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Study on the diagnostic accuracy of endoscopy in the detection of Barrett’s esophagus

RESUMO

Introdução: O Esôfago de Barrett (EB) decorre da substituição 
do epitélio escamoso do esôfago inferior por epitélio colunar em 
continuidade com a mucosa gástrica. Sua prevalência é estimada 
em 1% da população geral. A observação endoscópica cuidadosa 
e a vigilância através de biópsias permitem um melhor controle 
da progressão para adenocarcinoma do esôfago. Objetivos: 
Detectar a prevalência da suspeita de EB nos exames endoscópicos, 
calcular a sensibilidade, especifi cidade, valor preditivo positivo 
e negativo da Endoscopia Digestiva Alta (EDA) na detecção do 
EB e, calcular o índice Kappa de concordância entre o diagnós-
tico endoscópico e o histopatológico na detecção do EB. Méto-

dos: Foram analisados 3813 laudos dos pacientes submetidos 
à EDA e 307 laudos de biópsias do esôfago do mesmo grupo 
de estudo, entre maio de 2007 e fevereiro de 2009. Resulta-

dos: A prevalência dos achados endoscópicos suspeitos de EB 
foi 2,30%(88), sendo que, 80,68%(71) foram confi rmados histo-
logicamente; destes, 64,79%(46) apresentaram hérnia de hiato 
associada, 78,87%(56) apresentaram lesão inferior a 3cm, 
81,69%(58) eram do sexo masculino e a média de idade mais 
acometida foi 53 anos. O índice Kappa de concordância diagnós-
tica entre o exame endoscópico e o histopatológico foi 0,65. A 
sensibilidade da EDA no rastreio de EB foi 71% e a especifi cidade 
92%. O valor preditivo positivo do exame endoscópico na mesma 
população foi 0,61 (61%) e o valor preditivo negativo 0,39 (39%). 
Conclusão: A EDA é um bom método para detectar EB, porém é 
melhor para excluí-lo. O índice Kappa foi considerado “substancial”.

Unitermos: Endoscopia Gastrointestinal. Diagnóstico. Esôfago de 
Barrett.

INTRODUÇÃO

O Esôfago de Barrett decorre da substituição do epitélio escamo-
so do esôfago inferior por eptélio colunar em continuidade com a 
mucosa gástrica4. Sua prevalência é estimada em 1% na popu-
lação geral.8

É uma afecção adquirida, presente em 2% dos pacientes submeti-
dos à esofagogastroduodenoscopia. Esta condição secundária à 
doença do refl uxo gastroesofágico pode aumentar a incidência de 
adenocarcinoma do esôfago em 40%.13,15 

Existe uma barreira na junção esofagogástrica que impede o re-
fl uxo de conteúdo gástrico para o esôfago. Porém, a disfunção 
do esfíncter esofágico inferior conduz ao fracasso dessa barreira,
permitindo o dano da mucosa esofágica resultante da sua 
exposição ao conteúdo gastroduodenal.3

A metaplasia de Barrett desenvolve-se como um processo de cicatri-
zação para proteger o esôfago em resposta ao refl uxo gastroesofá-
gico. Considera-se a pepsina, a tripsina e os ácidos biliares como 
agentes nocivos que invadem a mucosa esofágica. Progressivamente 
as áreas de epitélio escamoso são destruídas, sendo substituídas por 
epitélio colunar resultando na metaplasia de Barrett.9

O Esôfago de Barrett pode ser classifi cado de acordo com a 
extensão da lesão em: Barrett curto, se a extensão for menor 
que três centímetros; e Barrett longo, se a extensão for maior ou 
igual a três centímetros.14 Estudos mostram que a maior parte 
dos pacientes com Esôfago de Barrett apresenta a metaplasia no 
segmento curto (81,20%).19

O refl uxo gastroesofágico crônico induz o Esôfago de Barrett que, 
através de diferentes graus de displasia, predispõe ao desenvol-
vimento de adenocarcinoma esofágico.10,12
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O adenocarcinoma surge na parte distal do esôfago, na presen-
ça de refl uxo gástrico crônico e metaplasia gástrica do epitélio 
(Esôfago de Barret).16

A sequência metaplasia-displasia-carcinoma refl ete histologicamente 
a progressão do Esôfago de Barrett para adenocarcinoma invasivo.5 
Em estudo realizado sobre a progressão de metaplasia intestinal a 
adenocarcinoma em pacientes com Esôfago de Barrett concluiu-se 
que o tempo médio decorrido de transformação da metaplasia intes-
tinal para displasia de baixo grau foi de nove meses, para displasia de 
alto grau 56 meses e 82 meses para adenocarcinoma.2

Entre os sintomas apresentados por portadores de Esôfago de 
Barrett, incluem: pirose, regurgitação e disfagia esofágica, além 
da associação com complicações da doença do refl uxo gastroe-
sofágico, como estenose, ulcerações e sangramento.7

Em pesquisa realizada sobre a prevalência e os aspectos clínico-
epidemiológicos da metaplasia intestinal especializada de 
esôfago distal na doença do refl uxo, concluíram que o Esôfago de
Barrett foi mais relacionado ao sexo masculino (66,7%), idade 
média de 54 anos e associado à hérnia de hiato (80%).6 

Estudos recentes demonstram que o aumento da duração do 
Esôfago de Barrett, o tamanho da hérnia de hiato e a gravidade 
do refl uxo gastroesofágico podem estar associados ao risco de 
displasia de alto grau e adenocarcinoma.18

A observação endoscópica cuidadosa e a vigilância através de 
biópsias permitem um melhor controle da progressão sequencial 
da metaplasia intestinal-displasia-adenocarcinoma.1

Endoscopicamente, o Esôfago de Barrett é caracterizado pela pre-
sença de mucosa glandular no esôfago tubular acima da junção 
esofagogástrica. Histologicamente é caracterizado pela substituição 
do epitélio estratifi cado pavimentoso por epitélio colunar especializa-
do com células caliciformes, expresso como metaplasia intestinal.17 

O aspecto endoscópico pode sugerir o diagnóstico de Esôfago de 
Barrett, porém é necessária a confi rmação por meio de biópsia 
endoscópica. Num estudo sobre a prevalência de Esôfago de Bar-
rett em pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta, 73,7% 
apresentaram diagnóstico confi rmado histologicamente.14

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo retrospectivo e observacional aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital sob número 01/2009.

Pacientes

Os pacientes selecionados foram submetidos ao exame de 
endoscopia digestiva alta no Hospital Municipal de Contagem, 
Minas Gerais, entre maio de 2007 e fevereiro 2009.

A pesquisa incluiu os pacientes que preencheram os seguintes 
critérios: ter sido submetido à endoscopia digestiva alta no perío-
do entre maio de 2007 e fevereiro de 2009 e ter sido submetido à 
biópsia durante a realização da endoscopia digestiva.

Metodologia estatística

Foram pesquisados 3813 laudos correspondentes à totalidade dos 
pacientes que foram submetidos à endoscopia digestiva alta no 
Hospital Municipal de Contagem e 307 laudos da totalidade de 
biópsias do esôfago realizadas no mesmo serviço.

Os dados foram tabulados no programa BR Offi ce 2003. O GraphPad 
Software foi utilizado para cálculo do índice Kappa de concordência 
diagnóstica entre achados endoscópicos e histológicos.

A endoscopia digestiva alta foi indicada aos pacientes que apre-
sentavam sintomas do trato digestivo alto, tais como pirose, 
regurgitação e/ou disfagia esofágica.

Critérios endoscópicos e histológicos para 
detecção do Esôfago de Barrett

Os pacientes submetidos ao exame de endoscopia digestiva alta 
receberam preparo prévio, respeitando o seguinte protocolo: 
jejum de doze horas, dimeticona gotas (via oral) cerca de 10 minu-
tos antes do procedimento, anestesia com xylocaína spray em 
orofaringe e sedação endovenosa com midazolam e fentanil ou
meperidina. O exame foi realizado com o equipamento vídeo 
endoscópico Fution HR250 e HR201 com magnifi cação digital. Os
critérios de suspeição diagnóstica estavam relacionados ao 
aspecto róseo-avermelhado da mucosa associado a sintomas 
esofágicos, tais como pirose, regurgitação e/ou disfagia.

As biópsias foram encaminhadas ao laboratório de patologia onde, 
fi xadas em lâminas, coradas por hematoxilina-eosina, seguido de 
análise histoquímica PAS-alcian blue pH 2,5. O critério diagnós-
tico utilizado foi a presença de epitélio colunar e metaplasia intes-
tinal associados a células caliciformes.

RESULTADOS

Foram realizadas 3813 endoscopias digestivas alta num hospital 
terciário da região metropolitana de Belo Horizonte no período 
entre maio de 2007 e fevereiro de 2009. As alterações endoscópi-
cas que permitiram a suspeição de Esôfago de Barrett estavam 
presentes em 88 (2,30%) pacientes, destes 71 (80,68%) tiveram 
diagnóstico confi rmado histologicamente. 

Dos 71 pacientes com achados endoscópicos e histológicos 
compatíveis com Esôfago de Barrett, 46 (64,79%) apresentaram 
hérnia de hiato associada e 56 (78,87%) apresentaram lesão 
inferior a três centímetros; o sexo mais acometido foi o masculino,
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representando um total de 58 (81,69%) pacientes. A faixa etária 
dos pacientes com diagnóstico confi rmado variou entre 15 e 91 
anos (53 anos ± 16,5 desvio padrão). 

No mesmo período, foram realizadas 307 biópsias de esôfago 
pelo serviço de endoscopia digestiva alta do referido hospital, 
destas 100 apresentaram achados histológicos positivos para 
Esôfago de Barrett, sendo que 71 (71%) haviam sido rastreados 
ao exame endoscópico e 29 (29%) não apresentaram critérios de 
suspeição endoscópica.

O índice Kappa de concordância diagnóstica entre o exame en-
doscópico e o histopatológico encontrado foi 0,65 e o intervalo de 
confi ança variou entre 0,55 e 0,74 (p=0,047). O número de con-
cordância encontrado foi 71, sendo que o número de concordância 
esperado ao acaso seria 28,66. O número de concordância para ex-
clusão de Esôfago de Barrett encontrado foi 190, sendo que o número 
de concordância para exclusão esperado ao acaso seria 147,66.

No presente estudo, a endoscopia digestiva alta apresentou sensibilidade 
de 71% e especifi cidade de 92% no rastreio do Esôfago de Barrett.

O valor preditivo positivo do exame endoscópico nesta população foi 
0,61 (61%) e o valor preditivo negativo encontrado foi 0,39 (39%).

DISCUSSÃO

Caum et al. (2003)6, ao estudar a prevalência e os aspectos 
clínico-epidemiológicos da metaplasia intestinal especializada de 
esôfago distal na doença do refl uxo, encontraram resultado que 
se assemelha ao do presente estudo no que diz respeito a média 
de idade de acometimento da doença, porém há uma diferença 
nos resultados encontrados em ambos os trabalhos quanto à pre-
valência da associação à hérnia de hiato e em relação à prevalên-
cia do sexo mais acometido (Tabela 1).

Tabela 1

O presente estudo encontrou uma prevalência dos casos de Esôfa-
go de Barrett com suspeição à endoscopia digestiva alta de 2,30%, 
semelhante aos resultados de 2,0%, descritos por Lopes (2004) e 
Menéndez (1999),13,15 em seus respectivos trabalhos.

A prevalência de Esôfago de Barrett no segmento curto encontrado 
foi de 78,87%, o que está de acordo com o resultado encontrado na 
literatura, em torno de 81,20%, segundo Wang (2006).19

Dos casos com suspeição endoscópica de Esôfago de Barrett, 
80,68% foram confi rmados histologicamente, resultado superior 
aos 73,7% descrito por Machado (2006).14

CONCLUSÃO

A prevalência dos achados endoscópicos com suspeição de Esôfa-
go de Barrett foi de 2,30%. A sensibilidade do exame endoscópico 
na detecção do Esôfago de Barrett foi de 71% e a especifi cidade 
foi de 92%. O valor preditivo positivo encontrado foi 0,61 (61%) 
e o valor preditivo negativo encontrado foi 0,39 (39%). O índice 
Kappa de concordância diagnóstica na detecção endoscópica de 
Esôfago de Barrett foi de 0,65, com intervalo de confi ança entre 
0,55 e 0,74. O Kappa de 0,65 é considerado “substancial” segun-
do Landis & Koch (1977).11 Portanto, o presente estudo permiti-
nos concluir que a endoscopia digestiva alta é um bom método 
para detectar Esôfago de Barrett, porém melhor para excluí-lo.  
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Média de 
idade mais 
acometida

Prevalência de 
acometimento do 
sexo masculino

Prevalência da 
associação à hénia 

de hiato

Caum et al (2003) 54 anos 66,7% 80%

Resultados do 
presente estudo

53 anos 81,69% 64,79%
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