidade foi  extremamente rara(41). Porém quando o critério 

de Roma foi utilizado para definir dispepsia, a úlcera péptica apresentou maior 

freqüência que a esofagite erosiva. A freqüência de achados endoscópicos positivos 

na EDA aumenta com a idade. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a alta prevalência na literatura de DFGI e da Dispepsia 

funcional na população geral, a maior prevalência e severidade dos sintomas tanto 

de DFGI quanto dispepsia em mulheres que em homens e a alta prevalência de 

EDA normal em pacientes com dispepsia, justificam-se mais estudos sobre a 

associação dos achados endoscópicos e os sintomas dispépticos em mulheres, 

oferecendo assim uma contribuição para a melhor compreensão de variáveis 

associadas à diferença de gênero na prevalência da dispepsia. 
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3. OBJETIVOS 

 

1- Avaliar a prevalência de achados endoscópicos e sua associação com 

sintomas dispépticos nas pacientes do sexo feminino, a partir dos 20 anos de idade, 

submetidas à endoscopia digestiva alta no Serviço de Endoscopia Digestiva do 

HUAP. 

2- Disponibilizar dados clínico-demográficos, para a literatura e pesquisadores 

da área. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Tipo de Estudo: Descritivo, observacional, retrospectivo e transversal.  

Este estudo foi realizado através da coleta de dados de 1651 pacientes dos 

livros de registro de exames do Serviço de Endoscopia Digestiva do HUAP, no 

período de março de 2007 a março de 2010 com busca ativa nos prontuários dos 

pacientes quando necessário.  

O estudo foi aprovado no Comitê de ética local (CAE: 

09803413.0.0000.5243). Como se trata de um estudo retrospectivo com inclusão de 

um grande numero de casos, não foi possível a obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos pacientes para a utilização de seus 

dados no trabalho. Resguardamos, no entanto, em relação a todos os casos 

analisados, o segredo profissional.  

As variáveis analisadas foram: idade, sexo, sintomas dispépticos (dor 

epigástrica, queimação epigástrica, plenitude pós-prandial, saciedade precoce, 

dispepsia/Síndrome Dispéptica,  ) e achados endoscópicos (úlcera péptica gástrica e 

duodenal, câncer gástrico, gastrite erosiva, atrofia de mucosa gástrica, hérnia hiatal, 

esofagite péptica, duodenite, pólipos gástricos, exame normal e outros). 

Consideramos exame normal a ausência de lesão macroscópica à EDA. Os 

sintomas relacionados à dispepsia foram selecionados de acordo com os critérios 

Roma III(13, 42).  Os dados dos Livros de registro e dos prontuários dos pacientes 

foram lançados em uma planilha e organizados em um banco de dados utilizando-se 

o software estatístico Microsoft Excel. 

Critérios de Inclusão: mulheres > 20 anos que apresentavam sintomas 

dispépticos não-investigados como indicação clínica para realização de endoscopia 

digestiva alta.  

Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, 

definir a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2o), 

consideramos como idade adulta 20 anos.  Existe um descompasso entre a faixa 

etária do ECA e da OMS , também adotada pelo Ministério da Saúde. A OMS define 
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adolescência como a segunda década da vida , de 10 aos 19 anos e considera que 

a juventude se estende dos 15 aos 24 anos.  Estes conceitos comportam 

desdobramentos e segundo a OMS também utiliza-se o termo adultos jovens para 

englobar a faixa etária de 20 a 24 anos de idade (Marco Legal do Ministério da 

Saúde 2007). 

Critérios de Exclusão: pacientes em programas terapêuticos endoscópicos, 

urgências endoscópicas como HDA, pacientes com doenças orgânicas do aparelho 

digestivo alto ou sistêmicas previamente diagnosticadas. Também foram rejeitados 

os pacientes cujos dados não estavam devidamente registrados e pacientes que não 

completaram a endoscopia digestiva alta por quaisquer motivos. 

Não houve conflito de interesses.  
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todas as variáveis foram estudadas de maneira descritiva, através do cálculo 

de freqüências absolutas e relativas e, no caso das variáveis contínuas, através do 

cálculo da média, desvio-padrão e mediana.  A análise de correlação entre variáveis 

foi realizada  através do coeficiente de correlação de Pearson Qui-quadrado.  

  



35 
 

6. RESULTADOS 

 

Para realização deste estudo foram selecionados laudos de 1651 pacientes 

submetidos à Endoscopia Digestiva Alta no Serviço do HUAP na Universidade 

Federal Fluminense no período de março de 2007 a março de 2010. 

Limitações: os pacientes com EDA normal não foram submetidos à pesquisa 

de H.pylori. 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS: 

Um total de 1651 pacientes foram submetidos à EDA, sendo 193 (11,68%)  do 

sexo masculino e 1458 (88,31%) do sexo feminino. A média das idades foi 55,46 

(±14,84) anos  para os homens e  55,91 (±14,35) anos para as mulheres.  

Os sintomas dispépticos foram a indicação da realização do exame 

endoscópico em 864 dos 1651 pacientes (52,33%). 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS  SINTOMAS DISPÉPTICOS (n total=864) 

*apenas 1 paciente 

Sintomas Dispépticos Homens 
(n=51) 

 Mulheres 
(n=813) 

Dor epigástrica/epigastralgia 44 (86,28%)   641(78,84%) 
Média idade 54,38 ±14,71 anos  50,86±14,92 anos 
Síndrome dispéptica 5(9,80%)  119(14,64%) 
Média idade 54,50 ± 14,95 anos  50,98 ±14,85 anos 
Plenitude pós-prandial 1(1,96%)   21(2,58%) 
Média idade *45 anos  50,72± 14,95 anos 
Dor abdominal 1(1,96%)  19(2,34%) 
Média idade *72anos  50,84±14,86 anos 
Náuseas/Vômitos -  10(1,23%) 
Média idade   50,24±15,44 anos 
Saciedade precoce -  2(0,25%) 
Média Idade   55,00±13,13 anos 
Distensão abdominal -  1(0,12%) 
Média Idade   *62anos 
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 Dos 864 pacientes com queixas dispépticas , 51 eram do sexo masculino e 

813 do sexo feminino, o que corresponde a 26,42% e 55.76% respectivamente das 

EDA realizadas nos pacientes com sintomas dispépticos, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa (p<0,01). 

 

Do total de 864 pacientes com sintomas dispépticos como indicação de 

realização de EDA, 443 (51,27%) apresentaram exame endoscópico normal e 421 

(48,73%) apresentaram diagnóstico de lesões orgânicas. 

 

Dividindo-se os  pacientes dispépticos com EDA normal em subgrupos por 

sexo, constatou-se que 27 homens(52,9%) e 416 mulheres (51,2%) apresentaram 

EDA normal. Não houve diferença estatisticamente significativa ( p>0,05). A Tab. 1 

mostra esses resultados. 

TABELA 2 – PERCENTUAL DE ENDOSCOPIAS NORMAIS EM PACIENTES COM SINTOMAS 

DISPÉPTICOS (n total=1651) 

*p valor < 0,05 foi considerado estatisticamente significante 

A média das idades dos pacientes submetidos à  EDA devido à dispepsia foi 

56,15 anos (± 16,02) para os homens e 51,04 anos (± 13,12) para as mulheres 

(p>0,05). 

 

 

 

 Homens 
(n=193) 

 
 

 Mulheres 
(n=1458) 

 

 Significância 
Estatística 

Sintomas 
Dispépticos 

51(26,42%)  813(55,76%)   P<0,01* 

Endoscopia 
Normal 

27(52,94%)   416(51,2%)  p>0,05* 
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Quando estudamos apenas a presença dos achados endoscópicos positivos 

no sexo feminino, encontramos a seguinte distribuição: 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS ACHADOS ENDOSCÓPICOS POSITIVOS NO SEXO 

FEMININO (n total de achados 512) 

*apenas 1 paciente.  

 

 

Figura 3. Prevalência de achados endoscópicos positivos no  sexo feminino(n=397) 

Tipos de achados  N             Médias das Idades 
Gastrite erosiva  162 (31,64%)  56,85 (±13,59) 
Hérnia Hiatal  119 (23,24%)  59,33 (±14,74) 
Achados Inespecíficos  62 (12,11%)  59,11(±14,17) 
Esofagite Péptica  57 (11,13%)  55,16(±12,17) 
Úlcera Duodenal  31 (6,05%)  49,97(±14,21) 
Úlcera Gástrica  28 (5,47%)  59,03(±12,77) 
Duodenite  22 (4,30%)  46,90(±13,34) 
Gastrite atrófica  17 (3,32%)  55,38(±15,47) 
Pólipos  13 (2,54%)  49,46(±12,99) 
CA gástrico avançado  1 (0,20%)  *42 
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TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS ACHADOS ENDOSCÓPICOS POSITIVOS NO SEXO 

MASCULINO (n total de achados 33) 

*apenas 1 paciente.  

 

 

O diagnóstico endoscópico de câncer gástrico, independente de sua 

classificação macroscópica, foi realizado em 2 pacientes, 1 do sexo masculino e 1 

do sexo feminino (0,23% dos pacientes com dispepsia).  

 

 

Entre os 421 pacientes com dispepsia que apresentaram achados 

endoscópicos positivos à EDA, 131 (31,11%) apresentavam mais de um diagnóstico 

endoscópico.  

 

 

 

 

 

 

Tipos de achados N   Médias das Idades 
HHD 8 24,24%  53,70(±14,29)) 
Gastrite erosiva 6 18,18%  55,46(±14,84) 
Gastrite atrófica 5 15,15%  54,50(±14,29) 
Esofagite 4 12,12%  52,50(±13,42) 
Pólipos 3 9,09%  55,93(±14,99) 
Úlcera duodenal 2 6,06%  55,00(±19,79) 
Úlcera gástrica 2 6,06%  55,93(±14,99) 
Duodenite 1 3,03%  55,93* 
Achados Inespecíficos 1 3,03%  55,93* 
Cancer Gástrico 1 3,03%  55,93* 
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TABELA 5 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE ACHADOS ENDOSCÓPICOS POSITIVOS 

E A MÉDIA DE IDADES NOS HOMENS E MULHERES AVALIADOS (%): 

(n total=421) 

* não houve diferença significativa entre o número AE e média das idades entre homens e mulheres. 

**apenas 1 paciente.  

 

 

 

 

 

  

 Homens 
(n=24) 

 
 

 Mulheres 
(n=397) 

 

 Significância 
Estatística 

Um Achado Endoscópico (AE) 
 

14 (58,3%)  
 

 276(69,5%) 
 

  

Média idade 
 

54,3 ±14,7anos  55,0±14,0 anos  p>0,05* 

Dois Achados Endoscópicos (AE) 
 

9(37,5%) 
 

 96(24,2%) 
 

  

Média idade 
 

55,4 ± 14,0 anos  55,6 ±14,2anos  p>0,05* 

Três Achados Endoscópicos (AE) 
 

1(4,1%)  
 

 25(6,3%) 
 

 p>0,05* 

Média idade 
 

**74 anos  55,7± 14,3 anos  p>0,05* 
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7. DISCUSSÃO 

 

Sintomas dispépticos afetam pelo menos uma em cada cinco pessoas na 

comunidade e cerca de 50% dos indivíduos que procuram atendimento médico 

preenchem critérios diagnósticos para DF. Apesar da grande prevalência da DF na 

população global, existem poucos estudos investigando a relação entre gênero e 

dispepsia na população geral(4). 

Os dados mais recentes tem  demonstrado que as mulheres são mais 

propensas a relatar sintomas de dispepsia e atender critérios de diagnóstico para 

DF(4, 21).  

A compreensão do novo modelo fisiopatológico da DF, com a participação de  

múltiplos mecanismos envolvidos, ambientais, hormonais e psicológicos, contribuiu  

para esclarecer alguns aspectos que podem estar associados à diferença de gênero 

na prevalência da dispepsia e que parecem desempenhar importante papel tanto na 

manifestação como na progressão do distúrbio(9, 12) .  

Muitos dos mecanismos fisiopatológicos das DFGIs apresentam diferenças 

relacionadas ao gênero como hipersensibilidade visceral, alterações da motilidade e 

permeabilidade, alterações do microbioma e imunidade mucosa, processamento 

central dos estímulos viscerais, que sofrem influência dos hormônios ovarianos(9, 

31). 

No presente estudo, observamos que entre os pacientes que buscaram o 

Serviço para serem submetidos a endoscopia digestiva alta (EDA), o número de 

mulheres foi significantemente maior que o número de homens.  

Este fato desperta  atenção para o comportamento das mulheres diante dos 

sintomas e busca de assistência médica. Elas tendem a prestar  mais atenção aos 

sintomas e buscam assistência médica com mais frequência.  

A prevalência de sintomas dispépticos como indicação clínica para realização de 

EDA  também foi significativamente maior em mulheres quando comparado aos 

homens (55,76% vs 26,42%, p<0,01), similar ao descrito na literatura. 
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Em uma recente metanálise  Ford et al. avaliaram a prevalência de dispepsia 

de acordo com o gênero em 55 estudos e encontrou uma prevalência agrupada 

ligeiramente mais alta de dispepsia em mulheres em comparação com os homens 

(25,3% (95% IC 21,1% a 29,8%)  vs 21,9% (95% IC 17,6% a 26,5%)) (4). Também 

relataram maior probabilidade de mulheres com dispepsia em comparação com 

homens em certos países, incluindo o Norte América, norte da Europa, sul da 

Europa, o Oriente Médio e sudeste da Ásia, mas não na África, Sul América, 

Austrália ou América Central. 

Um importante estudo de caso-controle da Suécia analisou o impacto da DF 

na qualidade de vida das mulheres e homens comparada com comorbidades 

crônicas ( doença cardíaca, hipertensão, doença reumática, diabetes, longo prazo 

dor, asma, alergia)(43). O resultado mostrou que as mulheres tendem a ser mais 

afetadas negativamente em sua vida diária do que indivíduos do sexo masculino. As 

mulheres com DF comparadas com homens com DF também tiveram uma qualidade 

de vida significantemente pior. 

Estudos de sintomas dispépticos individuais demonstraram diferenças 

relacionadas ao sexo na prevalência, assim como no esvaziamento, sensibilidade 

visceral e fatores psicológicos(12, 43). O sexo feminino também foi associado a uma 

maior prevalência de doenças digestivas(4, 5, 21, 31).  

Os mecanismos envolvidos nas alterações fisiopatológicas encontradas na 

DFGI parecem ser múltiplos e ainda são incertos(6, 14). Uma hipótese unificadora 

para a geração mais freqüente desses sintomas em mulheres poderia ser o 

fenômeno da hipersensibilidade visceral identificada na maioria dos pacientes com 

DFGI (11), associado aos efeitos exercidos pelos hormônios femininos, desde que 

os receptores de estrogênio e progesterona estão presentes ao longo do TGI. 

 

Achados Endoscópicos nos pacientes dispépticos 

Múltiplos estudos tem avaliado os achados endoscópicos em pacientes com 

dispepsia.  Há pequena variação de acordo com a região geográfica, porém até  

75% dos pacientes apresentam achados endoscópicos negativos. 
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No presente trabalho, do total de 864 pacientes que apresentaram os 

sintomas dispépticos como indicação de realização de EDA, 443 (51,27%) 

apresentaram exame endoscópico normal e a presença de lesões orgânicas foi 

diagnosticada em 421 (48,73%). Esta relação se manteve presente tanto no grupo 

dos homens quanto das mulheres,  com 27 homens e 416 mulheres apresentando 

EDA normal, o que corresponde a 52,9% e 51,2% respectivamente. Não houve 

diferença estatisticamente significativa ( p>0,05).  

Também não houve diferença estatisticamente significativa entre a média das 

idades dos 2 grupos estudados (56,15 anos (± 16,02) para os homens e 51,04 anos 

(± 13,12) para as mulheres). 

Quando analisamos separadamente os achados endoscópicos positivos nas 

mulheres, observamos que gastrite erosiva e hérnia hiatal representaram juntos 

mais de 50% dos achados positivos. Os achados endoscópicos positivos mais 

prevalentes nos homens também foram gastrite erosiva e hérnia hiatal. 

Nossos achados diferem dos dados da literatura que apontam a esofagite 

péptica e a úlcera péptica como os achados positivos mais prevalentes. Um dado 

que pode explicar ao menos parcialmente esta diferença, é o fato de termos utilizado 

os critérios Roma III como critérios diagnósticos para seleção dos pacientes 

dispéticos, excluindo assim, a maioria dos pacientes com sintomas de DRGE. 

Uma revisão sistemática que reuniu nove estudos com 5389 pacientes (40), 

encontrou como achados positivos clinicamente significativos mais frequentes a 

esofagite erosiva e úlcera péptica. Porém quando o critério de Roma foi utilizado 

para definir dispepsia, a úlcera péptica apresentou maior frequência que a esofagite 

erosiva. Nesta revisão a neoplasia maligna, tanto esofagiana quanto gástrica foi 

extremamente rara. Foi demonstrado que a frequência de achados endoscópicos 

positivos na EDA aumenta com a idade. 

Quando avaliamos a associação da prevalência de mais de um achado 

endoscópico com a faixa etária, tanto nos homens como nas mulheres, observamos 

que não houve diferença estatisticamente significante em nenhum dos dois grupos. 
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A prevalência de neoplasia gástrica em nosso estudo foi baixa, 0,20% e 

3,03% dos achados positivos nas mulheres e homens respectivamente. Estes dados 

são semelhantes aos relatados na literatura. 
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8. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, observamos que a prevalência de sintomas dispépticos 

como indicação clínica para esofagogastroduodenoscopia foi significativamente 

maior em mulheres quando comparado aos homens, similar ao descrito na literatura. 

Nossos achados sugerem, assim como os resultados da literatura, que a 

estratégia de busca de neoplasia com realização de EDA em todos os pacientes 

com sintomas dispépticos apresenta baixo rendimento. Tanto nossos resultados 

quantos a literatura adicionam suporte para as diretrizes atuais da abordagem clinico 

terapêutica da DF. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como consideração final, cabe enfatizar a necessidade de conscientização da 

equipe de saúde das potenciais diferenças na abordagem dos problemas 

gastrointestinais das mulheres. 

 Felizmente podemos observar que a compreensão do efeito do gênero na 

abordagem às doenças gastrointestinais vem aumentando nos últimos anos, o que 

se reflete numa ocupação de maior espaço pelo tema em publicações e 

Congressos. 

 Porém, não devemos esquecer que “abordar a singularidade da saúde 

gastrointestinal das mulheres deve tornar-se um importante objetivo em nossa 

profissão, como diz Laurel R. Fisher, MD no prefácio da Edição de junho/2016 da 

revista Gastroenterology Clinics of North America, totalmente dedicada às patologias 

gastrointestinais das mulheres. 
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11. ANEXO 

 

Anexo I – Resultados publicados 
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Anexo II – Critérios diagnósticos de ROMA III para distúrbios 
gastroduodenais funcionais. 

 B1. Dispepsia funcional  

Os critérios* diagnósticos devem incluir todos os itens a seguir:  

1. Um ou mais dos itens a seguir:  

a. sensação incômoda de plenitude pós-prandial;  

b. saciedade precoce  

c. dor epigástrica  

d. queimação epigástrica  

2. Nenhuma evidência de doença estrutural (presente na endoscopia do trato digestivo superior) que seja capaz de 
explicar os sintomas  

* Critérios preenchidos nos últimos 3 meses com início dos sintomas pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. 

B1a. Síndrome do desconforto pós-prandial  

Os critérios* diagnósticos devem incluir um ou ambos os itens a seguir:  

1. Sensação incômoda de plenitude pós-prandial que ocorre após refeições habituais, pelo menos várias vezes na 
semana; 

 2. Saciedade precoce que impede finalizar uma refeição comum, pelo menos várias vezes na semana.  

* Critérios preenchidos nos últimos 3 meses com início dos sintomas pelo menos 6 meses antes do diagnóstico.  

Critérios de apoio  

1. Empachamento/estufamento abdominal superior ou náusea pós-prandial ou eructação excessiva podem estar 
presentes;  

2. Síndrome da dor epigástrica pode coexistir.  

B1b. Síndrome da dor epigástrica  

Os critérios* diagnósticos devem incluir todos os itens a seguir:  

1. Dor ou queimação localizada no epigástrio com intensidade moderada, pelo menos uma vez por semana;  

2. A dor é intermitente; 

 3. Não é generalizada ou localizada para outras regiões do abdome ou do tórax;  

4. Não é aliviada com a defecação ou por flatulência;  

5. Não preenche os critérios para os distúrbios da vesícula e do esfíncter de Oddi. 

 * Critérios preenchidos nos últimos 3 meses com início dos sintomas pelo menos 6 meses antes do diagnóstico.  

Critérios de apoio  

1. A dor pode ser em queimação, mas sem um componente retroesternal;  

2. A dor é comumente induzida ou aliviada pelas refeições, mas pode ocorrer também durante o jejum;  

3. A síndrome do desconforto pós-prandial pode coexistir. 

 

 


