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AZIA NA 
  GRAVIDEZ

PARA GUIA
O FARMACÊUTICO

Cerca de 40 a 85% das 
grávidas reportam, ao seu 
médico, a ocorrência de 
refluxo gastroesofágico 
(RGE), crescente à medida 
que a gestação avança. 
Popularmente conhecido 
como azia, é um fenómeno 
fisiológico que ocorre em 
todas as pessoas, e trata-se 
da passagem de conteúdo 
do estômago para o esófago. 
A maioria dos episódios são 
breves e não condicionam 
sintomas, lesões no esófago ou 
outras complicações. Quando 
existem sintomas incómodos 
ou danos na parede do 
esófago, o RGE passa a ser 
considerado uma doença.
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Dr. Eduardo Cardoso Pires
Presidente do Núcleo de 
Neurogastrenterologia e Motilidade 
Digestiva da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

AZIA NA GRAVIDEZ 
A VISÃO DO 

GASTRENTEROLOGISTA

Cerca de 40 a 85% das grávidas reportam, 
ao seu médico, a ocorrência de Refluxo 

Gastroesofágico (RGE), que é crescente à medida 
que a gestação avança. O presidente do Núcleo de 

Neurogastrenterologia e Motilidade Digestiva da 
Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, Eduardo 
Cardoso Pires, esclarece quais são os sinais a que         

as grávidas devem estar atentas, o que podem 
fazer para atenuar os sintomas e qual a abordagem 

terapêutica aconselhada.

O RGE é um fenómeno fisiológico, que ocorre em todas as pessoas, e tra-
ta-se da passagem de conteúdo do estômago para o esófago. A maioria 
dos episódios são breves e não condicionam sintomas, lesões no esófa-
go ou outras complicações. Quando existem sintomas incómodos ou da-
nos na parede do esófago, o RGE passa a ser considerado uma doença.
Os sintomas típicos são: a pirose – sensação de queimadura atrás do 
esterno –, azia – ardor na zona do estômago –, e regurgitação – fluxo de 
alimentos ou líquidos, ácidos os azedos, do estômago para o esófago ou 
até à boca, sem esforço do vómito.

Cerca de 40 a 85% das grávidas queixam-se que têm RGE – algo que 
tende a reaparecer nas seguintes gravidezes –, sendo que a incidência 
vai crescendo do primeiro ao terceiro trimestre de gestação. Pode, ainda, 
representar um agravamento de uma doença de RGE já existente. Nor-
malmente, quando aparece, prolonga-se até ao fim da gestação, assistin-
do-se a um alívio sintomático no pós-parto.
O Dr. Eduardo Cardoso Pires explica que os principais mecanismos que 
condicionam o RGE na gravidez são intrínsecos, devido à diminuição da 
pressão do esfíncter esofágico inferior, causado pelas hormonas sexuais 
femininas, nomeadamente a progesterona; e mecânicos, dado ao au-
mento da pressão intra-abdominal devido ao aumento do tamanho do 
útero durante a gestação.
“São fatores de risco para o aparecimento do RGE a idade gestacional, 
antecedentes de pirose/azia prévios à gravidez, e a multiparidade”, refere.
O sintoma predominante é a pirose/azia, cuja gravidade aumenta à medi-
da que a gravidez avança. “Habitualmente, as grávidas referem exacerba-
ção dos sintomas após as refeições e ao deitar”, concretiza. 

“Habitualmente, as grávidas 
referem exacerbação dos 

sintomas após as refeições        
e ao deitar”
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Tratamento

O tratamento disponível envolve o uso de antiácidos e de sucralfato, sen-
do que, de acordo com o Dr. Cardoso Pires, a abordagem terapêutica “deve 
ser escalonada”. Assim, os antiácidos são rápidos e eficazes no alívio 
sintomático. “As formulações antiácidas com magnésio e/ou cálcio são 
recomendadas nas grávidas dado o seu perfil de segurança, podendo ter 
benefícios adicionais na prevenção da hipertensão e eclampsia”, explica, 
ressalvando que os antiácidos que contêm bicarbonato de sódio devem 
ser evitados, pois podem causar sobrecarga de líquidos. Recomenda, a 
propósito, a toma em altura diferente dos suplementos de ferro, dado que 
podem dificultar a absorção deste mineral. Disponíveis em associação 
com antiácidos, os alginatos, produzidos à base de algas, “formam uma 
forte barreira no estômago, sobrenadando o conteúdo gástrico, prevenin-
do o refluxo de ácido e alimentos para o esófago”. Já o sucralfato, sulfa-
to básico de alumínio e sacarose, que é fracamente absorvido, tem uma 
ação protetora da mucosa essencialmente local. De acordo com o es-
pecialista, “pode ser usado com segurança no controlo dos sintomas de 
RGE da gravidez”, uma vez que não apresenta efeitos adversos maternos 
ou fetais relatados. Nas situações em que os sintomas persistem, pode 
ser considerado o uso de antagonistas dos recetores da histamina2 (Ra-
nitidina, Cimetidina), na medida em que “têm sido amplamente usados 
na gravidez, nos últimos 30 anos, com um excelente perfil de segurança”. 
Quanto aos inibidores da bomba de protões (omeprazol, pantoprazol, lan-
soprazol, rabeprazol ou esomeprazol), estão reservados para mulheres 
com sintomas de RGE que não cederam às terapêuticas anteriores. “São, 
de facto, os medicamentos mais eficazes no controlo dos sintomas de 
RGE. Estudos recentes têm demonstrado a segurança destes fármacos, 
mesmo no 1.º trimestre da gravidez”, contextualiza.

Riscos

Em matéria de riscos, o gastroenterologista clarifica que, apesar de os 
sintomas poderem ser marcados, as complicações no esófago, tais 
como a esofagite com erosões ou a estenose, “são pouco frequentes”, 
pelo que a endoscopia digestiva alta ou outros testes diagnósticos “rara-
mente são necessários”.  
Porém, há “sintomas de alarme”: a ocorrência de hematemeses (vómitos 
com sangue vivo ou digerido, tipo “borras de café”), melenas (fezes pretas 
pastosas), ou disfagia (dificuldade na passagem dos alimentos da boca 
para o estômago). Caso se verifiquem, aconselha a que a grávida contac-
te o seu médico ou se desloque a um serviço de urgência permanente.
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Prevenção

Apesar de comuns, é possível prevenir es-
tes episódios e respetivos sintomas, no-
meadamente através da modificação do 
estilo de vida e de alterações dietéticas:
●  Tomar refeições mais pequenas            

em volume; 
●  Não comer duas a três horas antes         

de se deitar; 
●  Evitar alimentos ricos em gordura ou 

muito condimentados com especiarias; 
●  Evitar o chocolate, o café e o mentol; 
●  Elevação da cabeceira da cama; 
●  Abstinência do álcool; 
●  Deixar de fumar. 

Cerca de 40 a 85% das grávidas 
queixam-se que têm RGE

“São fatores de risco para o aparecimento do RGE
a idade gestacional, antecedentes de pirose/azia prévio
à gravidez, e a multiparidade”
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Dr. Luís Dumas Brousse Gato
Diretor técnico 
da Farmácia Dumas Brousse

Os episódios de refluxo gastroesofágico são muito 
frequentes no período de gestação. O farmacêutico              

Luís Dumas Brousse Gato, diretor técnico da farmácia 
Dumas Brousse, na região de Sintra, concretiza que “há 

vários estudos que indicam que 80% das mulheres grávidas 
sofrem de azia”. Este diagnóstico prevalece em 22% 

das grávidas, durante o primeiro trimestre de gestação, 
aumentando para 39%, no segundo, e para os 60% a 72%, no 
último. Apesar de a sua ocorrência ser comum, o profissional 

de saúde afirma que “raramente, provoca complicações”, 
como a inflamação do esófago, e que, “na maioria dos casos, 

os sintomas da azia melhoram rapidamente após o parto”.

Acontece porque…

A azia, descrita pelo profissional de saúde como “uma sensação de ar-
dor na parte exterior do esterno e que se prolonga até à faringe”, é um 
dos sintomas gastrointestinais mais frequentes nas mulheres grávidas. 
Ao longo do período de gestação, este tipo de episódios vai sendo mais 
recorrente, devido, sobretudo, ao aumento das alterações hormonais e 
à “redução na pressão do esfíncter esofágico”, devido ao aumento dos 
níveis de estrogénio e de progesterona durante a gravidez. Esta alteração 
hormonal provoca, conforme explica o farmacêutico, “o relaxamento da 
musculatura lisa”, aumentando, assim, a propensão de azia. Luís Brousse 
acrescenta ainda que as “alterações hormonais também provocam uma 
diminuição da motilidade gástrica, o que resulta num tempo prolongado 
de esvaziamento do estômago, que, por sua vez, pode agravar este sin-
toma”. No decorrer do período de gestação, há vários outros fatores que 
concorrem para este diagnóstico, nomeadamente, o crescimento do feto 
dentro do útero, o que cria um aumento da pressão deste órgão contra o 
estômago, podendo forçar o conteúdo gástrico para o esófago. 

O papel do farmacêutico 

Os farmacêuticos têm “um papel de enorme importância”, enquanto pro-
fissionais de saúde de grande proximidade com a comunidade, e, como 
tal, algumas das recomendações, no que diz respeito a esta questão, pas-
sam pela administração de medicamentos antiácidos. No entanto, caso 
a mulher já se encontre a tomar produtos para aumentar os níveis de 
ferro, este procedimento não se aconselha, uma vez que os antiácidos 
podem reduzir a sua absorção. O farmacêutico ressalva que “os antiáci-
dos à base de bicarbonato” não devem ser recomendados sob risco de 
se criar edema, assim como acidose maternal e fetal. E acrescenta que “o 
farmacêutico deve referenciar um médico quando identifica uma mulher 
grávida que apresenta queixas de azia com dores de cabeça ou inchaço 
das mãos e do rosto, em particular se ocorrer pela primeira vez e no últi-

AZIA NA GRAVIDEZ 
A VISÃO DO FARMACÊUTICO

80% das mulheres 
grávidas sofrem de azia

22% 
1.º trimestre
de gestação

2.º trimestre
de gestação

3.º trimestre
de gestação

39% 

60%  
 a
 70%
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mo trimestre do período de gestação. Deve, igualmente, encaminhar para 
o médico se apresentar uma sensação de dor forte tipo azia, por poder 
ser um sintoma de pré-eclâmpsia, ou uma hipertensão perigosamente 
elevada”.

Como evitar 

A sensação de refluxo gastroesofágico pode ser menos severa quando 
existe menos ácido no estômago. Para evitar esta sensação, há algumas 
precauções a ter em conta e algumas alterações ao estilo de vida são fun-
damentais. “O tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas, além de co-
locarem em risco a saúde do feto, também agravam este sintoma”, refere 
o farmacêutico. Chocolate, menta, alimentos picantes, com alto teor de 
gorduras saturadas, café e refrigerantes gaseificados devem igualmente 
estar na lista de produtos a evitar. Luís Brousse esclarece que “a redução 
sustentada da acidez permite que o esófago recupere e fique menos sen-
sível à exposição do conteúdo gástrico”, por isso, recomenda evitar ter o 
estômago cheio durante o dia e ao deitar, fazendo várias refeições e com 
maior frequência e só ir dormir duas a três horas depois do jantar. Além 
destas práticas, sugere a colocação de uma almofada adicional, de modo 
a que o corpo fique inclinado e não na horizontal durante as horas de 
descanso, evitando, assim, que o conteúdo gástrico suba para o esófago.
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