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Endoscopia Digestiva Alta na Rede Pública de Saúde do Brasil - 
Análise quantitativa por Estados e Regiões do país

Resumo

Atualmente, a endoscopia digestiva alta (EDA) é um dos 

exames mais indicados para avaliar doenças do trato 

gastrointestinal. Considerando sua importância no diag-

nóstico e também na terapêutica de doenças do esôfago, 

estômago e duodeno, é de relevância a análise dos dados 

quantitativos desse exame no país, bem como calcular 

seu custo-benefício. O objetivo do presente estudo é 

avaliar o número de EDA realizadas pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) durante o período de janeiro de 2008 

a dezembro de 2009 por estados e regiões do Brasil. 

Métodos: Calculou-se o número de exames por 100 

mil habitantes por ano, utilizando a população brasileira 

referente ao período de 2009, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). Para efeito de 

comparação utilizaram-se dados relativos a países com 

sistemas de saúde semelhantes ao SUS. Resultados: 
Os estados onde mais se realizaram EDA foram: Piauí, 

Alagoas, Pernambuco, São Paulo e Paraíba; a região com 

maior número de EDA foi o Nordeste e a média nacional 

encontrada foi de 550 exames/100 mil habitantes/ano. 

Conclusão: Quando se comparou a média nacional com 

países como Inglaterra, Holanda e Irlanda, notou-se que 

em nosso sistema público de saúde foi realizado a metade 

dos exames destes países.

Unitermos: Gastroenterologia, Diagnóstico Gastro-

enterologia, Diagnóstico, Endoscopia Digestiva Alta, 

Epidemiologia.

Summary

Nowadays, Upper Gasrointestinal Endoscopy (UGE) is 

one of the most used procedures to evaluate disease 

of the Upper GI tract. Considering its diagnostic and 

therapeutic importance for esophageal, gastric and 

duodenal diseases, the analysis of Brazilian quantitative 

data, as well as the cost-effectiveness ratio, is of great 

importance. The objective of this report is to evaluate the 

number of UGE performed in the National Health System 

in the period from January, 2008 to December, 2009. 

Methodology: The rate of UGE per 100.000 habitants 

a year was calculated based on 2009 Brazilian popula-

tion, according to the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics. As comparison subjects, countries with health 

systems similar to Brazilian’ were used. Results: Were 

obtained: more UGE were performed in Piauí, Alagoas, 

Pernambuco, Sao Paulo e Paraiba; the geographical 

region with more performed tests was the Northeastern, 

and the national overall was 550 UGE/100.000 habi-

tants/year. Conclusion: Correlation of the latter fi gure 

to countries such as England, Netherlands or Ireland, 
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shown that, in Brazil, there were performed half of UGE than 

in those countries.

Keywords: Gastroenterology, Diagnosis Gastroenterology. 

Diagnosis, Upper Gastrointestinal Endoscopy, Epidemiology. 

Introdução

A endoscopia digestiva alta (EDA), denominada também 

esofagogastroduodenoscopia, consiste na introdução de um 

aparelho, chamado endoscópico, através da cavidade oral, 

chegando geralmente até a segunda porção do duodeno, 

utilizando aparelhos que emitem feixes luminosos1.

Apesar de ser uma ferramenta moderna de apoio à semio-

logia, há relatos descritos, desde os tempos de Hipócrates, 

sobre a utilização de aparelhos para avaliar “lugares desco-

nhecidos do corpo”, inclusive a descoberta de retoscópios 

nas ruínas de Pompéia (79 a.C.) e espéculos vaginais na 

antiga Grécia2,3.

Na Europa, mais precisamente na Alemanha, aconteceu 

a grande evolução da tecnologia endoscópica, tendo sido 

criados os primeiros instrumentos com a fi nalidade de 

examinar o interior do estômago. Kusmaul4 tentou, em 1868, 

realizar pela primeira vez o que chamou de “exame endoscó-

pico”, utilizando um tubo metálico rígido. Porém esse método 

não foi bem sucedido devido à grande distância do esôfago 

até o estômago e à sua iluminação precária, sendo logo 

abandonado.

Em 1879, Nitze e Leiter1, utilizando novos meios de ilumi-

nação para observação direta, tentaram realizar uma endos-

copia gástrica. Como eram os criadores do cistoscópio, utili-

zaram métodos semelhantes para o gastroscópio, porém sem 

sucesso.

Em 1881, utilizando sistema óptico com lentes e prismas, 

Mikulicz4 desenvolveu o primeiro endoscópio rígido. Depois 

foi obtido um tubo externo fl exível, o que contribuiu com a 

ideia de que seria mais fácil alcançar o estômago com um 

tubo fl exível do que com o rígido.

Rudolf Schindler foi um dos maiores nomes na evolução e 

aperfeiçoamento de aparelhos para realização da endoscopia 

digestiva alta. Em 1922, construiu seu primeiro gastroscópio, 

que era totalmente rígido. Entre 1928 e 1932, trabalhou com 

o físico especialista em óptica, Georg Wolf. Desta parceria 

“nasceu”, em julho de 1932, o primeiro gastroscópio semi-fl e-

xível, chamado Wolf-Schindler, que contava com um conjunto 

de lentes para observação direta do trato digestivo alto9,10-13.

O primeiro vídeoendoscópio foi lançado em 1983 por Sivak5, 

que era o protótipo dos aparelhos usados hoje em dia, com 

maior facilidade para o endoscopista, sendo de boa utilidade 

diagnóstica e terapêutica por permitir a impressão fotográfi ca 

instantânea.

Com o desenvolvimento de novas modalidades de imagem, o 

diagnóstico endoscópico, inicialmente limitado às lesões visí-

veis e avançadas, vem evoluindo para a detecção de lesões 

precoces. A tecnologia de magnifi cação de imagens impul-

siona a acurácia do exame endoscópico para próximo ao 

diagnóstico histopatológico. A cromoendoscopia eletrônica, 

através do sistema Narrow-Band Imaging (NBI), usa um 

comprimento de onda capaz de destacar o padrão mucoso e 

a microvasculatura7,13.

Atualmente, a endoscopia digestiva é um dos exames mais 

indicados para a investigação das doenças do esôfago, 

estômago e duodeno, sendo considerada como método 

propedêutico essencial para a avaliação de lesões destes 

segmentos. A sua indicação como procedimento diagnós-

tico envolve uma série de sintomas relacionados ao aparelho 

digestivo alto. Também são indicações do exame, estudo 

radiológico anormal e alguns distúrbios respiratórios.

O preparo para o exame abrange as orientações quanto ao 

jejum para alimentos sólidos por, no mínimo, seis horas, e de 

líquidos por, pelo menos, quatro horas; deve-se ter conheci-

mento das doenças de base, da sensibilidade medicamen-

tosa e esclarecimento de possíveis dúvidas do paciente.

A sedação utilizada geralmente compreende o uso de ansio-

líticos/ hipnóticos e analgésicos, os quais devem promover 

sedação consciente do paciente, com relaxamento sufi ciente 

para proporcionar conforto durante o exame e, ao mesmo 

tempo, se manter capaz de responder aos estímulos do meio 

externo e da via aérea desobstruída.

Durante o exame é necessário que os pacientes sejam moni-

torados por oximetria de pulso, o qual acrescenta dados 

sobre as condições cardiopulmonares. 

A EDA diagnóstica é um procedimento seguro, de baixa 

morbidade, com poucos casos de complicações, geral-

mente secundários aos medicamentos usados na sedação. 

Outras possíveis complicações descritas são: modifi cações 

do ritmo cardíaco, broncoaspiração, infecção e dor abdo-

minal. Considerando a importância que a endoscopia tem 

no diagnóstico e também na terapêutica de doenças do 

esôfago, estômago e duodeno, é de relevância a análise 

dos dados quantitativos desse exame no país, bem como 

calcular seu custo-benefício.
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Nessa primeira etapa trataremos apenas do cálculo do 

número de exames realizados por estado para cada 100 mil 

habitantes, bem como avaliar esses resultados de acordo 

com as regiões do país.

Métodos

Os números do presente estudo foram obtidos através da 

base de dados informatizada do Sistema Único de Saúde do 

Ministério da Saúde (DATASUS). Nesta base está contido 

o quantitativo de praticamente todos os exames realizados 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo obtidos apenas 

aqueles referentes à esofagogastroduodenoscopia. Estes 

dados foram coletados de janeiro de 2008 a dezembro de 

2009 por estados e regiões da federação. A população total 

de cada estado e região foi determinada através de números 

do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) refe-

rente ao ano de 2009. O quantitativo deste exame foi calcu-

lado para 100 mil habitantes por ano, obtendo-se também a 

média nacional do número de endoscopias digestivas altas 

pelo mesmo número populacional.

Para efeitos de comparação, procurou-se verifi car na litera-

tura médica dados de alguns países para confrontação com 

os nacionais6-8.

Resultados

Na tabela 1, pode-se observar o quantitativo de endoscopias 

digestivas altas por estado e por ano (2008 e 2009), bem 

como a média nesse período.

Na fi gura 1 está representada a quantidade de EDA por 

regiões do Brasil. Na tabela 2, quando se calcula o número 

de EDA por 100 mil habitantes/ano verifi ca-se, em ordem 

decrescente, que os cinco estados que mais realizaram 

exames foram: Piauí, Alagoas, Pernambuco, São Paulo e 

Paraíba. Chamou a atenção pelos dados obtidos que o Rio 

Grande do Sul (RS) é um dos estados onde se realiza a 

menor quantidade de endoscopias pelo Sistema Único de 

Saúde.

Na fi gura 2 e tabela 3, poderão ser analisados os valores 

obtidos por número de endoscopias digestivas altas por 100 

mil habitantes pelas regiões do país. Neste caso, observamos 

que a região onde se realiza o maior número de exames é o 

nordeste. Calculou-se também a média nacional do número 

de endoscopias que foi de 550 exames/100 mil habitantes 

por ano. Quando comparamos com os dados coletados dos 

serviços públicos de saúde da Inglaterra, Holanda e Irlanda, 

Estado
Número de EDA/Ano Média de 

EDA/Ano2008 2009

Acre 2.685 3.558 3.121

Alagoas 30.476 31.112 30.794

Amapá 748 2.178 1.463

Amazonas 6.367 6.513 6.440

Bahia 80.200 77.657 78.928

Ceará 40.745 44.157 42.451

Distrito Federal 15.766 13.674 14.720

Espírito Santo 13.899 16.604 15.251

Goiás 25.128 31.882 28.505

Maranhão 38.859 41.846 40.352

Mato Grosso 9.599 9.018 9.308

Minas Gerais 84.074 79.803 81.938

Mato Grosso do Sul 9.437 10.977 10.207

Pará 27.300 28.727 28.013

Paraíba 30.275 26.052 28.163

Paraná 58.226 57.046 57.636

Pernambuco 69.815 68.706 69.260

Piauí 34.330 31.369 32.849

Rio Grande do Norte 13.069 22.947 18.008

Rio Grande do Sul 29.495 28.134 28.814

Rio de Janeiro 71.741 56.045 63.893

Rondônia 6.157 5.082 5.619

Roraima 1.781 1.379 1.580

Santa Catarina 29.584 24.229 26.906

São Paulo 299.836 333.083 316.459

Sergipe 10.668 8.505 9.586

Tocantins 3.205 3.684 3.444

Tabela 1. Distribuição do número de Endoscopias Digestivas 
Altas (EDA), de acordo com ano e estados do Brasil

3
0

(4
):

1
4

2
-1

4
7

GED gastroenterol. endosc.dig. 2011: 30(4):142-147

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

N
ú
m

e
ro

 d
e
 e

n
d

o
sc

o
p

ia
s

Reg
ião

 Sudes
te

Reg
ião

 N
ord

es
te

Reg
ião

 N
or

te

Reg
ião

 Sul

Reg
ião

 C
en

tro
-O

es
te

Figura 1. Número total de Endoscopias Digestivas Altas 
(EDA), por regiões do Brasil, no período de Janeiro de 2008 
a Dezembro de 2009
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respectivamente 950, 1137 e 1322 por 100 mil/habitantes/

ano, observamos que, em nosso país, a média do número 

de exames realizados por ano é bem inferior dos realizados 

nestes países (fi gura 3).

Estado População
Número de EDA 

por 100 mil 
habitantes/ano

Piauí 3.145.325 1044

Alagoas 3.156.108 975

Pernambuco 8.810.256 786

São Paulo 41.384.039 764

Paraíba 3.769.977 747

Maranhão 6.367.138 633

Rio Grande do Norte 3.137.541 574

Distrito Federal 2.606.885 564

Bahia 14.637.364 539

Paraná 10.686.247 539

Goiás 5.926.300 481

Sergipe 2.019.679 474

Ceará 8.547.809 466

Acre 691.132 451

Santa Catarina 6.118.743 439

Espírito Santo 3.487.199 437

Mato Grosso do Sul 2.360.498 432

Minas Gerais 20.033.665 409

Rio de Janeiro 16.010.429 399

Pará 7.431.020 377

Roraima 421.499 375

Rondônia 1.503.928 373

Mato Grosso 3.001.692 310

Tocantins 1.292.051 266

Rio Grande do Sul 10.914.128 264

Amapá 626.609 233

Amazonas 3.393.369 189

Tabela 2. Número de Endoscopias Digestivas Altas (EDA) por 
100 mil habitantes/ano, por Estados do Brasil, de acordo com 
a população

Estado População
Número de EDA 

por 100 mil 
habitantes/ano

Região Sudeste 80.915.332 590

Região Nordeste 53.591.197 654

Região Norte 15.359.608 323

Região Sul 27.719.118 409

Região Centro-Oeste 13.895.375 451

Tabela 3. Número de Endoscopias Digestivas Altas (EDA) por 
100 mil habitantes/ano por regiões do Brasil
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Figura 3. Análise comparativa entre a média de 
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Discussão

A endoscopia digestiva alta no Brasil tem ligações históricas 

com a evolução desta subespecialidade, principalmente 

quando recebemos o professor Rudolf Schindler para traba-

lhar no país.

Esse exame adquiriu grande popularidade a partir da intro-

dução de aparelhos com fi bra óptica. E com o enorme 

desenvolvimento da endoscopia digestiva alta em nosso 

país, houve a necessidade de se instituir uma sociedade 

que pudesse, além de congregar seus associados, propor e 

fi scalizar as normas que regem esse ramo da medicina.

A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) 

tem tido suma importância na formação e no desenvolvi-

mento desta subespecialidade.

É importante observar que apesar de todo controle exer-

cido por nossas entidades, não existem dados quantitativos 

com a devida divulgação sobre o número de endoscopias 

digestivas altas que são realizados em nosso país. Isto, sem 

dúvida, é o primeiro passo para que possamos instituir uma 

política de saúde nesta área.

Tomando por base estes aspectos, decidimos iniciar uma 

análise nesta direção, visto que os dados estão disponíveis 

no Ministério da Saúde através do DATASUS. É importante 

ressaltar que estes dados pertencem apenas ao serviço 

público de saúde de nosso país. Por enquanto, não tivemos 

acesso aos dados relativos à realização de endoscopias fora 

do SUS.

Chamou-nos a atenção que a média do número de exames 

realizados no país quando relacionado por 100 mil habi-

tantes, é bem inferior aqueles dados obtidos da Inglaterra, 

Holanda e Irlanda. Contudo, é de se ressaltar que o estado 

do Piauí é o único que se aproxima do quantitativo destes 

países.

A Inglaterra é o único país onde a lista de espera para EDA 

foi erradicada nos últimos anos (desde abril de 2008). Tal 

fato tem relevância já que a endoscopia, assim como outros 

exames diagnósticos, tem impacto na efi ciência da saúde 

pública, diminuindo tempo de espera para um determinado 

diagnóstico e ocupação hospitalar. 

A precocidade para realização do exame permite diag-

nóstico em fase inicial de algumas doenças, como câncer, 

doença infl amatória e úlcera péptica, que são mais fáceis 

de manejar quando detectadas precocemente.

O atraso nos procedimentos e resultados de exames 

afetam a efi ciência nos cuidados de saúde intra e extra-

hospitalares8. Quando se analisa os dados obtidos por 

região, observa-se que o Nordeste é a região que mais 

realiza este exame, vindo em seguida a região sudeste. 

É difícil entender as causas que levam uma determinada 

região a fazer mais exames do que outra.

Caso alguma dessas regiões tivesse, do ponto de vista epide-

miológico, alguma doença com alta prevalência em que se 

necessitasse de EDA, poder-se-ia facilmente compreender 

o dado obtido. Contudo, não está claro este aspecto em 

nenhuma das regiões do Brasil.

A análise preliminar destes dados indica que este trabalho 

deve ser continuado, verifi cando-se o quantitativo de endos-

copias digestivas altas em pacientes internados e naqueles 

de atendimento ambulatorial.

A obtenção destes dados permitirá conhecermos se o quan-

titativo obtido das endoscopias no Brasil está de acordo 

com os nossos dados epidemiológicos ou se haverão modi-

fi cações no número e na formação de novos endoscopistas 

para atender a demanda nacional.

A endoscopia digestiva está em avanço tecnológico 

contínuo que poderá ser infl uenciado por fatores rela-

cionados com as leis da física e da óptica, e também por 

fatores externos como custos, alterações na prevalência 

de doenças gastrointestinais e desenvolvimento de outras 

áreas da medicina como a radiologia13.

Sivak13 acredita que o desenvolvimento tecnológico da 

endoscopia será determinado por vários fatores externos 

e com o aperfeiçoamento da imagem virtual. A endos-

copia diagnóstica poderá ser substituída pela utilização 

da cápsula endoscópica e pela endoscopia virtual, exames 

menos invasivos.

Entretanto, mesmo considerando os avanços tecnológicos 

da endoscopia digestiva, é de relevância chamar a atenção 

que se deveria instituir uma hierarquização para que os 

procedimentos de maior complexidade, tais como a indi-

cação da cápsula endoscópica, a endoscopia virtual e a 

EDA terapêutica, pudessem ser realizados nos serviços de 

saúde de nível terciário e quaternário.

A EDA diagnóstica, muito provavelmente, num futuro 

recente deverá ser disponível nos serviços de atendimento 

primário, desde que sejam respeitadas as normas básicas 

exigidas para o exame.

Endoscopia digestiva alta na rede Pública de Saúde do Brasil - Análise quantitativa por Estados e Regiões do país
3

0
(4

):
1

4
2

-1
4

7

GED gastroenterol. endosc.dig. 2011: 30(4):142-147

Revista GED04 Dez 2011-B.indd   Sec2:146Revista GED04 Dez 2011-B.indd   Sec2:146 16.01.12   17:23:5416.01.12   17:23:54



147

L. N. TAVEIRA, T. C. RICCI, M. T. A. QUEIROZ, J. M. R. ZEITUNE

Conclusão

O Brasil deverá ter um planejamento adequado de como irá 

suprir a demanda e incorporar as novas tecnologias, sendo 

de suma importância o conhecimento dos dados quantita-

tivos da endoscopia digestiva diagnóstica e terapêutica reali-

zadas no país.
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