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Estudo comparativo para avaliação de cateter de pHmetria 
com novo sistema de referência interna na prática clínica

Comparative study to evaluate pH electrodes with new system of built-in reference 
in clinical practice

Resumo

Introdução: pHmetria esofágica é um método impor-
tante para avaliação direta do refluxo ácido gastroeso- 
fágico. Os aparelhos convencionais de pHmetria usam 
cateteres de referência externa, que podem gerar grandes 
diferenças nas medidas de pH. Desenvolvemos, em nosso 
meio, eletrodo de referência interna construído com 
matriz metálica/polimérica para uso em cateteres de 
pHmetria. Objetivos: Avaliar comparativamente escore 
de DeMeester, tempo total, supino e ereto de pH menor 
que quatro, utilizando simultaneamente cateteres de anti-
mônio com eletrodo de referência externa e interna em 
um mesmo indivíduo. Métodos: Entre julho e dezembro 
de 2013 selecionamos os 16 participantes do estudo. 
Cada participante foi submetido simultaneamente a dois 
exames de pHmetria prolongada (um com eletrodo de 
referência interno e outro com eletrodo de referência 
externo). Para avaliar os resultados obtidos com cate-
teres de referência interna e externa utilizamos o teste de 
Wilcoxon Signed Rank. Resultados: A idade média de 
nossa população foi de 34,2 anos, sendo 56,2% do sexo 
feminino. Para avaliar os resultados obtidos com cateteres 
de pHmetria com referência interna e externa, utilizamos 
o teste de Wilcoxon Signed Rank. A diferença de valores 
de pH menor que quatro no tempo total, em posições 
supina e ereta, bem como o escore de DeMeester, 
foram muito semelhantes nos exames com eletrodo de 

referência interna e externa realizados simultaneamente 
em um mesmo paciente. Conclusão: Os cateteres de 
pHmetria com eletrodo de referência externa e com novo 
sistema de referência interna comportaram-se de forma 
semelhante e registraram resultados similares.  Vantagens 
descritas na literatura em relação a cateteres de pHmetria 
com referência interna deverão ser avaliadas em estudos 
futuros.

Unitermos: pHmetria Prolongada, Cateter de pHme-
tria, Referência Interna, Referência Externa, Doença do 
Refluxo Gastroesofágico.

summaRy

Introduction: Esophageal pH monitoring is a very 
important tool to evaluate gastroesophageal reflux 
disease. Conventional pH recording equipment uses 
electrodes with external reference and is associated with 
great differences in pH measurements. We developed 
a pH electrode built-in reference, based on a matrix 
ceramic/metallic/polymeric. Objectives: To compare 
data of DeMeester scores, total, supine and orthostatic 
time of pH under four, using simultaneously, in the same 
patient pH electrodes with external reference and built-in 
reference. Methods: Between July and December 2013 
we enrolled 16 patients. Each participant was submitted 
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simultaneously to two prolonged monitoring pH study using 
electrodes with external and built-in reference. To evaluate the 
results of the exams performed simultaneously in the same 
patient we used the Wilcoxon Signed Rank test. Results: The 
participants median age was 34.2 years, 56,2% women. To 
evaluate the results of the exams performed simultaneously in 
the same patient we used the Wilcoxon Signed Rank test. The 
results of DeMeester score and the data of pH under four, in 
total, supine and orthostatic time, were similar in recordings 
using electrode with external reference and built-in reference. 
Conclusion: Performance of pH electrodes with external 
and in-built reference was similar. Future studies will evaluate 
vantages of pH electrode built-in reference.

Keywords: Prolonged Monitoring pH, pH Electrode, Built-
-in Reference, External Reference, Gastroesophageal Reflux 
Disease. 

intRodução

A pHmetria esofágica prolongada é o método importante 
para o diagnóstico da doença do refluxo ácido gastroesofá-
gico. Manometria esofágica, estudo radiológico do esôfago 
e endoscopia digestiva alta são capazes de identificar alte-
rações esofágicas secundárias à doença por refluxo gastroe-
sofágico (DRGE), mas não conseguem quantificar de forma 
direta o refluxo ácido gastroesofágico1. 

Este exame é muito útil visto que grande número de pacientes 
com sintomas típicos ou atípicos da DRGE não apresenta 
lesões na mucosa esofágica2. 

Em nosso meio, para a realização de pHmetria esofágica 
prolongada, são utilizados cateteres com eletrodos de anti-
mônio que exigem o uso de eletrodos externos de referência3. 
Estudos em humanos demonstraram que grandes diferenças 
na medida do pH decorrem do uso de cateteres com eletrodo 
de referência externa. 

Esse efeito é atribuído principalmente à diferença de poten-
cial transmucosa que varia entre esôfago, estômago e 
duodeno. Outro problema comum com cateteres de pHme-
tria com eletrodo de referência externa é a resistência de 
contato desse eletrodo com a pele e/ou o ressecamento de 
seu gel, causas comuns de perda de dados do exame. Todos 
esses problemas são minimizados ou abolidos com o uso de 
eletrodos de referência interna4.

Desenvolvemos, em nosso meio, eletrodo de referência 
interna de dois milímetros de diâmetro, construído com 
matriz cerâmico-metálica/polimérica para uso em cateteres 
de pHmetria. 

oBjetivos

Avaliar comparativamente escore de DeMeester, tempo total, 
ereto e supino de pH menor que 4.0 obtidos em exames 
simultâneos, realizados em um mesmo paciente, utilizando 
cateteres de antimônio com eletrodo de referência externa 
e interna.  

paCientes e métodos

Este estudo e o termo de consentimento livre e esclare-
cido foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais - CAAE- 
08714012.0.0000.5149.

Pacientes
Cálculo do tamanho da amostra
Nível de significância: 5%
Poder do teste: 80%
Teste de hipótese: bicaudal
Tamanho da amostra calculado para cada grupo: 16

Para participar desse estudo, convidamos pacientes com indi-
cações de realização de pHmetria esofágica prolongada refe-
renciados para o Serviço de Motilidade Digestiva do Instituto 
Alfa de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFMG. 
Como cada participante do estudo era submetido simulta-
neamente a dois exames de pHmetria prolongada (um com 
eletrodo de referência interno e outro com eletrodo de refe-
rência externo), nossa população total foi de 16 indivíduos.

Critérios de inclusão
Pacientes maiores de 18 anos. 
Concordância em participar do estudo com assinatura do 
termo de consentimento informado.

Critérios de exclusão
Uso de inibidores de bomba protônica sete dias antes da 
realização do exame.
Alterações de fossas nasais que impossibilitem passagem do 
cateter de pHmetria 

métodos

Para esse estudo foi construído cateter de pHmetria com as 
seguintes especificações:
1. Cateter com dois sensores de antimônio localizados na 
extremidade distal, distantes dois milímetros entre si, sendo um 
deles referenciado para eletrodo de referência externa e outro 
para eletrodo de referência interna. Essa topologia permite que 
dois sensores registrem sinais de forma independente. 

estudo CompaRativo paRa avaliação de CateteR de pHmetRia Com novo sistema de 
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2. Na extremidade proximal, em que existe a conexão do 
cateter com o módulo de registro de dados, foram criados 
dois plugues independentes para ligação em dois módulos 
distintos: um, que armazenará dados colhidos do sistema de 
referência interna, e outro, do sistema de referência externa. 

Portanto, o desconforto causado pelo cateter de pHmetria foi 
o mesmo do exame convencional. A única diferença é que o 
paciente portou dois módulos de gravação durante o exame, 
como ilustrado na figura 1. 

Para o posicionamento do cateter de pHmetria, identificamos 
a localização da borda superior do esfíncter esofágico inferior 
por meio de manometria esofágica. O cateter de pHmetria 
foi posicionado a 5 cm da borda superior do esfíncter esofá-
gico. A análise de resultados obtidos foi realizada por meio de 
software específico.

Resultados

Entre julho e dezembro de 2013 foram incluídos 16 pacientes 
nesse estudo, nove (56,25%) do sexo feminino, idade média 
34, 2 anos. Para avaliar os resultados obtidos com cateteres 

de pHmetria com referência interna e externa, utilizamos o 
teste de Wilcoxon Signed Rank. Dessa forma, obtivemos a 
diferença das medianas dos resultados obtidos para intervalo 
de confiança de 94,8%, como ilustrado na tabela 1.

A figura 2 mostra diagrama de pontos para ilustrar a diferença 
observada dos valores obtidos nos exames com eletrodo de 
referência interna e externa com relação ao tempo total, ereto 
e supino de pH menor que quatro e escore de DeMeester.

Como observado, a diferença de valores de pH menor que 
quatro no tempo total, em posições de decúbito e ortatosta-
tismo bem como o escore de DeMeester, foram muito seme-
lhantes nos exames com eletrodo de referência interna e 
externa realizados simultaneamente em um mesmo paciente.  
As diferenças encontradas não alteraram o resultado final do 
estudo.

RI-RE* Mediana Variação Intervalo de 
confiança

DeMeester -0,04 -0,83 – 0,50 94,8%

Tempo total 
<4%

-0,003 -0,230 – 0,175 94,8%

Tempo ereto 
<4%

-0,027 -0,285 – 0,205 94,8%

Tempo 
decúbito<4%

0 -0,235- 0,020 94,8%

Tabela 1. Posologia empregada pelos pacientes em uso 
irregular de IBP.

*RI: referência interna, RE: referência externa.

Figura 2. Diagrama de pontos ilustrando as diferenças de 
resultados obtidos através dos cateteres com referência 
interna e externa com relação ao escore de DeMeester (Dif 
DeM), tempo de pH< 4 total (Dif % total), em posição ereta 
(Dif % ereto) e em decúbito (Dif % decúbito).

Dif
(deM)

Dif (%Total)

Dif (%Ereto)

(% Decubito)
-15 -12 -3 0 3-9 -6

Figura 1. Fotografia do cateter utilizado no estudo com 
duas conexões independentes, o que nos permitiu o 
armazenamento de dados provenientes dos sistemas 
de referência interna e externa.
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disCussão

De acordo com os resultados obtidos, observamos mínima 
diferença entre escores de DeMeester, tempo total, supino e 
ereto de pH menor que quatro em exames simultâneos reali-
zados em um mesmo paciente utilizando eletrodos de refe-
rência interna e externa. 

Dessa forma, não houve interferência no resultado final do 
estudo, baseado em critérios de normalidade previamente 
definidos5.

Existem diferenças entre cateteres de pHmetria com e 
sem eletrodo de referência externa. De um modo geral, os 
eletrodos de referência externa são mais susceptíveis a arte-
fatos que aqueles de referência interna. A referência externa 
está sujeita à perda de contato com a pele, o que impede a 
gravação dos dados do exame. 

Outro risco do sistema de referência externa consiste na baixa 
acurácia de registro de dados causada por transpiração na 
pele do paciente, que altera a composição iônica da solução 
eletrolítica usada nesse eletrodo4,6.  

No passado, os cateteres de pHmetria com referência interna 
eram disponíveis apenas com eletrodos de vidro. Entretanto, 
os eletrodos bipolares de vidro tinham um diâmetro maior,  
o que causava dificuldade de posicionamento do cateter  
por via nasal. 

Posteriormente foram desenvolvidos eletrodos de antimônio 
de referência interna que mostraram-se mais vulneráveis e 
menos fidedignos em relação aos eletrodos de vidro3,6. 

Eletrodos de antimônio monocristalino já foram usados mas, 
apesar do seu baixo custo, sua vida média é curta e sua 
performance é muito inferior ao do eletrodo de vidro3,7. 

Desenvolvemos, em nosso meio, um eletrodo de referência 
interna constituído de prata e cloreto de prata. Dessa forma, 
partículas nano estruturadas de cloreto de prata e prata são 
acondicionados em uma matriz, que são conduzidas eletrica-
mente através de eletrodo de carvão (grafite) para conectar-
-se ao sistema. Sendo assim, a matriz polimérica entra em 
contato com a solução e os eletrólitos e a conexão de grafite 
faz o contato elétrico.

A figura 3 ilustra matriz de prata/cloreto/cerâmica para 
eletrodos eletro depositados obtida através de SEM (Scanning 
Electronic Microscopy), com aglomerações finas e médias. 
A figura 4 ilustra nano partículas de cloreto de prata obtidos 
através de reação com nitrato.

O uso de prata na confecção desses eletrodos parece ser 
seguro para o paciente, visto que não há relato de efeitos 
colaterais respiratórios, gastrointestinais, hematológicos, 
musculoesqueléticos, hepáticos ou renais em humanos ou 
animais após exposição oral a prata ou seus componentes8. 

A confecção desse cateter de referência interna teve um 
custo mais baixo que a produção de um cateter regular de 
pHmetria de referência externa. Dessa forma, sua produção 
em grande escala poderá minimizar custos para realização de 
exames de pHmetria esofágica prolongada. 

Estudos futuros deverão avaliar a durabilidade desses cate-
teres na prática clínica.

Para execução desse estudo, cateteres e aparelhos de pHmetria 
esofágica foram disponibilizados pela Sigma Instrumentos Ltda., 
CNPJ 01519500/0001-05, sem ônus para nossa instituição.

Figura 4. Ilustração de nano partículas de cloreto de prata 
obtidos através de reação com nitrato obtida através de SEM 
(Scanning Electronic Microscopy). 

Figura 3.Ilustração da matriz de prata, cloreto e cerâ-
mica para eletrodos eletro depositados com aglome-
rações fina (E) e média (D), obtida através de SEM 
(Scanning Electronic Microscopy). 
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