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Síndrome Dispéptica

Dra. Sheila Lopes dos Santos

Definição

Conjunto de sintomas localizados no abdome
superior, relacionados com a ingestão alimentar, po-
dendo ser orgânica (demonstrável à endoscopia di-
gestiva alta-EDA, como úlcera, esofagite) ou funcional
(sem alteração orgânica demonstrável).

Etiologia: Dispepsia funcional; doença do re-
fluxo gastroesofágico; úlceras; colecistopatias;
parasitoses. Gastrite e duodenite são achados
endoscópicos muito comuns, mas há dúvidas quanto
ao seu papel como causa de dispepsia e o tratamento é
questionável.

Classificação da dispepsia funcional: (muito as-
sociada a distúrbios emocionais)

Dispepsia tipo úlcera: dor epigástrica, melhora
com alimentação ou antiácidos, sem irradiação ou pe-
riodicidade.

Dispepsia tipo dismotilidade: desconforto
epigástrico, saciedade precoce, náuseas, vômitos,
distensão, empachamento pós-prandial.

Dispepsia tipo refluxo: pirose e regurgitação.
Dispepsia tipo não-específico: sintomas dos ou-

tros grupos sem o predomínio de nenhum deles.

Diagnóstico clínico

Valorizar na história fatores comportamentais e
funcionais: história alimentar, uso de AINE e/ou AAS,
tabagismo, etilismo, história familiar de úlcera péptica,
estado emocional.

Sintomas de alarme: paciente > 50 anos (prin-
cipalmente se referir dor recente), anemia, perda de
peso, disfagia, hemorragias(indica-se EDA de imedia-
to concomitante à terapêutica).

Exames subsidiários

Nível primário: protoparasitológico de fezes;
EDA; US abdome.

Nível secundário: exames contrastados do tubo
digestivo; TC abdome.

 Avaliação e tratamento em UBS

Primeira consulta: tratamento clínico por 2-

3 semanas: cimetidina 800 mg/dia ou ranitidina (na
forma de genérico) 300 mg/dia (nas queixas de dor
ou pirose) e/ou metoclopramida 10 mg 30 minutos
antes das refeições ou bromoprida ou domperidona,
na mesma dose, se houver predomínio de queixas
tipo dismotilidade.

Segunda consulta: Reavaliação clínica: Se
houve melhora →  seguimento clínico.

Se não melhorou → solicitar EDA e encami-
nhar conforme o resultado do exame (em casos de
úlcera péptica, esofagite erosiva, hérnia hiatal a
partir de 3 cm). Não há necessidade de encaminhar
se o exame mostrar apenas gastrite sem úlcera
péptica associada ou esofagite leve (tratar apenas
sintomaticamente com cimetidina 400 mg/d ou
ranitidina 150 mg/d quando necessário). Se o clíni-
co tiver dúvida sobre o resultado do exame ou se
não souber interpretar, encaminhar o paciente com
a EDA realizada e o especialista verá o resultado e
dará a conduta para o caso.

NÃO há indicação de tratamento de H. pylori
em casos de gastrite isolada, sem úlcera associada.
Trata-se em casos de úlcera péptica, duodenal e/ou
gástrica, com ou sem gastrite associada. Como o
tratamento é caro e pode induzir resistência pelo
uso de antibióticos, julgamos que a terapêutica para
a bactéria deva ser feita pelo especialista.

Encaminhamento ao PS/ Internação:

� Hemorragias.
� Abdome agudo.
� Dor incoercível.
� Vômitos persistentes levando à desidratação.

Indicações diagnósticas para endoscopia
digestiva alta (EDA):

� Desconforto abdominal alto que persiste após
terapêutica apropriada.

� Desconforto abdominal alto associado com
sintomas ou sinais sugestivos de doença orgânica sé-
ria (anemia, história de hemorragia digestiva, disfagia,
perda de peso).

� Sintomas de refluxo gastroesofágico persisten-
tes ou recorrentes após o tratamento.
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