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De acordo com o Consenso Brasileiro da Doença do Refluxo Gastresofágico 

(CBDRGE) a DRGE é considerada uma doença crônica que acomete milhares de 

pessoas em todo o mundo, responsável pela grande procura nos consultórios médicos. O 

refluxo gastresofágico ocorre quando o conteúdo gástrico retorna ao tubo digestivo 

causando sintomas e complicações indesejáveis, o refluxo é normalmente causado por 

uma válvula ou esfíncter entre o esôfago e o estômago, considerado uma das patologias 

mais recorrentes entre a população, responsável por comprometer uma boa qualidade de 

vida dessas pessoas. Os principais sintomas da doença são divididos em três tipos 

específicos, que podem ser: manifestações típicas, classificadas como, pirose (sensação 

de queimação, como azia) e regurgitação ácida (que é o retorno do conteúdo gástrico até 

a cavidade oral); manifestações atípicas que são: tosse crônica, asma, pigarro, 

pneumonia e bronquiectasia, erosão dentária, halitose e aftas; e as manifestações do tipo 

complicações,que podem ser: Úlcera, Estenose e Barrett. Desta forma a consulta 

farmacêutica é de extrema importância para o acompanhamento e orientações 

farmacológicas e não farmacológica, visto que a DRGE é uma doença complexa e que 

pode levar a sérios problemas de saúde. Este trabalho tem como objetivo desenvolver 

um protocolo de atendimento farmacêutico para pacientes com DRGE. Foi utilizado 

como base o métodoDáder para a elaboração de um protocolo adaptado. Os pacientes 

foram selecionados a partir de uma amostra aleatória, considerando os sintomas de 

DRGE em pacientes atendidos na Farmam, no período de Agosto a Novembro de 2018. 

Os dados clínicos a respeito dos pacientes e da farmacoterapia foram registrados no 

sistema software Fórmula Certa 6.0.A realização desse trabalho resultou em um 

protocolo para consulta farmacêutica, que irá contribuir na redução dos sintomas e 

desconforto da DRGE. 
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