
Apesar do conforto e das facilidades do
século 21, no Brasil e em outros países,
uma parcela cada vez maior da popu-

lação amarga no estômago o desconforto da
gastrite, um mal moderno carregado de
nuanças e ameaças que fazem chorar o mais
destemido dos executivos. A conseqüência de
tudo isso é um misto de desinformação e
ânsia de querer se curar sem a devida orien-
tação médica, tomando fármacos indiscrimi-
nadamente. Em razão da correria diária ou do
famoso “achismo”, muita gente exagera na
automedicação e acaba complicando ainda
mais seu quadro clínico.

Isso porque, apesar do alto índice de pes-
soas que sofrem de gastrite, às vezes o proble-
ma é mais simples. “Pode ser uma dispepsia,
que não é doença, é apenas um desequilíbrio
orgânico de fundo emocional”, diz o médico
Jaime Natan Eisig, chefe do Grupo de
Estômago da disciplina Gastroenterologia
Clínica da Universidade de São Paulo (USP). 

No meio da confusão sintomática, além da
dispepsia, a pessoa pode sofrer de refluxo ou
até mesmo de úlcera. Segundo Eisig, os sin-

tomas desses males são muito parecidos: dor
e queimação no estômago, gases, arroto e
náuseas, com pequenas variações de acordo
com a doença e com a pessoa. “Por isso, nin-
guém deve sair por aí se automedicando só
porque dói a região estomacal”, diz Eisig. Se-
gundo ele, nem mesmo o médico tem capaci-
dade para discernir que doença pode ser só
pelos sintomas. Daí a necessidade de se fazer
endoscopia, na maioria dos casos.

VARIAÇÃO DO MAL
A gastrite é um processo inflamatório do

estômago causado de duas formas diferentes.
A mais comum delas é gerada pela bactéria
com o pomposo nome de Helicobacter pylori.
Esse tipo é chamado de gastrite crônica. Cerca
de 70% da população brasileira têm a bactéria
alojada no estômago, mas poucos sabem
disso, porque ela sozinha não tem sintomas, e
apenas 10% desenvolvem a doença, muito
tempo depois. 

Segundo Eisig, a bactéria está no ar e entra
no organismo por via oral, em razão das más
condições sanitárias e dos aglomerados hu-
manos. É adquirida na infância, entre crianças
de 5 a 10 anos de idade, dificilmente na idade
adulta. “A criança tem pouca defesa para evi-
tar que a bactéria se instale, mas raramente
desenvolve a gastrite”, observa. É por causa
das más condições sanitárias que a prevalência
das causas de gastrite é maior em países em
desenvolvimento, como o Brasil. Em nações
como a Noruega e a Suécia, o índice de quem
tem a bactéria é de apenas 5% a 10%. 

Já na idade adulta, nas pessoas que têm a
bactéria, a gastrite aparece quando o organis-
mo está com baixa defesa de anticorpos,
levando em conta outros fatores, entre eles, a
alimentação ruim ou a alta ingestão de ali-
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O que são e como agem as inflamações no estômago que incomodam tanta gente;
os sintomas em comum com outras doenças e a automedicação indiscriminada 

SERVIÇO
SAÚDE

A gastrite nossa de c

Se você sofre de gastrite:
● Evite se deitar logo após as refeições, pois o estômago fica mais

tempo exposto à acidez, causando dores. 
● Faça uma dieta com frutas, verduras e legumes e evite alimentos

gordurosos, como picanha, pele de frango e frituras. 
● Se sua gastrite for atrófica, cozinhe os alimentos, inclusive as ver-

duras. 
● Vale lembrar: uma dieta moderada e variada ajuda a prevenir o

aparecimento da doença.

Dicas
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mentos gordurosos e ácidos, além do envelheci-
mento das células. 

O outro tipo de gastrite é a adquirida por meio
de ingestão exagerada e sem cuidado de remé-
dios como os AAS (ácidos acetilsalicílicos), e ali-
mentação de má qualidade. É conhecida por gas-
trite aguda, por causa da dor forte e lancinante
no estômago. Há quem prefira chamá-la de gas-
trite atrófica, porque traduz melhor o efeito no
estômago. De acordo com o gastroenterologista
da Faculdade de Medicina da USP Joaquim Pra-
do, o estômago fica inflamado de tal modo que
os anticorpos não reconhecem as células das pa-
redes do estômago e as atrofiam.

É uma gastrite perigosa porque, segundo
Prado, aumenta o risco de câncer no estômago e
se transforma facilmente em úlcera. “Mas pode
ser evitada. Algumas pessoas tomam tanto remé-
dio para aliviar a dor do estômago – sem saber
que pode ser apenas uma dispepsia – que
acabam desenvolvendo a gastrite atrófica. A pre-

venção é não se automedicar e se alimentar me-
lhor”, aconselha. 

DE DOENÇAS E REMÉDIOS
De acordo com Prado, não existem dados

estatísticos sobre o número de pessoas que
tomam medicamentos para o estômago indis-
criminadamente. Mas ele diz que a maioria usa
antiácidos ou inibidores da “bomba protônica”
(que é a secreção ácida do estômago). “Eles não
fazem estragos como o AAS, mas é sempre pre-
ciso observar o tempo de uso desses medicamen-
tos em relação aos efeitos que podem causar”,
avalia. Os mais comuns são, respectivamente,
prender e soltar os intestinos. 

Os antiácidos e inibidores da bomba protônica
também são usados no tratamento de dispepsia e
refluxo. Embora sejam essas doenças as mais
comuns, às vezes o que a pessoa tem mesmo é
gastrite, e aí não vale a pena deixar de buscar
uma orientação médica.
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No tratamento da gastrite crônica, o paciente
precisa usar antibióticos. Neste caso, há um con-
senso estabelecido pela Federação Brasileira de
Gastroenterologia e pelo Núcleo Brasileiro para
Pesquisa do Helicobacter no uso de antibióticos
como a amoxacilina e a claritromicina, que jun-
tas fazem o tratamento contra a bactéria, o que
leva uma semana. 

Já para tratar a gastrite atrófica ou aguda, são
usados cortisona e inibidores da bomba protôni-
ca, que abrange agentes como omeprazol, lanzo-
prazol, pantoprazol, rabeprazol e esomeprazol. 

ALIMENTAÇÃO
Quando se trata de males do estômago, uma

das grandes preocupações das pessoas é a forma
como se alimentam. Além de ser essencial para a
sobrevivência, a comida também é uma fonte de
prazer e ninguém se satisfaz quando tem dores.
Fazer uma reeducação alimentar é, portanto, o
primeiro passo para a vida saudável. 

De acordo com o nutricionista da Faculdade
de Saúde Pública da USP Daniel Bandoni, todas

as doenças do estômago costumam exigir
que se façam adaptações na die-

ta habitual. Mas mudar de
costumes não significa
deixar de comer o pra-

to preferido ou ficar
sem alguns nutri-

entes. Segundo ele, além disso, as inflamações
no estômago pouco prejudicam sua absorção.
Acontecem casos raros em relação à gastrite
atrófica, que, além de impedir o organismo de
absorver cálcio e ferro, pode causar falta de vi-
tamina B12.

O que deve ocorrer, segundo Bandoni, são
restrições de ingestão de líquidos, principal-
mente na hora das refeições, como álcool, leite,
refrigerante, café e iogurte, além de alimentos
crus e aqueles que provocam mais gases. “Mas é
preciso levar em conta cada paciente. Não dá
para dizer que todos devem seguir a mesma die-
ta”, afirma. 

Se a pessoa sofrer de gastrite atrófica, por
exemplo, vai ter dificuldade para comer verduras
cruas. Segundo Bandoni, isso acontece porque a
parede do estômago atrofiada não consegue fazer
o bolo alimentar perfeitamente e levá-lo até os
intestinos, o que vai causar sensações de mal-
estar e dores. “Neste caso, é só cozinhar as ver-
duras”, diz.

Outras recomendações de Bandoni servem
também para quem não tem gastrite, isto é, para
preveni-la. Uma alimentação saudável, diz ele,
“significa comer moderadamente, variando entre
carne vermelha, peixe, aves, e evitar sempre o
excesso de gordura, porque ela aumenta o risco
ou o nível da gastrite, uma vez que na digestão
gasta mais a parede do estômago”.

Outra recomendação do nutricionista é sobre
um comportamento que muita gente tem: o de
comer e logo depois se deitar. Segundo ele, quem
sofre de gastrite deve evitar esse hábito. Nessa
posição, o estômago demora para fazer o bolo
alimentar e fica mais tempo exposto à acidez.

SAÚDE

A parede estomacal é uma região sensível e não aceita muito
desaforo. Por causa disso, uma série de problemas disputam
lugar no estômago, trazendo basicamente os mesmos sin-
tomas. O mais comum a todas é a queimação. Mas há também
náuseas, vômitos, e gases e arrotos excessivos.

● Gastrite crônica — Inflamação causada pela bactéria He-
licobacter pylori. A cura é feita com antibióticos e inibidores da
bomba protônica. 

● Gastrite aguda — Inflamação provocada pelo uso exage-
rado de remédios como o AAS ou o consumo de alimentos de
má qualidade. No tratamento, podem ser usados cortisona e
inibidores da bomba protônica.

● Úlcera — Lesão geralmente causada a partir da gastrite.

A cura se dá por meio de antibióticos e inibidores da bomba
protônica.

● Dispepsia — Desconforto de fundo emocional, causado
geralmente pelo estresse ou outra situação de origem nervosa.
O tratamento inclui antiácidos e inibidores da bomba protôni-
ca, mas também deve considerar o aspecto emocional do
paciente.

● Refluxo — Mal que aparece em mais de 12% da população
brasileira, causado pela substância gástrica que vai para o
esôfago, provocando arrotos e “volta” de comida. 

Os sintomas também podem anunciar um simples mau fun-
cionamento do estômago, geralmente causado por maus há-
bitos alimentares, que fazem o estômago doer.

Babel de doenças
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Você já se perguntou se vale a pena gastar
tempo procurando o prazo de validade de
cada produto que coloca no carrinho de super-

mercado, ainda mais considerando a falta de padrão
na localização e no formato de impressão desse dado?
Será que essa informação é mesmo fundamental? Se-
gundo William Latorre, diretor de alimentos do Centro de
Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo (CVS-SP), sim. Para o especialista, ficar atento às datas grava-
das nas embalagens garante que o consumo tenha segurança e qualidade
nutricional.

Quem define a vida útil do produto é o próprio fabricante, respeitan-
do quanto ele é perecível e qual foi a tecnologia utilizada

no processo de fabricação. “Como estão sujeitos a
deterioração físico-química e biológica, todos

os itens devem passar por um teste de
prateleira, em temperatura e pressão tradi-
cionais ou ‘forçadas’ ”, explica Latorre.
Quanto mais distante do vencimento,
aliás, melhor. “Os produtos frescos so-
freram menos reações, ficaram menos
tempo expostos às intempéries, têm mais
nutrientes. Se a quantidade de água em
sua composição for grande, tendem a se

deteriorar ainda mais rápido que os desi-
dratados”, afirma.
Pedro Manuel Leal Germano, professor de

Vigilância Sanitária da Faculdade de Saúde
Pública (FSP-USP), concorda. “Mesmo na gela-

deira, um resto de alimento pode se contaminar pela multiplicação de
microrganismos e bactérias, após quatro dias”, diz. A suposição de que a
durabilidade do produto pode até extrapolar o prazo indicado no rótulo,
portanto, é perigosa. “Como você vai saber se, durante o transporte, o

ALIMENTOS

SERVIÇO

O prazo de validade dos produtos é uma
informação importantíssima, para a qual
o consumidor deve sempre atentar. Quanto
mais distantes dessa data eles estiverem, melhor
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