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RESUMO 

 

A doença do refluxo gastroesofágico é uma das afecções mais frequentes na prática 

médica, enfermidade que agrupa sob a mesma denominação, apresentações 

clínicas tão distintas quanto a pirose ocasional, a tosse crônica e a asma refratária, 

além dos sintomas típicos como a pirose, a regurgitação, a dor epigástrica e a dor 

retroesternal. Os sintomas não apresentam relação com a gravidade da doença e 

afetam significativamente a qualidade de vida da população. Objetivos: comparar a 

qualidade de vida na doença do refluxo gastroesofágico, entre o grupo não erosivo e 

o erosivo, observando existir em quatro apresentações da doença: doença erosiva 

sem hérnia hiatal, doença erosiva com hérnia hiatal, doença não erosiva com hérnia 

hiatal e doença não erosiva sem hérnia hiatal. Método: O presente estudo foi 

realizado a partir de uma amostra de 400 indivíduos, atendidos em clínica 

especializada em gastroenterologia e endoscopia digestiva, na cidade de Caruaru, 

em Pernambuco. Foram incluídos para estudo os pacientes na faixa etária de 14 a 

82 anos de idade, portadores da doença do refluxo gastroesofágico. Todos foram 

avaliados clinicamente, submetidos a endoscopia digestiva alta e a teste terapêutico 

com inibidores de bomba de prótons e procinéticos. Os questionários de qualidade 

de vida SF-36 e o questionário de sintomas do refluxo gastroesofágico QS-DRGE, 

ambos validados para o Brasil, avaliaram a qualidade de vida. A amostra foi obtida 

convidando os pacientes já diagnosticados e não submetidos ao tratamento clínico 

com inibidores de bomba de prótons ou procinéticos. Resultados: A amostra dos 

pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico nos testes estatísticos 

com as análises dos questionários não apresentou diferenças estatísticas nos 

sintomas e resultados terapêuticos nas quatro apresentações da doença do refluxo 

gastroesofágico. Conclusões: A qualidade de vida foi semelhante nos pacientes 

com e sem lesões esofágicas, independentemente de sua natureza: doença erosiva 

sem hérnia hiatal, doença erosiva com hérnia hiatal, doença não erosiva com hérnia 

hiatal e doença não erosiva sem hérnia hiatal.  

 

Descritores: 1. Qualidade de vida. 2. Refluxo gastroesofágico. 3. Questionário 4. Esôfago. 



 

 

ABSTRACT 

 

The gastroesophageal reflux disease is one of the most common disorders in medical 

practice, disease grouping under the same designation, clinical presentations as diverse 

as the occasional pyrosis, the chronic cough and the refractory asthma, besides the 

typical symptoms such as the pyrosis, regurgitation, epigastric pain and retrosternal 

pain. The symptoms are not related with disease severity and affect significantly the 

quality of people’s life. Objectives: To compare the quality of life in gastroesophageal 

reflux disease, among the group non-erosive and the erosive one, observing exist in four 

presentations of the disease: erosive disease without hiatal hernia, erosive disease with 

hiatal hernia, non-erosive disease with hiatal hernia and non-erosive disease without 

hiatal hernia. Method: The present study was conducted from a sample of 400 

individuals, treated at a clinic specializing in gastroenterology and digestive endoscopy, 

in the city of Caruaru, in Pernambuco. Were included in the study the patients aged 14 

to 82 years old, suffering from gastroesophageal reflux disease. All patients were 

evaluated clinically, underwent to high digestive endoscopy and to a therapeutic trial with 

proton pump inhibitors and prokinetics. The questionnaires of quality of life SF-36 and 

the questionnaire of gastroesophageal reflux symptoms QS-DRGE, both validated for 

Brazil, evaluated the quality of life. The sample was obtained by inviting the patients 

already diagnosed and not treated by medication with proton pump inhibitors or 

prokinetics. Results: The sample of patients with gastroesophageal reflux disease in the 

statistical tests with the analysis of the questionnaires showed no statistical differences 

in symptoms and therapeutic results in the four presentations of gastroesophageal reflux 

disease. Conclusions: The quality of life was similar in patients with and without 

esophageal lesions, regardless of their nature: erosive disease without hiatal hernia, 

erosive disease with hiatal hernia, non-erosive disease with hiatal hernia and non-

erosive disease without hiatal hernia. 

 

Keywords: 1. Quality of life. 2. Gastroesophageal reflux. 3. Questionnaire 4. 

Esophagus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença do refluxo gastroesofágico é uma das afecções mais frequentes na 

prática médica (LOFFELD, 2006). A enfermidade agrupa, sob a mesma 

denominação, apresentações clínicas tão distintas quanto a pirose ocasional, a 

tosse crônica e a asma refratária, além dos sintomas típicos como a pirose, a 

regurgitação, a dor epigástrica e a dor retroesternal (FRANCO-BELGE 

CONSENSUS, 1999; I CONSENSO BRASILEIRO, 2000; II CONSENSO 

BRASILEIRO, 2003). No plano diagnóstico, existem condições endoscópicas muito 

variadas, como, de um lado, a ausência de lesão (CASTRO FERNANDEZ et al., 

2006), e de outro, a presença de lesões erosivas e complicações importantes, como 

o sangramento, a estenose (LUNDELL et al., 1999) e o esôfago de Barrett 

(SPECHLER e GOYAL, 1986), além do aumento da incidência do adenocarcinoma 

na junção esôfago-gástrica (CAMERON, 1997). Na realidade, a correlação entre os 

sintomas e a presença e grau de esofagite é muito pobre (GALMICHE e 

STEPHENSON, 2004). A elevada prevalência, a variedade nas formas de 

apresentação clínica e o impacto econômico, consequências do prejuízo na 

qualidade de vida e de gastos com investigação clínico-laboratorial, têm estimulado 

a realização de reuniões internacionais de consenso, como a de Yale e Genval em 

1997 (MOSS et al., 1998; DENT et al., 1999), e os Consensos: Canadense 

(THOMSON et al., 1998) em 1998, e Franco-Belga (FRANCO-BELGE 

CONSENSUS, 1999), em 1999, e no Brasil os Consensos Brasileiros I, II e III (I 

CONSENSO BRASILEIRO, 2000; II CONSENSO BRASILEIRO, 2003 e III 

CONSENSO BRASILEIRO, 2008). 

Historicamente, uma das definições de doença crônica mais amplamente aceita é 

aquela proposta em 1957 pela Comissão de Doenças Crônicas de Cambridge, na 

qual se incluíam todos os desvios do normal que tinham uma ou mais das seguintes 

características: permanência, presença de incapacidade residual, mudança 

patológica não reversível no sistema corporal, necessidade de treinamento especial 

do paciente para a reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, 

observação e cuidados(MARTINS 1996). 
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A complexidade e a extensão da problemática inerente à vivência da cronicidade da 

doença têm levado muitos autores a desenvolverem estudos com o objetivo de 

analisar o impacto desta condição sobre a qualidade de vida das pessoas 

acometidas por doença crônica, sob diferentes aspectos. (MARTINS 1996). 

A qualidade de vida é um conceito intensamente marcado pela subjetividade, 

envolvendo todos os componentes essenciais da condição humana, quer seja físico, 

psicológico, social, cultural ou espiritual(MARTINS 1996). 

Ao mesmo tempo, as pessoas com doença crônica passam também a experimentar 

diferentes sentimentos e comportamentos decorrentes de alterações na capacidade 

física, na auto-estima e na imagem corporal, nas relações com outras pessoas e na 

realização de uma série de atividades da vida diária(MARTINS 1996). 

Os indivíduos acometidos de doença crônica passam a ter novas incumbências 

como fazer regime de tratamento, conhecer a doença e lidar com incômodos físicos; 

perdas nas relações sociais, financeiras, nas atividades como locomoção, trabalho e 

lazer, ameaças à aparência individual, à vida e à preservação da 

esperança(TRENTINI et al 1990). 

A expressão qualidade de vida foi empregada pela primeira vez  pelo presidente dos 

Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964, ao declarar que  “os objetivos não 

podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos 

através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas”. O interesse em 

conceitos como “padrão de vida” e “qualidade de vida” foi inicialmente partilhado por 

cientistas sociais, filósofos e políticos.  O crescente desenvolvimento tecnológico da 

Medicina e ciências afins trouxe como uma conseqüência negativa a sua progressiva 

desumanização. Assim, a preocupação com o conceito de “qualidade de vida” 

refere-se a um movimento dentro das ciências humanas e biológicas  no sentido de 

valorizar  parâmetros  mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da 

mortalidade ou o aumento da expectativa de vida(TRENTINI et al 1990). 

Assim, a avaliação da qualidade de vida foi acrescentada nos ensaios clínicos 

randomizados como a terceira dimensão a ser avaliada, além da eficácia 
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(modificação da doença pelo efeito da droga) e da segurança (reação adversa a 

drogas) BECH P. 1995) 

O  termo qualidade de vida é geral  e inclui uma variedade potencial maior de 

condições que podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e 

comportamentos relacionados com o seu funcionamento diário, incluindo, mas não 

se limitando,  a sua condição de saúde e as intervenções médicas. (FLECK 1999). 

Houve, nas últimas décadas, uma proliferação de instrumentos de avaliação de 

qualidade de vida e afins, a maioria desenvolvidos nos Estados Unidos, com um 

crescente interesse em traduzi-los para aplicação em outras culturas. (FOX-

RUSHBY J 1995). 

 Por outro lado, em um nível abstrato, alguns autores têm considerado que existe um 

“universal cultural”  de qualidade de vida, isto é, que, independente de nação, cultura 

ou época, é importante que as pessoas se sintam bem psicologicamente, possuam 

boas condições físicas e sintam-se socialmente integradas e funcionalmente 

competentes (BULLINGER M. 1993). 

A busca de um instrumento que avaliasse qualidade de vida dentro de uma 

perspectiva genuinamente internacional  fez com que a Organização Mundial da 

Saúde desenvolvesse um projeto colaborativo multicêntrico. O resultado deste 

projeto foi a elaboração do WHOQOL-100, um instrumento de avaliação de 

qualidade de vida,  composto por 100 itens (FOX-RUSHBY J. 1995). 

O desenvolvimento desses elementos conduziu a definição de qualidade de vida 

como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida  no contexto  da cultura e 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994). 

Estudos demonstraram que, para os americanos em geral, qualidade de vida pode 

ser dimensionado em 5 domínios: bem-estar físico e material; relações com outras 

pessoas; participação em atividades sociais, comunitárias e cívicas; 

desenvolvimento e realização pessoal; recreação e perceberam que os domínios 

não se alteraram, incluindo-se, porém dois novos: a necessidade de independência 

e a habilidade de cuidar-se (BURCKHARDT et al). 
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Dentre os tantos questionários existentes para avaliar a qualidade de vida, foram 

escolhidos o SF-36 validado para o Brasil por avaliar oito domínios: Capacidade 

funcional, Limitação por aspectos físicos, Dor, Vitalidade, e Limitação por aspectos 

emocionais estatisticamente, Saúde mental, Estado geral de saúde e Aspecto social 

(CICONELLI) e outro questionário específico para a doença do refluxo 

gastroesofágico, o QS-DRGE validado para o Brasil para que, além da avaliação,  

poder-se comparar os resultados entre os dois questionários.(FORNARI) 

A sintomatologia clássica da doença do refluxo gastroesofágico é bem conhecida 

pelos gastroenterologistas, mas há uma porcentagem não desprezível de indivíduos 

que apresenta sinais e sintomas exclusivamente otorrinolaringológicos (KOUFMAN, 

A. 1991; BRETAN, O. 1995) 

 O refluxo patológico é uma doença ácido-péptica onde vários fatores participam ou 

interagem. As manifestações clínicas decorrem de exposição prolongada da mucosa 

esofágica ao ácido clorídrico e à pepsina. A etiologia é múltipla  mas pode ser 

definida como resultante de um distúrbio da motilidade esofágica e decorrente de um 

defeito na barreira anti-refluxo situada na junção esofagogástrica (CASTRO, L. P. 

1998) 

A hérnia hiatal e a queda na pressão de repouso do esfíncter inferior estão 

associadas a refluxo. Hoje, sabe-se que a principal causa da ocorrência do refluxo é 

o fenômeno denominado \"relaxamento transitório do esfíncter\", fenômeno 

fisiológico que, a partir de certa duração, intensidade e freqüência, passa a ser 

patológico. É considerado o principal fenômeno motor associado a DRGE. Esse 

relaxamento não ocorre durante a deglutição. Parece ser uma conseqüência de 

inibição motora da via digestiva alta: faringe, esôfago e estômago, simultaneamente 

(MITTAL, R. K. 1992). 

Os tratamentos clínicos ou cirúrgicos passam a fazer parte do arsenal 

terapêutico oferecido ao paciente como opção de tratamento. A tolerância ao 

tratamento clínico prolongado com uso de medicamentos e muitas vezes de forma 

vitalícia, acrescidos de modificações e restrições comportamentais, custos 

socioeconômicos, e a dificuldade na aderência ao uso crônico desses medicamentos 

e medidas comportamentais, norteiam o paciente na decisão da modalidade de 

tratamento que deve ser compartilhada com o médico assistente (NASI et al., 2006). 
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A maior parte dos indivíduos com sintomas típicos de pirose, epigastralgia e 

regurgitação não apresenta lesões esofágicas distais, e eles podem ser diagnosticados 

com teste terapêutico (RICHTER, 2000). O tratamento cirúrgico é realizado nos casos 

de portadores de hérnia hiatal, doença erosiva, sangramentos, estenoses e esôfago de 

Barret com boa resolutividade da doença, e doença não erosiva sem hérnia hiatal, 

quando confirmada por pHmetria esofágica ambulatorial de 24 horas (MOSS et al., 

1998; THOMSON et al., 1998; DENT et al., 1999; FRANCO-BELGE CONSENSUS, 

1999; I CONSENSO BRASILEIRO, 2000; ALLESCHER, 2002; GRANDERATH et al., 

2002; II CONSENSO BRASILEIRO, 2003; CHIBA, 2004). 

Não foram encontradas, nas bases de dados consultadas, publicações que 

revelem o tratamento cirúrgico para a doença do refluxo gastroesofágico não erosivo, 

quando não haja hérnia hiatal ou pHmetria esofágica positiva, embora sabendo que o 

mecanismo da doença é o mesmo (KANAZAWA et al., 2003; GALMICHE e 

STEPHENSON, 2004; HONGO e TAMURA, 2004; AULIA, 2005; GATOPOULOU et al., 

2005; HONGO e ADACHI, 2005; JONES e GALMICHE, 2005). Apesar de saber que 

em 17% a 29% dos casos de doença erosiva a pHmetria esofágica ambulatorial de 24 

horas é normal, os pacientes são submetidos a tratamento cirúrgico e apresentam bons 

resultados clínicos, semelhantes aos casos em que a pHmetria acusa refluxo 

(GALVÃO-ALVES e DANI, 2005). Não há um padrão-ouro de diagnóstico em doença 

do refluxo gastroesofágico quando não existe lesão esofágica, nem mesmo para a 

pHmetria esofágica de 24 horas, pois muitos casos com lesões apresentam pHmetria 

esofágica normal (KAHRILAS e QUIGLEY, 1996; DEVAULT e CASTELL, 1999).  

A sintomatologia com prejuízo na qualidade de vida nos indivíduos que não 

apresentam lesões é muito semelhante à dos que apresentam as lesões erosivas no 

esôfago distal, inclusive com maior grau de prejuízo na qualidade de vida (PAPA et al., 

2004; MARTINEZ et al., 2007). E mesmo a pHmetria esofágica, que a princípio seria 

um exame de diagnóstico definitivo, não é, pois muitos pacientes com lesões erosivas 

no esôfago distal, assim como outros portadores de hérnia hiatal sem lesões erosivas, 

apresentam uma pHmetria esofágica normal, não obstante serem muito sintomáticos 

(KAHRILAS e QUIGLEY, 1996; DEVAULT e CASTELL, 1999). Os pacientes 

sintomáticos que apresentam lesões erosivas no esôfago distal e/ou hérnia hiatal 

podem, segundo os consensos brasileiro e internacional de doença do refluxo 

gastroesofágico, ser tratados com cirurgia embora com pHmetria esofágica normal, 
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pois as lesões por si sós justificam o tratamento (FRANCO-BELGE CONSENSUS, 

1999; I CONSENSO BRASILEIRO, 2000; II CONSENSO BRASILEIRO, 2003). Já os 

pacientes com a mesma sintomatologia, mas que não apresentam lesões erosivas, 

hérnia hiatal, estenose, sangramentos, esôfago de Barret ou comprovação com 

pHmetria esofágica, apesar de se comportarem de maneira exatamente igual com o 

tratamento clínico, utilizando medicamentos e realizando mudanças 

comportamentais e dietéticas, com restrições alimentares e ainda com elevação da 

cabeceira do leito e muitas vezes com respostas maiores ao tratamento, não são 

candidatos à cirurgia (DENT et al., 1999; TYTGAT, 2002). 

O tratamento cirúrgico promove resultados excelentes em mais de 95% dos 

indivíduos, independentemente da gravidade das lesões no esôfago distal 

(BLOMQVIST et al., 1996; GRANDERATH et al., 2002). 

A doença do refluxo gastroesofágico com endoscopia normal sem hérnia hiatal 

não erosiva (DRGE-NE) tem sintomas indistinguíveis da doença do refluxo 

gastroesofágico erosiva com ou sem hérnia hiatal (DRGE-E) (GALVÃO-ALVES e DANI 

2005), e a pHmetria ambulatorial de 24 horas, ainda que considerada “padrão-ouro” 

para a identificação do refluxo ácido-gastroesofágico, não é um teste perfeito (GALVÃO-

ALVES e DANI 2005). Além da exposição ácida anormal, a pHmetria esofágica 

ambulatorial de 24 horas identifica também pacientes com sintomas correlacionados 

com episódios de refluxo ácido, mesmo que o tempo total de exposição ácida seja 

normal nos casos de “esôfago hipersensível” (GALVÃO-ALVES e DANI 2005). 

A ausência de correlação entre a intensidade do refluxo gastroesofágico, 

como medido por gravações de pH, e a severidade de sintomas e resultados 

endoscópicos merece ser notada (OTTIGNON et al., 1983). 

Ademais, a respeito do teste terapêutico é necessário cautela, porque estudo 

baseado em revisão sistemática de literatura conclui que a DRGE pode também 

determinar sintomas que são mais dependentes da presença física do refluxo que da 

sua acidez propriamente dita, e os sintomas decorrentes da presença física do 

refluxo (independentemente da sua acidez) não são adequadamente controlados por 

IBPs (inibidores de bomba de prótons) e, portanto, havendo melhora da queixa 

clínica durante o teste terapêutico com IBP, sugere-se com ênfase a participação do 

refluxo gastroesofágico ácido (NASI et al., 2006). 
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A ausência de esofagite no estudo endoscópico não exclui o diagnóstico da 

DRGE (LUNDELL et al., 1999). 

A pHmetria esofágica prolongada ambulatorial de 24 horas não avalia a 

presença de esofagite nem de complicações, nem a ocorrência de refluxo “não 

ácido” (NASI et al., 2006). 

O grande problema com o tratamento clínico da DRGE não é controlar os 

sintomas, mas manter os pacientes assintomáticos em longo prazo, e o aspecto 

importante a ser considerado é que os IBPs controlam adequadamente os sintomas 

acidodependentes da DRGE, porém, não têm efeito adequado no controle de 

sintomas decorrentes da presença física do refluxo (independentemente da sua 

acidez) (NASI et al., 2006). 

Por muito tempo, preconizou-se que o tratamento cirúrgico da DRGE estaria 

indicado nos casos de intratabilidade clínica e nas formas complicadas da doença.. 

Com o significativo aumento da eficiência das drogas usadas no tratamento clínico 

da afecção, pode-se dizer que, atualmente, é menos frequente a observação de 

intratabilidade clínica, devendo os pacientes em tal situação ser meticulosamente 

estudados para conferir a real participação do refluxo gastroesofágico no 

desencadeamento dos sintomas (GUIDELINES, 1998). Na doença do refluxo 

gastroesofágico, as taxas de recidiva sintomática são semelhantes em doentes com 

e sem esofagite, e o que se observa na prática é que a maioria dos pacientes tem 

boa resposta às medidas clínicas usualmente empregadas (CARLSSON et al., 

1998). Entretanto, parte significativa dos enfermos (cerca de 50%) tem necessidade 

de manutenção de tratamento clínico prolongado (comportamental e/ou 

medicamentoso) para manter-se assintomática (GUIDELINES, 1998). 

A manometria esofágica não avalia a real capacidade que o esôfago tem de 

transportar as substâncias ingeridas (NASI et al., 2006). Há alterações manométricas 

(pressóricas) que comprometem bastante a função esofágica daquele transporte (ex.: 

acalásia, acometimento importante do esôfago por colagenoses e espasmo difuso do 

esôfago). Por outro lado, há alterações que não comprometem substancialmente tal 

capacidade de transporte (“esôfago em quebra-noz”, hipocontratilidades pouco 

acentuadas do corpo esofágico, etc.) (NASI et al., 2006). 
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A impedanciometria intraluminar esofágica é um novo método que possibilita 

o acompanhamento do movimento anterógrado (transporte das substâncias 

ingeridas) e do movimento retrógrado (RGE) do conteúdo intraluminar esofágico, 

contudo, ressalta-se que a disponibilidade do método na prática clínico-assistencial 

ainda é limitada (NASI et al., 2006). 

Associando-se a impedanciometria com a pHmetria (impedanciopHmetria 

esofágica), pode-se avaliar o movimento retrógrado do material refluído, caracterizar 

sua natureza física (líquido, gasoso ou misto) e química (ácido, não ácido e 

levemente ácido). Com isso, pode-se verificar se ocorre refluxo, se este é líquido, 

gasoso ou misto, e se é ácido ou não ácido (NASI et al., 2006). 

A associação de pH e impedância também tem se mostrado útil no auxílio à 

indicação cirúrgica de alguns casos. Diferentemente do tratamento com 

antissecretores, o tratamento cirúrgico pode eliminar também o refluxo não ácido 

(TORQUATI et al., 2004). 

Cerca de 80% dos pacientes com DRGE apresentam recidiva dos sintomas 

nos 6 primeiros meses de interrupção do tratamento medicamentoso 

(KLINKENBERG-KNOL et al., 2000). 

O tratamento cirúrgico é mais eficaz que o tratamento clínico em relação à 

melhora dos sintomas e cicatrização da esofagite (ALLGOOD e BACHMANN, 2000). 

A supressão ácida pelos IBPs tem sido questionada por ser suspeita de ser 

um fator de risco por si só para o adenocarcinoma de estômago, na medida em que 

a barreira ácida é eliminada e a acloridria permitiria que as bactérias no estômago 

produzissem compostos nitrosos carcinogênicos (EL-SERAG et al., 2004). 

Estudos apoiam a conclusão de que a resposta protetora de indivíduos para 

refluxo ácido varia amplamente, e que a agressão continuada através de refluxo 

ácido parece conduzir ao esgotamento de mecanismos individuais de proteção 

epitelial em alguns pacientes (FLORA FILHO e ZILBERSTEIN, 1999). 

Em avaliação por meio de impedanciopHmetria esofágica e sobre a eficiência 

do omeprazol no controle do RGE, observou-se que o uso do fármaco não reduzia 

significantemente o número de episódios de refluxo, mas alterava sua acidez 

(continuava ocorrendo o mesmo número de refluxos, contudo eles se tornavam “não 

ácidos”). Portanto, com o uso da droga, espera-se melhora clínica dos sintomas 
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acidodependentes, explicando-se a manutenção da queixa de sintomas não 

acidodependentes (VELA et al., 2001). 

Existem evidências epidemiológicas de que a probabilidade de 

adenocarcinoma é diretamente proporcional à exposição ácida na junção 

esofagogástrica (LAGERGREN et al., 1999). 

A DRGE com endoscopia normal, DRGE-NE (não erosiva), tem sintomas 

indistinguíveis da DRGE-E (erosiva) (GALVÃO-ALVES e DANI, 2005). 

Estudos de pacientes que permaneceram sintomáticos, apesar do uso de IBP 

por meio de impedanciopHmetria, mostraram que 28% deles apresentavam 

sintomas relacionados com refluxo ácido (detectável por pHmetria convencional); 

contudo, 40% deles apresentavam sintomas relacionados com refluxo não ácido 

(detectável pela impedanciopHmetria). Os pesquisadores constataram que, nos 32% 

restantes, os sintomas não foram relacionados com refluxo (ácido e não ácido). 

(SHAY et al., 2004). 

Estudo de pH registrado mostrou resultados anormais em 86% de pacientes 

que apresentavam azia e esofagite e em 50% de pacientes sem esofagite (LEMME 

et al., 1997). 

Em estudo, pesquisadores verificaram não haver nenhuma correlação entre 

faixa etária e intensidade de refluxo ácido, e nenhuma correlação entre intensidade 

de refluxo ácido e severidade de dano de tecido esofagiano (FLORA FILHO e 

ZILBERSTEIN, 1999). 

Durante um acompanhamento de 5 anos de pacientes sob cuidados clínicos 

rotineiros para a doença do refluxo gastroesofágico, no estudo Progression of GERD 

(ProGERD), a progressão da enfermidade foi mais comum naqueles com doença do 

refluxo gastroesofágico não erosiva (DRGE-NE) e nos indivíduos com doença do 

refluxo erosiva leve e moderada – graus A e B da classificação de Los Angeles (LA) 

(KULIG et al., 2004). 

O primeiro resultado de estudo da progressão da doença do refluxo 

gastroesofágico (ProGERD) indica que a DRGE é um grande fardo para pacientes e 

tem implicações socioeconômicas significantes (KULIG et al., 2004). 25% dos 

pacientes que tiveram DRGE-NE progrediram a LA A/B e 0.6% a LA C/D; 1.6% de 

pacientes que tiveram LA A/B progrediram a LA C/D e 61% regressaram à DRGE-NE; 
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42% de pacientes que tiveram LA C/D regressaram a LA A/B e 50% regressaram à 

DRGE-NE; 22% de pacientes tinham estado medicados durante pelo menos três 

meses e foram observadas progressão e regressão entre graus nesta coorte grande 

de pacientes sob cuidados clínicos rotineiros (LABENZ et al., 2006). 

A cirurgia antirrefluxo protege a mucosa de Barrett da displasia de alto grau 

em desenvolvimento e adenocarcinoma esofagiano, possivelmente por controle 

melhor de refluxo de conteúdos gástricos (OBERG et al., 2005). A displasia de baixo 

grau é o único fator de risco útil que permite estratificação dos intervalos de 

vigilância de acordo com o risco individual do paciente (OBERG et al., 2005). 

Estudos de revisão demonstram, documentados, a progressão de forma mais 

moderada para formas mais severas de doença de refluxo gastroesofágico (PACE et 

al., 2007). 

O número total de episódios de refluxo cresce durante o período pós-prandial, 

independentemente de terapia com IBP, e a taxa máxima de episódios de refluxo 

ocorre durante o período pós-prandial e dá-se o mesmo com uso de IBP ou não, 

observados em estudo da comparação da frequência de refluxo durante Impedância 

Intraluminal Multicanal Prolongada e Monitoramento de PH com ou sem terapia de 

supressão ácida (BLONSKI, 2009). 

O Comitê de Roma III, para Transtornos Funcionais Esofágicos, redefiniu o 

grupo de pacientes com azia funcional, e consequentemente, DRGE, sobretudo pela 

incorporação do grupo de esôfago hipersensível e daqueles pacientes com 

associação dos sintomas negativos, que são sensíveis ao tratamento com IBP, de 

volta para o grupo DRGE (DROSSMAN, 2006). 

Um recente estudo cirúrgico relatou que na DRGE refratária foi de 88% a 

indicação mais comum para a cirurgia antirrefluxo, e curiosamente, o sintoma pré-

operatório relatado mais comum em pacientes com falha no tratamento antirrefluxo foi 

a regurgitação (54%) (ROSENTHAL et al., 2006). Globalmente, 82% dos pacientes 

relataram que os sintomas pré-operatórios de refluxo foram resolvidos 

completamente, e 94% estavam satisfeitos com os resultados da cirurgia 

(ROSENTHAL et al., 2006). Em outro estudo, que incluiu apenas 30 pacientes com 

DRGE refratária monitorados por um período de 12 meses, os principais sintomas pré-

operatórios foram regurgitação (93%) e azia (60%). No final de um ano de 
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acompanhamento após a cirurgia, todos os pacientes asseguraram alívio completo da 

azia; 86% deles assinalaram a resolução dos sintomas da regurgitação, sendo que o 

índice de satisfação dos pacientes com a cirurgia foi de 87%. Três estudos recentes 

sugeriram que um índice de sintoma positivo durante o monitoramento da impedância 

de pH em pacientes com DRGE refratária (em tratamento com IBP) pode prever uma 

resposta favorável à terapia médica ou cirúrgica (ROSENTHAL et al., 2006). 

Embora a maioria dos indivíduos que se queixam de sintomas de azia não 

tenha esofagite macroscópica ou lesões esofágicas, a acidificação esofágica é 

conhecida por induzir sintomas de azia (SPECHLER, 1992; CORDER et al., 1996). 

A severidade dos sintomas de azia não aparenta ter relação com a presença 

ou ausência de irritação ou ferimento esofágico (TIERNEY et al., 1997). 

Recentemente foi publicado um estudo clínico multicêntrico, duplo-cego e 

randomizado, que falhou ao demonstrar uma correlação entre a severidade dos 

sintomas de azia autorreportados e a presença de esofagite classificada 

endoscopicamente (DECKTOR et al., 1998). 

Embora a incidência de novos tratamentos com IBPs permaneça estável, a 

prevalência de tratamento em longo prazo é crescente (LASSEN et al., 2004). 

Atualmente, o ponto crucial da indicação do tratamento cirúrgico é a tolerância 

do paciente ao tratamento clínico prolongado, porquanto alguns deles preferem 

manter restrições comportamentais e o uso de medicamentos com frequência, a 

serem operados; outros preferem o contrário, cabendo ao médico apresentar ao 

paciente, com imparcialidade, as opções terapêuticas (tratamento clínico prolongado 

e cirúrgico), ponderando vantagens e desvantagens, e compartilhar com ele a 

decisão da modalidade de tratamento a ser utilizada (NASI et al., 2006). 

Com o desenvolvimento de novas abordagens cirúrgicas para o tratamento da 

doença do refluxo gastroesofágico, como é o caso da videocirurgia, e com as 

vantagens de seus resultados (BLOMQVIST et al., 1996; GRANDERATH et al., 

2002), o benefício desse tratamento pode ser aplicado também aos indivíduos 

portadores de doença do refluxo não erosiva e sem herniação hiatal, haja vista que o 

mecanismo da doença, apesar de ainda controverso, é o mesmo (KANAZAWA et al., 

2003; GALMICHE e STEPHENSON, 2004; HONGO e TAMURA, 2004; AULIA, 2005; 

GATOPOULOU et al., 2005; HONGO e ADACHI, 2005; JONES e GALMICHE, 2005) 
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e responde de maneira exatamente igual ao tratamento clínico e comportamental, 

havendo ou não lesões no esôfago distal (KLINKENBERG-KNOL et al., 1994; 

VIGNERI et al., 1995). 

Estudo realizado no Department of General Surgery, Public Hospital Zell am 

See, A-5700 Zell am See, Austria, Division of Clinical Psychology, Department of 

General Surgery, Public Hospital Zell am See, A-5700 Zell am See, Austria, e 

publicado em 2002 no World Journal of Surgery (GRANDERATH et al., 2002), revela 

grande satisfação com o tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico 

erosivo com a cirurgia de “Flopy” Nissen por videocirurgia, após 3 anos do 

tratamento. Foram realizadas avaliações da pressão do esfíncter esofágico inferior e 

escore de DeMesteer no pré-operatório, três meses, um ano e três anos após a 

cirurgia, as quais revelaram ser essa cirurgia um excelente tratamento para a 

doença do refluxo gastroesofágico (GRANDERATH et al., 2002). 

Esse estudo demonstrou o aumento da pressão do EIE e a redução do escore 

DeMeester, visto que 98% dos pacientes não necessitaram mais de tratamento clínico 

para DRGE, com qualidade de vida comparável à dos indivíduos normais, sendo a 

fundoplicatura gástrica tipo “floppy” Nissen videolaparoscópica segura e eficaz, com 

baixa morbidade e nenhuma mortalidade, e preferível ao tratamento clínico 

medicamentoso e a medidas comportamentais vitalícias (GRANDERATH et al., 2002). 
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2 HIPÓTESE/OBJETIVOS 

2.1 HIPÓTESE 

 A qualidade de vida é prejudicada nos indivíduos portadores de doença do 
refluxo gastroesofágico não erosivo em grau semelhante ao grau erosivo.  
 

 

 

2.2 OBJETIVOS 

Objetivos gerais: comparar a qualidade de vida dos indivíduos com doença 

do refluxo gastroesofágico não erosivo com os portadores de doença do refluxo 

gastroesofágico erosivo, utilizando o questionário de qualidade de vida SF-36 

(CICONELLI, 1999) e o questionário dos sintomas da doença do refluxo 

gastroesofágico QS-DRGE (FORNARI et al., 2004), ambos validados para o Brasil. 

 

Objetivos específicos: comparar a qualidade de vida na doença do refluxo 

gastroesofágico, entre os grupos não erosivo e erosivo, observando existirem quatro 

apresentações da doença: doença erosiva sem hérnia hiatal, doença erosiva com 

hérnia hiatal, doença não erosiva com hérnia hiatal e doença não erosiva sem hérnia 

hiatal, avaliando a qualidade de vida nos quatro tipos de apresentação da doença. 
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3 MÉTODO 

 

O presente estudo foi realizado de forma prospectiva, incluindo os pacientes 

que apresentavam a doença do refluxo gastroesofágico e que foram diagnosticados 

em clínica de diagnóstico, endoscopia e cirurgia, no agreste de Pernambuco – Brasil, 

no período compreendido entre março de 2007 e julho de 2009. Ao longo do estudo 

foram selecionados pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico, de 

ambos os sexos, que se dispuseram a responder aos questionários SF-36 

(CICONELLI, 1999) e ao questionário QS-DRGE (FORNARI et al., 2004). 

 

Com o intuito de descrever o comportamento dos oito domínios medidos pelo 

questionário SF-36 e QS-DRGE-BRASIL nos diferentes tipos de refluxo, 

considerando-se a presença e ausência de hérnia hiatal e/ou erosões, foram 

calculadas algumas medidas-resumo (Tabelas 1 a 9 – Anexo 1) e confeccionados 

gráficos do tipo boxplot (Gráficos 1 a 15 – Anexo 2). 

 

 

3.1 Os questionários 

 

Somente os questionários totalmente respondidos foram utilizados na 

pesquisa, sendo excluídos aqueles com respostas incompletas e os daqueles que 

após um mês de tratamento com inibidor de bomba de prótons e procinético não 

tivessem apresentado supressão ou redução significativa dos sintomas de 

epigastralgia, pirose, sensação de refluxo, sensação de “bolus” e sensação de 

plenitude gástrica pós-prandial. 

O instrumento de medida foi constituído pelos dois questionários de qualidade 

de vida, o SF36 e o QS-DRGE, que contêm conjuntamente 23 questões e escalas 

de diferenciais semânticos com mais de 5 pontos. Para esta situação, recomendam-

se entre 10 e 20 pacientes para cada parâmetro a ser estimado no modelo. O total 

foi de 24 parâmetros: a constante mais 23 variáveis.  
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3.1.1 Questionário SF-36 

 

O valor para os domínios do questionário SF-36 varia de 0 a 100, em que 

zero é o pior estado de qualidade de vida e cem é o melhor. O questionário avalia a 

percepção da qualidade de vida comparando gênero, tipo de refluxo e a presença de 

hérnia hiatal, dos indivíduos pesquisados com escores sobre os  domínios 

Capacidade funcional, Limitação por aspectos físicos, Dor, Vitalidade, e Limitação 

por aspectos emocionais estatisticamente, Saúde mental, Estado geral de saúde e 

Aspecto social. Assim são obtidas oito notas no final – escores –, que são mantidas 

separadamente, não se podendo somá-las e fazer uma média. 

 

 

3.1.2 Questionário QS-DRGE 

 

O escore no questionário de sintomas na doença do refluxo gastroesofágico 

(QS-DRGE) é calculado pela soma dos algarismos assinalados pelos pacientes, 

podendo variar entre 0 e 50, em que zero é a melhor resposta e cinquenta, a pior. 

Quando a análise é realizada com o QS-DRGE Brasil, o escore varia entre zero, como 

a melhor resposta, e cinquenta e cinco, a pior. Cada item do questionário apresenta 

escore que pode variar entre zero e cinco, onde zero é a melhor resposta e cinco, a 

pior. Realizou-se a análise também de itens individuais, como a dor epigástrica, 

aplicados no questionário validado para o Brasil, item 12 do questionário, além da 

análise do grau de satisfação das pessoas no período antes do tratamento da doença 

do refluxo gastroesofágico, item 11 do questionário. 

 

O escore do QS-DRGE foi avaliado de quatro diferentes maneiras: 

 Escore do QS-DRGE obtido somando-se as questões 1 a 10; 

 Escore do QS-DRGE BRASIL obtido somando-se as questões 1 a 10 e 

mais a questão 12; 

 Escore do QS-DRGE obtido somente com a questão 11; 

 Escore do QS-DRGE BRASIL obtido somente com a questão 12. 
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3.1.3 Responsabilidades na pesquisa 

 

3.1.3.1 Monitorização da pesquisa 

 

Foram realizadas análises preliminares todos os meses para verificar se os 

procedimentos de obtenção de dados estavam adequados e se estavam dando 

resultados compatíveis com a hipótese proposta. 

Medidas de monitorização da coleta de dados: todos os dados obtidos para a 

realização do projeto foram provenientes do CCEPM, clínica especializada em 

gastroenterologia e endoscopia digestiva, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Os 

dados foram armazenados em computador próprio da instituição, ficando desta 

forma sob a responsabilidade dos pesquisadores, além de serem armazenados em 

mídia removível, que ficará guardada na própria instituição. 

Medidas de proteção à confidencialidade dos dados: os dados serão 

identificados através do número de registro do prontuário dos pacientes. 

Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa: a pesquisa poderia ser 

encerrada por decisão do Comitê de Ética, caso acontecesse qualquer situação que 

não atendesse à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e à Declaração 

de Helsinque de 2000. 

 

3.1.3.2 Análise dos riscos e benefícios 

 

3.1.3.2.1 Riscos 

 

Esse estudo não ofereceu riscos físicos aos pacientes, já que foi realizada 

apenas a coleta de dados através da aplicação de questionários. Entretanto, pode 

apresentar risco moral caso as informações sejam divulgadas de forma indevida, por 

exemplo, não respeitando a privacidade dos pacientes. 

Não existe risco de quebra de confidencialidade ou privacidade nesse estudo, 

haja vista serem os questionários avaliados somente pelo pesquisador, pois logo 
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após os dados serem coletados foram armazenados em computador do CCEPM, 

com senha de acesso. 

 

3.1.3.2.2 Benefícios 

 

A coleta e posterior análise dos dados poderão, entre outras finalidades, ser 

de utilidade no planejamento e implementação de políticas de tratamento da saúde, 

pois visam a qualificar e quantificar a importância da doença do refluxo 

gastroesofágico não erosivo como patologia que acarreta danos à saúde, 

prejudicando a qualidade de vida.  

Um dos benefícios da pesquisa para os pacientes será a oportunidade de, 

após publicação deste estudo, informar a comunidade médica e científica 

internacional sobre a qualidade de vida dos pacientes portadores de doença do 

refluxo gastroesofágico, levantando questões que visem a aprofundar este estudo 

em universidades.  

As informações fornecidas pela pesquisa servirão para nortear a abordagem 

que se faz a respeito do tema nos congressos da área de saúde, podendo também 

fomentar a pesquisa de outros aspectos mais específicos da patologia.  

 

 

3.1.3.3 Propriedades da Informação e Divulgação da Pesquisa 

Todos os dados e resultados obtidos através desta pesquisa estão 

disponibilizados para informação pública sob os critérios de informação científica, 

sem a identificação dos participantes. 

 

3.1.3.4 Responsabilidades do pesquisador, da instituição e do patrocinador 

 

Responsabilidades do pesquisador: foi respeitada a Resolução 196/96, que 

trata da pesquisa em seres humanos, sendo tomados os devidos cuidados para a 
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não exposição dos dados, de modo que venham a causar constrangimento ou 

exposição moral dos indivíduos que utilizaram os serviços desta instituição. 

Responsabilidades da instituição: foram assegurados os meios para que 

houvesse a realização e concretização da pesquisa. Proporcionou-se o espaço físico 

necessário, sendo este a sala de recepção da instituição. 

Responsabilidades do patrocinador: não se aplicaram a este estudo. 

 

 

3.1.3.5 Existência de infraestrutura e recursos humanos para o desenvolvimento 

da pesquisa 

 

Os exames de endoscopia digestiva foram realizados no CCEPM, utilizando-

se equipamento de videoendoscopia de marca Pentax, assim como a pesquisa de 

respostas aos questionários sob a coordenação do médico pesquisador Paulo 

Roméro Maciel, especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 

e em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Os sujeitos 

da pesquisa foram recrutados no CCEPM, após assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. Não houve despesas exclusivas ou 

complementares para os sujeitos da pesquisa. 

A pesquisa teve início somente após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual de Ciências Médicas da Saúde de Alagoas – 

UNCISAL, tendo sua aprovação por consenso sob o protocolo n0 706, em 31 de 

julho de 2007, e sob protocolo nº 1952/08, em 9 de janeiro de 2009, na UNIFESP. 

 

 

3.1.3.6 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Foram prestados aos participantes todos os esclarecimentos necessários à 

compreensão global do estudo e seu papel como sujeitos de pesquisa, no intuito de 

se colher o consentimento para participação no estudo através da assinatura do 
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TCLE (anexo IV), em que se configura a concordância do responsável legal, quando 

menor de 18 anos de idade. 

 

3.1.3.7 Monitorização da pesquisa 

 

Qualquer situação adversa que envolvesse o(s) sujeito(s) de pesquisa, 

expondo-o(s) aos eventos de riscos previstos nesse estudo, seria imediatamente 

comunicada ao CEP da UNIFESP, devendo acarretar suspensão da pesquisa, o que 

não aconteceu. 

 

3.1.3.8 Propriedade das informações e publicidade dos resultados 

 

Esse estudo não foi financiado ou patrocinado por nenhuma instituição 

pública ou privada e as informações aqui geradas serão de domínio público, sendo 

garantida a publicidade dos resultados. 

 

3.1.3.9 Termo de responsabilidade do pesquisador 

 

Eu, Paulo Roméro Maciel, autor do estudo, declaro que conheço as principais 

diretrizes que versam sobre ética em pesquisa, sobretudo as contidas na Resolução 

196/96 do CNS, e que as segui durante a realização do estudo, sendo minha a 

responsabilidade ético-profissional sobre quaisquer desvios da pesquisa, 

assegurando não haver conflito de interesse entre o pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa, haja vista que são pacientes independentes, de natureza privada ou de 

plano de saúde, que procuram a clínica, entre outras da cidade de Caruaru – PE. 

Para garantir o direito de recusa em participar da pesquisa, foram treinadas 

três funcionárias da clínica para realizar a abordagem ao paciente, explicar os 

objetivos principais do estudo e o papel do voluntário. Só depois da abordagem 

inicial, o pesquisador colheu o consentimento de cada sujeito de pesquisa, 

consolidado através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
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Eles foram convidados a responder a um questionário após terem recebido o 

diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico por equipe treinada, sem a 

presença do médico, e ficaram cientes de que a aceitação em participar da pesquisa 

não interfere em absoluto no acesso do sujeito da pesquisa à clínica ou na 

terapêutica aplicada. 

 

3.2 Tipo de estudo: Transversal analítico 

 

Realizou-se um estudo analítico de avaliação de diferentes grupos de 

indivíduos portadores de doença do refluxo gastroesofágico em quatro formas de 

apresentação: sem erosão e sem hérnia hiatal, sem erosão com hérnia hiatal, com 

erosão sem hérnia hiatal e com erosão e hérnia hiatal, em relação à percepção da 

qualidade de vida. 

  

3.3 População-alvo:  

 

Pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico, de ambos os 

sexos, residentes no agreste de Pernambuco, dentro de uma população estimada 

em 1.271.570 habitantes (IBGE), atendidos no CCEPM, clínica especializada em 

cirurgia geral e gastroenterologia, maiores de 13 anos e não portadores de outras 

doenças pépticas, tais como: gastrite, duodenite, úlcera péptica duodenal ou 

gástrica, infestação por Cândida albicans no esôfago e infecção por Helicobacter 

pylori no estômago, e que responderam com supressão ou redução significativa dos 

sintomas após um mês de tratamento com inibidor de bomba de prótons – IBP 

(omeprazol 20mg, lansoprazol 30mg ou pantoprazol 40mg) e procinéticos 

(bromoprida 20mg ou domperidona 10mg) em dose plena pela manhã e à noite, não 

havendo limitação ao estudo com relação aos pacientes portadores de co-

morbidades tais como: doenças cardíacas, pulmonares, osteoarticulares, 

hematológicas, imunológicas e metabólicas entre outras. 
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3.4 Amostragem 

 

3.4.1 Seleção da amostra 

 Os indivíduos que procuraram a clínica especializada em gastroenterologia – 

CCEPM com queixas sugestivas de doença cloridropéptica, consultados e 

submetidos a endoscopia digestiva alta, já diagnosticados e os que receberam 

novos diagnósticos clínicos e endoscópicos de doença do refluxo gastroesofágico 

seguindo as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica 

Brasileira e Agencia Nacional de Saúde (PROJETO DIRETRIZES  2003) sobre as 

condutas no diagnóstico e tratamento. Após o resultado da endoscopia digestiva 

alta, os pacientes que não apresentavam doença cloridropépticas, exceto a DRGE, 

ou apresentavam resultado endoscópico normal foram convidados a participar da 

pesquisa respondendo os questionários SF-36 (CICONELLI, 1999) e QS-DRGE 

(FORNARI et al., 2004) e então iniciado o teste terapêutico com IBP sem realização 

de mudanças comportamentais para o diagnóstico de DRGE (RICHTER, 2000; NASI 

2006; PROJETO DIRETRIZES  2003, (FRANCO-BELGE CONSENSUS, 1999; I 

CONSENSO BRASILEIRO, 2000; II CONSENSO BRASILEIRO, 2003; III 

CONSENSO BRASILEIRO, 2008). Após 30 dias de uso do teste terapêutico os 

pacientes foram reavaliados clinicamente permanecendo no estudo somente 

aqueles que obtiveram remissão total ou muito significativa dos sintomas, sendo 

excluídos os não responsíveis, assim como os que responderam os questionários de 

maneira incompleta(Anexos V e VI). 

 

 

3.4.2 Cálculo da amostra 

 

Os questionários têm escalas de valores determinadas para que possam ser 

quantificadas e comparadas entre os grupos. O cálculo do tamanho da amostra foi 

realizado entre os pacientes da clínica, sabendo-se que a proporção na população 

mundial é 10-20% (ALLESCHER, 2002) e a proporção na população brasileira é de 

12% (II CONSENSO BRASILEIRO, 2003). A estatística analítica foi também 

efetuada com o uso do Aplicativo Statistical Package for Social Science (SPSS 
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v.15.0), Chicago, Illinois, EUA, em que se aplicaram os testes de aderências 

estatísticos. 

 

 

 

 

3.4.3 Procedimentos para a coleta dos dados 

 

Foram formados quatro grupos de doença do refluxo gastroesofágico com 

diagnóstico através da endoscopia digestiva: DRGE-E (doença do refluxo 

gastroesofágico com erosão e sem hérnia hiatal), DRGE-EH (doença do refluxo 

gastroesofágico com erosão e hérnia hiatal), DRGE-NE (doença do refluxo 

gastroesofágico sem erosão e sem hérnia hiatal) e DRGE-NEH (doença do refluxo 

gastroesofágico com hérnia hiatal, mas sem erosão). 

O convite para a participação no estudo foi feito pelo médico assistente após 

o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, por seleção aleatória simples, 

explicando ao paciente que os questionários seriam entregues por uma das 

funcionárias da clínica e que deveriam ser respondidos espontaneamente. As 

funcionárias foram treinadas para não interferir nas respostas, e não eram 

sabedoras do interesse da pesquisa. 

 

3.4.4 Análise estatística 

 

A análise estatística foi descritiva e analítica 

A estatística descritiva foi efetuada com a apresentação tabular e gráfica dos 

dados no Aplicativo Statistical Package for Social Science (SPSS v.15.0), Chicago, 

Illinois, EUA, em que se pesquisaram: a média, o percentil 10 e o percentil 90, 

intervalo de confiança de 95%, precisão absoluta de 5%, DP de 10%, e valor de alfa 

menor que 0,05 para Ho = Existência de semelhança entre os grupos para os 

escores dos questionários e H1 = Não existência de semelhança entre os grupos 

para os escores dos questionários. 

A estatística analítica foi também efetuada onde se aplicaram os testes de 

aderências estatísticos. A aplicação do teste estatístico utilizado na pesquisa foi a 
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ANOVA. A igualdade de variâncias (homocedasticidade), que é imprescindível para 

a aplicação da ANOVA, foi verificada e confirmada. 

A análise de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi inicialmente 

feita de forma descritiva. 

Para as variáveis de natureza quantitativa, foram calculadas algumas 

medidas-resumo, como média, mediana, valor mínimo, valor máximo e desvio-

padrão, e confeccionados gráficos do tipo boxplot (BUSSAB e MORETTIN, 2006). 

As análises inferenciais empregadas com o intuito de confirmar ou refutar 

evidências encontradas na análise descritiva foram: 

 Análise de Variância (ANOVA) com dois fatores fixos (NETER et al., 1996) 

com o objetivo de verificar se, em média, os escores dos domínios do 

questionário SF-36 e QS-DRGE-BRASIL estão associados ao tipo de 

refluxo (erosivo, não erosivo) e à presença de hérnia hiatal (sem hérnia, 

com hérnia); 

 Comparações múltiplas pelo método de Tukey (NETER et al., 1996) na 

detecção do efeito de interação entre tipo de refluxo (erosivo, não erosivo) 

e presença de hérnia hiatal (sem hérnia, com hérnia). 

 Teste de Kruskal-Wallis (SIEGEL, 2006), com o intuito de comparar os 

quatro grupos investigados (refluxo erosivo sem hérnia hiatal, refluxo 

erosivo com hérnia hiatal, refluxo não erosivo sem hérnia hiatal e refluxo 

não erosivo com hérnia hiatal), segundo o escore obtido nas questões 11 

e 12 do questionário QS-DRGE. 

 

Em todas as conclusões obtidas através da análise inferencial foi utilizado o 

nível de significância α igual a 5%. 

Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2007 for Windows para o 

adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 

15.0 for Windows. 
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3.4.5 Aspectos éticos 

 

Esse estudo não ofereceu riscos físicos aos pacientes, já que foram 

realizadas apenas coletas de dados através da aplicação de questionários. 

Entretanto, houve a possibilidade de apresentar risco moral, caso as informações 

fossem divulgadas de forma indevida. Por exemplo: não respeitando a privacidade 

dos pacientes. 

Não existiu risco de quebra de confidencialidade ou privacidade nesse estudo, 

haja vista serem os questionários avaliados somente pelo pesquisador, que logo 

após os dados serem coletados, armazenou-os em computador privativo, com senha 

de acesso. O atendimento clínico, assim como o diagnóstico endoscópico, fazem 

parte do manejo e acompanhamento clínico dos indivíduos no CCEPM, assim como 

a execução e custeio destes procedimentos, não havendo assim qualquer indicação 

ou execução de exames ou ainda de tratamento da doença do refluxo 

gastroesofágico para fins desse estudo. 
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4 RESULTADOS 

 

A amostra selecionada nesse estudo foi composta por 400 indivíduos, e isto é 

próximo de 17 indivíduos para cada parâmetro no modelo, sendo 292 (73,0%) do 

gênero feminino e 108 (27,0%) do gênero masculino. A idade média das mulheres 

foi de 38,7 anos, variando de 14 a 82 anos, com desvio-padrão de 14,4 anos. O 

grupo dos homens apresentou uma idade média de 39,2 anos, variando de 15 a 75 

anos, com desvio-padrão de 14,1 anos.  

A Tabela 1 traz a caracterização da amostra observada, segundo gênero, tipo 

de refluxo e a presença de hérnia hiatal. 

 
 

 
Tabela 1. Características da amostra 

 Frequência Porcentagem 

Gênero   

Feminino 292 73,0% 

Masculino 108 27,0% 

Total 400 100,0% 

Tipo de refluxo   

Erosivo 191 47,75% 

Não erosivo 209 52,25% 

Total 400 100,0% 

   

Presença de hérnia hiatal   

Sem hérnia hiatal 115 28,75% 

Com hérnia hiatal 285 71,25% 

Total 400 100,0% 

 

 

As Tabelas 2 a 9, bem como os Gráficos 1 a 4 trazem, de maneira resumida, 

o comportamento do escore dos questionários SF-36, QS-DRGE e QS-DRGE 

BRASIL. 
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A amostra revela a semelhança nos valores dos escores sobre a percepção 

da qualidade de vida comparando-se segundo gênero, tipo de refluxo e a presença 

de hérnia hiatal, dos indivíduos pesquisados e é importante dizer que ambos os 

grupos (com refluxo erosivo e com refluxo não erosivo) no questionário SF-36 

apresentaram escores médios dos domínios Capacidade funcional, Limitação por 

aspectos físicos, Dor, Vitalidade, e Limitação por aspectos emocionais 

estatisticamente iguais. Apenas para os domínios de Saúde mental, Estado geral de 

saúde e Aspecto social, os indivíduos com hérnia hiatal apresentaram escores 

médios menores que os indivíduos sem hérnia hiatal, sem significação estatística 

relacionada a doença erosiva e não erosiva, conforme demonstra a Tabela 2. 

 

 
 

Tabela 2. Resultados das comparações dos indivíduos, segundo o tipo de refluxo e 
presença de hérnia hiatal, para cada um dos domínios do SF-36 

Domínio do SF-36 Tipo de refluxo Presença de hérnia hiatal 

Capacidade funcional erosivo = não erosivo (p=0,963) com hérnia = sem hérnia (p=0,415) 

Aspectos físicos* erosivo = não erosivo (p=0,699) com hérnia = sem hérnia (p=0,695) 

Dor erosivo = não erosivo (p=0,172) com hérnia = sem hérnia (p=0,087) 

Estado geral de saúde erosivo = não erosivo (p=0,698) com hérnia < sem hérnia (p=0,024) 

Vitalidade erosivo = não erosivo (p=0,655) com hérnia = sem hérnia (p=0,100) 

Aspectos sociais erosivo = não erosivo (p=0,093) com hérnia < sem hérnia (p=0,029) 

Aspectos emocionais** erosivo = não erosivo (p=0,285) com hérnia = sem hérnia (p=0,603) 

Saúde mental erosivo = não erosivo (p=0,111) com hérnia < sem hérnia (p=0,015) 

*limitação por aspectos físicos 

**limitação por aspectos emocionais 

 

 

 

A avaliação com o questionário QS-DRGE, questões 1 a 10, conforme o 

questionário internacional, revela que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os quatro grupos, conforme a Tabela 3 e o Gráfico1. 
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Tabela 3. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE (questões 1 a 10), segundo o tipo 
de refluxo e presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-
padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 11,70 8,00 0,00 38,00 9,09 

 com hérnia hiatal 148 12,05 12,00 0,00 38,00 7,53 

 Total 191 11,97 11,00 0,00 38,00 7,89 

 
       

refluxo não 
erosivo sem hérnia hiatal 72 14,14 13,50 1,00 41,00 8,11 

 com hérnia hiatal 137 10,49 10,00 0,00 33,00 7,41 

 Total 209 11,75 11,00 0,00 41,00 7,83 

 
       

Total sem hérnia hiatal 115 13,23 12,00 0,00 41,00 8,53 

 com hérnia hiatal 285 11,30 11,00 0,00 38,00 7,50 

 Total 400 11,85 11,00 0,00 41,00 7,85 
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Gráfico 1. Boxplot do escore do QS-DRGE (questões 1 a 10), segundo tipo de refluxo e 
presença de hérnia hiatal 

 

A avaliação com o questionário QS-DRGE BRASIL, questões 1 a 10 

acrescido do item 12 que se refere especificamente à sensação de “dor na boca do 

estômago” revela que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

quatro grupos, conforme a Tabela 4 e o Gráfico2. 



 

 

41 

Tabela 4. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE Brasil (questões 1 a 10 e 12), 
segundo o tipo de refluxo e presença de hérnia hiatal 

  
N média mediana mínimo máximo desvio-

padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 13,60 11,00 1,00 38,00 9,65 

 com hérnia hiatal 148 13,97 14,00 0,00 42,00 8,24 

 Total 191 13,89 14,00 0,00 42,00 8,55 

        

refluxo não erosivo sem hérnia hiatal 72 16,19 15,00 1,00 46,00 8,78 

 com hérnia hiatal 137 12,31 12,00 0,00 36,00 7,99 

 Total 209 13,65 13,00 0,00 46,00 8,45 

        

Total sem hérnia hiatal 115 15,23 14,00 1,00 46,00 9,16 

 com hérnia hiatal 285 13,18 12,00 0,00 42,00 8,15 

 Total 400 13,77 13,00 0,00 46,00 8,49 
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Gráfico 2. Boxplot do QS-DRGE-BRASIL (questões 1 a 10 e 12), segundo tipo de 
refluxo e presença de hérnia hiatal 

 

Os resultados da comparação do escore do QS-DRGE, este obtido apenas 

considerando a questão 11, que avalia especificamente a satisfação com a saúde 

atual, não mostraram diferença estatisticamente significante entre os quatro grupos 

investigados (refluxo erosivo sem hérnia hiatal, refluxo erosivo com hérnia hiatal, 

refluxo não erosivo sem hérnia hiatal e refluxo não erosivo com hérnia hiatal) 

(p=0,221), como se vê na Tabela 5 e Gráfico 3: 
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Tabela 5. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE (questão 11), segundo tipo de 
refluxo e presença de hérnia hiatal, relativa à satisfação com a saúde atual 

  
N média mediana mínimo máximo desvio-

padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 2,14 2,00 0,00 5,00 1,10 

 com hérnia hiatal 148 2,11 2,00 0,00 5,00 1,07 

 Total 191 2,12 2,00 0,00 5,00 1,08 

        

refluxo não 
erosivo sem hérnia hiatal 72 2,40 3,00 0,00 5,00 1,08 

 com hérnia hiatal 137 2,08 2,00 0,00 5,00 1,14 

 Total 209 2,19 2,00 0,00 5,00 1,13 

        

Total sem hérnia hiatal 115 2,30 2,00 0,00 5,00 1,09 

 com hérnia hiatal 285 2,10 2,00 0,00 5,00 1,10 

 Total 400 2,16 2,00 0,00 5,00 1,10 
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Gráfico 3. Boxplot do escore do QS-DRGE (questão 11), segundo tipo de refluxo e 
presença de hérnia hiatal, relativo à satisfação com a saúde atual 

 

O mesmo comportamento foi observado nos resultados da comparação do 

escore do QS-DRGE BRASIL, obtido apenas considerando a questão 12, que avalia 

especificamente o sintoma “dor na boca do estômago” em que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os quatro grupos investigados (refluxo erosivo 

sem hérnia hiatal, refluxo erosivo com hérnia hiatal, refluxo não erosivo sem hérnia 
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hiatal e refluxo não erosivo com hérnia hiatal) (p=0,595), consoante a Tabela 6 e o 

Gráfico 4. 

 

Tabela 6. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE BRASIL (questão 12), segundo tipo 
de refluxo e presença de hérnia hiatal relativa à dor epigástrica 

  N média mediana mínimo máximo desvio-padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 1,91 2,00 0,00 5,00 1,39 

 com hérnia hiatal 148 1,93 2,00 0,00 5,00 1,27 

 Total 191 1,92 2,00 0,00 5,00 1,30 
        

refluxo não erosivo sem hérnia hiatal 72 2,06 2,00 0,00 5,00 1,30 

 com hérnia hiatal 137 1,82 2,00 0,00 5,00 1,37 

 Total 209 1,90 2,00 0,00 5,00 1,34 
        

Total sem hérnia hiatal 115 2,00 2,00 0,00 5,00 1,33 

 com hérnia hiatal 285 1,88 2,00 0,00 5,00 1,32 

 Total 400 1,91 2,00 0,00 5,00 1,32 
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Gráfico 4. Boxplot do escore do QS-DRGE BRASIL (questão 12), segundo tipo de 
refluxo e presença de hérnia hiatal, relativo à dor epigástrica 

 

Foram realizadas comparações entre os indivíduos segundo tipo de refluxo e 

presença de hérnia hiatal. 

Os resultados inferenciais para o escore do QS-DRGE, obtido pela soma das 

questões 1 a 10, revelaram o efeito de interação entre o tipo de refluxo e presença 
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de hérnia hiatal (p=0,024), e os resultados inferenciais para o escore do QS-DRGE 

BRASIL, obtido pela soma das questões 1 a 10 e mais a questão 12, revelaram 

também o efeito de interação entre tipo de refluxo e presença de hérnia hiatal 

(p=0,026), consoante a Tabela 7. 

 

 

 

Tabela 7. Resultados das comparações dos escores para tipos de refluxos e 
presença de hérnia hiatal do QS-DRGE e QS-DRGE BRASIL, revelando a interação 
utilizando-se o método de Tukey  

  QS-DRGE 

p 

QS-DRGE Brasil 

p 

Tipo de Refluxo Hérnia hiatal 0,024 0,026 

 

 

O grupo dos indivíduos com refluxo erosivo sem hérnia hiatal apresentou 

escore médio estatisticamente igual aos três outros grupos: com refluxo erosivo com 

hérnia hiatal (p=0,994), com refluxo não erosivo sem hérnia hiatal (p=0,363) e com 

refluxo não erosivo com hérnia hiatal (p=0,810). O grupo dos indivíduos com refluxo 

erosivo com hérnia hiatal apresentou escore médio estatisticamente igual aos 

grupos: com refluxo não erosivo sem hérnia hiatal (p=0,242) e com refluxo não 

erosivo com hérnia hiatal (p=0,330). O grupo dos indivíduos com refluxo erosivo sem 

hérnia hiatal apresentou escore médio estatisticamente igual aos três outros grupos: 

com refluxo erosivo com hérnia hiatal (p=0,994), com refluxo não erosivo sem hérnia 

hiatal (p=0,382) e com refluxo não erosivo com hérnia hiatal (p=0,817). O grupo dos 

indivíduos com refluxo erosivo com hérnia hiatal apresentou escore médio 

estatisticamente igual aos grupos: com refluxo não erosivo sem hérnia hiatal 

(p=0,257) e com refluxo não erosivo com hérnia hiatal (p=0,345). Ver Tabela 8, a 

seguir: 
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Tabela 8. Resultados das comparações dos escores para tipos de refluxos do QS-
DRGE e QS-DRGE BRASIL, revelando semelhança na qualidade de vida e utilizando o 
método de Tukey 

   QS-DRGE 

p 

QS-DRGE Brasil 

p 

Erosivo sem hérnia hiatal = Erosivo com hérnia hiatal 0,994 0,994 

Erosivo sem hérnia hiatal = Não erosivo sem hérnia hiatal 0,363 0,382 

Erosivo sem hérnia hiatal = Não erosivo com hérnia hiatal 0,810 0,817 

Erosivo com hérnia hiatal = Não erosivo sem hérnia hiatal 0,242 0,257 

Erosivo com hérnia hiatal = Não erosivo com hérnia hiatal 0,330 0,345 

 

Para o item 12 do QS-DRGE BRASIL sobre sentir “dor na boca do estômago” 

encontramos nesse estudo que 77% ± 5% dos pacientes apresentam a queixa 

independente de ter ou não lesão erosiva, com prejuízo na qualidade de vida 

conforme pode-se ver na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Apresentam a queixa independente de ter ou não lesão erosiva, com 
prejuízo na qualidade de vida – DRGE-NE(H)  DRGE-E(H) 

DRGE-E DRGE-EH DRGE-NE DRGE-NEH 

18,60 
Não sinto dor na boca 
do estômago 19,59 

Não sinto dor na 
boca do estômago 18,06 

Não sinto dor na boca do 
estômago 26,28 

Não sinto dor na boca do 
estômago 

81,40 

Sente dor na boca do 
estômago 80,41 

Sente dor na boca 
do estômago 81,94 

Sente dor na boca do 
estômago 73,72 

Sente dor na boca do 
estômago 

 

Independentemente da maneira como se apresenta a doença, mesmo nos 

casos em que não há hérnia ou lesões esofágicas, os questionários revelam 

comprometimento na qualidade de vida dos indivíduos pesquisados sem diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

Ao analisar as tabelas com os resultados estatísticos, observa-se que os 

quatro grupos apresentam resultados semelhantes nos questionários SF-36 e QS-

DRGE (BRASIL), com comprometimento na qualidade de vida. 

 

Os testes estatísticos com as análises dos questionários não apresentam 

diferenças estatísticas nos sintomas e resultados terapêuticos nas quatro 

apresentações da doença do refluxo gastroesofágico  
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5 DISCUSSÃO 

 

A prevalência da doença do refluxo gastroesofágico é elevada na população 

(LOFFELD, 2006) e traz prejuízo na qualidade de vida, principalmente naquela de 

menor poder aquisitivo, uma vez que é doença crônica que exige o uso contínuo de 

medicamentos, além de medidas de controle comportamentais (MÖBIUS et al., 2001; 

GALMICHE e STEPHENSON, 2004), o que gera falta de aderência ao tratamento por 

motivos de ordem pessoal, conjugal e, na maioria das vezes, de ordem econômica. 

tratamento cirúrgico pode beneficiar essa parcela importante da população, podendo 

ser indicado também nos casos não erosivos, haja vista o excelente resultado do 

tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico com baixa 

morbimortalidade com a videocirurgia (NASI et al., 2006; GRANDERATH et al). 

A doença do refluxo gastroesofágico atinge 10-20% da população 

(ALLESCHER, 2002) e no Brasil, mais de 12% (II CONSENSO BRASILEIRO, 2003), 

apresentando proporção maior ou menor em determinadas regiões específicas. 

Considerando-se que mais da metade desses indivíduos apresenta a doença do 

refluxo gastroesofágico não erosivo (MOSS et al., 1998; DENT et al., 1999; 

KIESSLICH et al., 2004) e atualmente só recebendo tratamento clínico e 

comportamental, muitos passam a ter prejuízo importante na qualidade de vida, haja 

vista não poderem arcar com o tratamento clínico que é contínuo e na grande 

maioria das vezes, para toda a vida (MÖBIUS et al., 2001; TYTGAT, 2002; II 

CONSENSO BRASILEIRO, 2003; GALMICHE e STEPHENSON, 2004). 

A literatura revela que a manutenção da acloridria ou hipocloridia pelo uso 

permanente de IBP leva ao surgimento de pólipos de glândulas fúndicas no 

estômago e pode predispor ao surgimento de adenocarcinoma gástrico. Não reduz a 

quantidade de refluxos gastroesofágicos, porém reduz a sua acidez. O refluxo 

gastroesofágico persistente ainda pode levar ao esgotamento dos mecanismos de 

proteção da mucosa esofágica, existindo a evidência epidemiológica da 

possibilidade de ser o adenocarcinoma diretamente proporcional à exposição ácida 

do esôfago, e que existe a progressão da doença do refluxo gastroesofágico nos 

casos onde não haja lesão erosiva ou hérnia hiatal e nos casos erosivos graus A e B 

da classificação de Los Angeles. Esta pesquisa revela estatisticamente que o grupo 
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portador da doença do refluxo gastroesofágico não erosivo apresenta pior qualidade 

de vida que os portadores de lesão erosiva ou hérnia hiatal. 

Sabendo-se que zero é o pior escore e 100 o melhor escore de qualidade de 

vida, o questionário SF-36 revela que os aspectos emocional e físico apresentam 

escore próximo a 100; quanto ao aspecto funcional, o escore revela-se próximo a 50, 

e o aspecto social, próximo a 25. Os aspectos dor, vitalidade e saúde mental 

revelam-se próximos a 20, o que demonstra que a doença do refluxo 

gastroesofágico provoca queda na qualidade de vida nesses indivíduos. 

Sabendo-se que zero é o melhor escore e que 50 no escore internacional e 

55 no escore brasileiro são os piores escores de qualidade de vida, o questionário 

QS-DRGE (internacional) revela escore próximo a 12 e o questionário QS-DRGE 

(BRASIL) revela escore médio próximo a 14. O escore do item 12, relativo à dor 

epigástrica, utilizado apenas no questionário QS-DRGE (BRASIL), assim como o 

escore do item 11 de ambos os questionários, relativos à satisfação com a saúde 

atual antes de iniciar o tratamento para a doença do refluxo gastroesofágico, ficam 

em ambos próximos de 2, revelando também um comprometimento na qualidade de 

vida desses indivíduos. 

A coleta e posterior análise dos dados poderão, entre outras finalidades, ser 

de utilidade no planejamento e implementação de políticas de tratamento da saúde, 

pois visam a qualificar e quantificar a importância da doença do refluxo 

gastroesofágico não erosivo e não associado à hérnia hiatal como doença que 

acarreta danos à saúde, prejudicando a qualidade de vida. Tendo a doença do 

refluxo gastroesofágico, nas formas erosiva e não erosiva, o mesmo mecanismo 

etiológico, pode-se oferecer o tratamento cirúrgico aos pacientes com doença não 

erosiva sem hérnia hiatal e assim melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. 

Um dos benefícios da pesquisa para os pacientes será a oportunidade de, 

após publicação deste estudo, informar a comunidade médica e científica 

internacional sobre a qualidade de vida dos pacientes portadores de doença do 

refluxo gastroesofágico, levantando questões que visem a aprofundar este estudo 

em universidades. Assim o tratamento cirúrgico poderá beneficiar mais pessoas 

portadoras de doença do refluxo gastroesofágico. 
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O tratamento cirúrgico pode beneficiar essa parcela importante da população, 

podendo ser indicado ainda nos casos não erosivos, mesmo sem a aplicação de 

pHmetria esofágica ou para o não portador de hérnia hiatal, desde que afastadas 

outras doenças cloridropépticas e que respondam satisfatoriamente ao teste 

terapêutico com inibidores de bomba de prótons e procinéticos. Devem-se 

considerar os excelentes resultados do tratamento cirúrgico da doença do refluxo 

gastroesofágico observados na literatura: após três anos de operado 

(GRANDERATH et al., 2002) e na proteção do esôfago nos casos de Barret; “o 

tratamento cirúrgico tipo fundoplicatura de Nissen apresenta um bom resultado no 

controle da doença do refluxo gastroesofágico” (del GENIO et al., 2008); “os 

pacientes tratados cirurgicamente apresentam bons resultados no tratamento da 

doença do refluxo gastroesofágico com boa taxa de satisfação e com excelentes 

resultados” (ROSENTHAL et al., 2006). 

Os estudos transversais são recomendados quando se deseja estimar a 

frequência com que um determinado evento de saúde se manifesta em uma 

população específica, além dos fatores a ele associados (BASTOS e DUQUIA, 

2007), e isto pode limitar o estudo a uma população específica. 

As informações fornecidas pela pesquisa servirão para nortear a abordagem 

que se faz a respeito do tema nos congressos da área de saúde, podendo também 

fomentar a pesquisa de outros aspectos mais específicos da patologia, bem como 

oferecer resultados que permitam o estudo do tratamento cirúrgico dos pacientes 

com doença do refluxo gastroesofágico não erosiva e sem hérnia hiatal, utilizando 

como diagnóstico somente a endoscopia digestiva alta e o teste terapêutico com 

inibidores de bomba de prótons e procinéticos.  Assim, poderão favorecer a 

formação profissional e os conhecimentos referentes à patologia e ao seu 

tratamento.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O objetivo de comparar a qualidade de vida nos portadores de doença do 

refluxo gastroesofágico foi alcançado por este trabalho. A qualidade de vida foi 

semelhante nos pacientes com e sem lesões esofágicas e responde bem ao 

tratamento com inibidores de bomba de prótons e procinéticos, independentemente de 

sua natureza: doença erosiva sem hérnia hiatal, doença erosiva com hérnia hiatal, 

doença não erosiva com hérnia hiatal e doença não erosiva sem hérnia hiatal.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Gráficos 

 

Gráfico 1. Distribuição dos indivíduos, segundo Gênero. 
 

 

Gráfico 2. Distribuição dos indivíduos, segundo Tipo de refluxo. 
 

 

Gráfico 3. Distribuição dos indivíduos, segundo Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 4: Boxplot do domínio Capacidade funcional do SF-36, segundo Tipo de 
refluxo e Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 5: Boxplot do domínio Limitação por aspectos físicos do SF-36, segundo Tipo de 
refluxo e Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 6: Boxplot do domínio Limitação por aspectos emocionais do SF-36, segundo Tipo 
de refluxo e Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 7: Boxplot do domínio Dor do SF-36, segundo Tipo de refluxo e Presença de hérnia 
hiatal. 
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Gráfico 8: Boxplot do domínio Vitalidade do SF-36, segundo Tipo de refluxo e Presença de 
hérnia hiatal. 
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Gráfico 9: Boxplot do domínio Saúde mental do SF-36, segundo Tipo de refluxo e Presença 
de hérnia hiatal. 
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Gráfico 10: Boxplot do domínio Aspectos sociais do SF-36, segundo Tipo de refluxo e 
Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 11: Boxplot do domínio Estado geral de saúde do SF-36, segundo Tipo de refluxo e 
Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 12: Boxplot do escore do QS-DRGE (questões 1 a 10), segundo Tipo de refluxo e 
Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 13: Boxplot do QS-DRGE-BRASIL(questões 1 a 10 e 12), segundo Tipo de refluxo e 
Presença de hérnia hiatal. 
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Gráfico 14: Boxplot do escore do QS-DRGE (questão 11), segundo Tipo de refluxo e 
Presença de hérnia hiatal, relativo à satisfação com a saúde atual. 
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Gráfico 15: Boxplot do escore do QS-DRGE BRASIL (questão 12), segundo Tipo de refluxo 
e Presença de hérnia hiatal, relativo à dor epigástrica. 
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Anexo 2. Tabelas 

 

Tabela 1. Características da amostra 

Gênero Frequência Porcentagem 

Feminino 292 73,0% 
Masculino 108 27,0% 

Total 400 100,0% 
   

Tipo de refluxo Frequência Porcentagem 

Erosivo 191 47,75% 

Não erosivo 209 52,25% 

Total 400 100,0% 
   

Presença de hérnia hiatal Frequência Porcentagem 

Sem hérnia hiatal 115 28,75% 

Com hérnia hiatal 285 71,25% 

Total 400 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Resultados das comparações dos indivíduos, segundo Tipo de refluxo e 
Presença de hérnia hiatal, para cada um dos domínios do SF-36 

Domínio do SF-36 Tipo de refluxo Presença de hérnia hiatal 

Capacidade funcional erosivo = não erosivo (p=0,963) com hérnia = sem hérnia (p=0,415) 

Aspectos físicos* erosivo = não erosivo (p=0,699) com hérnia = sem hérnia (p=0,695) 

Dor erosivo = não erosivo (p=0,172) com hérnia = sem hérnia (p=0,087) 

Estado geral de saúde erosivo = não erosivo (p=0,698) com hérnia < sem hérnia (p=0,024) 

Vitalidade erosivo = não erosivo (p=0,655) com hérnia = sem hérnia (p=0,100) 

Aspectos sociais erosivo = não erosivo (p=0,093) com hérnia < sem hérnia (p=0,029) 

Aspectos emocionais** erosivo = não erosivo (p=0,285) com hérnia = sem hérnia (p=0,603) 

Saúde mental erosivo = não erosivo (p=0,111) com hérnia < sem hérnia (p=0,015) 
*limitação por aspectos físicos 

**limitação por aspectos emocionais 
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Tabela 2a. Capacidade funcional. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de 

refluxo e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo Desvio 
padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 48,786 48,725 48,500 49,450 0,237 
 Sem hernial hiatal 43 48,776 48,750 48,500 49,350 0,225 
 Total 191 48,784 48,750 48,500 49,450 0,234 
        

Não erosivo Com hérnia hiatal 137 48,774 48,700 48,500 49,500 0,246 
 Sem hernial hiatal 72 48,818 48,800 48,500 49,450 0,215 

 Total 209 48,789 48,750 48,500 49,500 0,236 
        

Total Com hérnia hiatal 285 48,780 48,700 48,500 49,500 0,241 
 Sem hérnia hiatal 115 48,802 48,750 48,500 49,450 0,219 
 Total 400 48,787 48,750 48,500 49,500 0,235 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2b. Aspecto físico. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de refluxo 

e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-
padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 98,417 98,500 98,000 99,000 0,384 

 Sem hernial hiatal 43 98,430 98,250 98,000 99,000 0,427 

 Total 191 98,420 98,500 98,000 99,000 0,393 
        

Não erosivo Com hérnia hiatal 137 98,400 98,250 98,000 99,000 0,406 

 Sem hernial hiatal 72 98,420 98,375 98,000 99,000 0,393 

 Total 209 98,407 98,250 98,000 99,000 0,401 
        

Total Com hérnia hiatal 285 98,409 98,250 98,000 99,000 0,394 

 Sem hernial hiatal 115 98,424 98,250 98,000 99,000 0,404 

 Total 400 98,413 98,250 98,000 99,000 0,397 
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Tabela 2c. Aspecto dor. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de refluxo e 

Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 19,191 19,200 18,800 19,700 0,230 
 Sem hernial hiatal 43 19,277 19,290 18,800 19,700 0,240 

 Total 191 19,210 19,280 18,800 19,700 0,234 
        

Não erosivo Com hérnia hiatal 137 19,242 19,290 18,800 19,700 0,225 

 Sem hernial hiatal 72 19,257 19,290 18,800 19,600 0,231 

 Total 209 19,247 19,290 18,800 19,700 0,227 
        

Total Com hérnia hiatal 285 19,216 19,280 18,800 19,700 0,228 

 Sem hernial hiatal 115 19,264 19,290 18,800 19,700 0,233 

 Total 400 19,230 19,290 18,800 19,700 0,231 

 
 
 
 
 
Tabela 2d. Aspecto Estado geral. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de 

refluxo e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-
padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 24,158 24,180 23,750 24,600 0,193 
 Sem hernial hiatal 43 24,198 24,180 23,750 24,600 0,222 

 Total 191 24,167 24,180 23,750 24,600 0,200 
        

Não 
erosivo 

Com hérnia hiatal 137 24,160 24,130 23,750 24,700 0,223 

 Sem hernial hiatal 72 24,223 24,230 23,780 24,650 0,230 
 Total 209 24,181 24,180 23,750 24,700 0,227 
        

Total Com hérnia hiatal 285 24,159 24,180 23,750 24,700 0,207 

 Sem hernial hiatal 115 24,214 24,180 23,750 24,650 0,227 
 Total 400 24,174 24,180 23,750 24,700 0,214 
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Tabela 2e. Aspecto vitalidade. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de 

refluxo e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 19,254 19,250 19,000 19,750 0,128 
 Sem hernial hiatal 43 19,259 19,250 19,050 19,550 0,127 

 Total 191 19,255 19,250 19,000 19,750 0,128 

        

Não erosivo Com hérnia hiatal 137 19,251 19,250 18,950 19,550 0,133 

 Sem hernial hiatal 72 19,289 19,250 19,000 19,600 0,143 

 Total 209 19,264 19,250 18,950 19,600 0,137 

        

Total Com hérnia hiatal 285 19,253 19,250 18,950 19,750 0,130 

 Sem hernial hiatal 115 19,278 19,250 19,000 19,600 0,138 

 Total 400 19,260 19,250 18,950 19,750 0,133 

 
 
 
 
 
Tabela 2f. Aspecto social. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de refluxo 

e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 24,052 24,000 23,750 24,750 0,242 

 Sem hernial hiatal 43 24,081 24,000 23,750 24,750 0,260 

 Total 191 24,058 24,000 23,750 24,750 0,246 
        

Não erosivo Com hérnia hiatal 137 24,079 24,000 23,750 24,750 0,232 

 Sem hernial hiatal 72 24,161 24,125 23,750 24,750 0,281 

 Total 209 24,108 24,125 23,750 24,750 0,253 
        

Total Com hérnia hiatal 285 24,065 24,000 23,750 24,750 0,237 

 Sem hernial hiatal 115 24,132 24,125 23,750 24,750 0,275 

 Total 400 24,084 24,000 23,750 24,750 0,250 
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Tabela 2g. Aspecto emocional. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de 

refluxo e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-
padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 98,457 98,333 96,667 99,000 0,433 

 Sem hernial hiatal 43 98,403 98,333 95,667 99,000 0,571 

 Total 191 98,445 98,333 95,667 99,000 0,467 

        

Não erosivo Com hérnia hiatal 137 98,491 98,667 98,000 99,000 0,418 

 Sem hernial hiatal 72 98,486 98,500 98,000 99,000 0,411 

 Total 209 98,490 98,667 98,000 99,000 0,415 

        

Total Com hérnia hiatal 285 98,474 98,667 96,667 99,000 0,426 

 Sem hernial hiatal 115 98,455 98,333 95,667 99,000 0,476 

 Total 400 98,468 98,333 95,667 99,000 0,440 

 
 
 
 
Tabela 2h. Saúde mental. Medidas-resumo do domínio do SF-36, segundo Tipo de refluxo 
e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-padrão 

Erosivo Com hérnia hiatal 148 19,175 19,160 18,800 19,680 0,208 
 Sem hernial hiatal 43 19,215 19,200 18,800 19,800 0,234 

 Total 191 19,184 19,160 18,800 19,800 0,214 
        

Não erosivo Com hérnia hiatal 137 19,201 19,160 18,840 19,680 0,194 

 Sem hernial hiatal 72 19,269 19,280 18,880 19,800 0,210 

 Total 209 19,224 19,200 18,840 19,800 0,202 
        

Total Com hérnia hiatal 285 19,187 19,160 18,800 19,680 0,202 

 Sem hernial hiatal 115 19,249 19,240 18,800 19,800 0,220 

 Total 400 19,205 19,200 18,800 19,800 0,209 
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Tabela 3. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE (questões 1 a 10), segundo o tipo 
de refluxo e presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo desvio-
padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 11,70 8,00 0,00 38,00 9,09 

 com hérnia hiatal 148 12,05 12,00 0,00 38,00 7,53 

 Total 191 11,97 11,00 0,00 38,00 7,89 
        

refluxo não 
erosivo sem hérnia hiatal 72 14,14 13,50 1,00 41,00 8,11 

 com hérnia hiatal 137 10,49 10,00 0,00 33,00 7,41 

 Total 209 11,75 11,00 0,00 41,00 7,83 
        

Total sem hérnia hiatal 115 13,23 12,00 0,00 41,00 8,53 

 com hérnia hiatal 285 11,30 11,00 0,00 38,00 7,50 

 Total 400 11,85 11,00 0,00 41,00 7,85 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE Brasil (questões 1 a 10 e 12), segundo 
Tipo de refluxo e Presença de hérnia hiatal 

  N média mediana mínimo máximo 
desvio-
padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 13,60 11,00 1,00 38,00 9,65 

 com hérnia hiatal 148 13,97 14,00 0,00 42,00 8,24 

 Total 191 13,89 14,00 0,00 42,00 8,55 
        

refluxo não 
erosivo 

sem hérnia hiatal 72 16,19 15,00 1,00 46,00 8,78 

 com hérnia hiatal 137 12,31 12,00 0,00 36,00 7,99 

 Total 209 13,65 13,00 0,00 46,00 8,45 
        

Total sem hérnia hiatal 115 15,23 14,00 1,00 46,00 9,16 

 com hérnia hiatal 285 13,18 12,00 0,00 42,00 8,15 

 Total 400 13,77 13,00 0,00 46,00 8,49 
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Tabela 5. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE (questão 11), segundo Tipo de refluxo e 

Presença de hérnia hiatal, relativa à satisfação com a saúde atual 

  N média mediana mínimo máximo 
desvio-
padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 2,14 2,00 0,00 5,00 1,10 

 com hérnia hiatal 148 2,11 2,00 0,00 5,00 1,07 

 Total 191 2,12 2,00 0,00 5,00 1,08 
        

refluxo não erosivo sem hérnia hiatal 72 2,40 3,00 0,00 5,00 1,08 

 com hérnia hiatal 137 2,08 2,00 0,00 5,00 1,14 

 Total 209 2,19 2,00 0,00 5,00 1,13 
        

Total sem hérnia hiatal 115 2,30 2,00 0,00 5,00 1,09 

 com hérnia hiatal 285 2,10 2,00 0,00 5,00 1,10 

 Total 400 2,16 2,00 0,00 5,00 1,10 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Medidas-resumo do escore do QS-DRGE BRASIL (questão 12), segundo Tipo de 
refluxo e Presença de hérnia hiatal relativa à dor epigástrica. 

  N média mediana mínimo máximo 
desvio-
padrão 

refluxo erosivo sem hérnia hiatal 43 1,91 2,00 0,00 5,00 1,39 

 com hérnia hiatal 148 1,93 2,00 0,00 5,00 1,27 

 Total 191 1,92 2,00 0,00 5,00 1,30 
        

refluxo não 
erosivo 

sem hérnia hiatal 72 2,06 2,00 0,00 5,00 1,30 

 com hérnia hiatal 137 1,82 2,00 0,00 5,00 1,37 

 Total 209 1,90 2,00 0,00 5,00 1,34 
        

Total sem hérnia hiatal 115 2,00 2,00 0,00 5,00 1,33 

 com hérnia hiatal 285 1,88 2,00 0,00 5,00 1,32 

 Total 400 1,91 2,00 0,00 5,00 1,32 
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Tabela 7. Resultados das comparações dos escores para os Tipos de refluxos e a 
Presença de hérnia hiatal do QS-DRGE e QS-DRGE BRASIL revelando a interação 
utilizando o método de Tukey 

  QS-DRGE 
p 

QS-DRGE Brasil  
p 

Tipo de Refluxo Hérnia hiatal 0,024 0,026 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 8. Resultados das comparações dos escores para Tipos de refluxos do QS-
DRGE e QS-DRGE BRASIL revelando semelhança na qualidade de vida utilizando o 
método de Tukey 

 
 

 QS-DRGE 
p 

QS-DRGE 
Brasil 

p 

Erosivo sem hérnia hiatal = Erosivo com hérnia hiatal 0,994 0,994 

Erosivo sem hérnia hiatal = Não erosivo sem hérnia hiatal 0,363 0,382 

Erosivo sem hérnia hiatal = Não erosivo com hérnia hiatal 0,810 0,817 

Erosivo com hérnia hiatal = Não erosivo sem hérnia hiatal  0,242  0,257 

Erosivo com hérnia hiatal = Não erosivo com hérnia hiatal  0,330  0,345 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 9. Apresentam a queixa independente de ter ou não lesão erosiva, com prejuízo na 
qualidade de vida – DRGE-NE(H)  DRGE-E(H) 

DRGE-E DRGE-EH DRGE-NE DRGE-NEH 

18,60 

Não sinto dor na boca 

do estômago 19,59 

Não sinto dor na boca 

do estômago 18,06 

Não sinto dor na boca 

do estômago 26,28 

Não sinto dor na boca do 

estômago 

81,40 

Sente dor na boca do 
estômago 80,41 

Sente dor na boca do 
estômago 81,94 

Sente dor na boca do 
estômago 73,72 

Sente dor na boca do 
estômago 
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Anexo 3. Parecer do Comitê de Ética Institucional da Universidade Federal de 

São Paulo 
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Anexo 4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

MODELO APLICADO NO COMPUTADOR NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE 

 

 

______________________________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

1. NOME DO PACIENTE:..@nome.         Registro:  @codigo_paciente 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº :    SEXO:    .@sexo       DATA NASCIMENTO: .@dtnascimento       Idade: 

@idade    

ENDEREÇO: .@endereco  

BAIRRO:  @bairro CIDADE  @cidade        CEP:@cep           TELEFONE: DDD @telefone 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: .................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ............................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:....................................SEXO:  M(   )   F(   ) 

DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ..........................................................................................  Nº ................... APTO: ............................ 

BAIRRO: .............................................................................. CIDADE: .................................................................... 

CEP: ........................................... TELEFONE: DDD (............)................................................................................ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A qualidade de vida na doença 

do refluxo gastroesofágico: Comparação entre os grupos não erosivo e erosivo”. 

O objetivo deste estudo é o de analisar a qualidade de vida nos portadores de doença  do 

refluxo gastroesofágico, já que atualmente não se indica o tratamento cirúrgico para aqueles que não 

apresentam lesões erosivas, hérnia hiatal ou resultado comprovado em pHmetria esofágica de 24 h 

(exame realizado para comprovar casos duvidosos). A doença  do refluxo gastroesofágico erosivo e 

não erosivo tem o mesmo mecanismo na produção dos sintomas e acredita-se que aqueles que não 

têm erosões sofrem tanto quanto os que têm erosões, que são pequenos ferimentos. 

Nesta pesquisa será utilizada uma técnica através da resposta de 2 (dois) questionários, que 

depois de analisados poderão fornecer as informações necessárias para esta pesquisa. 

Nenhuma informação será capaz de identificar você dentro desta pesquisa, pois a privacidade 

e confidencialidade serão totalmente controladas pelo pesquisador.  

Os prontuários médicos e exames realizados serão também controlados pelo pesquisador. 

O benefício direto para você será o de ter a oportunidade de suas respostas serem 

analisadas por diversos pesquisadores e médicos com o objetivo de entender melhor a sua doença.  

Além disso, esta pesquisa trará benefícios para futuros pacientes e possivelmente até para você se 

for portador da doença não erosiva. Outro benefício será o de informar a outros médicos e 

pesquisadores os resultados encontrados, para que possam reavaliar a terapia e oferecer ao paciente 

portador de doença do refluxo gastroesofágico não erosivo a possibilidade de tratamento cirúrgico 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao pesquisador, Dr. Paulo Roméro Maciel, no 

Centro de Cirurgia e Endoscopia Paulo Maciel, na Rua Rodrigues de Abreu, 203-B, Bairro Maurício 

de Nassau, Caruaru – PE, Tel. 81 3722-5566, e-mail ccepm@maciel.med.br para esclarecimentos ou 

dúvidas eventuais.  

Você tem a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo. Você não terá nenhum gasto financeiro por participar deste estudo. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pela pesquisa, você terá direito às indenizações 

legalmente estabelecidas. 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

 

Riscos --  Esta pesquisa não oferece risco físico aos pacientes, já que será realizada apenas 

coleta de dados através da aplicação de questionários. Entretanto, pode apresentar risco moral caso 

as informações sejam divulgadas de forma indevida, por exemplo, não respeitando a privacidade dos 

pacientes. 

Não existe risco de quebra de confidencialidade ou privacidade neste estudo, haja vista 

serem os questionários avaliados somente pelo pesquisador que, logo após os dados serem 

coletados, os armazenará em computador do Centro de Cirurgia e Endoscopia Paulo Maciel, com 

senha de acesso. 
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Eu, (nome do(a) paciente), discuti com os médicos envolvidos nesta pesquisa sobre a minha 

decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, riscos, garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o processo, sem penalidades ou prejuízo. 

 

______________________________ 

Paciente voluntário 

Data:@data 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

responsável legal pelo paciente menor acima descriminado, discuti com os médicos envolvidos nesta 

pesquisa sobre a nossa decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para nós quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, riscos, garantias de confidencialidade e 

de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que nossa participação é isenta de despesas 

ou pagamentos à clinica ou ao pesquisador. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o processo, sem 

penalidades ou prejuízo. 

 
__________________________________ 

Responsável legal pelo paciente voluntário 

Data:@data 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

voluntário para a participação neste estudo. 

 

________________________________ 

Dr. Paulo Romero Maciel – Cremepe 7122  

Pesquisador responsável 

 

INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, 

PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 
Dr. Paulo Roméro Maciel 
Rua: Rua Rodrigues de Abreu 203 - B   Maurício de Nassau 
Caruaru  -  PE               Cep: 55.012-700        Tel/Fax: 081 3722 5566 
e-mail: ccepm@maciel.med.br <mailto:ccepm@maciel.med.br> 
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Anexo 5. Formulários 

 

1. Formulário de coleta de dados 

 1.   Não foi realizado 

 2.  Foi preenchido parcialmente 

 3.  Foi preenchido completamente 

 

 

 

2. Nome do pesquisador 

P A U L O  R O M E R O  M A C I E L           

 

 

 

3. Data de preenchimento 

     /   / 2 0 0 7                  

 

 

 

4. Hora do preenchimento 

     h   m i n                    

 

 

 

Numero do Prontuário:  

      

5. Nome do sujeito da pesquisa                                                    

 1.                           

                           

 2.  Não sei 

 3.   Não desejo responder 
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6. Sexo 

 1.   Feminino 

 2.  Masculino 

 3.  Não sei 

 4.   Não desejo responder 

 

 

7. Data de nascimento 

 1.    /   / 1 9                  

 2.  Não sei 

 3.  Não desejo responder 
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SF-36 PESQUISA EM SAÚDE 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e também se você é capaz de fazer 

suas atividades de vida diária. Responda a cada questão marcando a resposta como 

indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor, tente responder 

o melhor que puder. 

 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: 

(circule um número em cada linha) 

 

 Excelente  ............................................................................................................. 1 

 Muito boa ............................................................................................................. 2 

 Boa ............................................................................................................. 3 

 Ruim ............................................................................................................. 4 

 Muito ruim ............................................................................................................. 5 

 

 

2. Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora?  

(circule um número em cada linha) 

 

 Muito melhor agora do que há um ano  .................................................................. 1 

 Um pouco melhor agora do que há um ano  .................................................................. 2 

 Quase a mesma de um ano atrás  .................................................................. 3 

 Um pouco pior agora do que há um ano  .................................................................. 4 

 Muito pior agora do que há um ano  .................................................................. 5 
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3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer 

essas atividades? Neste caso, quanto? 

(circule um número em cada linha) 
 

Atividades Sim 

Dificulta 
muito 

Sim 

Dificulta um 
pouco 

Não. 

Não dificulta 
de modo 

algum 

a) Atividades vigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como correr, levantar objetos 
pesados, participar de esportes árduos 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma 
mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, 
varrer a casa 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de um quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como 

consequência de sua saúde física? 

(circule uma em cada linha) 
 

 Sim Não 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo em que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 
atividades? 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 
(p.ex.: necessitou de um esforço extra)? 

1 2 
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5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de 

algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

(circule uma em cada linha) 

 

 1 Sim 2 Não 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo em que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não trabalhou ou não fez quaisquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz? 

1 2 

 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais, em relação a 

família, vizinhos, amigos ou em grupo? 

(circule um número em cada linha) 

 De forma nenhuma  ............................................................................................. 1 

 Ligeiramente  ............................................................................................. 2 

 Moderadamente  ............................................................................................. 3 

 Bastante  ............................................................................................. 4 

 Extremamente  ............................................................................................. 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

(circule um número em cada linha) 

 

 Nenhuma ......................................................................................................... 1 

 Muito leve ......................................................................................................... 2 

 Leve ......................................................................................................... 3 

 Moderada ......................................................................................................... 4 

 Grave ......................................................................................................... 5 

 Muito grave ......................................................................................................... 6 
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8. Durante as últimas 4 semanas, quando a dor interferiu com o seu trabalho 

normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa como dentro de casa)? 

(circule um número em cada linha) 
 

 De maneira alguma ............................................................................................ 1 

 Um pouco ............................................................................................ 2 

 Moderadamente ............................................................................................ 3 

 Bastante ............................................................................................ 4 

 Extremamente ............................................................................................ 5 

 
9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 

com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma 

resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente. Em relação às 

últimas 4 semanas, 

(circule um número para cada linha) 
 

 Todo o 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem se 
sentido cheio de vigor, cheio de 
vontade, cheio de força? 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se 
sentido tão deprimido que nada 
pode animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se 
sentido calmo ou tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se 
sentido com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se 
sentido desanimado e abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se 
sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se 
sentido cansado? 

1 2 3 4 5 6 
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como 

visitar amigos, parentes, etc.)? 

(circule um número em cada linha) 

 

 Todo o tempo 
................................................................................... 1 

 A maior parte do tempo ................................................................................... 2 

 Alguma parte do tempo ................................................................................... 3 

 Uma pequena parte do tempo ................................................................................... 4 

 Nenhuma parte do tempo ................................................................................... 5 

 

 

11. Quanto verdadeira ou falsa é cada uma das afirmações para você? 

(circule um numero em cada linha) 
 

 Definitivamente 
verdadeira 

A maioria 
das vezes 
verdadeira 

Não sei A maioria 
das vezes 

falsa 

Definitivamente 
falsa 

a) Eu costumo adoecer um 
pouco mais facilmente que 
as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável quanto 
qualquer pessoa que eu 
conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde 
vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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Anexo 6. Questionário de sintomas na doença do refluxo gastroesofágico 

(QS-DRGE) 

Escore do QS-DRGE 

Fornari, F.; Gruber, A.C.; Lopes, A.B.; Cecchetti, D.; Barros, S.G.S. Questionário 

de sintomas na doença do refluxo gastroesofágico 

Nome do sujeito da pesquisa                              Número do registro: 

                                       

Perguntas sobre os sintomas            (circule um número para cada questão) 

 

  

Não sinto 

Sinto mas 

não 
incomoda 

Sinto e me 
incomoda, 

mas não 
todos os 

dias 

Sinto e me 
incomoda 

todos os 
dias 

Sinto e isto 
atrapalha o 

que eu 
faço 

Sinto e os 
sintomas 

não me 
deixam 

fazer nada 

1 
Quanto o incomoda a 
sua azia? 

0 1 2 3 4 5 

2 
Sente azia quando está 
deitado? 

0 1 2 3 4 5 

3 
Sente azia quando está 
em pé? 

0 1 2 3 4 5 

4 
Sente azia após as 
refeições? 

0 1 2 3 4 5 

5 
A azia altera seus 
hábitos de alimentação? 

0 1 2 3 4 5 

6 
A azia acorda você 
durante o sono? 

0 1 2 3 4 5 

7 
Você sente dificuldade 
para engolir? 

0 1 2 3 4 5 

8 
Você sente dor ao 
engolir? 

0 1 2 3 4 5 

9 
Se você precisa tomar 
remédios, isto atrapalha 
o seu dia-a-dia? 

0 1 2 3 4 5 

10 
Volta líquido ou 
alimento do estômago 
em direção à boca? 

0 1 2 3 4 5 

11 
Qual o grau de 
satisfação com a sua 
situação atual? 

0 
Muito 

satisfeito 

1 
satisfeito 

2 
neutro 

3 
insatisfeito 

4 
Muito 

insatisfeito 

5 
Incapacitado 

12 Você sente dor na 
“boca do estômago?” 

0 1 2 3 4 5 

 

 


