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Dispepsia é uma palavra de origem grega e significa dificuldade de digestão. 

Atinge 20% da população, tem extensivo diagnóstico diferencial e pode ser 

secundária a presença de doença orgânica ou ser funcional.                                    

A importância do estudo de aspectos da Gastroenterologia do idoso, se deve ao 

fato que a expectativa de vida da nossa população está ficando a cada década 

mais elevada e estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

demostram que a partir de 2030, teremos mais pessoas com mais de 60 anos 

do que menores abaixo de 16 anos, pelo índice de natalidade mais baixo no 

País e uma expectativa de vida já próxima aos 80 anos.  Quadro 1.                                                                                                                    

A fisiologia digestiva do idoso é impactada além de suas modificações naturais, 

pelas mudanças no nosso organismo com a idade, principalmente pelo acúmulo 

de gordura, menor presença de água e alterações de outros sistemas como o 

cardiovascular, renal e sistema nervoso central, pelo uso de   medicamentos 

para várias doenças, fato comum em pessoas com idade superior a 60 anos e 

denominado polifarmacia.                           

 

A Dispepsia quando secundária à uma doença orgânica, tem como suas 

etiologias principais a presença do Helicobacter pylori, utilização de 

antiflamatórios não-hormonais (AINES), parasitoses, colecistopatias, neoplasias 

e colopatias. Sendo a sua terapêutica relacionada ao tratamento da doença que 

ocasionou os sintomas.                                                                                                          

Antes de nos encaminharmos para colocar o paciente na categoria Primária ou 

Funcional, devemos pesquisar as causas de doenças mais exaustivamente, 

porque a idade superior há 60 anos, pode ser considerada por si só como sinal 

de alarme para se pesquisar doença orgânica. Temos como referência atual que 

a Sociedade Americana de Oncologia (ASCO) já define a idade de 50 anos, 

como linha de corte para se pesquisar mesmo com o paciente assintomático, o 

Câncer de Cólon.                                                                                                      

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), Quadro 2,  retirando-

se o Câncer de Pele, entre os homens o Câncer de Cólon apresenta-se como 3º 

causa da doença e o de estômago como a 4º causa; entre as mulheres, o Câncer 

de Cólon apresenta-se como 2º causa da doença e o de estômago como a 6º 

causa. Portanto no idoso é fundamental ser excluída a causa orgânica e os 



exames mais comuns solicitados são a Endoscopia Digestiva Alta, 

Ultrassonografia ou Tomografia Abdominal, Protoparasitológico da Fezes e 

Hemograma, entre outros.      

 

As doenças funcionais gastrointestinais de acordo com os critérios 

estabelecidos pela fundação Roma, atualizados através dos conceitos do Roma 

IV (2016), tem a sua fisiopatologia relacionado a modificação da interação tubo 

digestivo-cérebro, disbioses bacterianas, modificação da função imune da 

mucosa e aumento da sensibilidade visceral. De acordo com o Roma IV, a 

Dispepsia Funcional, é subdividida em Síndrome de Plenitude Pós-prandial, 

caracterizada por plenitude pós-prandial e saciedade precoce e, na Síndrome da 

Dor Epigástrica, caracterizada por dor ou queimação epigástrica, todas 

presentes nos últimos 3 meses. Seu tratamento é controverso e algumas vezes 

desapontador. Tem como objetivo principal a melhora dos sintomas e da 

qualidade de vida, através da relação médico-paciente, modificações 

comportamentais, dieta e medicações. A tríade medicamentosa baseia-se em 

procinéticos, inibidores de bomba protônica (IBP) e antidepressivos.                                                                                                 

Por fim, lembramos que o Consenso Brasileiro de Medicamentos 

Potencialmente Inapropriados para Idosos faz referência ao uso de todas estas 

medicações, com restrições à alguns grupos, como o uso contínuo dos IBP e os 

efeitos colaterais de benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos. 

 

Leituras e sites recomendados: 

1- www.ibge.gov.br 

2- www.inca.gov.br 

3- https://theromefoundation.org/rome-iv/ 

4- www.asco.org 

5- Gastroenerology, vol 50, issue 6, May, 2016 

6- Geriatr gerorontol  aging, vol 10, n.4 pag.168-181 
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