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INTRODUÇÃO
Palavras-chave: Esôfago de Barrett; Diagnóstico; Histologia.

O esôfago de Barrett (EB) é decorrente de complicações da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) de longa duração levando
a metaplasia intestinal, podendo evoluir com uma displasia, o principal marcador biológico de evolução para o adenocarcinoma.
Acomete mais indivíduos homens, acima de 50 anos e portadores crônicos de DRGE que na presença de hérnia de hiato,
incompetência do esfíncter esofágico inferior, tabagismo, hábitos alimentares incorretos, entre outros, aumentam as chances de
desenvolvê-la. Classificada em EB curto ou clássico, sem ou indefinido para displasia e de baixo ou alto grau.

OBJETIVO E MÉTODO
O objetivo foi realizar uma revisão bibliográfica em Google Acadêmico por meio de descritores “Esôfago de Barrett”, “Aspectos
Histológicos” e “Diagnóstico”, sobre a identificação e alterações histológicas da doença.

RESULTADO E DISCUSSÃO
O quadro clinico é inespecífico e pode apresentar sintomas da DRGE associado o que dificulta o diagnóstico, dado pela anamnese,

Endoscopia Digestiva alta (EDA), identificando uma área metaplásica de 1cm ou mais superior às pregas gástricas, e pela biópsia
com a troca de tecido escamoso pelo colunar, núcleos aumentados, hipercromados, de contornos irregulares, presença de células
caliciformes, mucina, atrofia e dilatação de mucosa. O tratamento, basicamente, controla o refluxo e diminui o processo
inflamatório, pela endoscopia, farmacologia ou cirurgia. Dessa forma, fica evidente que o EB é um fator prognóstico de
adenocarcinoma esofágico e para evita-lo é necessário um diagnóstico precoce, uma avaliação e assistência médica aos pacientes
acometidos para o tratamento efetivo.
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