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gastroenterologia

Uma alternativa
contra o refluxo
Novo procedimento foi liberado pela Anvisa neste mês
Um dos problemas
mais comuns do aparelho digestivo, presente
em mais de 20% da população brasileira, segundo dados da Faculdade de
Medicina da USP, é o refluxo gastroesofágico. Os
principais sintomas são
a queimação, a regurgitação e a azia. O refluxo
do ácido gástrico para o
esôfago costuma produzir queimaduras na parte
interna do esôfago e, sem
tratamento adequado, as
paredes podem ficar tão
machucadas que há um
aumento das chances de
se ter complicações como
úlceras, e até um câncer
no esôfago. Uma alternativa que tem trazido resultados satisfatórios em
regiões da Ásia, Europa e
em países da América Latina, e que chega ao Brasil
neste mês, é a terapia com
o dispositivo EndoStim.
Hoje, o EndoStim é o

único equipamento que
estimula diretamente o
Esfíncter e já tem resultados de quatro anos de
acompanhamento trazendo resultados efetivos e
duradouros para quem
sofre com o refluxo crônico”, afirma o professor Dr.
Richard Gurski, doutor
em doenças esôfago-gástricas, professor da UFRGS e diretor do Instituto
do Aparelho Digestivo do
Rio Grande do Sul.
Outro ponto interessante sobre o tratamento é
sua capacidade de ajuste por meio de um pro-

gramador de telemetria
após a cirurgia, caso persista algum sintoma. “É
o único tratamento que
objetiva restaurar a função do esfíncter esofágico
sem mudança anatômica.
Trabalhos clínicos sobre
o EndoStim demonstram
que 90% dos pacientes
que fizeram a implantação não tomam mais medicação. Atualmente, há
300 pacientes tratados no
mundo e a expectativa é
de realizar cerca de 50
procedimentos ainda esse ano no Brasil”, completa Gurski.
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Minimamente invasivo
O que é o refluxo gastroesofágico?
A doença do refluxo
gastroesofágico é uma
enfermidade no aparelho digestivo que, de forma crônica, afeta cerca
de 20% das pessoas no
mundo. Ela acontece
porque o conteúdo do
estômago, ácido, bile e
suco pancreático volta
ao esôfago e é ocasionada principalmente por
um defeito no esfíncter
(válvula) inferior do esôfago, o qual não funciona
adequadamente e por isso facilita o retorno deste conteúdo do estômago
para o esôfago. Este conteúdo, que não deveria
“voltar”, acaba irritando
a parede do esôfago podendo causar várias lesões neste órgão.
Como ele pode ser
diagnosticado?
O primeiro sintoma a
ser observado é a azia
contínua. Se o indivíduo
se encontra nessa situação, é aconselhável pro-

curar um médico que
pode indicar uma endoscopia, que identifica sinais de dano esofágico, a PHmetria, que
testa o teor de ácido no
esôfago, ou uma manometria, que testa a pressão do esfíncter.
O que é o EndoStim?
A terapia com EndoStim, que já é realidade
em países da Europa,
Ásia e América Latina,
e que acaba de ser liberada pela Anvisa e está chegando ao Brasil,
consiste na inserção, por
meio de uma cirurgia
minimamente invasiva,
do estimulador, similar
a um marcapasso, e um
eletrodo que fornece estímulo de baixa energia
ao esfíncter esofágico inferior (EEI).
Qual sua função?
Sua função principal é
fazer com que o Esfíncter volte a ter uma função adequada e com isso o paciente volte a ter

qualidade de vida e se
alimente normalmente,
sem sofrer com os sintomas do refluxo.
Há contraindicações
para o uso?
De maneira geral, por
ser um procedimento
minimamente invasivo,
são poucas. Mas nos casos de grandes hérnias
hiatais ou quando há
Esôfago de Barrett Longo costuma não estar indicado.
Qual o maior benefício deste tipo de tratamento?
A qualidade de vida
oferecida aos pacientes,
que voltam a ter uma rotina normal, sem azia ou
outros sintomas, além de
evitar possíveis complicações da doença.
Quando ele pode começar a ser utilizado?
A terapia está chegando ao Brasil e os procedimentos poderão se iniciar a partir de agosto.

