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RESUMO: A Doença do Refluxo Gastroesofágico é comum, ocorrendo frequentemente em 

adultos. O refluxo acontece quando o ácido presente no estômago volta para o esôfago podendo 

causar a irritação do mesmo, pois a mucosa do esôfago é pouco resistente a esses ácidos. O fato dos 

ácidos voltarem para o esôfago pode ocorrer pela alteração do esfíncter. O refluxo até certo grau é 

considerado normal, pois pode ocorrer durante várias vezes no dia, por curtos períodos de tempo. 

Para o diagnóstico correto dessa doença é indicado exames radiológicos contrastados. O trabalho 

apresentado tem como objetivo geral identificar o grau em que o Refluxo Gastroesofágico se 

encontra. A problemática analisada busca compreender de que forma o contraste pode ajudar no 

diagnóstico do refluxo. O trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica e através de 

literaturas digitais, ressaltando a importância do uso do contraste para o diagnóstico radiológico. O 

procedimento utilizando o contraste é de extrema importância, pois quando realizado facilita o 

diagnóstico da doença. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Refluxo Gastresofágico; Contraste; Diagnóstico. 

 

 
ABSTRACT:  Gastroesophageal Reflux Disease is common, occurring often in adults. The reflux 

occurs when the acid present in the stomach returns to the esophagus and can cause irritation of the 

esophagus because the mucosa of the esophagus is little resistant to these acids. The fact that the 

acids return to the esophagus can occur by altering the sphincter. Reflux to some degree is 

considered normal as it can occur for several times in the day for short periods of time. For the 

correct diagnosis of this disease is indicated radiological examinations. The objective of the present 

study is to identify the extent to which Gastroesophageal Reflux is present. The analyzed problem 

seeks to understand how the contrast can help in the diagnosis of reflux. The work was carried out 

from a bibliographical review and through digital literatures, emphasizing the importance of the use 

of the contrast for the radiological diagnosis. The procedure using contrast is extremely important, 

because when it is done, it facilitates the diagnosis of the disease. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura sobre Exames Contrastado e 

sua Importância para o Diagnóstico, realizado no período de Setembro de 2018 a 

Dezembro de 2018, tendo referências publicações em inglês e português, contidas nas 

bases de dados: Conter e SCIELO, além de revistas eletrônicas e referências obtidas 

através dos estudos selecionados, os quais foram publicados entre 2001 e 2018, visando 

um amplo estudo sobre o tema abordado. 

De acordo com Soares (2015), no mundo da medicina apareceram várias formas 

diferentes de se detectar e tratar diferentes tipos de patologias, isso acontece graças à 

realização de exames precisos, rápidos e de fácil acesso aos pacientes. O que na verdade 

garante a possibilidade do tratamento ainda no início da doença. 

 A Doença Refluxo Gastroesofágico é considerada uma das doenças mais comuns e  

predominante, afetando significativamente a qualidade de vida dos seres humanos. 

(HENRY, 2014).  Podendo ser conhecido também por outros nomes mais populares, como: 

azia, regurgitação, esofagite de refluxo ou até mesmo refluxo.  (SOARES, 2015). 

 O refluxo foi à base desse trabalho para mostrar a importância que os exames 

radiológicos contrastados possuem facilitando na hora do diagnóstico. A doença refluxo 

Gastroesofágico nem sempre é diagnosticada na primeira consulta médica, justamente por 

possuir diferentes formas de manifestações, além do mais o refluxo é considerado normal 

por poder aparecer várias vezes durante o dia sendo considerado como doença a partir do 

momento que esse retorno do ácido do estômago para o esôfago começa a ser prejudicial.  

 A utilização do contraste para os exames radiológicos a partir desse trabalho irá 

mostrar como o seu uso facilita no diagnóstico por imagem. Pois somente com ele será 

possível a visualização de estruturas internas do corpo humano, com diferentes tons de 

cinza que representaram a densidade de cada estrutura interna. 

Para que a visualização dessas estruturas aconteça é necessária a realização de 

alguns exames que utilizaram o contraste administrado de forma oral para identificar as 

lesões causadas pelo refluxo.  

O objetivo desse trabalho é identificar a importância que o contraste tem para o 

diagnóstico do refluxo gastroesofágico. 
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2  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O REFLUXO GASTROESOFÁGICO 

 

O refluxo gastroesofágico é uma doença do sistema digestivo, no qual os ácidos 

encontrados no estômago não seguem o fluxo como deveriam, esses ácidos voltam para o 

esôfago causando a irritação dos tecidos. Uma das causas do refluxo gastroesofágico é a 

alteração do esfíncter. O esfíncter tem como função impedir o retorno dos ácidos 

encontrados no estômago para o esôfago.  

  A Figura 1 é possível observar o funcionamento correto do esfíncter é também onde 

o esfíncter está aberto permitindo a passagem dos ácidos do estômago de volta para o 

esôfago.    

 

Figura 1- Funcionamento do estômago 

 

 

Fonte: Jornal Percussão 

 

 De acordo com Fraga e Martins (2012), o esfíncter é composto por um músculo liso 

que mantido em estado de contração constante. Essas contrações aumentam devido às 

pressões intra-abdominais causadas pelo refluxo.   

O esôfago é um órgão, parecido com um tubo que liga a boca ao estômago tendo 

cerca de 40 cm, percorre todo o tórax e termina no estômago. Para ligar o esôfago ao 

estômago existe o esfíncter. O esfíncter é um músculo em formato de anel que controla a 

entrada de alimentos no estômago e impede que os alimentos voltem para o esôfago. 

(PINHEIRO, 2018).   

O esôfago não contém a barreira protetora que possui no estômago, quando os 

ácidos percorrem o esôfago com frequência decorrente do refluxo, ao longo do tempo pode 
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desenvolver lesões no tecido, em casos mais graves pode transformar em uma esofagite. 

(PINHEIRO, 2018).  

O fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para o interior do esôfago é denominado 

refluxo gastroesofágico. O revestimento do estômago conta os seus efeitos de seus próprios 

ácidos. Como o esôfago não possui esse revestimento protetor conta os ácidos gástricos, 

pode acontecer dor, inflamação e outros danos. (SOARES, 2015). 

Segundo Jorge, (2010) nem sempre o retorno do material ácido do estômago para o 

esôfago significa uma doença, é comum podendo ocorrer várias vezes ao dia em todas as 

pessoas, porém, por curtos períodos e a eliminação desse ácido ocorre de forma rápida. A 

mucosa do esôfago é pouco resistente ao ácido, mas tem a capacidade de suportar esse 

refluxo normal.   

A Doença Refluxo Gastroesofágico pode ser considerada em níveis anatômicos e 

fisiológicos.  

As principais características da Doença Refluxo Gastroesofágico são a pirose e 

regurgitação. Porém, quando houver ausência dessas manifestações, não exclui o 

diagnóstico da doença. (NASI; MORAES-FILHO; CECCONELLO, 2006).  

Pacientes com sintomas de regurgitação e pirose nem sempre irão procurar 

assistência médica, eles mesmos vão se automedicar.  

Alguns sintomas que são considerados comuns na Doença Refluxo 

Gastroesofágico:   

Pirose: também conhecido como azia, encontrado com maior frequência. É 

caracterizada como desconforto ou sensação de queimação atrás do esterno que passa para 

o epigástrio e pescoço. Sintoma comum logo após as refeições, tendo aproximadamente 60 

mim, pode ocorrer também enquanto prática exercícios ou mesmo se estiver deitado. O 

desconforto passa quando ingere água ou antiácido, porém com frequência a pirose passa a 

interferir nas atividades mais comuns. Ela influência o diagnóstico quando o paciente a 

descreve como sintoma dominante ou exclusivo.  (KAHRILAS E SMOULT, 2012). 

Porém a ausência da pirose não descarta a presença da Doença Refluxo 

Gastroesofágico, pois em alguns casos ela não está presente.  

Regurgitação: caracterizada por possuir um gosto ácido ou até mesmo azedo na 

boca é o retorno do conteúdo alimentar até a boca. Quando ocorrem frequentemente podem 

causar lesões erosivas dos dentes. Náuseas e vômitos não são comuns nesse caso, mais 

podem acontecer em alguns pacientes.  (PINHEIRO, 2018). 
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Odinofagia: caracterizada por uma dor logo após engolir o alimento, quando o 

mesmo está passando pelo o esôfago. Um sintoma raro para a Doença Refluxo 

Gastroesofágico, pois reflete erosões mais graves ou ate mesmo úlceras, que podem ser 

causadas por infecções do esôfago ou ate mesmo por medicamentos.  (JORGE, 2010). 

A frequência e a intensidade dos sintomas não estão relacionadas de fato com a 

gravidade de possíveis erosões esofágicas nem o aparecimento de complicações mais 

sérias. No entanto, segundo Jorge (2010) existme alguns sintomas que são considerados 

como sinais de alarme e exigem uma investigação mais detalhada. Dentre esses sintomas 

estão: disfagia; odinofagia; anemia; hemorragia digestiva; emagrecimento; histórico 

familiar de câncer; náuseas e vômitos; sintomas de grande intensidade; sintomas 

predominantemente noturnos.  

A maioria dos pacientes que apresentam qualquer tipo de transtorno esofágico terá 

uma doença que não será fatal, podendo ter um tratamento rápido e preciso. (KAHRILAS 

E SMOULT, 2012). 

 

3  O USO DAS IMAGENS NA IDENTIFICAÇÃO DA DOENÇA 

 

Em dezembro de 1895, Wilhelm Conrad Roentgen físico alemão, observou-se que a 

emissão de luz em ampolas a vácuo, em experiências com raios catódicos. Esses raios 

atravessavam vidros, papelão e madeira, mais eram bloqueados por metais pesados como o 

chumbo, e poderiam deixar marcas ao impregnar determinada substância. (MARCHIORI E 

SANTOS, 2017). 

Esse foi o principal fato para a descoberta da radiologia como ciência é a partir 

desse passo a radiologia vem passando por diversas fases, evoluindo em cada uma delas. 

Garantindo assim uma qualidade em suas diversas áreas, principalmente pelo seu 

processamento de imagem. Mesmo com todos os avanços da radiologia, ainda existem 

algumas restrições, mulheres grávidas até os três meses de gestação não é recomendado 

fazer exames radiológicos.  

Os meios de contraste radiológicos são substâncias que podem ser introduzidas no 

organismo por diferentes vias, tendo como função aumentar a definição das imagens 

radiográficas, dessa forma será possível obter imagens com alta definição e maior precisão 

em exames de diagnóstico por imagens. (PINHO, et al, 2009). 
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Para facilitar o diagnóstico às vezes é necessário o uso de imagens, podendo ser 

usada de forma isolada ou em conjunto a outros procedimentos médicos. As radiografias 

são utilizadas como um método eficiente para visualizar as estruturas internas do corpo 

humano. Os raios-x têm o poder de atravessar essas estruturas anatômicas é formar 

imagens. As radiografias identificam essas estruturas em diferentes tons de cinza na 

imagem, onde não são absorvidos os raios-x a imagem fica escura é onde é absorvida a 

imagem fica em tons de cinza, essa escala de cinza nas imagens radiográficas identificam a 

densidade das estruturas. (SOARES, 2015).   

Em alguns exames radiográficos é utilizado um tipo de contraste líquido que serve 

para aumentar essas escalas de cinza. (SOARES, 2015).  

 

Quadro 1. Relação da absorção dos raios-x é como fica a imagem no filme de acordo com 

a sua densidade: 

Densidade Radiológica  Imagem no Filme  

Metal Branca  

Osso Branca  

Partes Moles Cinza 

Gordura  Parcialmente Negra  

Ar  Negra  

Fonte: Introdução á Radiologia, 2017. 

 

 

4  DIAGNOSTICANDO O REFLUXO 

 

O refluxo tem como diagnóstico as imagens radiográficas com contraste do esôfago 

e do estômago.  

A Doença Refluxo Gastroesofágico é caracterizada pelo refluxo do conteúdo 

gástrico do estômago para o esôfago. Sua patologia tem como principal fator o 

relaxamento do esfíncter esofágico inferior. O esôfago não possui a capacidade de suportar 

esses ácidos, surgindo assim erosões, inflamações e edema. O exame de escolha é a 

endoscopia digestiva alta, porém a esofagografia pode detectar alterações em casos 

avançados. (MARCHIORI E SANTOS, 2017).  
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A anamnese deve ser feita de forma a descobrir as variedades da Doença Refluxo 

Gastroesófagico, tantos as manifestações clínicas é o diagnóstico. Através da anamnese 

que poderá solicitar os exames subsidiários. (JÚNIOR, et al, 2011).  

Algumas queixas que correspondem a Doença Refluxo Gastroesófagico começam 

com a pirose ou até mesmo a queimação retroesternal ou no epigástrico, podendo irradiar 

para a região esternal e regurgitação, tendo a sensação de azedo na garganta. Durante a 

anamnese deve ser feita perguntas sobre dietas e hábitos alimentares como: consumo de 

alimentos ácidos, doces concentrados, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, café em 

excesso, leite e derivados em excesso, pimenta, conservas ácidas e carnes, massas, ingestão 

de grande quantidade de alimentos, principalmente gordurosos. (BRETAN E 

TAGLIARINI, 2001).  

Em último caso deve se pensar em tratamento cirúrgico. A cirurgia antirrefluxo 

deve ser reservada aos pacientes que não respondem ao tratamento clínico e ou que 

apresentem condições ameaçadoras à vida. (PIMENTA E CARVALHO E NORTON, 

2016). 

 

4.1 Exames subsidiários realizados para o diagnóstico da Doença Refluxo 

Gastroesófagico:  

 

4.1.1 Endoscopia Digestiva Alta 

O exame e feito com o paciente sedado, onde será inserido por sua garganta o 

endoscópio, permitindo assim a visualização do esôfago, estômago é a primeira parte do 

intestino delgado.  

 

Figura 2- Exame de Endoscopia Digestiva Alta 

 

Fonte: http://gonzalodiaz.net/portugues/endoscopia.shtml 
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 Na figura 2 observamos como o paciente e posicionado para a introdução do 

aparelho, permitindo a visualização interna dos órgãos, como o esôfago, estômago é o 

duodeno.  

 A endoscopia não informa em definitivo que o paciente possui ou não a doença 

refluxo gastresofágico, porém, é através dela que será possível a avaliação das alterações 

na mucosa esofágica que são causadas pela doença. (ANDREOLLO; LOPES; COELHO-

NETO, 2010).   

A endoscopia digestiva alta é indicada para os sintomas como: disfagia, odinofagia, 

perda de peso, hemorragia digestiva, náusea, vômitos e história familiar de câncer. Através 

desse exame permite diagnosticar outras afecções, tais como úlcera péptica, monilíase 

esofágica, câncer do estômago e esofagite eosinofílica, que também apresentam sintomas 

dispépticos. Além disso, este exame permite visualizar erosões, úlceras, estenose péptica 

de esôfago de Barrett. (HENRY, 2014). 

 A endoscopia digestiva alta é indicada para avaliar a presença e o grau de 

esofagite, caracterizar a presença de complicações da Doença Refluxo Gastroesofágico é 

evidencia afecções associadas. A sua limitação esta associada a não avaliar a Doença 

Refluxo Gastroesofágico. (NASI; MORAES-FILHO; CECCONELLO, 2006). 

 

4.1.2   Esofagografia 

 

Esofagografia: é um exame que utiliza geralmente como contraste o sulfato de 

bário, quando possui suspeita de perfuração esofágica o contraste utilizado é o iodado. É 

indicado para avaliar a faringe e os três segmentos que compõem o tubo esofágico normal. 

Durante a realização do exame é feito uma série de radiografias da região do esôfago com 

o objetivo de analisar a funcionalidade da região orofaríngea, a morfologia do tubo 

esofágico, mobilidade esofágica, a superfície da mucosa esofágica e a junção 

gastroesofágica. Antes da realização do exame é importante a execução da anamnese. A 

esofagografia é realizada com a fluoroscopia, que é permitido à avaliação em tempo real da 

peça anatômica a ser estudada.  
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Figura 3-  Esofagografia com lesão na incidência em perfil. 

 

 

Fonte: http://www.tecnologiaradiologica.com/rxcontrastado_digestorio2.htm 

 

4.1.3 Exame radiológico contrastado do esôfago 

 

Esse exame possui baixa sensibilidade é indicado quando o paciente sofre de 

disfagia ou odinofagia, mostra a morfologia do esôfago e as condições que favorecem o 

refluxo gastroesofágico. (HENRY, 2014). 

É mais utilizada pela facilidade e disponibilidade, porém, pode ter resultados falsos 

positivos. (JÚNIOR, et al, 2011). 

O exame radiológico tem como finalidade avaliar o esôfago, o estômago e o 

duodeno para detectar possíveis alterações. Para a realização do exame o paciente deve 

ingerir o sulfato de bário como meio de contraste.  

O exame radiológico contrastado do esôfago, estômago e duodeno tem papel 

importante na avaliação das anormalidades anatômicas presentes no refluxo, mostrando as 

alterações da mucosa e a complicação que podem existir na parede esofágica causada 

devido à Doença Do Refluxo Gastroesofágico. (ANDREOLLO; LOPES; COELHO-

NETO, 2010).   

Para a realização deste exame o paciente é submetido a algumas orientações, tais 

como: jantar cedo, procurar ingerir alimentos leves e não gordurosos, fazer a alimentação 

em pequenas quantidades, estar de jejum completo de oito horas antes da realização do 

exame, não fumar é não mascar gomas. Essas orientações são necessárias para 
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contribuírem no aumento da secreção gástrica e a deglutição de ar. Por isso a anamnese é 

sempre tão importante antes da realização dos exames.  

  

Figura 4- Exame radiológico contrastado com sulfato de bário.  

 

 

Fonte: http://www.tecnologiaradiologica.com/materia_cin_rge.htm 

 

4.1.4 Cintilografia de Refluxo:  

 

É administrada de forma oral uma solução radioativa ao paciente. O radiofarmaco 

utilizado será o enxofre coloidal marcado com tecnécio. É considerado mais sensível 

enquanto aos outros métodos radiológicos, a quantidade de radiação administrada ao 

paciente também é menor.  

Para a realização da cintilografia de refluxo o paciente recebe algumas orientações, 

como estar de jejum de oito horas no caso de um adulto, será administrada por via oral 

misturada ao leite uma substância, que é o radiofarmaco marcado com tecnécio. Logo após 

a ingestão do radiofarmaco deve-se iniciar a aquisição de imagens, sequências com 

intervalo de quinze segundos por imagem de vinte minutos. 

Requer a administração oral de substância radioativa, com a vantagem de baixa 

exposição e de não ser invasivo. Avalia bem o esvaziamento gástrico. (JÚNIOR, et al, 

2011).  

Nas imagens a seguir podemos avaliar uma cintilografia de refluxo de forma 

normal e outra que se encontra com a Doença Refluxo Gastroesofágico.  
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Figura 5- Cintilografia de Refluxo Gastroesofágico caracterizada de forma normal.  

 

 

Fonte: http://www.tecnologiaradiologica.com/materia_cin_rge.htm 

 

 

Figura 6- Cintilografia de Refluxo Gastroesofágico positiva. 

 

 

Fonte: http://www.tecnologiaradiologica.com/materia_cin_rge.htm 

 

4.1.5 Phmetria Esofágica 

 

Tem como objetivo avaliar a presença e a intensidade do refluxo gastroesofágico, 

caracterizando o padrão de refluxo e relacionando queixa clínica com o refluxo ácido 

gastroesofágico. É indicado para identificações dos portadores da Doença Refluxo 

Gastroesofágico sem esofagite, para caracterizar o padrão do refluxo, avaliar os pós-

operatórios é avaliar também a eficácia do tratamento clínico.  (NASI; MORAES-FILHO; 

CECCONELLO, 2006). 

http://www.tecnologiaradiologica.com/materia_cin_rge.htm
http://www.tecnologiaradiologica.com/materia_cin_rge.htm
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 A phmetria quando monitorada determina qual a frequência em que ocorre refluxo 

e o tempo em que o esôfago fica exposto aos ácidos, durante um determinado tempo. Essa 

monitoração detecta o refluxo silencioso quando não ocorre vômito e avalia a altura do 

refluxo no esôfago. (BOYLE, 2006). 

 A phmetria esofágica tem como função medir, através de uma sonda o PH do 

esôfago durante 24 horas. (MARQUEZONI, ROSADO, GOUVEIA, 2010). 

Geralmente após a phmetria o paciente pode retornar as suas atividades 

normalmente, não sendo necessário fazer repouso após o exame. Quando ocorrer a retirada 

da sonda o paciente pode sentir certo incômodo na narina e na garganta, porém a retirada 

da mesma ocorre de forma rápida. O paciente é orientado durante o período que estiver 

com a sonda a não praticar exames e não tomar banho, para não danificar o aparelho, não 

podendo também ser exposto a detectores de metais ou a aparelhos de raios-x. Não requer 

preparo ou jejum. 

 As imagens radiográficas têm como objetivo avaliar os tecidos e as funções 

orgânicas de corpo humano, normais e anormais podendo ser causada por doenças ou 

acidentes. Os exames radiológicos utilizando o contraste têm como objetivo mostrar a sua 

importância para o diagnóstico da Doença Refluxo Gastroesofágico. (SOARES, 2015). 

A qualidade dos exames radiológicos é um importante fator na hora do diagnóstico 

da Doença Refluxo Gastroesofágico. Está ligada desde ao preparo do paciente ao 

processamento das imagens. Todos os exames radiológicos citados acima têm como função 

diagnosticar o refluxo garantindo a melhor forma de tratamento para o paciente.  Para 

visualizar as estruturas internas do corpo humano de acordo com a sua densidade é 

utilizado o contraste, que também é de extrema importância para o diagnóstico do refluxo. 

Os detalhes da radiografia podem ser denominados como definição em alguns 

momentos, por tratar as estruturas com nitidez. Essa nitidez nas imagens é demonstrada 

pela clareza em que uma estrutura se distingue da outra. A falta de nitidez nas imagens 

radiográficas faz com que as mesmas fiquem borradas. (JÚNIOR, et al, 2011). 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O refluxo acontece quando os ácidos presentes no estômago voltam para o esôfago, 

causando assim a irritação da mucosa do esôfago. Esse fato pode ser considerado normal 

por acontecer várias vezes durante o dia de forma fisiológica, o refluxo é classificado como 
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doença quando começa a lesionar a mucosa do esôfago de forma patológica, aí teremos a 

Doença Refluxo Gatroesofágico.   

A Doença Refluxo Gatroesofágico tem grande peso na sociedade por afetar a vida 

dos pacientes, sendo cada vez mais frequente nos adultos. O refluxo não é diagnosticado de 

forma simples em uma consulta médica, justamente por apresentar diferentes tipos de 

manifestações. Para isso é recomendado alguns exames subsidiários com a utilização do 

contraste para facilitar o diagnóstico.  

Os exames contrastados ajudam no diagnóstico da Doença Refluxo 

Gastroesoofágico por limitar as estruturas internas, cada órgão possui uma densidade 

diferente e na imagem final estará em diferentes tons de cinza. Cada exame com contraste 

tem uma finalidade diferente para facilitar o diagnóstico do refluxo.  

A presente pesquisa teve como finalidade mostrar que os exames contrastados 

facilitam a visualização dos órgãos internos, mostrando lesões ou estruturas diferentes. 

Quando realizado o exame radiológico contrastado é mais fácil e rápido o diagnóstico da 

Doença Refluxo Gastroesofágico, sendo assim capaz de facilitar o tratamento é a 

recuperação do paciente.  

De acordo como critérios de seleção descritos na Metodologia, a busca nas bases de 

dados Conter e Scielo resultaram em 16 artigos específicos sobre o tema do estudo, que 

serviram para sustentar a discussão é foram fontes que apoiam a ideia central do estudo. 
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