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O câncer gástrico é o segundo tipo de câncer mais 
comum em todo o mundo. No Brasil, são 51 casos a 
cada 100 mil habitantes, a terceira maior incidência 
da América Latina. A situação é agravada pelo 
fato de, na maioria das ocorrências, a doença ser 
diagnosticada em estágio já avançado, dificultando o 
tratamento. Uma das razões parece ser a cultura do 
brasileiro de tomar um “remedinho” a cada vez que 
o estômago dá sinais de que não vai bem. A simples 
azia, conhecida de quase todos, pode ser sinal de 
uma gastrite que, se não tratada, pode evoluir para 
um câncer. Veja nesta edição as recomendações dos 
médicos para cuidar bem do seu estômago.

Atenção para os sinais do estômago

A finalidade da digestão é 
processar o alimento, sepa-
rando aquilo que será útil ao 
organismo do que deve ser 
eliminado. Grande parte do que 
se come é destinada a produzir 
a energia que faz funcionar os 
órgãos, sob a forma de glicose 
e outras substâncias. 

O estômago, que desempenha 
funções essenciais ao processo 
digestivo, é revestido de um 
tecido semelhante ao da boca 
(mucosa gástrica). Ele produz 
enzimas e ácido clorídrico, para 
a quebra dos alimentos, e uma 

secreção destinada a revestir a 
mucosa gástrica para protegê-la 
da agressão pelo ácido.

A gastrite é uma inflama-
ção da mucosa que reveste o 
estômago em resposta a uma 
agressão cujas causas podem ser 
várias. Com a continuidade da 
agressão, a inflamação se agra-
va e aparecem os sintomas da 
gastrite, que pode ser aguda ou 
crônica. A forma aguda aparece 
de repente e evolui rapidamente, 
facilitando o diagnóstico. Nos 
casos crônicos a gastrite pode 
não ter qualquer sintoma.

O que é a gastrite

Os sintomas
 Dor ou desconforto na região supe-

rior do abdômen (boca do estômago), 

que pode melhorar com a ingestão 

de alimentos.

  Azia ou queimação, se houver 

retorno do suco gástrico ao esôfa-

go e estômago. A azia pode piorar 

quando a pessoa se deita depois de 

uma refeição mais farta ou rica em 

gorduras. 

 Náuseas e vômitos, geralmente 

acompanhando o desconforto.

 Saciedade precoce, normalmente 

conhecida como “empanzinamento”, 

logo após a alimentação, que pode 

levar à redução ou perda do apetite.

 Presença de sangue nas fezes e 

no vômito.

 Na fase crônica a dor pode ser 

contínua e, se é severa, pode ser 

sinal de que uma úlcera está se de-

senvolvendo.

Principal causa da doença é o H. pylori
A gastrite, aguda ou crônica, 

pode ser causada por um ou 
mais dos fatores:
 Infecção pela bactéria Helico-
bacter pylori ou H. pylori: essa 
bactéria tem a capacidade de 
viver dentro da camada do muco 
protetor do estômago. Em geral 
ela é adquirida na infância e 
permanece no estômago por 
toda a vida, a menos que seja 
tratada. A gastrite não é causada 
pela bactéria em si, mas pelas 
substâncias que ela produz e que 
agridem a mucosa gástrica. A H. 
pylori é responsável por 80% dos 
casos de gastrite.
 Uso de aspirina, de alguns ou-
tros antiinflamatórios e de cor-
ticóides (medicamentos à base 
de cortisona) regularmente e por 
um longo período pode causar 
gastrite porque eles diminuem 
a proteção gástrica.
 Estresse físico ou psíquico.
 Refluxo de bile para o estôma-
go (a bile é uma substância que 
o fígado joga na primeira por-

ção do intestino e pode ir para 
o estômago em determinadas 
circunstâncias).
 Ingestão acidental de substân-
cias corrosivas.
 Álcool: causa a doença quando 
consumido em grandes quan-
tidades e por longos períodos, 
já que aumenta a produção do 
ácido.
 Gastrite auto-imune: em algu-
mas situações, os anticorpos, 
que deveriam proteger o organis-

mo, podem atacá-lo. Na gastrite 
auto-imune, os anticorpos levam 
à destruição de células da pa-
rede do estômago, reduzindo a 
produção de várias substâncias 
importantes.
 Outras infecções: bactéria da 
tuberculose e a da sífilis, vírus, 
fungos e outros parasitas.
 A gastrite aguda também pode 
ocorrer em pacientes politrau-
matizados ou queimados em 
extensas áreas do corpo.

Diagnóstico é confirmado por endoscopia
Quando o médico suspeita de 

gastrite, ele deve investigar os 
hábitos alimentares, o uso de 
medicamentos, o consumo de 
bebidas alcoólicas e se o pacien-
te tem outras doenças. 

O diagnóstico de gastrite é 
confirmado pela endoscopia 
digestiva, em que o médico 
introduz um tubo fino pela gar-
ganta através do qual é possível 

enxergar a mucosa gástrica e 
colher fragmentos para exame 
(biópsia). Alguns sedativos po-
dem ser usados para diminuir o 
desconforto durante a realização 
do exame.

No caso da H. pylori, a identi-
ficação da infecção pode ser feita 
no material obtido pela biópsia, 
por meio de um teste respirató-
rio ou exame de sangue.

Tratamento varia conforme a causa
O tratamento da gastrite de-

pende da causa, mas há medica-
mentos (em geral por via oral) e 
dietas que melhoram os sintomas. 
O tratamento da infecção pelo H. 
pylori pode ser bastante difícil e 
não é raro que a infecção volte. 
Ele não é recomendado para todos 
que têm gastrite. O paciente inge-
re doses maciças de antibióticos 
e medicamentos para reduzir a 
secreção de ácido pelo estômago e 

para proteger a mucosa gástrica.
Na gastrite induzida por medi-

camento, geralmente a suspensão 
do uso do remédio leva à solução. 
Quem tem gastrite deve evitar o 
uso de aspirina e outros antiinfla-
matórios, de bebidas alcoólicas e 
de cigarro. O médico pode usar 
também remédios para melhorar 
os sintomas, conter o processo 
inflamatório e prevenir compli-
cações. Os medicamentos que 

aliviam os sintomas atuam me-
lhorando a digestão ou reduzindo 
a secreção de ácido para combater 
a dor e a azia.

Para os doentes em unidade de 
tratamento intensivo, politrau-
matizados e grandes queimados 
que desenvolvem gastrite aguda, 
os médicos costumam receitar 
medicamentos para diminuir 
a produção de ácido pelo estô-
mago.

Mudança de hábitos para prevenir a gastrite
Algumas ações, muitas sim-

ples e outras que exigem uma 
radical mudança de hábitos, são 
bastante eficientes para prevenir 
a gastrite:
 Respeite os horários das re-
feições. Separar algum tempo 
para café da manhã, almoço e 
jantar tranqüilos não é luxo, é 
necessidade.

 Prefira fazer pequenas re-
feições ao longo do dia a uma 
grande refeição e evite ficar sem 
alimentação por mais de três 
horas seguidas.
 Mastigue bem os alimentos, 
dando chance à saliva de come-
çar o processo digestivo, facili-
tando o trabalho do estômago.
 Evite comida industrializada, 

a chamada fast-food e alimentos 
gordurosos.
 Prefira refeições mais leves, 
como frutas, verduras e carne 
magra, que são de mais fácil 
digestão.
 Cuide da higiene pessoal (não 
coma sem lavar as mãos) e dos 
alimentos, para reduzir o risco 
de transmissão de bactérias.

 Não fume e evite o consumo 
freqüente de álcool.
 Evite tomar remédios sem 
prescrição do médico.
 Procure um gastroenterologis-
ta e siga suas recomendações em 
caso de mau funcionamento do 
estômago.
 Tente eliminar as causas de 
estresse.

Saiba mais
Federação Brasileira de 
Gastroenterologia
Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2.391, conjunto 102
São Paulo (SP) – CEP 
01452-000
(11) 3813-1610
www.fbg.org.br

Ingestão freqüente de alimentos gordurosos deve ser evitada para prevenir a gastrite

AN
A 

VO
LP

E/
 F

LI
CK

R


