
Método______________________________________________________________35 
 

 

3.2.2 Soluções Nutritivas 

 

A solução utilizada no experimento foi preparada com água bidestilada 

deionizada, passada pelo sistema de filtração da Millipore com o pH acertado para 7,4 

com 1 M de NaOH ou 1 M HCl. 

 

3.2.2.1 Concentração dos componentes em mM:  

 

A)  Solução salina fisiológica : A solução era composta de, em mM, 116,6 NaCl, 

21,9 NaHCO3, 1,2 NaH2PO4, 3,4 KCL, 2,5 CaCl2, 5,4 glicose e 1,2 MgCl. A 

mistura foi equilibrada com uma mistura gasosa contendo 95% de O2, 5% de 

CO2 numa temperatura de 37°C e pH de 7,4. 

 

3.3 Análise estatística 

 

 Para a comparação das médias de alterações que ocorreram nos grupos A, B e 

C, utilizamos os teste de Kolmogorov-Smirnov , Anova, Levene, Games Howell.   

 

 Para a comparação das amostras nas cobaias antes e após o estimulo com 

ácido ursodesoxicólico, foi utilizado o teste t de Student pareado. 

 
 Os dados foram considerados significativos estatisticamente, quando o erro 

alfa era menor que 5%, p< 0,05. 

 
 Os dados foram analizados através do programa estatístico SPSS® versão 17.0 
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3.4 Fluxograma da pesquisa 
 



 
 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Cálculo do tamanho da amostra 

 

Por falta de estudos semelhantes na literatura, utilizamos como parâmetro para o 

cálculo da amostra ideal, os resultados obtidos no projeto piloto. 

 

Sendo o desenho de nosso estudo, experimental, obtivemos uma média 

experimental antes e outra média experimental após os grupos terem recebido o 

estímulo externo (banho com ácido ursodesoxicólico e solução fisiológica). O estudo foi 

pareado. 

 

Efetuou-se o dimensionamento das amostras com o emprego da fórmula: 
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Neste estudo, foram consideradas as seguintes estimativas: 

2
d = 0, 048196 

 = 0, 3549 

E ainda erro tipo I = 0,05 ( 2z = 1,96) e poder = 0,80 ( 1z = 0,84) 

Então, obtivemos n = 6 (em cada grupo) 
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4.2 Análise dos resultados 
 

4.2.1 Avaliação da amplitude contrátil dos grupos A, B e C 

 

As tabelas 01 e 02 demonstram os resultados das avaliações da amplitude 

contrátil nos grupos A, B e C nos momentos pré e pós incubação com ácido 

ursodesoxicólico (grupos A e B) e solução salina (grupo C). 

 
Tabela 01 - Resultados da avaliação da amplitude contrátil nos grupos A , B e C (Pré) 

Grupo A      

Cobaia 01 Cobaia 02 Cobaia 03 Cobaia 04 Cobaia 05 Cobaia 06 

0,768 1,020 1,050 0,974 2,506 0,336 

0,420 1,435 0,100 1,714 2,149 1,690 

0,408 1,092 0,250 0,954 2,958 1,661 

0,738 1,902 0,500 1,804 2,948 1,677 

0,486 2,256 0,650 1,662 1,658 1,800 

Grupo B      

Cobaia 01 Cobaia 02 Cobaia 03 Cobaia 04 Cobaia 05 Cobaia 06 

0,434 0,166 0,272 0,174 0,074 0,342 

0,416 0,282 0,230 0,252 0,120 0,556 

0,310 0,224 0,170 0,236 0,238 0,356 

0,324 0,306 0,215 0,220 0,538 0,264 

0,731 0,224 0,606 0,256 ... ... 

Grupo C      

Cobaia 01 Cobaia 02 Cobaia 03 Cobaia 04 Cobaia 05 Cobaia 06 

1,038 2,066 1,760 1,938 0,934 2,416 

0,698 1,880 1,440 1,100 1,704 3,149 

1,164 2,406 1,320 0,648 1,078 3,988 

1,680 2,464 0,980 1,068 0,926 3,938 

2,836 1,267 ... 0,581 0,894 3,008 

Valores em gramas 
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Tabela 02 - Resultados da avaliação da amplitude contrátil nos grupos A , B e C (Pós) 
Grupo A      

Cobaia 01 Cobaia 02 Cobaia 03 Cobaia 04 Cobaia 05 Cobaia 06 

0,274 0,870 0,142 1,226 0,768 0,600 

1,002 2,340 0,292 0,586 1,005 0,760 

0,136 0,890 0,111 0,254 0,736 0,648 

0,404 1,790 0,364 0,353 1,136 0,850 

0,530 0,300 0,108 1,264 1,224 0,307 

Grupo B      

Cobaia 01 Cobaia 02 Cobaia 03 Cobaia 04 Cobaia 05 Cobaia 06 

0,182 0,312 0,086 0,286 0,108 0,200 

0,146 0,130 0,806 0,332 0,148 0,100 

0,235 0,182 0,205 0,276 0,202 0,472 

0,132 0,146 0,673 0,322 0,250 0,170 

0,318 0,534 0,350 0,318 0,296 0,414 

Grupo C      

Cobaia 01 Cobaia 02 Cobaia 03 Cobaia 04 Cobaia 05 Cobaia 06 

2,184 1,512 1,188 0,550 2,916 1,886 

1,164 1,474 1,332 0,781 1,132 2,148 

1,450 1,257 1,090 0,494 0,870 1,792 

0,765 1,296 2,890 0,536 0,662 2,100 

1,394 2,260 ... 0,846 0,621 1,748 

Valores em gramas 

 
 

4.2.2 Análise descritiva 

 

As medidas descritivas (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) da 

variável amplitude de contração, segundo os diversos grupos, nos momentos Pré e 

Pós, estão apresentadas na tabela 03. 
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Tabela 03 - Medidas descritivas da variável amplitude de contração, segundo 
grupo, nos dois momentos (Pré e Pós) 

GRUPOS TEMPO MÉDIA D.PADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

Grupo A 
(Com mucosa) 

Pré 1,319 0,716 1,428 0,510 2,444 

Pós 0,709 0,366 0,685 0,203 1,238 

 

Grupo B 
(Sem mucosa) 

Pré 0,306 0,088 0,271 0,228 0,443 

Pós 0,278 0,083 0,266 0,201 0,424 

 

Grupo C 
(Controle) 

Pré 1,795 0,924 1,483 1,067 3,300 

Pós 1,353 0,475 1,391 0,641 1,935 

Valores em gramas 
 

4.2.3 Teste de aderência à normalidade 

 

De acordo com os resultados do teste Kolmogorov-Smirnov apresentados na 

tabela 4, a variável amplitude de contração segue distribuição normal nos três grupos 

(valor-p >0,05) nos dois momentos (pré e pós).  

 

Tabela 04 - Teste de normalidade para a variável amplitude de contração, 
segundo grupo, nos dois momentos (Pré e pós) 

Tempo Grupo 
Kolmogorov-Smirnov 

Estatística Valor-p 

Pré 

Grupo A 0,224 0,200 

Grupo B 0,261 0,200 

Grupo C 0,232 0,200 

Pós 
Grupo A O,137 0,200 

Grupo B 0,200 0,200 

Grupo C 0,206 0,200 
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4.2.4 Resultados da comparação entre grupos (Pré) 

 

A tabela 05 apresenta o resultado da análise de variância (Anova) que comparou 

as médias da variável dependente entre os três grupos (PRÉ), através da estatística F. 

Observa-se que existe diferença significante (valor-p = 0, 006). 

 

Tabela 05 - Resultado da análise de variância (Anova) que comparou as médias 
da variável dependente entre os três grupos (PRÉ)  

Fonte de variação SQ gl MQ F Valor-p 

Entre grupos 6,50 2 3,24 

7,55 0,006 Intragrupos 6,02 15 0,43 

Total 12,52 17  

Legenda: 
SQ = Soma dos Quadrados 
gl = grau de liberdade 
MQ = Média dos Quadrados 
F = estatística do teste 
 

Para identificarmos onde estão situadas as diferenças, foram realizadas múltiplas 

comparações entre os três grupos. 

Os resultados das múltiplas comparações estão apresentados na tabela 06 onde 

se observa diferença estatisticamente significante entre as médias dos grupos A e B 

(valor-p = 0,039) e dos grupos B e C (valor-p = 0,048). 

 
Tabela 06 - Resultados das múltiplas comparações entre as médias dos grupos 

A, B e C  

Games-

Howell 

Grupos comparados Média da diferença Erro padrão Valor-p 

Grupo A 
Grupo B 1, 013 0, 294 0, 039 

Grupo C -0, 476 0, 506 0, 633 

Grupo B Grupo C -1, 489 0, 506 0, 048 
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4.2.5 Resultados da comparação entre grupos (Pós) 

 

A tabela 07 apresenta o resultado da análise de variância (Anova) que compara 

as médias da variável dependente entre os três grupos (PÓS), através da estatística F. 

Observa-se que existe diferença significativa (valor-p = 0,00). 

 

Tabela 07 - Resultado da análise de variância (Anova) com as médias da variável 
dependente entre os três grupos (PÓS)  

Fonte de variação SQ gl MQ F Valor-p 

Entre grupos 3,17 2 1,58 

13,80 0,000 Intragrupos 1,61 15 0,12 

Total 4,78 17  

Legenda: 
SQ = Soma dos Quadrados 
gl = Grau de Liberdade 
MQ = Média dos Quadrados 
F = Estatística do Teste 
 
 

4.2.6 Resultados das comparações intragrupos 
 

Para comparar as médias da variável amplitude de contração entre os dois 

momentos, foi utilizado o teste t pareado (para cada grupo), cujos resultados estão 

apresentados na tabela 08, onde se observam as médias das diferenças, seus 

respectivos desvios padrão, a estatística do teste t e valor-p. 

 

Tabela 08 - Teste t pareado (para cada grupo) onde se observam as médias das 
diferenças, seus respectivos desvios padrão, a estatística do teste t e valor-p. 

GRUPOS 
Média da diferença 

(Pré – Pós) 
Desvio padrão 
da diferença 

T gl Valor-p 

Grupo A 0,610 0,497 3,010 5 0,030 

Grupo B 0,028 0,133 0,508 5 0,633 

Grupo C 0,441 0,571 1,728 5 0,159 

Legenda: 
t = teste t de Student 
T=estatistica do teste 
gl = grau de liberdade 
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 Verificou-se que: 

 GRUPO A: Observa-se diferença significativa na variável amplitude de contração 

nos dois momentos avaliados (valor-p = 0,03); 

 GRUPO B: Não foi observada diferença significativa (valor-p =0,633) na variável 

amplitude de contração nos dois momentos avaliados (pré e pós); 

 GRUPO C: Não foi observada diferença significativa (valor-p = 0,159) na variável 

amplitude de contração nos dois momentos avaliados (pré e pós). 

 

4.2.6.1 Gráfico resumo das comparações intragrupos 
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Figura 16 – Gráfico do teste de normalidade para a variável amplitude de contração, segundo grupo 

  



 
 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Estratégia de pesquisa e critérios de seleção de trabalhos 

 

Pesquisou-se, via Internet, artigos de revisão, consensos, "guidelines" e revisões 

sistemáticas de literatura com meta-análise, publicados nos últimos anos, nas 

seguintes bases de dados: Central de Registro de Estudos Controlados da Cochrane 

Library, Pubmed, Lilacs e Scielo. Dentre muitos trabalhos encontrados, foram 

selecionados revisões sistemáticas de literatura com meta-análise, revisões de 

literatura com critérios de inclusão bem definidos, "guidelines" e publicações de 

consensos, que abordassem os tópicos propostos para a revisão bibliográfica e 

discussão. Vale salientar que, como se observa nas referências bibliográficas, não 

foram consideradas apenas as publicações encontradas na referida pesquisa; outras 

publicações relevantes, algumas históricas, foram consideradas. 

 

5.2 Metodologia 

 

O objetivo deste estudo foi investigar o papel de um dos componentes da bile 

(ácido ursodesoxicólico) na patogênese das alterações na amplitude de contração 

esofagiana. 

 

A fim de demonstrar o papel do ácido ursodesoxicólico nas alterações motoras 

dos tecidos musculares esofagianos, utilizamos um modelo experimental com cobaias. 

 

O modelo experimental mais frequentemente utilizado em motilidade esofagiana é 

o Opossum, por ter seu esôfago constituído por musculatura lisa e esquelética, 

assemelhando-se ao esôfago humano, porém tornaria o estudo dispendioso e de difícil 

realização. 
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A cobaia, por sua vez, oferece vantagens como modelo experimental em 

pesquisa, pois é dócil, de fácil manuseio, ocupa pouco espaço, permite a obtenção de 

uma amostra do esôfago uniforme e de fácil dissecção.  

 

A fim de avaliarmos a exequibilidade de nosso estudo e familiarizarmos com a 

anatomia e técnicas de dissecção, realizamos um estudo piloto com quatro cobaias. 

Esse projeto piloto também nos serviu para o cálculo do tamanho ideal da amostra, 

uma vez que não dispúnhamos de trabalhos semelhantes na literatura. 

 

O nosso estudo é caracterizado como experimental agudo, sendo o esôfago 

removido imediatamente após o sacrifício das cobaias.  

 

Apesar de serem utilizadas como padrão de anestesia em animais de pequeno 

porte, nem a cetamina ou xilazina foram utilizadas em nosso estudo, pela associação 

de efeitos de relaxamento muscular.(127) 

 

Utilizamos o método do traumatismo raquimedular e posterior esgorjamento para 

sacrifício das cobaias. 

 

Em estudos com o objetivo de análise contrátil de segmentos do trato digestório, o 

emprego de câmaras de perfusão de órgãos, assim como o uso do método de análise 

computadorizado são de praxe e amplamente empregados no laboratório de Biofísica 

da UNIFESP.(128) 

 

Os espécimes de esôfago de cobaias foram mantidos em constante aeração de ar 

ambiente com a tensão basal de estiramento de 1 g, esperando-se um período de uma 

hora para a sua estabilização após a montagem, período necessário para que os 

espécimes readquirissem suas propriedades basais de força tênsil.(122)  

 

Para verificar a vitalidade e manutenção da contratilidade dos espécimes, após o 

sacrifício das cobaias e a manipulação inicial com a dissecção e ressecção, eles foram 

estimulados com 40mM de KCl. 
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Lino et al.(126) demonstram a presença de receptores muscarínicos tipo M2 eM3 

em esôfago de cobaias. 

 

Os mecanismos colinérgicos são responsáveis pela contração esofagiana em 

resposta à deglutição e a estímulos elétricos. Após indução de esofagite experimental, 

por infusões sucessivas de ácido na mucosa esofagiana, a resposta contrátil à 

deglutição assim como a estímulos elétricos, está reduzida, porém a contração em 

resposta à acetilcolina não é afetada, sugerindo que os mecanismos colinérgicos são 

afetados pela esofagite, entretanto os mecanismos miogênicos não o são.(122)  

 

Dessa forma, optamos pelo uso do KCl por sua ação despolarizante sobre a 

musculatura esofagiana, pelo baixo custo, efetividade e fácil manuseio.  

 

Foram realizados cinco estímulos com intervalo de cinco minutos, para que 

ocorresse a repolarização da membrana, como nos trabalhos realizados por Cao et 

al.(122)  

 

Em humanos, as espécies mais abundantes são os ácidos biliares primários 

cólico e quenodesoxicólico que são conjugados com taurina ou glicina na proporção de 

1:3 formando, ao nível intestinal, pela ação de bactérias, os ácidos biliares secundários, 

ácido desoxicólico e ácido litocólico, respectivamente e terciários.(129)  

 

Inicialmente, em nosso projeto piloto, cogitamos o uso de bile humana de 

cadáveres, porém face às dificuldades de armazenamento e diferenças na composição 

de seus constituintes, optamos pela utilização de um de seus componentes, de fácil 

aquisição e padronização.  

 

O ácido ursodesoxicólico, atualmente utilizado no tratamento de doenças 

hepáticas colestáticas, também está presente no contingente de ácidos biliares da 

espécie humana.(130-131) 

 

Os ácidos biliares podem penetrar nas células da mucosa, quando estão em sua 

forma  lipofílica. Isso   ocorre  em um intervalo de pH  de  2-5  para  os  ácidos  biliares  
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conjugados e em pH neutro para os ácidos biliares não conjugados. Essa pH-

dependência também influencia a precipitação dos ácidos. Ácidos biliares conjugados, 

quando precipitados, se tornam inofensivos, em um pH inferior a 1,5. Os ácidos biliares 

não conjugados se precipitam em um pH abaixo de 3-4, razão pela qual julgamos 

também oportuno o uso do ácido ursodesoxicólico, ácido biliar conjugado, terciário,que 

só se precipita em pH muito baixo para tornar-se inativo. 

 

Em diferentes modelos animais, os ácidos biliares demonstraram ser capazes de 

causar danos irreversíveis ao epitélio, após algumas horas de exposição nas 

concentrações de 1-10 mmol/l(54,56,64) e após 5-8 dias à exposição a concentrações de 

100-200 µmol/l.(65-66) Em nosso estudo, optamos por utilizar a concentração de 100 

µmol/l com banhos de 01 hora a fim de se evitar danos aos espécimes. 

 

Então, optamos pelo uso do ácido ursodesoxicólico, componente da bile, pela 

facilidade de sua obtenção comercial, a fim de testar sua ação sobre a motilidade 

esofagiana de cobaias.  

 

Apesar de ter efeitos benéficos descritos ao nível dos hepatócitos, em nosso 

estudo, observamos que esse ácido, uma vez em contato com a mucosa esofagiana 

íntegra, induziu a uma diminuição da amplitude contrátil muscular esofagiana. 

Entretanto, quando a musculatura esofagiana, desnuda de mucosa (Grupo B), foi 

exposta ao ácido ursodesoxicólico, também se observou uma diminuição da resposta 

contrátil no período Pós, porém sem significância estatística (p=0,633). Essa 

diminuição de resposta, provavelmente, esta relacionada ao tempo de exposição do 

espécime na câmara de perfusão. 

 

5.3 Doença do refluxo gastroesofagiano e dismotilidade esofagiana 

 

A DRGE é uma das manifestações mais frequentes que acometem o homem, 

sendo considerada hoje a doença mais prevalente do tubo digestivo. Entretanto, 

estabelecer a sua real incidência, torna-se praticamente impossível, já que a grande 

maioria dos indivíduos que sofre de sintomas decorrentes do refluxo não procura 

assistência médica.  
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Estima-se que a pirose consequente ao RGE ocorra pelo menos uma vez por mês 

em 45% da população ocidental, e 5 a 10% desses indivíduos fazem referência diária 

ao sintoma. 

 

No Brasil, dados obtidos em 2002, com 14.000 indivíduos de 22 cidades 

brasileiras, revelaram que 12 % da população sofrem de pirose e 7,3% de DRGE.(27)  

 

Apesar de não ser causa direta de óbito, a DRGE é considerada uma doença 

crônica, comprometendo sobremaneira a qualidade de vida do indivíduo, sendo que 

algumas publicações demonstram que pacientes com esofagite de refluxo têm uma 

qualidade de vida pior que ulcerosos duodenais, hipertensos não tratados e anginosos. 

 

Alterações motoras esofagianas podem estar presentes em pacientes com DRGE 

nas suas diversas formas de apresentação. 

 

Embora a DRGE seja considerada uma doença ácido-péptica, ela pode ser vista 

como causa ou consequência de um distúrbio global motor do esôfago, onde se 

observa uma ineficiência da barreira antirrefluxo ao nível da junção esofagogástrica e 

dismotilidade do corpo esofagiano. Essa barreira é constituída por componentes 

anatômicos e fisiológicos que atuam sinergicamente para evitar que o suco gástrico e o 

conteúdo duodenal refluam para o esôfago, mantendo a integridade da mucosa 

esofágica. 

 

Ainda que a fisiopatologia da DRGE seja multifatorial, ela é basicamente 

decorrente da falência do EEI e do diafragma crural em prevenir a passagem retrógada 

do conteúdo gástrico e duodenal para o esôfago. 

 

O EIE é o mais importante componente do mecanismo antirrefluxo; trata-se de 

musculatura lisa especial, capaz de manter uma pressão mais elevada do que a 

intragástrica, relaxando quando a deglutição origina uma onda peristáltica e contraindo-

se assim que a onda passa.  

 

Outro fator de proteção da mucosa do esôfago contra o material refluído é o 

clareamento esofágico, que desloca para o estômago novamente o material refluído 
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diretamente dependente da motilidade esofagiana. Além dele, a saliva é fator adicional 

de proteção da mucosa, já que seu teor de bicarbonato e proteínas tamponantes 

neutraliza o pequeno resíduo ácido que permanece após a ocorrência do movimento 

peristaltico, fazendo, de certa maneira, verdadeira lavagem do suco ácido/não ácido 

residual, neutralizando-o e impelindo-o de volta para o estômago.(132)  

 

A esofagite, há alguns anos, tem sido frequentemente associada com 

dismotilidade esofagiana.(133-134)  

 

O RGE tem sido implicado no aparecimento de dismotilidade esofagiana, nos 

últimos anos, face aos diversos métodos disponíveis para sua aferição, entretanto, o 

papel do refluxo não ácido, potencial fator determinante da dismotilidade esofagiana, 

ainda permanece não bem esclarecido. 

 

Estudos de motilidade esofagiana em pacientes com esofagite erosiva e não 

erosiva não mostraram significância na diminuição da pressão do EEI, por outro lado, 

há um aumento significativo nos parâmetros de refluxo ácido e não ácido em pacientes 

com esofagite erosiva, quando comparados com pacientes que apresentavam 

esofagite não erosiva.(135) 

 

Uma importante diferenciação deve ser feita entre os distúrbios de motilidade 

primários esofagianos (espasmo esofagiano difuso e esôfago em quebra nozes) e os 

secundários ao RGE, sendo que Herbella et al.(136) nos demonstram a importância da 

realização da pHmetria de 24 horas na suspeita clínica de desordens motoras 

esofagianas, para que a correta terapêutica possa ser instituída. 

 

Muito se tem estudado acerca das reais causas de dismotilidade esofagiana ao 

longo dos anos, fazendo com que verdades do passado possam se tornar absurdos 

nos dias atuais. 

Em 1993, Timmer(137) demonstrou não existir nenhuma diferença na motilidade 

esofagiana de controles e pacientes portadores de esofagite, provavelmente pelo fato 

de ter analisado os pacientes por um curto período de 02 minutos, seguidos da 

acidificação do esôfago, não considerando que a maioria dos episódios de contração 

ocorreria entre os períodos de refluxo. 
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Estudos na literatura, que versam sobre a importância do refluxo na gênese da 

dismotilidade, com análise univariada, têm demonstrado a importância do refluxo ácido 

na propagação de contrações esofagianas completas. Entretanto, estudos com análise 

multivariada descrevem que somente a bilirrubina, marcador do refluxo não ácido no 

esôfago, tem influência na efetividade da contração peristáltica.(138) 

 

Apesar de existirem boas razões na literatura para a associação do refluxo não 

ácido à dismotilidade esofagiana, este estudo é, à luz do conhecimento atual, o 

primeiro a examinar experimentalmente os efeitos de um dos componentes da bile, o 

ácido ursodesoxicólico, na motilidade esofagiana de cobaias. 

 

E, realmente, nosso estudo sugere haver alterações na motilidade esofágica 

exposta a um dos componentes da bile, o ácido ursodesoxicólico. 

 

Nossos resultados evidenciaram uma diminuição da amplitude de contração, 

estatisticamente significativa, após imersão do esôfago de cobaias em ácido 

ursodesoxicólico (grupo A), revelando-nos os efeitos de um dos componentes da bile 

(ácido ursodesoxicólico) na redução da amplitude contrátil esofagiana (dismotilidade), 

de acordo com os demais artigos na literatura que comprovaram o papel do refluido 

nas alterações motoras esofagianas.(133-134) 

 

 

5.4 Papel da bile 

 

Tradicionalmente tem-se que o refluxo ácido é o agente que causa refluxo 

primário desencadeando os sintomas e lesão da mucosa esofágica associada à DRGE. 

No entanto, essa afirmativa nem sempre pode explicar observações clínicas comuns, 

como a baixa correlação entre sintomas e lesões na mucosa e a falta de melhora dos 

sintomas clínicos em pacientes que recebem terapia ácido supressiva, aparentemente 

adequada.(139-140) 

O refluxo duodenogastresofágico (RDGE) é definido como a regurgitação do 

conteúdo duodenal através do piloro e estômago, com posterior refluxo para o 

esôfago.(141)  
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Nesse sentido, o papel do RDGE na patogênese da DRGE apresenta-se como 

uma área de pesquisa bastante interessante. 

 

A relação entre RDGE e o desenvolvimento da DRGE é controversa, 

especialmente o papel do RDGE simples, sem diagnóstico de refluxo ácido. Talvez a 

explicação para isso possa estar no fato de que a quantificação do RDGE, 

tradicionalmente, tem sido problemática.  

 

Estudos que versam sobre a presença de bile no esôfago, sempre demonstram 

seus efeitos adversos, muitas vezes como fator adjuvante à presença do ácido. 

 

 Refluxo ácido combinado com refluxo biliar é mais nocivo para o esôfago do que 

o refluxo ácido sozinho.(142) Alguns estudos têm demonstrado que a bile e o ácido 

gástrico têm uma ação sinérgica em causar danos à membrana mucosa esofágica.(8,114) 

 

Cuomo et al. consideraram que a mistura de ambos, refluxo ácido e refluxo 

duodenal, foram frequentemente encontrados em grupo de pacientes com queixa de 

refluxo e os sintomas decorrentes da exposição ao refluxo aumentaram 

proporcionalmente com a gravidade da esofagite.(143) 

 

Kauer et al.(114) verificaram que pacientes com estágios mais avançados da 

doença do refluxo apresentam maior exposição à bile. Nesse estudo quase todos os 

pacientes com EB tinham refluxo não ácido, metade dos pacientes com esofagite 

erosiva tinha refluxo duodenogastroesofagiano e apenas alguns indivíduos normais 

apresentavam bile detectável no esôfago. Estudos de aspiração esofagiana 

encontraram níveis de ácidos biliares em concentração suficiente para causar danos na 

mucosa de pacientes com esofagite.(106,109) Também foram encontrados ácidos biliares 

secundários em pacientes com doença avançada, o que seria pouco esperado, uma 

vez que esta transformação exige a presença de bactérias intestinais que, 

normalmente, estão ausentes do estômago e duodeno. No entanto, um 

supercrescimento bacteriano do estômago pode ocorrer após o tratamento com 

inibidores da bomba de prótons.(144) A capacidade de conversão dos ácidos biliares do 

Helicobacter pylori é desconhecida, mas pode ser apresentada como uma possível 

explicação.  
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Lin et al. constataram que o refluxo biliar desempenha um papel importante na 

lesão da mucosa esofágica de pacientes com DRGE, portanto, deve ser dada maior 

atenção ao diagnóstico de RDGE, quando se lida com a DRGE.(142) 

 

Dixon et al.(145) mostraram que a bile, como parte do RDGE, pode ter um papel na 

produção de metaplasia intestinal no esôfago, enquanto Champion et al.,(146) 

concluiram que tanto o refluxo ácido assim como o RNA estão, significativamente, 

presentes em pacientes com EB . 

 

Alguns estudos demonstram claramente que pacientes portadores de EB 

apresentam maior intensidade de RNA do que pacientes portadores de DRGE com ou 

sem esofagite (ausência de mucosa de Barrett).(114,147) 

 

Geralmente, ER desenvolve-se em condições mistas, mas RDGE pode ocorrer na 

ausência de refluxo ácido. Após a administração de medicamentos ou procedimentos 

cirúrgicos antirrefluxo biliar, os pacientes portadores de RDGE podem aliviar seus 

sintomas de forma adequada.(148)  

 

Tack et al.(149) relataram que, entre os pacientes com DRGE que responderam 

mal ao tratamento com inibidores da bomba de prótons, 38% tinham RDGE simples, 

26% tinham tanto refluxo ácido quanto RDGE e apenas 11% tinham exposição ácida 

isolada. 

 

Portanto, é razoável supor que a coexistência de RDGE e refluxo ácido pode 

causar danos graves e maior risco de promover o aparecimento de alterações motoras 

e metaplasia. 

 

Mas quais são os efeitos do RDGE sozinho na DRGE?  

 

Acreditou-se previamente que o RDGE sozinho não poderia causar esofagite de 

refluxo.  

 

Yumiba et al.(150) demonstraram que a ER ocorreu em 24 de 30 pacientes, após 

gastrectomia total, portanto em pacientes sem o componente ácido gástrico. O 
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percentual do tempo total de contato da bilirrubina com o esôfago, maior que 0,14, foi 

superior a 50% nos pacientes com ER, monitorados pelo Bilitec. Esses resultados 

sugerem que a exposição esofagiana, a longo prazo, à bile desempenha um papel 

importante na gênese da ER ,na ausência de ácido. 

 

Xiao-rong et al.(151) constataram que 70,6% dos pacientes com ER tinham RDGE, 

58,8% tinham RDGE e refluxo ácido simultâneos e que os parâmetros, aferidos pela 

monitorização esofagiana da bilirrubina, de RDGE, no grupo de ER foram 

significativamente maiores do que no grupo com DRNE. Além disso, a incidência de 

RDGE se correlaciona com a gravidade da esofagite. Assim, os resultados enfatizam a 

importância do RDGE em causar ER, especialmente em sinergia com o ácido, e a 

gravidade da ER se correlacionada com o grau do RDGE. 

 

Verificou-se que o refluxo biliar pode causar danos à membrana celular e, 

consequentemente, aumento da permeabilidade da mucosa esofágica. RDGE grave 

pode ocorrer após gastrectomias parcial e total e a gravidade do RDGE foi associada 

com esofagite, metaplasia com EB(152) e dismotilidade.(138) 

 

Os ácidos biliares conjugados e não conjugados, bem como a lisolecitina, 

formada pela ação da fosfolipase sobre a lecitina, são os principais componentes 

lesivos da bile.  

 

Refluxo do suco duodenal para o esôfago parece, então, ser um fator importante 

no desenvolvimento da esofagite e suas complicações motoras.  

 

Há várias décadas, existe interesse científico nesse assunto, desde o trabalho 

pioneiro feito por Ferguson et al.(103) realizado antes de 1950, em gatos e cães, assim 

como os trabalhos com primatas, realizados por Gillison et al.(104) em que macacos 

Rhesus foram submetidos à cirurgia para desenvolverem refluxo de ácido e bile e de 

ácido isoladamente. Os macacos submetidos a refluxo misto tinham esofagites mais 

graves demonstrando, assim, que o suco duodenal causa graves danos ao esôfago. 

 

O refluxo do suco duodenal frequentemente ocorre após cirurgias envolvendo o 

piloro, mas também é visto em pacientes com o piloro intacto.  
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A grande maioria dos doentes com DRGE não foram submetidos a qualquer 

cirurgia gástrica para explicar o refluxo do conteúdo duodenal para o esôfago e sendo 

assim, outras razões devem ser procuradas.  

 

Entretanto, em algumas situações, o RDGE pode não desempenhar um papel 

importante na produção de sintomas típicos de esôfago.  

 

Koek et al.(153) relataram que, de um total de 544 episódios de sintomas, 28% 

estavam associados com refluxo ácido, 9% ao RDGE e 12% com refluxo misto. Um 

índice de sintomas positivo para o refluxo ácido foi apresentado em 21% dos pacientes 

e de 14% para o RDGE.  

 

Na DRNE, Xiao-rong et al.(151) apresentaram resultados semelhantes ao do 

estudo de Koek.(153) O RDGE só foi visto em 18,2% dos indivíduos com DRNE, 

enquanto o refluxo ácido sozinho foi de 36,4%, o dobro da frequência do RDGE. Esses 

resultados sugerem que os sintomas podem desenvolver-se em situação de RDGE 

isolado, mas, para a maioria dos pacientes, o mecanismo é devido ao refluxo ácido ou 

a refluxo misto. 

 

Portanto, é ainda controverso, se o refluxo duodenogastroesofagiano apresenta 

relevância clínica. 

  

Nossos resultados demonstram que, quando comparamos as respostas contráteis 

intragrupos (Grupo A, B e C), após estímulo com o ácido ursodesoxicólico (A e B) e 

solução salina (C), a diminuição da amplitude contrátil foi mais importante no Grupo A, 

com significância estatística (p=0, 030). Isso nos faz crer que o ácido ursodesoxicólico, 

componente da bile, em contato com a mucosa esofagiana, estimula a deflagração de 

um mecanismo indutor da dismotilidade. 

 

Dessa forma, novas modalidades terapêuticas, voltadas a esses pacientes que 

respondem mal à terapêutica antiácida, devem ser utilizadas, considerando-se o papel 

do RNA na gênese das alterações esofagianas.  
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5.5 Papel da mucosa esofagiana 

 

Embora os distúrbios motores associados a esofagite sejam bem caracterizados, 

a relação causa-efeito ainda não é bem clara. 

 
A bile é capaz de induzir a produção de ciclooxigenase-2 e, assim, promover 

atividade inflamatória no esôfago.(72) Observamos que existe algum mecanismo indutor 

das alterações motoras esofagianas na mucosa, uma vez que as alterações contráteis 

foram mais evidentes e estatisticamente significativas no Grupo A, podendo ser a 

ciclooxigenase-2 um dos mecanismo deflagradores dos diversos eventos que induzem 

a hipomotilidade. 

 

No esôfago de gatos, com esofagite induzida por ácido, a indução de processo 

inflamatório produz uma redução na pressão do EEI,(118-119), assim como afeta a 

produção de fosfato de inositol(120) e causa uma redução nas reservas de cálcio.(121)  

 
Ainda em gatos, Cao et al.(122) demonstraram que a esofagite, induzida por ácido 

experimentalmente, reduziu significantemente a contração da túnica muscular circular 

lisa em resposta a estímulos elétricos, mas não afetou a contração induzida pela 

acetilcolina e que, uma série de mediadores químicos inflamatórios, como as IL-1β,   

IL-6, H2O2, FAP e PGE2 estão presentes na túnica muscular.(122-123) Quando aplicados 

à musculatura circular lisa do gato, esses mediadores reproduziram as alterações 

motoras induzidas pela esofagite inibindo a contração induzida por estímulos elétricos, 

devido à inibição da liberação da acetilcolina, mas não inibindo a contração em 

resposta direta à sua aplicação.  

 

Souza et al.(154) demonstraram, em modelo experimental de esofagite em ratos, 

que as alterações celulares, como o aumento da produções de citoquinas (interleucina 

8 e IL-1β) ocorrem, precocemente, na mucosa esofagiana, após o contato com o 

refluído, enquanto que a esofagite pode aparecer em até semanas. Em nosso estudo 

as alterações motoras se fizeram presentes, após uma hora de contato dos espécimes 

com o ácido ursodesoxicólico, provavelmente mediadas por algum sinal químico 

originado na mucosa.  
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Cheng et al.(124) desenvolveram um modelo in vitro de esofagite, removendo o 

esôfago de espécies animais, separando a mucosa e submucosa da túnica muscular 

pela dissecção, fechava-se, então, a túnica mucosa formando um saco revestido 

internamente com epitélio escamoso e externamente com submucosa. O saco era 

preenchido com solução ácida e, após algumas horas, o sobrenadante era aplicado à 

túnica muscular circular lisa ou usado para medição de mediadores inflamatórios. 

 

Recentemente, em esôfago humano que apresentava esofagite, originário de 

doador de órgão, os autores evidenciaram que a estimulação da mucosa com HCL 

levou ao aumento dos níveis do FAP e da IL-6 na mucosa e que somente o FAP afetou 

a contração da túnica muscular. (125) 

 

Esse experimento, in vitro, de esofagite teve a vantagem de distinguir os eventos 

inflamatórios que ocorriam na mucosa, daqueles ocorridos nas túnicas musculares, 

como em nosso estudo, porém ainda possibilitou a utilização de esôfagos normais, da 

espécie humana, originários de doadores de órgãos.  

 

Assim, pelo exposto, fica claro que há importante papel da mucosa nas alterações 

motoras presentes em esôfagos com atividade inflamatória. 

 

Nossos resultados colaboram com a afirmativa, uma vez que somente o grupo A 

(esôfago com mucosa) exposto a um dos componentes da bile apresentou alterações 

estatisticamente significativas na avaliação pré e pós imersão, do mesmo, ao ácido 

ursodesoxicólico.  

 

5.6 Considerações finais 
 

5.6.1 Autocrítica 

 

Nosso estudo, apesar de apresentar resultados consistentes e concordantes com 

a literatura, é experimental e, apesar de não podemos transpor esses resultados para a 

espécie humana, podemos vislumbrar perspectivas futuras clínicas para a necessidade 

de aferição do RDGE na DRGE. 
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O Opossum, marsupial encontrado na Austrália e América do Norte é o animal de 

experimentação ideal para o tipo de estudo que realizamos, entretanto seu uso  

tornaria inviável a consecução deste trabalho, por torná-lo extremamente dispendioso e 

demasiado prolongado. 

 

5.6.2 Implicações clinicas  

 

Dadas às incertezas da complexa fisiopatologia da DRDGE, assim como a 

utilização ainda limitada das tecnologias de aferição do refluxo biliar na prática clínica 

geral, mais estudos prospectivos são necessários para melhor caracterizar o RDGE e a 

relação entre essa condição e o RGE. 

 

Com a maior eficácia e disponibilidade de serviços médicos e terapêuticos, o foco, 

bem como as oportunidades de terapia na DRGE devem mudar, mas também o 

reconhecimento da magnitude do prejuízo na qualidade de vida dos pacientes com 

DRGE, que não são adequadamente tratados.  

 

Um fator importante para as decisões estratégicas a serem  

tomadas, a longo prazo, em pacientes com DRGE, é o fato de que existem lacunas e 

inconvenientes com a terapia de manutenção farmacológica .  

 

A DRGE é uma doença de natureza crônica, cujas terapias médicas são 

inteiramente voltadas ao controle do refluxo ácido e não à correção de alterações 

motoras subjacentes do aparelho digestivo alto.  

 

Nossos resultados, denotando a importância do refluxo não ácido nas alterações 

motoras esofagianas, podem ter um impacto importante sobre as atitudes para o 

controle total do refluxo e continuar a fazê-lo no futuro, baseados no princípio de 

reconstrução da fisiologia da junção esofagogástrica, parece ser uma  

meta alcançável, quando uma operação antirrefluxo é bem executada.  
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Uma importante mensagem, portanto, diz respeito a pacientes com sintomas de 

refluxo, seja ele simples ou misto e com resposta parcial à terapia com IBP que devem 

ser submetidos a uma avaliação detalhada para uma correta programação terapêutica. 

 

5.6.3 Perspectivas futuras 

 

Tem sido detectado, em pacientes com ER, um considerável número de 

moléculas proinflamatórias, como citoquinas, quimioquinas e outros mediadores em 

biopsias de mucosa esofagiana e, ocasionalmente, em tecidos esofagianos, 

provenientes de ressecções cirúrgicas.  

 

Determinar o papel desses mediadores inflamatórios, em esofagites com 

disfunções motoras, torna-se de vital importância, vislumbrando-se a possibilidade de 

utilização de anticitoquinas na terapêutica de distúrbios motores esofagianos. 

 

Apesar do exposto, permanece incerto, ainda, se os resultados do RGE levam a 

uma deterioração progressiva da motilidade ou se uma motilidade inicial diminuída 

resultaria em uma exposição prolongada ao ácido. 

 

Aguardamos novos estudos e continuaremos pesquisando, na busca de novos 

indícios, de outras evidências, enfim, na busca de descobertas na patogênese dessa 

desordem complexa. 

 

5.6.4 Dificuldades da tese 

 

Escrever uma tese, assim como ter um filho, nos dias atuais, deve ser uma 

decisão pensada e de profunda análise. Faz-se necessário ter ciência das belezas e 

dificuldades de cada fase do processo, e, assim sendo, uma analogia pode ser feita. 

 

Vejamos: 

 

 Primeiro – necessitamos encontrar a pessoa ideal (Esposa / Orientador). 
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 Segundo – juntos agora, devemos ser responsáveis pelo fruto dessa união (Filho 

/ Tese). 

 
 Terceiro – precisamos de um lugar para podermos desenvolver e aprimorar essa 

nova relação (Casa / Universidade). 

 
 Quarto – toda relação, para poder gerar bons frutos, deve ser estável 

(Casamento / Matrícula). 

 

 Quinto – o início de um novo Ser (Fecundação / Hipótese a ser testada). 

 
 Sexto – o desenvolvimento silencioso de um novo Ser (Nidação / Levantamento 

bibliográfico). 

 
 Sétimo – o diagnóstico da presença do novo Ser (Beta HCG / Métodos) 

 
 Oitavo – o aumento da família gera necessidade financeira (Aumento da carga 

horária laborativa / Agências de fomento em pesquisa). 

 
 Nono – o desenvolvimento de um novo Ser (Pré-natal / Resultados-Discussão). 

 
 Décimo – duração da gestação (9 meses / De meses a anos). 

 
 Décimo primeiro – o nascimento (Parto / Defesa pública da Tese). 

 

Com essa analogia, quis demonstrar que escrever uma tese pode ser tão belo e 

complexo como ter um filho. Não raro, escutamos, na fase final do processo, a 

pergunta: Vai nascer quando? 

 

Posso dizer que, gerei um filho; tive um parto normal a termo; apesar da 

ansiedade, a criança nasceu bem e apesar de já tê-la visto, centenas de vezes, ainda 

não sei se é perfeita. 

 



 
 

6 CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados demonstram que: 

 
 A exposição esofagiana ao ácido ursodexosicólico, componente da bile, induz a 

uma diminuição da amplitude de contração esofagiana. 

 

 A mucosa esofagiana desempenha importante papel na motilidade esofagiana. 



 
 

7 ANEXOS 

 

Anexo 1 
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ABSTRACT 
 

TITLE: Effects of ursodeoxycholic acid and the role of mucosa in esophageal 
dysmotility. An experimental study. 
Background and Aims: Esophageal motor abnormalities are frequently found in 
patients with gastroesophageal reflux disease. The role of bile in reflux-induced 
dysmotility is still elusive. Furthermore, it is questionable weather mucosal or muscular 
stimulation leads to motor modification. The aims of this study were: (a) analyze the 
effect of bile infusion in the amplitude of esophageal contractions and (b) analyze the 
effect of mucosal vs muscular stimulation.  
Methods: 18 guinea-pig esophagi were isolated and its contractility assessed with force 
transducers. Three groups were studied. In group A (n= 6) the entire esophagus was 
used and incubated in 100 µML ursodeocycholic acid for 2 hours. In group B (n=6) the 
mucosal layer was removed and the muscular layer incubated in 100 µML 
ursodeocycholic acid for 1 hours. In group C (n=6) (control group) the entire esophagus 
was used and incubated in saline solution. In all groups, five sequential contractions 
spaced by 1 minute were measured before and after incubation. Contractions were 
recorded after KCl 40 mM stimulation.  
Results: Contractions before incubation did differed among groups (p= 0,006) and 
averaged 1,319(A),0,306(B) and 1,795(C). After incubation amplitude of contraction was 
0,709 , 0,278 and 1,353 for groups A, B and C respectively. Before incubation there 
were no diferrences between groups A and C (p=0,633) there was difference between 
groups A and B (p=0,039) and B and C (p=0,048). After incubation when we compare 
average within groups (before and after) there was difference only in group A (p=0,030).  
Conclusion: Our results show that bile exposure may induce ineffective esophageal 
motility and the mucosa seems to take an important role in esophageal motility.  
Disclosure Statement: No author has commercial associations that might create a 
conflict of interest. No competing financial interests exist. 
 

Key words: Esophageal dismotility - ursodeoxycholic acid - experimental study. 
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