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 RESUMO 

 

A Acalasia é um distúrbio de motor primário do esôfago que acomete a 

musculatura lisa, caracterizado por relaxamento incompleto do esfíncter inferior do 

esôfago e perda da peristalse no corpo. Com a evolução do processo, o esôfago se 

dilata, originando o megaesôfago, uma alteração anatômica secundária a um 

distúrbio funcional. Um atraso no diagnóstico pode resultar na demora dos doentes 

na procura de ajuda médica, pela dificuldade de ser diagnosticada por parte de 

cuidados de saúde primários. Com isso a doença aumenta de grau necessitando 

intervenção cirúrgica, tornando o paciente suscetível à complicações pós-

operatórias. OBJETIVO: Verificar na literatura assistência de enfermagem a doença 

de Acalasia, no auxílio ao diagnóstico e nos possíveis tratamentos. MÉTODO: Será 

feita revisão de literatura do tipo integrativa, serão acessados os seguintes sites: 

Lilacs, Bireme, Google Acadêmico, revistas eletrônicas, Biblioteca virtual de saúde, 

DECs, bibliotecas virtuais de universidades, entre outros. RESULTADOS 

ESPERADOS: Espera-se que com os resultados desta pesquisa possam ser 

discutidas estratégias para a melhora da qualidade de vida dos clientes desde o 

diagnóstico precoce até a assistência adequadas nos diversos tratamentos.  

 

Palavras chave: 1-Acalasia esofágica; 2- Cuidados de enfermagem; 3- Enfermeiro. 

 INTRODUÇÃO 

 

A acalasia é um distúrbio de motor primário do esôfago que acomete a 

musculatura lisa, caracterizado por relaxamento incompleto do esfíncter inferior do 

esôfago e perda da peristalse no corpo. Com a evolução do processo, o esôfago se 

dilata, originando o megaesôfago, uma alteração anatômica secundária a um 

distúrbio funcional (MENDES-FILHO et al., 2010). 

A causa exata da acalasia é desconhecida, entretanto está associado 

com distúrbios motores primários, particularmente o espasmo esofageano difuso 

(EED), e também com a doença do refluxo gastroesofágico (BAIA 2016). 

É uma doença rara com incidência de 0,03 a 1 em 100.000 indivíduos.  

(CÂMARA et al., 2017), sem qualquer predominância em termos de idade ou de 

gênero ou raça (CÂMARA et al., 2017). Este atraso no diagnóstico pode resultar na 



 

 

demora dos doentes na procura de ajuda médica, pela dificuldade de ser 

diagnosticada por parte de cuidados de saúde primários, fazendo o paciente optar 

por tratamentos não cirúrgicos. Essa doença aparece aos poucos, e gradualmente 

sendo que todos os pacientes apresentam inicialmente disfagia para sólidos 

(CÂMARA et al., 2017). A perda ponderal de peso completa a tríade clássica da 

acalasia, geralmente lenta, apresentando a incapacidade de esvaziamento 

adequado do esôfago. A perda de peso, a dor retroesternal e a pirose são sintomas 

comuns. 

A Assistência multidisciplinar é de fundamental importância no diagnóstico 

e tratamento do cliente acometido, visto que o tratamento é para um paciente 

portador de megaesôfago, e não como um fragmento corpóreo. (SOUZA et al., 

2014).  

Em suma, o papel da enfermagem no cuidado é maior em sua 

conscientização e orientação, além de serem os olhos de toda uma equipe 

envolvida, pois no relacionamento interpessoal, estão na linha de frente com o 

cliente, e muitas das informações de relevância para um tratamento e diagnóstico 

precoce passam pelos filtros destes profissionais.  

 OBJETIVOS 

Verificar na literatura assistência de enfermagem a Acalasia, no auxílio ao 

diagnóstico e nos possíveis tratamentos. 

 METODOLOGIA 

  Tipo de Pesquisa 

 

O estudo de natureza descritiva e exploratória é realizado por meio de 

revisão integrativa da literatura. (MENDES; SILVEIRA, GALVÃO, 2008. 

   Locais da pesquisa 

 

Serão consultados os seguintes sites: Lilacs, Bireme, Google Acadêmico, 

revistas eletrônicas, Biblioteca virtual de saúde, DECs, bibliotecas virtuais de 

universidades, entre outros. 



 

 

Procedimentos de coleta 

 

Será realizada uma pesquisa nos sites citados acima, para identificar as 

obras que serão utilizadas neste estudo com os seguintes critérios de inclusão: 

obras completas publicadas no período de 2008 a 2018. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que com os resultados desta pesquisa possam ser discutidas 

estratégias para a melhora da qualidade de vida dos clientes desde o diagnóstico 

precoce até a assistência adequadas nos diversos tratamentos.  
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