
Júlio Carlos Pereira-Lima 

Gastrite associada ao Helicobacter pylori 

e dispepsia não-ulcerosa. 
Uma contribuição ao seu estudo. 

Dissertação apresentada 

ao Curso de Pós-graduação em Medicina: Clínica Médica., 

da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

para obtenção do título de Mestre .. 

Orientador: Prof. Luiz Pereira-Lima 

Porto Alegre., 1993 .. 



Este trabalho é dedicado 

a 1neu pai, meu grande e eterno professor e amigo. 

Razão de minha vocação. 

a Júlia, meu an1or, 

com meu perdão pelas horas que lhe tirei. 

a meu irmão Alexandre (in memoriam), 

como gostaria que estivesse aqui. 



A quem há que agradecer.· 

Ao Prof Luiz Pereira-Lima, meu orientador e meu 

irmão. Dono de uma cultura médica, inteligência, sagacidade e 

tenacidade invejáveis. Meu irmão sempre foi para mim um exemplo 

e uma meta a ser atingida desde 1ninha infância. É motivo de 

orgulho e um privilégio para mim fJoder conviver com ele. 

Dificilnlente se sai de seu convívio setn se ter aprendido algo ou 

en1 Medicina ou para a vida. A ele, o meu imenso agradecimento 

por tudo que tem feito por mim nesses anos todos. 

Ao Prof João Grigoletti Scholl, pelo auxílio e paciência 

na leitura das lâminas. Sem ele, a feitura deste trabalho não teria 

sido possível. Seus méritos como professor, suas inexcedíveis 

qualidades de patologista são reconhecidos por todos aqueles 

que, com ele, têm o privilégio de conviver. 

À 1ninha primeira mestra, a incentivadora constante, a 

quem devo minha cultura fora da área médica, à minha mãe. 



Ao Prof Ellis D'Arrigo Busnello, meu cunhado, pelo 

estímulo constante à minha produção intelectual. O Prof Busnello 

é um louvável exemplo de dedicação à Universidade e, em 

especial, à Pós-graduação. Esta, sem ele, certamente, não seria 

o que é. 

À Profa. Sidia Jacques, pelo auxilio na parte estatística 

e pelo carinho com que recebeu seu ex-aluno. 

Ao Prof Jorge Gross, um objetivo a ser buscado e um 

modelo a ser seguido. 

Ao Prof Franz Rainer Alfons Semmelmann, meu sogro, 

o meu agradecimento pelo incentivo a minha carreira e, mais 

ainda, pela dedicação e patriotismo com que trabalha para a 

construção do país de seus filhos. 



À minha avó, que aos 97 anos permanece fantastica

mente lúcida e ativa. A ela, que auxiliou a educar-me, pertence 

certamente un1a parcela deste trabalho. 

À minha irmã Maria Virgínia, que esteve ao meu lado 

nos mo1nentos que precisei. 

Aos meus colegas da Central de Endoscopia da Santa 

Casa (ISC-rMP A), etn nome do Dr. João Batista Pinheiro, da 

enfermeira Neusa Picetti, da funcionária Marta e da secretária 

Rosângela, pela compreensão, auxílio e lealdade nas boas e más 

horas, o 1neu sincero agradecimento. 

A parte datilográfica e a escolha dos caracteres deve

se à Dra. Luiza Lydia Cavicchiolo. A ela o meu agradecimento. 



le INTRODUÇÃO 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo principal 

2.2 Objetivos secundários 

SUMÁRIO 

3. O HELICOBACTER PYLORI 

3.1 Histórico 

3.2 Aspectos microbiológicos 

3.2.1 Morfologia 

3.2.2 Sobrevivência no meio ácido 

3.2.3 Transmissão da infecção 

3.2.4 Dinâmica da infecção 

3.2.5 Fatores de patogenicidade 

3. 3 Resposta do hospedeiro ao Helicobacter pylori 

3.4 Métodos diagnósticos 

3.4.1 Cultura 

3.4.2 Histologia 

3.4.3 Teste da uréase 

3.4.4 Testes respiratórios 

3.4.5 Sorologia 

3.4.6 Reação em cadeia da polimérase 

3.5 Epidemiologia 

4. A GASTRITE 

4.1 Conceito 

4.2 Classificações 

4.2.1 Classificações histológicas 

1 

5 

5 

6 

8 

8 

8 

10 

11 

12 

19 

20 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

30 

31 

31 



4.2.2 Classificação endoscópica 37 

4.3 Gastrite e Helicobacter pylori: evidências de uma associação causal 39 

4.4 Morfologia da gastrite associada ao Helicobacter pylori 41 

4.4.1 Histologia 41 

4.4.2 Endoscopia 42 

4.5 Afecções associadas à gastrite por Helicobacter pylori 43 

4.5.1 Úlcera duodenal 43 

4.5.2 Úlcera gástrica 45 

4.5.3 Neoplasia gástrica 46 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Definição de termos 48 

5.2 Pacientes 49 

5.3 Grupo controle 51 

5.4 Endoscopia 52 

5.5 Avaliação histopatológica 53 

5.6 Avaliação estatística 54 

6. RESULTADOS 55 

7. DISCUSSÃO 

1 Dispepsia 63 

7.2 Pacientes 67 

7.3 Diagnóstico da gastrite e detecção do Helicobacter pylori 69 

7.4 Helicobacter pylori e dispepsia não-ulcerosa 74 

8. CONCLUSÕES 86 

9.RESUMO 87 

10. SUMMARY 88 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 89 

ANEXOS 128 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Métodos diagnósticos para detecção do 
Helicobacter pylori 25 

Quadro 2 - Principais classificações de gastrite 36 

Quadro 3 - Critérios diagnósticos da ONU 50 

Quadro 4- Origem dos pacientes do grupo controle 51 

Quadro 5 - Diagnóstico endoscópico em 97 casos de gastrite antral 60 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Principais características que distinguem o Hp 
do gênero Campylobacter 16 

Tabela 2 - Outras bactérias do gênero Helicobacter 17 

Tabela 3 - Propriedades das espécies do gênero Helicobacter 18 

Tabela 4 - Prevalência do Hp na população assintomática de 
diferentes países 29 

Tabela 5 - Freqüência de gastrite, Hp e gastrite endoscópica 
em pacientes com ONU e controles 57 

Tabela 6 -Atividade da gastrite x ONU 58 

Tabela 7 - Densidade de Hp em controles e pacientes com ONU 59 

Tabela 8 - Estudos onde foi feita terapêutica anti-Hp 
(bismuto coloidal) na ONU 84 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Associação entre densidade de Hp e presença de 
folícuios linfóides 61 

Gráfico 2 - Distribuição da freqüência de Hp em relação à idade 62 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Classificação de Sydney 117 

Figura 2 - Tradução da Classificação de Sydney 118 

Figura 3 - Gastrite endoscópica erosivo-elevada leve do antro 119 

Figura 4 - Gastrite endoscópica erosivo-elevada leve do antro 120 

Figura 5 - Gastrite endoscópica eritêmato-exsudativa moderada do antro 121 

Figura 6 - Gastrite endoscópica eritêmato-exsudativa severa do andro 122 

Figura 7- Gastrite crônica 123 

Figura 8 - Gastrite crônica com atividade severa 124 

Figura 9 - Gastrite crônica com atividade leve 125 

Figura 10- Presença de H. pylori no muco superficial e nas criptas 126 

Figura 11 -Presença de H. pylori na luz de criptas 127 

ANEXOS 

Anexo 1 -Instrumento para entrevista do paciente 128 

Anexo 2 - Instrumento utilizado para o diagnóstico histológico de gastrite 130 



1. INTRODUÇÃO 

A primeira menção na literatura médica a respeito de gastrite 

se deve, segundo Schindler (198), a Stahl, em 1728. Em 1808, Broussais (cit. 

em 198) estimulou bastante o estudo das gastrites fundamentado em 

observações de necrópsia. Chegou mesmo a avançar a teoria de que a 

gastrite se constituía na base de todas as manifestações gastrintestinais, 

independentemente da severidade das mesmas. As grandes alterações 

gástricas por ele vistas à necrópsia e interpretadas como sinais de inflamação 

foram provadas ser dependentes de fenômenos pós-mortem. A reação a essa 

revelação levou a expressão gastrite ao descrédito na classe médica. Faber 

(cit. em 198), injetando solução de formo! na cavidade peritoneal imediatamente 

após a morte, obtinha a fixação do estômago antes de as alterações 

cadavéricas se desenvolverem. Reuniu as suas inúmeras observações sobre 

gastrite no livro "Gastritis and lts Consequences" publicado em 1935 e que 

Villardel (248) considerou como um verdadeiro marco da moderna 

Gastroenterologia. Concluiu o autor escandinavo que a gastrite era uma das 

mais freqüentes e importantes doenças do ser humano. Konjetzny (cit. em 

198), baseado em peças cirúrgicas, tornou-se um dos grandes entusiastas a 

respeito das gastrites em geral. Ele observou, por exemplo,que nos estômagos 

ressecados por úlcera, havia muitas erosões com sinais inflamatórios. Pareceu 

então a esse cirurgião e patologista que a "gastrite erosiva" era o estágio 

inicial da gastrite crônica sobre a qual se desenvolveria mais tarde a úlcera 

péptica. Essas observações, em total discordância com os achados 

endoscópicos de então, levaram a equívocos similares àqueles de Broussais 

(cit. em 198). Indubitavelmente, se deve a Schindler (199) um novo e 

excepcional alento ao estudo das gastrites ao desenvolver o método endos

cópico no diagnóstico das doenças gástricas, em 1937. 

Tendo a endoscopia gradualmente se tornado um método 

universalmente aceito para o diagnóstico de gastrite, houve uma necessidade 

de comparar os achados macroscópicos com as alterações histológicas da 

mucosa gástrica. Tomenius (231), na Suécia, desenvolveu uma pinça adaptada 



ao gastroscópio flexível, e Wood (260), na Austrália, um tubo flexível que 

possibilitou a feitura de biópsia às cegas do estômago. A partir daí houve uma 

série de aperfeiçoamentos nos endoscópios, facilitando o seu uso não apenas 

como método propedêutico, mas como instrumento de pesquisa. Se 

excetuarmos Wood e col. (260) que afirmam que a aceitação por clínicos e 

cirurgiões da gastrite crônica, como uma entidade mórbida real com sinais e 

sintomas específicos, é essencial para o exercício eficiente da Medicina, os 

autores em geral não observaram qualquer relação entre sintomas e achados 

endoscópicos da gastrite, e entre esses e o estudo histológico da mucosa 

gástrica. Esses fatos novamente fizeram a expressão gastrite cair no descrédito, 

a ponto de alguns autores acharem que, com poucas exceções, o estudo da 

gastrite tinha pouca significação clínica. ( 17) 

A gastrite crônica tem sido assim, do ponto de vista de 

diagnóstico e significação clínica, objeto de interesse cíclico por parte dos 

investigadores. Em geral, o desenvolvimento de um método de diagnóstico 

era seguido por uma onda de entusiasmo, arrefecida, entretanto, quando uma 

maior experiência se desenvolvia com o problema em estudo. 

Realmente as grandes dúvidas sobre a significação clínica da 

gastrite se centraram em geral na ausência de uma correlação entre os dados 

histológicos e o quadro clínico. Acrescente-se a tudo as várias conotações do 

termo gastrite. O radiologista, durante largo espaço de tempo, fazia o 

diagnóstico de gastrite na base do tamanho das dobras de mucosa, bem 

como na ~~secura" da mesma. Na ausência de uma úlcera demonstrável 

radiológica ou endoscopicamente, mas com "aspecto endoscópico de gastrite", 

o paciente era diagnosticado como portador de gastrite crônica. O próprio 

conceito histológico de gastrite era considerado variadamente pelos autores. 

Palmer (162), por exemplo, considerou como fundamental na conceituação de 

gastrite alterações na mucosa glandular; Deutsch (cit. em 17) julgava essencial 

a infiltração linfocitária na junção da camada basal da mucosa com a 

"muscularis mucosae". O clínico, em face de um paciente "dispéptico" sem 

úlcera demonstrável ao estudo radiológico e sem um exame endoscópico, 

muitas vezes estabelece o diagnóstico de gastrite. E, finalmente, o diagnóstico 

de gastrite é feito em pacientes com dispepsia funcional. 



O termo dispepsia deriva do grego, significando literalmente 

"má digestão" (dys = mau, má; peptein = cozinhar, digerir). Entretanto, a 

palavra dispepsia não é usada com tal significado. Na realidade, mais de 20 

definições sobre esse termo já foram propostas, algumas incompatíveis entre 

si e, até mesmo, diametralmente opostas (36). O termo dispepsia é geralmente 

usado pelos médicos para descrever qualquer sintoma relacionado à região 

epigástrica: dor leve ou desconforto, sensação de plenitude, pirose, náusea, 

eructações e, às vezes, até halitose (36). Mas existem definições mais amplas 

ainda, como a de Kniii-Jones (1 03), que define dispepsia como qualquer 

sintoma referente ao tubo digestivo, exceto sangramento e icterícia. Na 

literatura nacional é mais usado como sinônimo de sintomas não dolorosos 

supostamente referentes ao estômago - síndrome hipostênica (170). Na 

literatura de língua inglesa pode significar apenas dor típica de úlcera (219). 

A dispepsia não-ulcerosa seria a síndrome na qual os pacientes 

teriam os sintomas acima citados (dor, plenitude, pirose, náuseas, vômitos, 

eructações) sem apresentar úlcera péptica, caso o termo fosse considerado 

literalmente. Na realidade, o termo é usado para designar aqueles pacientes 

que apresentam sintomas referentes ao trato digestivo superior e que não 

apresentam nenhuma entidade anatomopatologicamente definida à 

investigação, exceto gastrite (222). Dispepsia não-ulcerosa (ONU) não é o 

único termo utilizado para essa situação. Na literatura, diversos outros termos 

podem ser encontrados: dispepsia Rx-negativa, síndrome pseudo-ulcerosa, 

irritabilidade pilara-duodenal, dispepsia funcional, dispepsia nervosa (222) e 

esofagogastroduodenopatia psicogênica. (168) 

Embora pouco compreendida e até mesmo pouco estudada, 

a magnitude da dispepsia não-ulcerosa é impressionante. Sua prevalência 

varia de 16 a 30°/o da população (8, 1 05), com uma incidência anual ao redor 

de 1 o/o (14). Entretanto, os critérios utilizados para o diagnóstico de dispepsia 

não-ulcerosa nesses três estudos (8, 14,1 05) são bastante liberais, talvez 

exagerando a sua prevalência na população. A prevalência real da dispepsia 

não-ulcerosa provavelmente se situa ao redor dos 15 a 20o/o, como visto em 

dois recentes estudos populacionais, um americano (223) e outro norueguês 

(7). Os pacientes com dispepsia não-ulcerosa vistos em hospitais ou 



consultórios não parecem representar a população total dos pacientes com 

dispepsia não-ulcerosa (230). Esta rivaliza com a síndrome do cólon irritável 

na freqüência de consultas ao gastroenterologista, ambas contando com 50 a 

?Oo/o dos pacientes examinados. (229) 

A etiopatogenia da ONU é desconhecida, podendo até ser 

parte do espectro da úlcera péptica. Vários mecanismos fisiopatológicos foram 

propostos, mas nenhum deles mostrou-se definitivamente responsável pela 

doença. A secreção ácida é normal nesses pacientes (222), não sendo 

observada maior sensibilidade da mucosa à secreção cloridro-péptica (62), 

nem maior freqüência de refluxo duodeno-gástrico em relação a controles 

(168). Alterações de motilidade também foram investigadas nessa síndrome, 

entretanto estas ocorrem em torno da metade dos pacientes, e, quando 

ocorrem, não apresentam correlação temporal com os sintomas (168). Fatores 

psicológicos foram responsabilizados, entretanto carecem de evidências 

cientificamente convincentes. (168) 

A descoberta do Helicobacter pylori (Hp ), uma bactéria gram

negativa, no estômago de pacientes com gastrite, por Warren e Marshall em 

1982 (253), reacendeu o interesse pelo estudo das gastrites, em geral, como 

entidade envolvida na gênese da dispepsia não-ulcerosa. A gastrite por 

Helicobacter pylori também foi associada ou considerada responsável pela 

úlcera péptica e pelo câncer de estômago. (41, 73) 

A 



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 

- Determinar, através de um estudo de caso-controle, se a 

gastrite por Hp está envolvida na etiologia da ONU. 

2.2 Objetivos Secundários 

- Determinar se existe associação entre gastrite por Hp e 

algum subtipo de ONU. 

- Averiguar se existe relação entre atividade da gastrite por 

Hp e sintomas. 

- Avaliar a relação microscopia e macroscopia (endoscopia) 

no diagnóstico das gastrites. 

- Verificar o grau de participação do Hp nas gastrites em 

nosso meio, bem como sua freqüência em uma população assintomática de 

baixa renda. 



3. O Helicobacter pylori 

3.1 Histórico 

O conhecimento da presença de bactérias no estômago não é 

novo. No final do século XIX, Bottcher relatou a presença de bactérias no 

estômago humano, e Bizzozero, a presença de organismos espiralados no 

estômago de animais (cit. em 11 ). Na primeira metade deste século, vários 

autores descreveran1 a presença de "espiroquetas" no estômago humano. 

Doenges detectou-as em 43°/o das peças de gastrectomia (ou por úlcera, ou 

por câncer), mas não relacionou os organismos a qualquer doença gástrica 

(cit. em 40). Palmer, utilizando-se de biópsias gástricas por aspiração, não 

conseguiu demonstrar a presença de espiroquetas em mais de 1.000 

fragmentos coleta dos ( 161 ), atribuindo os resultados anteriores da literatura à 

contaminação das peças (161 ). Em 1975, Steer e Colin-Jones publicaram o 

achado de bactérias espiraladas na mucosa gástrica, em pacientes com úlcera. 

A cultura dos fragmentos das biópsias resultou no crescimento de 

Pseudomonas aeruginosa, confirmando tratar-se de contaminação do fragmento 

de biópsia posto em cultura por essa bactéria proveniente do endoscópio. 

Numa revisão das fotografias daquela publicação, observaram os autores que 

as bactérias eram espiraladas, tratando-se provavelmente de Helicobacter 

pylori. (22,41) 

Apenas em 1983, Warren e Marshall (253) registraram a 

presença de bacilos em contato direto com o epitélio gástrico em biópsias de 

pacientes com úlcera duodenal e "gastrite antral". Noutro trabalho, os mesmos 

autores (135) descreveram que os métodos de cultura daquelas bactérias 

eram semelhantes aos do gênero Campylobacter. Pelo local onde fora achado 

pela primeira vez, o piloro, e pela semelhança do tipo de cultura utilizado, 

passaram a chamar o organismo de Campylobacter pyloridis. ( 135) 

Em 1987, o nome de espécie pyloridis foi trocado para pylori, 



por ser esta a designação gramaticalmente correta em latim, tratando-se de 

taxonomia de bactérias (4). 

Subseqüentemente, a identificação da seqüência do RNA, o 

tipo de flagelo, propriedades enzimáticas (uréase) demonstraram que a bactéria 

acima não pertencia ao gênero Campylobacter (22). Por sua forma helicoidal, 

um novo gênero de bactérias foi criado, surgindo o nome Helicobacter pylori 

(67). Este gênero hoje é acrescido de várias outras espécies, no homem e em 

animais (114). 

Desde que foi redescoberto, há 11 anos (253), esse organismo 

foi implicado num incrível catálogo de doenças do tubo digestivo alto: as 

gastrites, as úlceras duodenais e gástricas, a dispepsia não-ulcerosa e até 

mesmo o câncer de estômago. (29) 



3.2 Aspectos Microbiológicos 

3.2.1 Morfologia 

O Helicobacter pylori (Hp) é um bacilo microaerófilo Gram 

negativo, não-esporulado, móvel, curvo, em forma de S ou U, com 4 a 6 

flagelos em um dos pólos. Os flagelos são estruturas complexas, revestidas 

por uma bainha e apresentando bulbos em suas extremidades similares àqueles 

visto no gênero Vibrio (13). O revestimento dos flagelos distingue essas 

bactérias daquelas do gênero Campylobacter (11, 13). Essa bainha de 

revestimento parece essencial para a estabilidade do "core" flagelar no meio 

ácido, evitando a dissociação da proteína do flagelo nas suas subunidades de 

flagelina (11, 13). O Hp apresenta importante heterogeneidade genômica, como 

demonstrado entre os isolados de Hp de diferentes pacientes na Inglaterra, 

Holanda, Austrália e Canadá (181). Entretanto, via de regra, apenas uma 

cepa infecta determinado paciente. (181) 

Em decorrência disso, o Hp apresenta grande variação em 

seu tamanho - de 1 ,5 a 6,0 micrômetros -, sendo que a população de maior 

tamanho encontra-se no antro gástrico, e a de menor, no bulbo duodenal 

(11, 13,99). A composição do DNA das 32 cepas de Helicobacter pylori até 

hoje isoladas é em média 35o/o constituída de citosina e guanina (68). O 

tamanho do genoma varia de 1 ,6 a 1, 71 megabases; o mapeamento completo 

do genoma de uma das cepas já foi realizado. (68) 

3.2.2 Sobrevivência no meio ácido 

O estômago humano é certamente um dos ecossistemas 

existentes mais hostis à sobrevivência de microorganismos. Tanto que, no 

estômago do homem, apenas duas espécies foram até hoje identificadas: H. 

pylori e Gastrospirillum spp. Algumas propriedades possibilitam ao Hp resistir 

à hostilidade do meio ácido e desafiar o dogma de que o meio ácido do 



estômago é uma barreira intransponível a microorganismos. Outra característica 

do Hp é sua preferência pelo muco, substância que serve como barreira a 

agentes invasores (196). A forma espiralada do Hp dá a ele uma vantagem no 

meio ambiente viscoso do muco. Experimentos em soluções de metil-celulose, 

com diferentes viscosidades, confirmaram que essa bactéria move-se muito 

mais eficientemente em meios com alta viscosidade que outras bactérias 

possuidoras de flagelos, mas não espiraladas, como a E. co li. (81) 

Essa habilidade de mover-se rapidamente no muco permite à 

bactéria escapar de zonas de menor pH para regiões mais alcalinas. Outra 

característica importante para o Hp é a microaerofilia (112, 113), o que lhe 

permite desenvolver-se em meio ao muco gástrico. (113) 

A enzima uréase é essencial à sobrevivência da bactéria. Ela 

comprende cerca de 6o/o do total das proteínas sintetizadas pelo Hp, um 

investimento energético significativo considerado essencial para a sua sobrevida 

no ambiente ácido do estômago. A enzima hidroliza a uréia, liberando C02 e 

produzindo 2 moléculas de amônia que reduzem significativamente a 

concentração de HCI ao redor do germe, possibilitando a sua colonização e 

posterior sobrevivência (148). A Salmonella, por exemplo, não sobrevive mais 

que 30 minutos em meio à secreção gástrica num pH igual a 2.0, enquanto 

que o Hp sobrevive no meio ácido graças à metabolização da uréia. Mutantes 

de Hp com atividade significativamente reduzida para a produção de uréase 

não são capazes de colonizar o estômago de porquinhos criados em condições 

estéreis (51). Outro estudo (113), utilizando 3 bactérias do gênero Helicobacter, 

o Hp, o H felis e o H muridarum - este um habitante natural do íleo e pouco 

produtor de uréase - demonstrou também o valor da uréase para a 

sobrevivência do Helicobacter em meio ácido. Submetendo as 3 bactérias a 

diferentes pH com quantidades fisiológicas de uréia, as duas primeiras bactérias 

sobreviveram a um pH de 2.0 por até 2 horas, enquanto que o H. muridarum 

era rapidamente morto. Tanto o Hp quanto o H felis apresentaram atividade 

enzimática em pH de 4.0, e o H. muridarum em meio ácido não apresentou 

qualquer atividade enzimática. Na ausência de uréia, nenhuma das 3 bactérias 

estudadas era capaz de sobreviver ao meio ácido. 



O valor da uréase para o gênero Helicobacter na colonização 

de novos hospedeiros pode também ser evidenciada pelo baixo índice de 

colonização do H. felis em ratos tratados com ácido acetoidroxâmico, um 

inibidor dessa enzima. (113) 

3.293 Transmissão da infecção 

A mais bem documentada forma de transmissão do Hp é a 

infecção iatrogênica através de endoscópios ou pinças de biópsia contaminadas 

(71 ). A transmissão dos animais para o homem é epidemiologicamente 

insignificante, já que apenas os primatas são o reservatório natural do Hp 

(99, 143); um eventual contágio do macaco para o homem poderia ocorrer 

através de algum animal de estimação. Entretanto, a imensa maioria da 

população certamente não foi contaminada através dessas duas formas, e a 

via fecal-oral, a exemplo da Hepatite A e poliomielite, é o meio mais provável 

da infecção. (71) 

Para que essa via de infecção seja possível, o Hp precisa 

sobreviver ao trânsito de todo tubo digestivo, ser eliminado e permanecer 

viável até que outro hospedeiro o ingira para reinício do processo infeccioso. 

O muco gástrico de portadores do Hp contém uma grande 

quantidade desses organismos, e o muco é conduzido ao intestino delgado 

através do peristaltismo gástrico. O Hp já foi identificado aderido à mucosa 

gástrica ectópica em divertículo de Meckel (35), e no reto (43), significando 

que o organismo pode atravessar todo trato gastrointestinal. A maneira 

cientificamente mais correta de identificar sua eliminação nas fezes seria 

através de cultura; entretanto, cultura do Hp em matéria fecal através de 

métodos tradicionais é impossível pela colossal densidade de outras bactérias 

(189). O recente desenvolvimento da reação de cadeia da polimerase (PCR) 

possibilitou a detecção de Hp nas fezes em 26 de 29 pacientes com 

comprovação histológica de Hp no estômago (128). Uma vez eliminado, o Hp 

é capaz de permanecer viável em sua forma helicoidal, por uma semana, em 

água de rio (71), e até um ano, quando em forma de coco (189). O germe 



também foi detectado em reservatórios de água potável no Peru. (1 02) 

Outra forma plausível de transmissão seria a oral-oral. O Hp 

foi isolado na placa dentária de um de 29 pacientes com gastrite por Hp (143). 

A presença do germe na cavidade oral decorreria, provavelmente, de material 

gástrico regurgitado. Além disso, sua presença deveria ser passageira, pois o 

germe só é viável por longos períodos fora do estômago em sua forma 

cocóide (71, 189). Em um estudo experimental de Adrian Lee e cols. (cit. em 

142), Hp e H. felis foram transmitidos por filhotes de cães infectados a não

infectados que viviam no mesmo ambiente. Esses animais apresentam contato 

oral-oral e, freqüentemente, vomitam e ingerem o vômito uns dos outros. 

Ainda não é possível concluir por uma ou por outra via de infecção e é 

possível e até provável que ambas coexistam. 

3.2.4 Dinâmica da infecção 

Uma vez ingerido, o Hp apenas sobreviverá em contato com 

a mucosa gástrica, esteja ela no próprio estômago ou em localização ectópica. 

Esse tropismo pela mucosa gástrica deve-se à presença de adesinas 

bacterianas específicas para uma glicoproteína ou glicolipídio da membrana 

apical das células gástricas (40). A maioria dos organismos flutua no muco 

gástrico, mas uns poucos aderem ao epitélio. Desses, apenas alguns formam 

pedestais de aderência, penetrando preferencialmente entre as junções 

intercelulares ao invés do topo das células, como demonstrado à microscopia 

eletrônica de varredura (233). O porquê dessa preferência pode ser explicado 

pela possível presença de receptores específicos entre as células ou por 

fenômenos físicos, que parece ser o mais provável. Nesta hipótese, os 

organismos estariam sendo eliminados da face apical (luminal) das células, 

pois o muco é aí secretado por um processo de extrusão, ou seja, gotas de 

muco produzidas no complexo de Golgi são transportadas até a membrana 

celular, fundidas com essa membrana e assim eliminadas. Desta maneira, os 

Hp, quando unidos à face luminal das células, estariam constantemente sendo 

expulsos para o lúmen (189). 

A A 



Algumas bactérias chegam a penetrar no citoplasrna das 

células, entretanto sem invadir a lâmina própria (13). A invasão celular é mais 

freqüentemente encontrada em metaplasias gástricas na borda de úlceras 

duodenais, mas, como mesmo os pacientes com "gastrite leve", conseguem 

desenvolver anticorpos contra o Hp, e invasão tecidual é necessária para a 

formação de anticorpos, algum grau de invasão deve existir em quase todos 

os pacientes. (13) 

Outra observação a destacar é que o Hp quase nunca é visto 

no colo das glândulas gástricas - zona regenerativa - mesmo nas infecções 

mais severas e a despeito do fato de a resposta inflamatória começar nessa 

região (189). Uma possível explicação seria que a coluna de células move-se 

como um todo em direção ao lúmen, carregando consigo o germe. (133) 

3.205 Fatores de virulência e patogenicidade 

O sucesso de um microorganismo na natureza depende de 

sua infectividade, virulência e patogenicidade. 

lnfectividade é a capacidade de transmitir a infecção a outro 

hospedeiro. Neste aspecto, o Hp é extremamente bem sucedido, tendo até 

90°/o de prevalência em algumas populações (71). Patogenicidade é a 

habilidade de causar doença no hospedeiro (91, 130) e virulência é o termo 

que a quantifica, isto é, os organismos virulentos exibem patogenicidade quando 

introduzidos mesmo em pequeno número no hospedeiro. Ou seja, a diferença 

entre ambos os termos é semântica, já que a virulência dá o grau de 

patogenicidade (91 ). Neste aspecto, o Hp também é bem sucedido, haja vista 

a presença quase universal de gastrite (histológica) em pacientes infectados. 

(4, 130) 

Sendo a colonização do novo hospedeiro essencial à doença, 

fatores ou produtos bacterianos que permitam a adaptação ao novo hospedeiro 

são considerados fatores de patogenicidade. (156) 



A elaboração de enzimas tóxicas ao epitélio do estômago é 

um fator de virulência dessa bactéria, e a uréase, que gera amônia, é a mais 

conhecida dessas enzimas. A amônia é tóxica às células dos mamíferos 

porque se combina com alfacetoglutarato para formar glutamina, roubando do 

ciclo de Krebs um substrato intermediário fundamental (130, 148), impedindo o 

metabolismo energético através da inibição da respiração celular (234). A 

incubação "in vitro" de células epiteliais com uréase e uréia provoca 

vacuolização das mesmas (266). Além disso, a ação da amônia sobre as 

células epiteliais pode ser mediada pelos radicais de oxigênio livre e ácido 

hipocloroso gerados pelos neutrófilos. Assim, alguns dos efeitos citopáticos 

do Hp podem depender indiretamente da uréase. (130) 

O Hp produz uma grande quantidade de catálase que, no 

meio externo, pode protegê-lo dos ácidos graxos de cadeia longa (ácido 

araquidônico, p.ex.) e de seus metabólitos (peróxidos de lipídios) produzidos 

uns e outros pela lise dos neutrófilos (79). A catálase pode também proteger o 

Hp da fagocitose. Normalmente, após a ingestão de uma bactéria, os neutrófilos 

convertem NADP+ em NADPH com geração de oxigênio livre (02-). Este 

superóxido é convertido em peróxido de hidrogênio pela superóxido dismútase. 

O peróxido de hidrogênio formado é convertido em ácido hipocloroso e outros 

produtos bactericidas. Em conseqüência da ingestão da catálase pelo neutrófi!o, 

o H202 é imediatamente transformado em H20 e 02, evitando a produção 

daqueles radicais tóxicos (130). Esse fato pode justificar a dificuldade da 

erradicação da infecção pelo hospedeiro. 

As fosfolipases A2 e C atuam sobre a dupla camada lipídica 

celular afetando a integridade da mesma. Além disso, a fosfolípase A2 é 

ativadora da resposta inflamatória através da liberação do ácido araquidônico 

e posterior conversão em leucotrienos, prostaglandina ou tromboxano. Esses 

são compostos que causam liberação de muco, quimiotaxia positiva em relação 

às células inflamatórias e alteração da permeabilidade da membrana. (196,210) 

As fosfolípases têm também a capacidade de impedir o efeito 

protetor normal da camada de muco do estômago e isso em virtude da menor 

hidrofobicidade do muco pela ação dessas enzimas (196,210). Goggin e cols. 



mostraram que a infecção pelo Hp é associada com uma redução na 

hidrofobicidade do muco gástrico e a erradicação do Hp é associada à reversão 

dessa anormalidade. (65) 

Embora não haja evidências conclusivas da formação de 

toxinas letais às células gástricas pelo Hp, uma citotoxina não-letal que causa 

vacuolização de células em cultura foi observada em metade das cepas de 

Hp (115). No mesmo estudo, Leunk concluiu que a toxina produzida pelo Hp 

era uma proteína suscetível à digestão pela tripsina e era termossensível a 

70°C (115). Essa citotoxina pode ter importância na patogenicidade do Hp. 

Em pacientes com úlcera duodenal, por exemplo, a citotoxicidade foi observada 

em 66o/o das raças de Hp isoladas, enquanto que essa prevalência foi 

observada em apenas 30o/o dos Hp isolados de pacientes com dispepsia não 

ulcerosa e gastrite (53). Esse putativo fator de virulência tem sido desacreditado 

por alguns, baseado, principalmente, na alta freqüência com que ele é 

encontrado. (73) 

Outro mecanismo patogênico do Hp são seus "pedestais de 

aderência", uma estrutura que o permite ligar-se fortemente às células. Esta 

estrutura causa dano às microvilosidades e ruptura de alguns elementos do 

citoesqueleto (85, 130). Nessa localização, as enzimas, toxinas e produtos 

metabólicos do Hp estão em contato imediato com a superfície celular, 

explicando a intensa degeneração epitelial observada nos casos em que há 

grande quantidade de bactérias aderidas (85). Mas, cabe dizer que a maioria 

desses organismos vive no muco e não sobre o epitélio propriamente dito. 

(12,83) 

Outra possibilidade a ser considerada é que a bactéria poderia 

agir também indiretamente através da destruição ou, ao menos, degeneração 

da barreira gástrica mucosa, deixando-a exposta à ação do ácido clorídrico 

(196). Sarosiek e Marshall demonstraram uma diminuição na espessura da 

camada de muco em pacientes colonizados por Hp, quando comparados a 

controles (195). Embora haja uma diminuição na camada de muco, esta 

alteração parece não ser suficiente para permitir uma modificação do gradiente 

de pH na mucosa - ou seja, o muco gástrico permanece resistente ao ácido 

1/l 



clorídrico independente de presença ou ausência do Hp. (221) 

Em resumo, o Hp é um germe bastante virulento. A sua 

virulência é alcançada através de uma grande produção de uréase, o que lhe 

permite sobreviver no ambiente ácido do estômago e colonizar o muco gástrico. 

Essa colonização é facilitada pelas lectinas associadas à sua membrana 

celular. O Hp produz numerosas enzimas capazes de lesar o epitélio gástrico, 

tais como a uréase e as fosfolípases. O Hp digere as glicoproteínas e lipídeos 

do muco, tornando-o menos hidrofóbico. Ele atrai fagócitos, induzindo um 

processo inflamatório agudo e crônico, bem como excitando a produção de 

anticorpos. A sua persistência na mucosa é aumentada pela produção de 

citotoxinas e catálase, graças à qual ele sobrevive mesmo após ser fagocitado 

pelos neutrófilos. 



TABELA! 

Principais características que distinguem o Hp 
do gênero Campylobacter 

Hp C. jejuni C. fetus 

Temperatura (°C) ideal para 

crescimento em cultura 37 42 37 

Hidrólise do Hipurato + 

Suscetibilidade à cefalotina s R R 

Suscetibilidade do ác. nalidíxico R s R 

Uréase + 

Nitrato redútase + + 



TABELA2 

Outras bactérias do gênero Helicobacter 

Habitantes do estômago 

H. mustelae 

H. felis 

H. nemenstrinae 

H. acinomyx 

Gastrospirillum hominis (H. heilmanni?) 

Obs.: Retirado de Lee, A e O'Rourke J (114) 
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Habitantes do intestino 

H. fennelliae 

H. cinaedi 

H. muridarum 



Tabela 3 

Propriedades das espécies do gênero Helicobacter 

Hp H.mustelae H.fe!is H. muridarum 

Uréase + + + + 

Catálase + + + + 

Oxídase + 

Redução de Nitrato + 

U ltraestrutu r a curvo curvo helicoidal helicoidal 

ou espiral 

Hospedeiro( s) primatas furão gato, rato, cão rato 

porco? cão? 



3.3 Resposta imunológica ao 
Helicobacter pylori 

A presença de folículos na mucosa gástrica implica numa 

estimulação antigênica, com conseqüente resposta imune (263). Assim, a 

presença de imunoglobulinas anti-Hp no suco gástrico foi demonstrada através 

da imunoperoxídase (262), havendo imunoglobulinas lgG, lgM e lgA. Em um 

estudo, a presença de Hp ligado à lgA foi detectada através de 

ímunoperoxídase em todas as biópsias de pacientes com "gastrite crônica 

ativa sem atrofia", e em menor freqüência com lgM e lgG, o que é de acordo 

com o esperado, já que a lgA é a classe mais abundante de imunoglobulinas 

no tubo digestivo (263). No mesmo estudo foi observada uma correlação 

entre a densidade de infiltrado plasmocitário e a quantidade de imunoglobulinas 

produzidas. Essa presença de imunoglobulinas no estômago é um pouco 

enigmática, já que essas proteínas não são capazes de exercer sua função 

em pH ácido. Muito provavelmente as mesmas situam-se sob a camada de 

muco, o que dá a elas oportunidade de prevenir a aderência dos germes ao 

epitélio gástrico (48). 

A maior atração do Hp pela lgA não explica a resposta 

inflamatória na mucosa gástrica, já que esta imunoglobulina é incapaz de 

ativar a cadeia de complemento e conseqüentemente provocar inflamação. O 

processo inflamatório é explicado pelo aumento em 1 O a 15 vezes da produção 

local de lgG pelos linfócitos 8 dentro da mucosa, quando normalmente 90o/o 

desses linfócitos apenas produzem lgA (1 0,48). A resposta imune ao Hp 

produz anticorpos quase que universalmente (exceto na saliva) durante o 

processo infeccioso (12,48), ocorrendo inclusive queda nos títulos de lgG 

Anti-Hp após erradicação do foco antigênico (12). Estas observações 

possibilitam a conclusão de que o hospedeiro (o homem) reconhece e responde 

ao antígeno (Hp). A sobrevivência do Hp num hospedeiro, que reconhece 

imunologicamente sua existência, talvez possa ser explicado pela peculiaridade 

do meio que vive o germe: o lúmen ácido do estômago, que não permite uma 

resposta adequada ao sistema imunológico. 



3.4 Métodos Diagnósticos 

Atualmente dispõe-se de uma variedade de métodos para o 

diagnóstico da infecção por Hp no estômago humano (Quadro 1 ). Dependendo 

do objetivo, devemos indicar esse ou aquele exame. 

Os métodos endoscópicos (diretos) apreciam diretamente, 

através de biópsias, a presença ou não do germe. Além disso, a endoscopia 

tem a vantagem de propiciar a visualização do tubo digestivo superior com o 

intuito de verificar a existência ou não de alguma doença. 

Métodos não-endoscópicos (indiretos), como sorologia e testes 

respiratórios, devem ser indicados quando se realiza rastreamento do germe 

em uma determinada população ou acompanhamento pós-tratamento, para 

se verificar se o Hp foi erradicado ou não. 

3.4 .. 1 Cultura 

O primeiro método utilizado para identificação do Hp, por 

Warren e Marshall, há 11 anos, foi o cultural (253). A cultura do material 

biopsiado seria teoricamente o "padrão-ouro" para o diagnóstico da infecção. 

Embora sua especificidade diagnóstica seja de 1 00°/o (22,37), o exame é 

negativo em torno de 10% dos pacientes infectados pelo germe (18,22,41, 137). 

Vários percalços tornam o método trabalhoso, o material 

necessitando ser posto em cultura rapidamente e levado ao laboratório em 

meios especiais (sangue de carneiro, p.ex.) (3, 18,90). Outro problema é o 

tempo necessário para o crescimento da cultura: de 5 a 7 dias (22,90), 

comparado à maior rapidez de outros métodos. Os endoscópios e pinças de 

biópsia necessitam ser cuidadosamente desinfectados com glutaraldeído para 

prevenir o crescimento de bactérias contaminantes. Em muitos laboratórios as 

culturas têm sido menos freqüentemente positivas do que os métodos 

histológicos e sorológicos (3,42) talvez na dependência de que um número 



pequeno de germes não possa ser sempre cultivado ou identificado, e também 

no fato que muitos laboratórios não estão adequadamente preparados para a 

execução do método cultural para esse germe (37). Todas estas dificuldades 

tornam o método pouco utilizado. 

Existem vários meios de cultura passíveis de serem usados: 

agar sangue (90), agar chocolate (90), meio de Bruxelas (37), Thayer-Martin 

(22), agar Columbia (37), meio de Belo Horizonte (184), etc. Idealmente, as 

culturas devem ser feitas sob condições de microaerofilismo, a 37°C de 

temperatura (18,37,90). Uma vez observado o crescimento de colônias no 

meio, a identificação do Hp é baseada na morfologia da colônia, na coloração 

com Gram para visualização direta da bactéria, e na positividade de reações 

para uréase, catálase e oxídase. (37) 

A sensibilidade da cultura varia de 71 a 92°/o (37,42, 151 ), e 

diversos fatores, além do meio de cultura utilizado, podem influir em seus 

resultados - a distribuição descontínua do Hp no estômago, uso prévio de 

antibióticos, restos de glutaraldeído na pinça de biópsia, contaminação, e até 

mesmo o uso de "spray" de lidocaína e simeticona têm sido implicados na 

não-positividade de algumas culturas. (18) 

3.4.2 Histologia 

Embora o "padrão-ouro" para o diagnóstico de uma infecção 

bacteriana seja a cultura, o estudo histológico apresenta resultados que o 

coloca como o exame de escolha para a detecção do Hp (41 ,200,240). Sua 

sensibilidade varia de 76 a 99°/o (18,37,41, 151 ), e a especificidade quase 

atinge os 1 00°/o. A rara possibilidade de um falso positivo pode ocorrer quando 

o patologista identificar como Hp grumos de muco ou outra bactéria do gênero 

Helicobacter que não Hp, em especial Gastrospirillum hominis. ( 18,114, 137) 

Os falsos negativos podem ocorrer devido à presença 

. descontínua do Hp no estômago. Por isto, recomenda-se a feitura de, ao 

menos, duas biópsias endoscópicas, evitando as áreas de metaplasia intestinal, 



já que o Hp sabidamente apenas sobrevive na mucosa gástrica. (18) 

Diversas colorações podem ser utilizadas, algumas simples e 

outras mais complexas e mais caras. A escolha da coloração, na realidade, 

depende mais de fatores locais, como experiência e equipamento disponível, 

do que de qualquer outro fator. (90) 

A coloração de Warthin-Starry (com prata) é considerado 

pelo próprio Marshall a melhor para o seu diagnóstico histológico. Este 

método contrasta melhor os germes, tornando-os mais proeminentes 

(3,4,41 ,42). Um método considerado tão eficiente quanto o de Warthin-Starry, 

o Giemsa, apresenta muito menor dificuldade de execução e custo (18,37,42). 

Outras colorações também podem ser usadas: laranja de acridina, brometo 

de etídioé Hopps-Brown, Gimenez, Gram, microscopia de contraste de fase, e 

até a própria hematoxilina-eosina (41 ,90). H-E, além da identificação do 

próprio Hp, possibilita a visualização da mucosa gástrica, e o diagnóstico de 

uma eventual gastrite - uma evidência indireta da presença de Hp. 

Embora a coloração pelo método de Giemsa seja considerado 

mais eficiente que a H-E para o diagnóstico do Hp por alguns autores (37, 172), 

para outros a H-E se mostrou tão sensível quanto o Giemsa (124, 125). 

A imunofluorescência com anticorpos monoclonais anti-Hp ( 4 7) 

ou com a imunoperoxídase (18, 137) não se mostrou superior aos métodos 

clássicos de coloração. (18,47,137) 

3.4.3 Teste da Uréase 

O teste da uréase é o único método endoscópico de diagnóstico 

do Hp que apresenta evidências apenas indiretas da presença do germe, já 

que tanto a cultura quanto a histologia propiciam a visualização do 

microorganismo. 

O teste é baseado na propriedade do Hp em produzir uréase. 

')') 



É colocado um fragmento (biópsia) de tecido gástrico num meio contendo 

uréia e um indicador de pH. A uréase cataliza a degradação da uréia em gás 

carbônico e amônia, elevando o pH do meio, detectável por um medidor de 

pH, através da mudança de coloração de amarelo para vermelho. Atualmente 

dispõe-se de diversos "kits" comerciais para utilização do método 

(18,78, 112, 136). O mais usado, e que apresenta um dos melhores resultados, 

é o CLO Test (Campylobacter-like organism) (37,227). Quando comparado ao 

estudo histológico, o CLO Test diagnosticou 75°/o das infecções em rninutos, 

e 95o/o em 24 horas; entretanto, o aumento do tempo do exame (24 h) custou 

alguns falsos positivos (136). A sensibilidade desses testes de uréase, para 

leitura em 3 horas, varia de 50 a 90°/o (37,104,136). Falsos negativos podem 

ocorrer de acordo com a concentração do Hp no fragmento retirado. Assim, 

uso prévio de bismuto, antibióticos, e até mesmo bloqueadores H2 diminuem 

a sensibilidade do teste (37). A grande vantagem do teste, além do custo, é 

principalmente a rapidez, já que, de acordo com a concentração de Hp no 

fragmento de biópsia, até 75°/o dos casos podem ser diagnosticados em 15 a 

20 minutos. 

3.4.4 Testes Respiratórios 

Os testes respiratórios para o diagnóstico da infecção por Hp 

são outros métodos propedêuticos que também se baseiam na notável capa

cidade do germe em produzir a enzima uréase. O princípio do teste é que, na 

presença da enzima, a uréia, administrada oralmente, é degradada em C02 e 

amônia. Esta uréia é marcada com isótopos C13 ou C14, que podem ser 

detectados no ar expirado como C02 marcado. Um teste positivo seria consi

derado sinônimo da presença do Hp no estômago (134). O teste, embora 

pouco utilizado em nosso meio, pode ser realizado em qualquer hospital que 

tenha um serviço de medicina nuclear, no caso da utilização de C 14. 

Após a administração de uréia sólida, e não líquida, para 

diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico, coletam-se amostras respira

tórias em intervalos de 1 O a 15 minutos, num total de uma hora ou dentro 

deste período de tempo, quando se obtiver uma amostra positiva. (74) 



Os resultados (positivo ou negativo) expressam a atividade da 

uréase, uma medida indireta da presença do Hp, sendo sujeito, portanto, a 

falsos-positivos. Essa situação pode ocorrer em pacientes com acloridria (ou 

hipocloridria) patológica ou farmacológica devido à contaminação por outras 

bactérias. A contaminação por germes da cavidade oral produtoras de uréase 

também pode levar a um teste falso-positivo. Resultados falsos-negativos 

podem ocorrer por esvaziamento gástrico rápido principalmente, após uso 

de antibióticos e bismuto (72,74). A sensibilidade e especificidade do é 

pouco superior a 80°/o (7 4 ). Assim, seu valor, na prática clínica, é pequeno, já 

que o teste apenas identifica a presença do germe, não determinando qual 

doença acomete o paciente. Seu valor é restrito à pesquisa, principalmente 

na investigação de novas drogas para Hp, evitando-se assim a repetição da 

endoscopia no mesmo paciente. 

3 .. 4.5 Sorologia 

O Hp provoca uma reação inflamatória na mucosa gástrica, 

invadindo-a e levando ao desenvolvimento de anticorpos da classe lgG e lgA. 

A determinação desses anticorpos constitui-se noutro método diagnóstico da 

infecção por Hp. (18,249,264) 

Os métodos sorológicos para o diagnóstico da gastrite por Hp 

incluem a fixação de complemento (138), hemaglutinação passiva (138), 

"immunoblot" (121) e ELISA (enzyme linked immunosorbant assay) 

(86, 121 ,249,264). De todas as técnicas, sem dúvida, esta última é a mais 

utilizada por sua maior sensibilidade. (18,86, 121, 138,249,264) 

A dosagem de lgG anti-Hp tem seu uso em epidemiologia 

para determinar a prevalência do germe numa dada população (264 ), já que 

mesmo um teste sendo positivo ele não diz qual patologia gástrica apresenta 

o indivíduo. 

Estes exames tendem a apresentar um índice em torno de 

1 O% de falsos positivos, quando comparados à biópsia (249), principalmente 



por reações cruzadas com espécies do gênero Campylobacter (86,264). Além 

disso, o exame permanece positivo após erradicação do germe, embora em 

menores títulos. (86) 

A natureza dos antígenos utilizados para o diagnóstico 

sorológico por ELISA pode ser classificada em três categorias: a) de células 

inteiras ou de seus ultrassonicados; b) purificados parcialmente; c) altamente 

purificados. Os ultrassonicados utilizados sozinhos ou em combinação são os 

que apresentam melhores resultados em termos de especificidade e sensibili

dade. (86,121) 

3 .. 4.6 Reação em Cadeia da Polimérase 

O valor da reação em cadeia da polimérase (PCR) restringe

se à pesquisa. Há inclusive a possibilidade de estudar fragmentos de biópsia 

fixados, averiguando-se a estrutura genética e conseqüente diferenciação en

tre cepas do germe. (58) 

Quadro 1 

Métodos Diagnósticos para detecção 
do Helicobacter pylori 

ENDOSCÓPICOS 
Diretos 

Cultura do fragmento de biópsia 
Histologia 

Indireto 
Teste da Uréase 

NÃO-ENDOSCÓPICOS 
Testes respiratórios com C marcado 
Sorologia 
Reação em cadeia da polimérase 



3.5 Epidemiologia 

Se o sucesso de um patógeno fosse medido por sua capaci

dade de infectar seu hospedeiro, o Hp, sem dúvida, seria um dos mais bem 

sucedidos microorganismos do universo, pois chega a infectar quase todos os 

habitantes de determinados países. (71) 

A infecção por Hp e sua conseqüência, a gastrite, uma vez 

adquirida parece ser bastante longa, possivelmente por toda vida do hospe

deiro desde que não tratada (68, 71,130, 138,238). Os idosos apresentarão 

uma prevalência maior da infecção que os jovens; no primeiro mundo, o 

germe infreqüentemente atinge crianças, ocorrendo um aumento progressivo 

de O, 1 a 2o/o ao ano, na prevalência da infecção, até atingir um "plateau" na 

sexta década. (142, 154, 174) 

Essa prevalência, de acordo com as faixas etárias, varia de 

país a país (veja Tabela 4) e mesmo dentro do mesmo país, em diferentes 

grupos populacionais. Assim como a infecção é mais freqüente em países 

subdesenvolvidos, ela é também mais freqüente nas classes sociais mais 

baixas dentro do mesmo país. Por exemplo, nos EUA, a prevalência em 

negros e hispânicos é superior à dos brancos (75, 176); na Arábia Saudita, a 

prevalência entre analfabetos é quase 50°/o maior que entre aqueles com 

nível universitário (1 ); em Belo Horizonte, a prevalência entre soldados é o 

dobro da de estudantes de medicina (81 x 42%) da mesma faixa etária. (23) 

O fator que explica as diferentes prevalências nas camadas 

sociais é, sem dúvida, as disparidades de saneamento e comportamento 

higiênico. Na classe alta peruana, a prevalência de Hp em escolares, verificada 

por testes respiratórios, era de 33°/o para aqueles que usavam a rede d'água 

municipal e 5% para os que usavam fonte de água privada. A prevalência 

entre as crianças de famílias de baixa renda que usavam água tratada pelo 

município era de 59%. Esse estudo demonstra a importância do saneamento 

adequado na transmissão da infecção (101). A maior prevalência de Hp em 

clínicas para doentes mentais, presidiários, famílias com superpopulação sob 



o mesmo teto, também ressalta a falta de higiene como modo de transmissão 

do germe. (61 ,76) 

A infecção é duas vezes mais freqüente em endoscopistas, 

em especial aqueles que nem sempre usam luvas do que numa população 

controle (147). Essa diferença não foi observada em gastroenterologistas não

endoscopistas e internistas. (147, 152) 

Alguns grupos com menor grau de higiene não apresentam 

maior prevalência da infecção. É o caso de pacientes sexualmente promíscu

os (142) e dentistas que não usam luvas (118). Este último dado torna pouco 

provável, ou ao menos sem grande importância, a transmissão oral-oral, que 

foi sugerida após o isolamento do Hp, através da PCR, em placas bacterianas 

entre os dentes. (142) 

Uma boa parte dos estudos disponíveis inicialmente sobre o 

Hp não identificava a sua incidência na populacão adulta e, sim, a sua 

prevalência (estudos transversais). Esses estudos eram baseados em soros 

coletados previamente de determinadas populações ou de doadores de san

gue (123,144,154,174,264). Outro dado, potencialmente falho, é a maior 

incidência de falsos-positivos com o uso do diagnóstico sorológico, principal

mente, se de 1 a. geração (71 ,249). Mas apesar de qualquer crítica 

epidemiológica que se possa fazer, a tendência do incremento da prevalência 

da infecção com o envelhecimento da população foi mantida em todos os 

estudos citados na Tabela 4. 

Atualmente, a taxa de aquisição de nova infecção (estudos de 

incidência em adultos do primeiro mundo) é bastante baixa, sendo ao redor 

de 0,1o/o no Canadá (246) e 0,4% nos Estados Unidos (164). Esses dados 

demonstram que a prevalência em torno de 35o/o da população norte-america

na aos 40 anos de idade foi basicamente adquirida antes da vida adulta, a 

exemplo da hepatite A. Mégraud (142) postula que quase todas as infecções 

são adquiridas na infância. Na Inglaterra, por exemplo, a prevalência da infec

ção pelo Hp é de 5°/o na infância e de 40°/o na idade adulta. Ou seja, os 

adultos de hoje teriam adquirido esta infecção quando ainda crianças, uma 



época em que as condições sanitárias não tinham o mesmo nível de agora. 

O mesmo fato teria ocorrido no Japão, onde a prevalência do Hp é em torno 

de 80o/o naqueles que nasceram antes de 1950. Com o desenvolvimento 

econômico japonês, e conseqüente melhora das condições sanitárias, a fre

qüência da infecção já caía para 45°/o entre aqueles que nasceram entre 1950 

e 1960, 25°/o entre 1960 e 1970, e 20°/o entre 1970 e 1980 (2, 142). Por outro 

lado, a prevalência do germe sobe de 5°/o para 20o/o na Inglaterra, quando 

comparamos escolares e jovens de 20 anos. E nesse período entre 1970 e 

1980 não houve mudança nas condições sanitárias inglesas (142,264). 

ses como a lndia, onde as condições sanitárias são bastante precárias, a 

prevalência de Hp em crianças de 1 O anos é ao redor de 60o/o, subindo para 

90°/o aos vinte anos, e quase 1 00°/o aos 60 anos (71 ). No nosso entender, o 

risco de infecção por Hp é alto até os 20 anos e, após, desacelara-se como 

demonstrado em dois recentes estudos. (164,246) 



TABELA4 

Prevalência de Hp na população a.ssintomática de diferentes países 

País Pop. estudada Método diagnóstico 0/o Hp+ R e f. 

Brasil (MG) Policiais Sorologia 81 23 

Brasil (MG) Estud. Medicina Teste respirat. 42 23 

Arábia Saudita Sorologia 80 1 

China Oper. fábrica Sorologia 60 267 

EUA Classe alta Sorologia 30 75 

EUA Classe baixa Endoscopia 32 42 

Inglaterra D.S. Sorologia 30 264 

Israel· Classe alta Sorologia 65 52 

Holanda D.S. Sorologia 36 123 

Itália Pac. s/dispepsia Endoscopia 55 54 

Japão Classe alta Sorologia 50 2 

Nova Zelândia D.S. Sorologia 36 154 

Peru Sorologia + 60 186 

Testes resp. 

Obs.: D.S. =doadores de sangue 



4. GASTRITE 

4.1 Conceito 

Gastrite é definida como inflamação da mucosa gástrica em 

resposta a qualquer agente nocivo (145, 146). Esta inflamação pode ser agu

da, com infiltrado inflamatório polimorfonuclear; crônica, com infiltrado linfocitário 

ou plasmocitário. A presença nesta última situação de neutrófilos na lâmina 

própria, no epitélio ou em ambos locais, define a atividade do processo ("crô

nica ativa"). 



4.2 Classificações 

4 .. 2.1 Classificações Histológicas 

O estudo de Rudolf Schindler, em 1947, deu início à era 

moderna no estudo dessa afecção. Usando um gastroscópio por ele idealiza

do e biópsia gástrica intra-operatória, este autor tentou correlacionar os achados 

macro e microscópicos do estômago, classificando as gastrites em crônicas 

superficial, atrófica e hipertrófica (198). O desenvolvimento do gastroscópio 

de fibra óptica, por Basil Hirschowitz, deu o impulso definitivo à compreensão 

das patologias gástricas, com o surgimento, logo após, da biópsia endoscópica. 

(208) 

As diferentes classificações surgidas dizem respeito primaria

mente às formas crônicas. A gastrite aguda, na realidade, é raramente um 

problema do patologista, uma vez que ela é uma entidade transitória, dificil

mente biopsiada. Além disso, na maioria das vezes, não se trata de uma 

gastrite, isto é, de uma inflamação da mucosa gástrica, tanto que, 

modernamente, os autores designam-na de gastropatia (107,191). E, por fim, 

a gastrite crônica é altamente prevalente, na maioria das vezes chamada de 

idiopática ou ambiental (32), até a descoberta do Hp. (133, 135,253) 

As gastrites crônicas têm sido objeto de múltiplas classifi-

cações. 

Das classificações propostas, uma que é largamente usada 

pelos patologistas é a de Whitehead (259). Esta é uma classificação inteira

mente morfológica, documentando quatro itens: 

a) tipo de mucosa - antral ou do corpo 

b) graduação da gastrite 

c) atividade 

d) presença ou ausência de metaplasia intestinal. 



A atividade da gastrite refere-se ao grau de infiltração 

polimorfonuclear na mucosa; entretanto, este termo - atividade - confunde-se 

com o próprio "grau" da gastrite que, nessa classificação, não é graduada. 

Esses autores também utilizam os termos de Schindler: crônica superficial e 

crônica atrófica. 

Outra classificação bastante usada é a de Strickland e Mackay 

(214) que se baseia numa divisão topográfica da localização do processo 

inflamatório. No tipo A o processo envolve o corpo com atrofia do mesmo 

(gastrite auto-imune com anemia perniciosa). O tipo B é predominantemente 

antral. Logo após, a esta classificação foi acrescentado o termo AB, por Glass 

e Pitchumoni, referindo-se às gastrites que envolvem o corpo e o antro (63), 

sendo que na classificação original havia os termos AB+ ou AB-, referindo-se 

à presença ou ausência de anticorpos anticélulas parietais. 

Cheli e Giacosa (cit. em 183), em 1983, classificaram as 

gastrites crônicas em superficial, intersticial e atrófica. Na forma intersticial ou 

pré-atrófica, a inflamação se localizava na espessura inteira da mucosa sem 

atrofia significativa. A atrofia gástrica é considerada como parte do espectro 

da gastrite atrófica. 

Correa (27), em 1980, substitui esta abordagem topográfica 

por termos com significado etiopatogênico. À gastrite do tipo A denominou: 

gastrite crônica auto-imune; e gastrite hipersecretória, à do tipo B, por sua 

presença freqüente em pacientes com úlcera duodenal. O tipo AB passou a 

ser chamado gastrite crônica ambiental. Este tipo de gastrite apresenta geral

mente padrão multifocal, concentrando-se principalmente na pequena curvatura 

e é vista em pacientes com câncer de estômago e úlcera gástrica. O autor 

acreditava que o sal de cozinha era o causador dessa afecção (27). O mesmo 

autor (28) modificou sua classificação para adaptá-la à descoberta do Hp. 

Assim, as gastrites passaram a ser divididas em atróficas e não-atróficas. Ao 

tipo não-atrófico corresponderia a gastrite crônica superficial (de Whitehead, 

Schindler) e à antral difusa. As atróficas eram divididas em corporal difusa (a 

antiga auto-imune, ou tipo A de Strickland e Mackay) e atrófica multifocal, a 

antiga ambiental do próprio Correa (28). A metaplasia intestinal é enaltecida 



por Yardley (cit. em 183) em lugar da atrofia, adotando o autor a classificação 

de Correa (28), modificando o termo gastrite atrófica por gastrite metaplásica. 

Kekki e cols. (cit. em 183), em 1987, dividiram as gastrites 

crônicas em superficial e atrófica. Na primeira não haveria qualquer compro

metimento glandular, e o seu diagnóstico seria independente da intensidade 

do processo inflamatório. Na segunda, a atrofia é classificada topografica

mente em A (corpo), B (antro) e AB (difusa). O processo de atrofia seria 

sempre classificado em leve, moderado e acentuado, e se constituiria na 

característica de maior valor prognóstico. Os autores finlandeses sugeriram 

que a gastrite crônica seria uma afecção progressiva, iniciando-se, entre os 

jovens, como uma pangastrite superficial evoluindo para os diferentes fenótipos 

(A, B, AB) na idade adulta, numa dependência multifactorial. O Hp poderia ter, 

então, pelo menos inicialmente, um importante papel. 

Wyatt e Douglas (cit. em 183), em 1988, propõem que as 

gastrites sejam classificadas de acordo com a sua topografia e fator etiológico. 

O tipo A, de corpo, seria auto-imune; o tipo B, predominantemente de antro, 

seria de etiologia bactérica, associada ao Hp; o tipo C, de natureza química, 

seria associada ao refluxo duodeno-gástrico, drogas e outros agentes 

químicos. 

Stolte e Heilmann (cit. em 183), em 1989, expressam o ponto 

de vista da Sociedade de Patologistas da Alemanha. Para esses, a natureza 

progressiva da gastrite crônica superficial em atrófica não existiria, 

desconsiderando os termos gastrite superficial e atrófica. Graduam a inflama

ção em mínima até intensa, e a atrofia como parcial ou total. A gastrite tipo 

AB representaria uma combinação da doença auto-imune com uma infecção 

pelo Hp. 

Todas essas classificações consideram em separado as for

mas especiais de gastrite, como a granulomatosa, eosinofílica e a linfocítica. 

As classificações acima expostas nos seus pontos principais 

deixam claro a confusão reinante no assunto em tela. Mesmo aquelas que 



adotam uma nomenclatura alfabética (tipos A, B, AB) não coincidem si. 

Também há discordância sobre uma eventual progressão da gastrite crônica 

superficial para a crônica atrófica e, como conseqüência, na importância da 

atrofia e da metaplasia intestinal em cada uma das classificações. Na tentati

va de resolver muitos dos problemas existentes, dificultando um estudo 

comparativo entre diferentes centros de investigação médica e também levan

do em consideração o papel que o Hp tem hoje reconhecido na patogênese 

das gastrites, a Comissão Organizadora do 9° Congresso Mundial de 

Gastroenterologia, 7° Congresso de Endoscopia Digestiva e 4° Congresso de 

Colo-Proctologia, realizado em Sydney, Austrália, em 1990, designou um gru

po de trabalho constituído de gastroenterologistas, patologistas, endoscopistas 

e microbiologistas, com a finalidade de elaborar uma nova classificação das 

gastrites, cujo nome é conhecido como Sistema Sydney. Propôs-se essa 

classificação a criar um sistema flexível de regras capazes de responder a 

novas exigências do problema, pois pretende ser uma classificação simples, 

de fácil aplicabilidade, compreensiva e, não menos importante, capaz de 

correlacionar-se com as idéias preexistentes. (146, 171, 183) 

O sistema Sydney classifica as gastrites, fundamentalmente, 

sob dois pontos de vista: histológico e endoscópico. 

Na Figura 1 observa-se a classificação em seu original em 

inglês. 

Nota-se que o centro (core) da denominação do tipo de gastrite 

refere-se à topografia da lesão e especificação da mesma (aguda, crônica, 

tipos especiais). No prefixo, descreve-se a patogenia ou a etiologia, quando 

sabida. A morfologia é descrita no sufixo, sendo dividida em variáveis 

graduáveis e não-graduáveis. Entre as graduáveis encontram-se a inflama

ção, atividade, atrofia, metaplasia intestinal, número de microorganismos (Hp). 

O patologista deve classificar a gastrite da seguinte forma (171): 

a) inflamação - refere-se à presença e quantidade de linfócitos; 

b) atividade - refere-se à presença de neutrófilos; 

c) atrofia - refere-se à perda das glândulas gástricas; 



d) metaplasia intestinal - é graduada em leve, moderada e 

severa. A metaplasia pseudopilótica não é graduada. 

A intensidade das variávieis (todas) será mencionada como 

ausente, leve, moderada e acentuada (ou severa). 

As variáveis não-graduáveis podem ser específicas e não

específicas. As alterações inespecíficas são edema, erosões, fibrose, 

anormalidades vasculares, degeneração epitelial, hiperplasia foveolar e 

depleção de muco. 

As alterações específicas referem-se aos tipos especiais de 

gastrite: granulomatosa (Crohn, sífilis, tuberculose), eosinofílica, Ménétrier, 

por radiação, etc. 

Nesta classificação desapareceram os termos gastrite crônica 

superficial e gastrite crônica atrófica. 

A Figura 2 retirada de Paula Castro e cols. (171) expressa, 

em língua portuguesa, a classificação original em inglês, adaptando os termos 

à sintaxe de colocação própria de nosso idioma: topografia, etiologia, aspec

tos morfológicos. 

Para chegar a tais conclusões é necessário um mínimo de 

duas biópsias antrais e duas do corpo, evitando-se a pequena curvatura, 

mesmo que este seja o local onde ocorrem mais alterações, em especial, 

metaplasia intestinal (183). Esta última é talvez a falha mais grave do sistema 

de classificação e provavelmente será modificada no futuro. (32,212) 

Essa classificação não passou livre de críticas, sobretudo de 

patologistas norte-americanos (32, 194), mas mesmo assim já começa a ser 

adotado também naquele país. (203) 

Correa e Yardley (32) e Rubin (194) concentram suas críticas 

à classificação de Sydney basicamente em dois aspectos: a introdução da 



classificação endoscópica e que o sistema reconhece como entidade nosológica 

única todas as gastrites por Hp. Na verdade, o sistema reconhece entidades 

nosológicas diferentes entre as gastrites por Hp, entretanto com uma "entida

de etiológica única". Os diferentes tipos histológicos de gastrite seriam reações 

imunoinflamatórias distintas à infecção. 

Como toda classificação histológica, ela é baseada na feitura 

de biópsias que poderão não coletar lesões multifocais. Essa situação se 

aplica particularmente para a pesquisa do Hp, como demonstrou Bayerdorffer 

(5); neste estudo foram necessárias 5 biópsias por compartimento gástrico 

para detectar o Hp em todos os casos. 

Quadro 2 

Principais Classificações de Gastrite * 

* 

Schindler, 1947 

Whitehead, 1972 

Strickland e Mackay, 1973 

Glass e Pitchumoni, 1975 

Correa, 1980 

Cheli, 1987 

Kekki, 198 

Correa, 1988 

Stolte e Heilmann, 1989 

Yardley, 1989 

Sistema Sydney, 1990 

Adaptado de Paula Castro e cols. (171) 



4.2.2 Classificação Endoscópica 

Devido à falta de correlação que algumas vezes existe entre 

macroscopia (endoscopia) e microscopia no diagnóstico das gastrites, ainda 

permanece arraigado na literatura médica o conceito de que a designação 

gastrite cabe apenas ao microscopista e não ao macroscopista do estômago 

(32,188, 194,212,236). Entretanto, é justo admitir que deve ser permitido ao 

endoscopista concluir seu procedimento, ou seja, dar o diagnóstico; e não 

apenas descrever as anormalidades do revestimento gástrico que constata, a 

exemplo do que fazem os dermatologistas com as patologias cutâneas, ou os 

próprios endoscopistas quando diagnosticam "esofagites" de refluxo, colites, 

etc. Com isso não queremos afirmar que exista correlação exata entre 

microscopia e macroscopia, inclusive vários estudos sugerem que a correla

ção histologia-endoscopia só ocorre nos casos mais evidentes de gastrite 

(45, 197,232,236), havendo variação inclusive com o local (ponto) de biópsia e 

número de fragmentos recolhidos. Essa disparidade ocorre principalmente em 

casos leves; por exemplo, até 40°/o das mucosas consideradas normais, apre

sentam gastrite à microscopia (236); já na presença de eritema, mais de 75°/o 

das biópsias apresentam gastrite (226). Com alterações mais severas (ero

sões ou atrofia franca), existe quase que sempre correspondência histológica. 

(197,236) 

De acordo com a classificação de Sydney (146,236), o 

endoscopista passa a ter o "direito" de diagnosticar as gastrites, desde que 

acrescente a palavra endoscópica ao seu lado, ou seja, a designação passa a 

ser gastrite endoscópica. Assim, várias categorias, até então não classifica

das surgiram. (Ver Figuras 1 ou 2) 

Segundo esse sistema, o endoscopista deve primeiro locali

zar topograficamente a lesão no corpo ou antro. Se a lesão é difusa, usa-se o 

termo pangastrite, acrescentando-se a câmara gástrica de predominância da 

lesão, quando houver. Além disso, cabe ao endoscopista graduar o grau de 

severidade em leve, moderada ou severa. Nessa situação há um grande grau 

de variabilidade entre observadores, baseado na experiência pessoal de cada 

um. Mas algumas regras devem ser obedecidas. No caso da gastrite erosiva, 



são leves as gastrites com até 3 erosões; moderadas com até 8 erosões, e 

severas acima de 8. Nas outras categorias, a variabilidade interobservador 

pode ser muito grande. Após a graduação e a localização acrescenta-se a 

categoria e o tipo de gastrite, para fechar-se o diagnóstico com nomenclatura 

correta. 

Por exemplo: 

. Gastrite endoscópica eritêmato - exsudativa moderada antral 

. Gastrite endoscópica erosiva - rasa leve antral 

. Pangastrite endoscópica eritematosa moderada, 

predominantemente de corpo, etc. 



4.3 Gastrite e Helicobacter pylori: 
evidências de uma associação causal 

Desde o isolamento em cultura do Hp por Warren e Marshall, 

em 1982 (253), numerosos estudos epidemiológicos mostraram uma forte 

associação entre este germe e a "gastrite crônica ativa" (gastrite ativa sem 

atrofia - tipo 8) (12,32,42, 145,146, 183), até então considerada uma entidade 

idiopática ou conseqüência de drogas, fumo, condimentos, ou até uma sim

ples conseqüência do envelhecimento, a exemplo do enrugamento da pele 

(263). O microorganismo é encontrado em 70 a 1 OOo/o dos casos de gastrite 

crônica ativa (5,83, 138) e existe uma relação, embora não exata, entre o 

número de germes e a intensidade do processo inflamatório, ou seja, o grau 

de gastrite (26,98, 1 00). Cabe dizer que nem todos autores (55,98) encontra

ram a associação entre quantidade de bactérias e grau de infiltrado inflamatório. 

Entretanto, esses autores consideraram peças de antro e corpo juntas, bem 

como peças de gastrectomia por câncer de estômago. Nesta última situação 

há atrofia gástrica e metaplasia intestinal, condições em que rarificam os Hp, 

pois os mesmos necessitam de mucosa gástrica para sua sobrevivência. 

(100) 

Outro fato que demonstra a associação entre Hp e gastrite é 

que o organismo é quase sempre encontrado em mucosa inflamada, ou seja 

raramente é encontrado em mucosa normal (5,42, 1 00). Alguns autores des

crevem em uma minoria de casos, a presença de Hp em mucosa gástrica 

normal (140, 177, 187). Loffeld e cols. (122) detectaram a bactéria no antro de 

75o/o dos pacientes com dispepsia não-ulcerosa e histologia "normal". Neste 

estudo os autores dividiram as gastrites, de acordo com a sua intensidade, 

em graus de O a 3. Os graus O e 1 eram considerados normais. Assim, a 

presença de vários casos de gastrite grau 1 poderia explicar o achado fre

qüente de Hp em mucosa gástrica normal. 

As discrepâncias entre os dados também podem ser explicadas 

pelos diferentes métodos de detecção do microorganismo, bem como os 

critérios de diagnóstico histológico, e, mais importante ainda, a distribuição 



descontínua do Hp e da gastrite; Bayerdõrffer (5), utilizando-se de 1 O biópsias 

em diferentes localizações anatômicas, constatou que todos os pacientes 

com gastrite apresentavam Hp em uma ou mais biópsias, não encontrando 

Hp na presença de histolog·ia normal. O autor recomenda, pelo menos, quatro 

biópsias em cada câmara gástrica para assegurar um diagnóstico com o 

menor erro de amostragem possível. 

Apesar de tudo, os dados acima não implicam necessaria

mente numa associação causal entre a bactéria e a gastrite, já que o Hp 

poderia ser um saprófita que habitasse mucosa gástrica inflamada. Contra 

isso reside o fato de o Hp não estar associado a outros tipos de gastrites 

como a gastrite auto-imune, doença de Crohn, e outras gastrites específicas 

(140,251). Além disso, alguns autores demonstraram que a erradicação do 

Hp é acompanhada por resolução do processo inflamatório e, por sua vez, a 

recorrência do germe é associada à recidiva da gastrite. (11 O, 157) 

Uma demonstração de causa e efeito entre Hp e gastrite foi 

obtida em dois estudos por Marshall, na Austrália (133), e Morris, na Nova 

Zelândia (153). Em ambos os trabalhos os próprios autores ingeriram culturas 

de Hp após constatarem, através de endoscopia com biópsia e cultura, que 

não continham a bactéria, nem apresentavam gastrite. Em uma série de 

endoscopias após a ingesta, foi constatado o desenvolvimento de infecção 

em ambos os casos. Estes dois experimentos foram as primeiras evidências 

diretas que o Hp pode colonizar mucosa gástrica normal. Mais importante 

ainda foi a constatação de que a colonização do estômago pelo germe produz 

as alterações histológicas tipicamente encontradas nos pacientes com gastrite 

antral. Ambos estudos preencheram os postulados de Koch para afirmar que 

a "gastrite crônica ativa sem atrofia" é uma doença infecciosa causada pelo 

Helicobacter pylori. 



4.4 Morfologia da gastrite associada 
ao Helicobacter pylori 

4.4.1 Histologia 

A gastrite por Hp é mais comumente vista associada a um 

infiltrado predominantemente crônico (linfócitos e plasmócitos) e a algum grau 

de infiltrado agudo. O antro é o segmento gástrico mais envolvido, mas casos 

de pangastrites também ocorrem. Gastrite por Hp exclusivamente no corpo é 

rara para alguns autores (98) e inexistente para outros (66, 191 ), sendo atribu

ída a erro amostrai das biópsias. 

O grau de infiltrado inflamatório, via de regra, acompanha o 

grau de desarquiteturação da mucosa gástrica (191 ). Caracteristicamente há 

alterações na estrutura e função das glândulas mucosas (12). Nos casos mais 

severos, neutrófilos podem ser vistos no epitélio superficial e nas fossetas 

gástricas, formando uma forma de microabcessos semelhante aos da retocolite 

ulcerativa (191 ). Outra formação que pode ser encontrada são nódulos linfóides 

que podem chegar a grande tamanho e, inclusive, desenvolver centros 

germinativos (189). A freqüência de nódulos linfóides em biópsias antrais de 

pacientes com gastrite por Hp varia de 27 a 85o/o. (179,263) 

O Hp também é visualizado à microscopia óptica (ver item 

3.4.2) e geralmente a quantidade de bacilos acompanha o grau de inflama

ção, embora não exista uma relação exata entre ambas as situações 

(26,98, 1 00). O organismo é mais facilmente visualizado na camada de muco 

que cobre o epitélio, mas o germe está presente no epitélio superficial e, em 

menor quantidade, nas fossetas (182, 191). Embora haja contato direto entre 

as células cilíndricas e o Hp, invasão celular dificilmente é vista à microscopia 

óptica, nem mesmo em pacientes com AIDS (182, 191). À microscopia eletrô

nica é possível demonstrar invasão em alguns raros casos. (13) 

O achado de um epitélio realmente normal, na presença de 

Hp, é extremamente rara, se não impossível (189). Estes organismos podem 



ser encontrados em grande quantidade num campo de visualização ao mi

croscópio e estar completamente ausentes noutro campo da mesma lâmina. 

O diagnóstico microscópico da gastrite torna-se mais fácil quan

do na presença de infiltrado polimorfonuclear, já que estas células não são 

encontradas normalmente no estômago, ao contrário dos linfócitos (191 ). 

Outras alterações do epitélio de superfície gástrico são o desalinhamento do 

próprio epitélio (66), balonamento e perda do conteúdo de muco do ápice das 

células (12,66, 191 ). No istmo, há um alongamento da zona regenerativa em 

resposta à perda de células na superfície. (189) 

Uma conseqüência possível da gastrite por Hp, após longos 

anos, é a metaplasia intestinal. Nessa situação, há uma diminuição do infiltrado 

inflamatório e desaparecimento do germe nas zonas de metaplasia. (98, 1 00) 

4.4.2 Endoscopia 

A correlação entre microscopia e macroscopia nos casos mais 

leves é muitas vezes imprecisa (236), e ela já foi abordada no item 4.2.2. 

Assim sendo, muitos pacientes apresentam-se com estôma

gos macroscopicamente normais à endoscopia. Se o endoscopista chega a 

visualizar anormalidades, estas, geralmente, consistem de áreas eritematosas, 

alternando-se com áreas mais pálidas, perda do brilho da mucosa (lustro) e 

alguma irregularidade da mesma (236,258). Em casos um pouco mais seve

ros, pequenas erosões elevadas ou rasas podem ser vistas mais 

freqüentemente sobre uma prega baianada. Nodularidades antrais podem ser 

vistas, correspondendo aos nódulos linfóides da gastrite por Hp. (191) 
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4.5 Afecções associadas à gastrite por 
Helicobacter pylori 

A infecção por Hp é muito mais comum do que algumas 

enfermidades (úlceras gástrica e duodenal, neoplasia gástrica) a ela atribuída. 

Mesmo assim, diversas evidências apontam a infecção por Hp, se não o 

agente causador, ao menos, um cofator essencial na gênese dessas entida

des. 

4.5 .. 1 Úlcera Duodenal 

Uma relação clara de causa e efeito, como é encontrada na 

gastrite, não é vista entre Hp e úlcera duodenal (UD), já que apenas uma 

minoria das pessoas infectadas desenvolverão úlcera duodenal. Entretanto, 

se excluirmos os casos de Zollinger-EIIison e úlcera por anti-inflamatórios, a 

prevalência de Hp nos pacientes com úlcera duodenal atinge praticamente os 

100o/o (40,71 ,239). Além disso, a erradicação do organismo provoca cuía da 

doença, ao invés de alívio temporário da diátese ulcerosa, como ocorre com 

as medicações que diminuem a acidez gástrica. Assim sendo, se o Hp não é 

o fator causal da úlcera, ao menos o germe é um fator essencial ao seu 

desenvolvimento. (71 ,239) 

Os pacientes com gastrite por Hp sem úlcera apresentam 

algumas diferenças dos com úlcera duodenal. A mais marcante delas (além 

da úlcera) é a distribuição e severidade da gastrite. Nesses pacientes, a 

gastrite é bastante severa no antro, e leve ou ausente no corpo (71). Essa 

situação poderia ser explicada ou pela resposta local imunoinflamatória de 

cada indivíduo (48), ou por uma grande secreção de ácido preexistente à 

infecção que iniba à colonização do corpo (73), ou mesmo por diferenças de 

virulência entre cepas do próprio Hp (33,53,71). Crabtree e cols. (33) observa

ram uma associação entre uma proteína estrutural de alguns Hp e a severidade 

da gastrite e a presença de úlcera duodenal. Através da hibridização de DNA 

ou pela PCR identificou-se que os Hp de pacientes com UD são um grupo 



geneticamente distinto daqueles dos pacientes com gastrite assintomática 

(73). Outros autores (53) verificaram uma maior freqüência de uma citotoxina 

que vacuolizava células gástricas in vitro nos Hp de pacientes com úlcera 

duodenal do que nos Hp dos pacientes com gastrite sem úlcera. Assim seria 

através da severidade e localizações da gastrite que algumas cepas de Hp 

determinariam a diátese ulcerosa. 

Ainda ressaltando a importância da relação gastrite-úlcera, 

Sipponen et alli, na Finlândia, seguiu, por 1 O anos, 233 pacientes com gastrite 

antral, dos quais 29 (12,4°/o) desenvolveram úlcera duodenal ou gástrica. No 

grupo sem gastrite (n=133) na entrada do estudo, apenas 1 (0,8°/o) desenvol

veu uma úlcera duodenal. (206) 

A gastrite antral por Hp também explicaria o porquê da maior 

secreção pós-prandial de gastrina nesses pacientes. Essa hipergastrinemia 

pós-prandial é uma das responsáveis pela maior secreção ácida que ocorre 

na maioria dos ulcerosos duodenais e da maior massa de células parietais 

nesses pacientes (71,239). Os mecanismos postulados para a geração de 

hipergastrinemia pós-prandial seriam a geração de amônia pelo germet que 

prejudicaria o sistema de retroalimentação negativa das células G do antro, 

pois a amônia alcalinizaria o ambiente em contato com os receptores dessas 

células. Outro mecanismo postulado é que a hipergastrinemia seria secundá

rio à produção de citocinas pelo próprio hospedeiro (73). A hipergastrinemia 

pós-prandial desaparece com a erradicação do germe. (71, 116) 

A ação direta do germe no duodeno foi muito bem demonstra

da por Carrick e cols. (21) na Austrália. Os autores encontraram Hp no duodeno 

de 83°/o dos pacientes com úlcera duodenal contra 2°/o dos controles. Dos 

pacientes com UD, 93o/o apresentavam metaplasia gástrica no duodeno con

tra 32o/o dos controles. A metaplasia gástrica ocorre congenitamente em um 

terço da população e sua presença no duodeno é condição sine qua non para 

a colonização pelo Hp. A importância da colonização duodenal pelo Hp tam

bém é ressaltada por outros autores (93,265), a tal ponto que 82°/o de 219 

pacientes com duodenite por Hp desenvolveram úlcera duodenal num segui

mento de 5 anos. (207) 
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Assim sendo, aquelas pessoas infectadas pelo germe que 

apresentam metaplasia gástrica no duodeno e que, por motivos genéticos 

bacteriológicos, ambientais (fumo), etários, secretam mais ácido ou apresen

tam uma diminuição na capacidade de defesa da mucosa, seriam aquelas 

que desenvolveriam úlcera duodenal. 

3 .. 5.2 Úlcera Gástrica 

Já que a grande maioria das úlceras gástricas (UG) ocorre 

sobre uma mucosa com gastrite, constituindo o uso de antiinflamatórios na 

principal exceção, seria de se esperar uma prevalência de Hp nesta afecção 

semelhante a da úlcera duodenal (107). E é quase o caso, já que de 70 a 

90o/o dos pacientes com UG são positivos para Hp (40, 1 07). Mesmo nos 

casos onde não há detecção histológica do germe (por atrofia, metaplasia, 

p.ex.), pode haver detecção sorológica do contato com a infecção. (83,209,249) 

A úlcera em si parece não ser uma conseqüência direta da 

gastrite por Hp, que nesses pacientes apresenta um padrão mais difuso ( en

volvendo o corpo inclusive) do que nos pacientes com UD. O ácido clorídrico, 

o refluxo duodeno-gástrico, e o uso de antiinflamatórios também podem ata

car a mucosa mais enfraquecida desses pacientes, provocando erosões e 

posteriormente úlcera. (40) 

Tradicionalmente tem sido imputado ao Hp um papel menor 

na UG do que na UD. Cabe dizer que a prevalência do Hp na UG benigna é 

quase universal, a exemplo da UD. A menor positividade do Hp seria facil

mente explicada pela grande importância dos antiinflamatórios na gênese da 

UG, mas não na UD (111 ,201) e pela freqüente atrofia ou metaplasia intesti

nal que ocorre nas UG, tornando o local biopsiado hostil ao Hp. Além disso, o 

papel do Hp foi bem mais investigado na UD do que na UG. (40) 



4 .. 5.3 N eoplasia (;ástrica 

A associação entre Hp e câncer de estômago, à primeira 

vista, pareceria uma incongruência, já que é sabida a baixa prevalência de 

câncer gástrico nos portadores de úlcera duodenal, havendo, até mesmo, um 

efeito protetor em relação ao câncer (29). Assim, se o Hp é um fator decisivo 

na gênese da úlcera duodenal, não poderia sê-lo na etiologia do câncer. Mas, 

na realidade, o germe pode estar envolvido em ambas patologias. O Hp pode 

gerar uma gastrite antral com grande atividade con1o ocorre na UD, ou tam

bém gerar urna gastrite com menor atividade, atrofia e metaplasia intestinal, 

de acordo com a reação do hospedeiro, ou da cepa infectante. A evolução da 

gastrite crônica para metaplasia intestinal e displasia foi muito bem documen

tada por Pelayo Correa (31) e pelo grupo de Sipponen e Kekki, na Finlândia. 

(1 00,205) 

Três estudos (56,159, 165), utilizando-se de soro estocado, 

avaliaram a seroprevalência de Hp até 20 anos antes do surgimento da 

neoplasia, e encontraram uma maior freqüência de positividade para Hp nos 

pacientes com câncer gástrico do que em controles. Nesses estudos, o risco 

relativo de desenvolvimento de neoplasia para o grupo infectado variou de 2,8 

a 6,0 (56, 159). Estes três estudos são de grande importância epidemiológica, 

pois foram os primeiros a provar que o fator - a infecção por Hp - precedia a 

neoplasia. Até então, estudos ecológicos (geográficos) (30,57) e de caso 

controle (166,224) haviam demonstrado uma relação entre gastrite por Hp e 

câncer, mas a eles faltava uma relação temporal. 

O Hp, muito provavelmente, constitui-se no fator ambiental 

adquirido na infância, que foi demonstrado por Haenszel no início da década 

de 1970, quando comparou a incidência de câncer gástrico em japoneses que 

haviam migrado para o Havaí e California, japoneses residentes no Japão e a 

primeira geração de nipo-americanos. Os imigrantes permaneciam com o 

risco de câncer do país de origem, mas já havia uma importante diminuição 

no risco na geração nascida nos Estados Unidos, demonstrando que um fator 

ambiental adquirido na infância estaria envolvido. Este fator seria o Hp. (15, 153) 



A importância do Hp na carcinogênese também não deve ser 

superenfatizada, já que, nos estudos onde houve uma associação Hp-câncer, 

a prevalência de infecção no grupo controle variou de 47 a 76°/o (56, 159, 165). 

Isso demonstra que o carcinoma gástrico desenvolve-se apenas numa peque

na proporção de pacientes infectados e que o germe é um dos vários fatores 

que interagem para a formação do tumor. 



5. MA'fERIAIS E MÉ1,0DOS 

5.1 Definição da Terminologia Empregada 

Dispepsia é aqui considerada um complexo de sintomas re

feridos ao tubo digestivo superior, geralmente no epigastro, mas podendo 

ocorrer também em qualquer segn1ento do andar superior do abdômen. Os 

sintomas considerados são dor ou desconforto, sensação de plenitude 

epigástrica, eructação, náuseas e vômitos. (6,24,218,222) 

Como dispepsia não-ulcerosa (ONU), é entendida qualquer 

dispepsia como acima definido, mas com duração superior a um mês e não 

relacionada à doença orgânica ou, então, a exercícios físicos, e isto, no 

intuito de excluir doença cardíaca ou pulmonar. (24) 

A dispepsia não-ulcerosa (ONU) pode ser classificada de acor

do com seus sintomas predominantes em tipo refluxo, quando os sintomas 

predominantes forem pirose e/ou regurgitação ácida; em tipo úlcera, quando 

ocorrer dor epigástrica predominantemente; em tipo dismotilidade quando os 

sintomas principais forem plenitude pós-prandial, dor em peso pós-prandial; 

em tipo aerofagia, na presença de eructações freqüentes; e inespecífica ou 

não-classificável, quando houver sintomas variáveis, sem predominância de 

um tipo sobre outro. (217) 

Alguns autores (168) preferem excluir da classificação de ONU 

os subtipos tipo refluxo e tipo aerofagia, por considerar que o primeiro possa 

e deva estar associado à doença do refluxo gastro-esofágico, só detectável 

por métodos propedêuticos mais complexos, e o segundo, quando isolado 

não seria uma dispepsia propriamente dita, pela ausência de dor ou descon

forto abdominal (24, 167, 168). Assim sendo, neste trabalho o autor classificará 

as ONU em tipo úlcera, tipo dismotilidade e não-classificável (mista ou 

inespecífica). (168,217) 



5.2 Pacientes 

Pacientes referidos por médicos generalistas, cirurgiões, 

internistas e gastroenterologistas ao Serviço de Endoscopia da Santa Casa 

de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), consecutivamente às segundas

feiras, entre outubro de 1992 e junho de 1993, cuja indicação da endoscopia 

era dispepsia, estavam aptos a entrar no estudo. Após a endoscopia, os 

pacientes eram entrevistados ou pelo autor, ou por dois outros examinadores, 

cegos para o resultado da endoscopia e treinados para execução de um 

questionário sobre os sintomas do paciente. (Ver Anexo 1) 

Eram excluídos do estudo os pacientes que: 

a) apresentassem idade maior que 65 e menor que 21 anos; 

b) tivessem ingerido algum anti-inflamatório esteroidal ou não, 

antibiótico, sais de bismuto nas duas semanas precedentes ao exame; 

c) tivessem sofrido alguma cirurgia gástrica; 

d) apresentassem história pregressa de úlcera péptica; 

e) nos quais fosse constatado à endoscopia digestiva alta 

alteraçõ~s como úlcera péptica ou sua cicatriz, neoplasias gástrica ou duodenal, 
' 

esofagite, hérnia de hiato, incompetência da cárdia, pólipos gástricos ou 

duodenais e duodenite; 

f) apresentassem história sugestiva de alcoolismo (adaptado 

de 49, duas ou mais respostas positivas sugerem alcoolismo); 

g) apresentassem sintomas sugestivos de cólon irritável de 

acordo com os critérios de Manning e colaboradores (127); 

h) apresentassem exame parasitológico de fezes positivo para 

Giardia lamblia ou Strongyloides stercoralis. 

Foram assim avaliados consecutivamente 546 pacientes sub

metidos à esofagogastroduodenoscopia. Dispepsia não ulcerosa foi 

diagnosticada em 153 desses pacientes (28o/o). Trinta e cinco (22,8°/o) foram 

excluídos por apresentarem concomitantemente a síndrome do cólon irritável, 
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segundo os critérios de Manning (127). Outros 15 pacientes foram excluídos 

por terem ingerido algum antibiótico ou anti-inflamatório não esteroidal nas 2 

semanas precedentes à endoscopia (9,8°/o dos pacientes com ONU). 

Assim sendo, dos 153 pacientes com ONU, 103 estavam ap

tos a entrar no estudo. 

Quadro 3 

Critérios Diagnósticos da DNU 

- Dispepsia há mais de um mês, em geral crônica 

- Ausência de Sintomas de Cólon Irritável * 
. distensão abdominal 

. alívio da dor com evacuação 

. fezes amolecidas ou mais freqüentes com início da dor 

. muco nas fezes 

. sensação de evacuação incompleta 

. alternância de constipação e diarréia 

-Ausência de qualquer lesão à endoscopia (exceto gastrite) 

. ausência de história prévia de úlcera 

. nenhuma doença concomitante que possa explicar 

os sintomas. 

* Três ou mais dos 6 sintomas acima perfazem o diagnóstico 

de cólon irritável. 
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5.3 Grupo Controle 

Foram utilizados como grupo controle 42 pacientes 

assintomáticos do ponto de vista gastrointestinal alto- isto é, sem dispepsia, e 

que apresentassem os mesmos critérios de exclusão do grupo estudado (ONU). 

Este grupo de pacientes, pareados para cor, idade e sexo, era submetido à 

endoscopia como parte da investigação para condições como: anemia, pes

quisa de varizes de esôfago (em pacientes com hipertensão porta 

não-alcoólica), teste positivo para sangue oculto nas fezes, biópsia de duodeno 

(pesquisa de doença celíaca), pesquisa de pólipos gástricos em pacientes 

com pólipos de cólon, e colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 

Quadro 4 

Origem dos Pacientes do Grupo Controle 

- Pesquisa de sangue oculto nas fezes 

- Pesquisa de varizes de esôfago 

- Colangiopancreatografia endoscópica 

- Pesquisa de pólipos gástricos 

- Biópsia de duodeno 

Total 

N 

20 

9 

8 

4 

1 

42 



5Q4 Endoscopia 

Todas as esofagogastroduodenoscopias foram realizadas pelo 

autor, ou por dois residentes em gastroenterologia por ele treinados. O exame 

endoscópico era realizado após jejum de 8 horas, com um de três aparelhos -

Olympus CV-1 Video Endoscope, Olympus GIF XQ20 e Pentax FG 29H. 

As alterações endoscópicas eram classificadas de acordo com 

o Sistema de Sydney (236). Oito biópsias eram feitas rotineiramente com 

pinças de biópsia (Oiympus FB24K, FB25K, Pentax KW2215S), e assim divi

didas: 

a) antro: uma em cada curvatura e uma na parede anterior e 

posterior, nunca se afastando mais do que 5cm do canal pilórico; 

b) corpo: uma em cada curvatura e uma na parede anterior e 

posterior. 

Todos os 8 fragmentos de tecido eram fixados em formalina a 

1 O o/o e colocados em frascos separados, de acordo com cada câmara gástri

ca. 

As pinças de biópsias eram esterilizadas após sua utilização 

com gtutaraldeído a 2%> (Braundeíde Laboratório B. Braun, São Gonçalo -

RJ). Como pré-medicação eram usados Simeticona (luftal, Bristol, Sto. Amaro 

- SP), lidocaína - spray a 1 0°/o (Xylocaína Spray 1 0°/o, Merell Lepetit, Sto. 

Amaro- SP) e, eventualmente, Midazolam injetável (Dormonid 15 mg, Rache, 

Sto. Amaro - SP). 



5.5 Avaliação Histopatológica 

Após orientação em papel-filtro na sala de endoscopia e fixa

ção em formal a 1 0°/o, os fragmentos de tecido eram embebidos em parafina 

seguindo técnica convencional (95). Eram feitos cortes de 3 a 4 micrômetros 

de espessura e corados com hematoxilina-eosina (HE) e Giemsa. 

As lâminas eram analisadas por um só patologista que seguia 

as determinações do Sistema Sydney para o diagnóstico das gastrites (183). 

O patologista era cego para o resultado da endoscopia e os sintomas dos 

pacientes. De acordo com esta classificação, as variáveis graduáveis - pre

sença de Hp, inflamação, atividade, atrofia, metaplasia intestinal - são divididas 

em leve, moderada e severa. A presença de Hp é severa quando o organismo 

é encontrado em mais de dois terços da superfície examinada; leve, quando 

em menos de um terço da superfície examinada, e moderada, entre ambos 

extremos. A presença de linfócitos (inflamação) é graduada de acordo com a 

densidade de células no fragmento e não de acordo com a profundidade do 

infiltrado. A atividade - presença de neutrófilos - é considerada leve quando 

envolve menos de um terço das fossetas e/ou superfície da mucosa gástrica, 

entre um e dois terços, moderada, e acima disso, severa. A atrofia é leve 

quando apenas algumas glândulas são perdidas, moderada quando a perda 

glandular é mais óbvia, e severa quando poucas glândulas normais ainda 

restam no fragmento. A metaplasia intestinal é considerada leve quando há 

envolvimento de menos de um terço do epitélio, e severa quando mais de 

dois terços do epitélio estão tomados. A metaplasia pseudopilórica não é 

graduada no Sistema Sydney. (183) 



5.6 Avaliação Estatística 

A comparação entre grupos foi feita com o teste do qui-qua

drado com correção de Yates, quando o grau de liberdade era igual a um 

(gl = 1 ). Foi utilizado o critério de Lewontin (117) para estabelecer a adequa

ção do uso do qui-quadrado para esperados pequenos. 



6. RESULTADOS 

Dos 103 pacientes com ONU estudados, 62 eram mulheres e 

41, homens (Relação M/F = 0,66). No grupo-controle, 26 eram mulheres e 16, 

homens (Relação M/F = 0,61 ). 

A idade média no grupo estudado foi de 34,3 (21-57 anos) e 

no grupo-controle, de 36,2 (21-60 anos). 

No grupo estudado, 16 (15,6°/o) pacientes eram não

caucasóides e 87 (84,4o/o) caucasóides contra 5 (12%>) não-caucasóides e 37 

(88o/o) caucasóides nos controles. Não houve diferença significativa entre os 

dois grupos em relação à idade, cor e sexo. 

Dos 103 pacientes com ONU, 24 foram classificados como 

tipo-dismotilidade; 31, como tipo-úlcera, e 48, como ONU tipo-inespecífico 

(uma indefinição entre o primeiro e o segundo). 

Dos 103 pacientes estudados com ONU, 70 (68o/o} apresenta

vam gastrite e destes 70, 64 eram Hp+ (91 ,4°/o}. Entre os 42 controles, 27 

(64,2%) apresentavam gastrite e 23 (85, 1 °/o) eram positivos para Hp. Não 

houve diferença estatística entre a freqüência de gastrite por Hp entre contro

les e pacientes com ONU, nem entre qualquer subgrupo de pacientes com 

ONU -Ver Tabela 5. 

A presença de infiltrado neutrocitário (atividade) foi vista em 

30 dos 70 casos de ONU com gastrite, sendo que em 23, dos 30, a atividade 

era leve, em 6, moderada e apenas em 1 era severa. Entre os controles, 

atividade foi observada em 12 dos 27 pacientes com gastrite, sendo em 9 

leve e em 3 moderada (NS). Todos os casos com atividade eram Hp+, tanto 

entre controles como pacientes. 

Como se observa na Tabela 6, não houve diferença na fre-



qüência atividade das gastrites entre controles e qualquer subtipo de ONU, 

nem entre os pacientes com ONU em geral; o mesmo ocorre quando se 

compara densidade da bactéria e dispepsia. 

Gastrite do corpo isolada nunca foi observada. Ou os pacien

tes apresentavam pangastrite, ou apenas gastrite do antro. O mesmo se pode 

observar em relacão à presença do Hp, não sendo diagnosticado em nenhum 

caso Hp exclusivamente no corpo. Pangastrite foi observada em 19 dos 70 

casos de gastrite entre os pacientes corn ONU. Dos 19 pacientes corr1 

pangastrite, a intensidade do processo inflarnatório do corpo gástrico era 

menor que aquela do antro em 12 e igual em Entre os 27 casos de gastrite 

entre os controles, pangastrite foi vista em 1 O (37°/o) pacientes. Entre os 1 O 

casos, a severidade da lesão do corpo foi inferior à observada no antro em 9 

e idêntica err1 1 paciente. 

Foi observada uma associação positiva entre densidade de 

Hp e presença de folículos linfóides. Estes foram vistos em 6 das 58 lâminas 

(1 0,3o/o} onde o Hp era ausente; em 1 O das 42 (23,8°/o} com densidade leve 

do germe; 22 de 35 (62,8o/o} com densidade moderada, e em 60% dos casos 

com densidade intensa (6 de 1 O lâminas)- p < 0,001. (Ver Gráfico 1) 

Não foi conseguido visualizar o germe com a coloração da 

Hematoxilina-Eosina em 31 (35,6°/o) dos 87 casos diagnosticados com o mé

todo de Giemsa. 

Gastrite endoscópica foi vista em 45 das 145 pessoas estuda

das, tendo sido o achado endoscópico confirmado pela rnicroscopia em todos 

os casos. Outros 52 casos, cuja endoscopia era normal, também apresenta

vam gastrite microscópica. No geral, a endoscopia diagnosticou 46,3% das 

gastrites em nossa série (sensibilidade = 46°/o, especificidade = 1 OOo/o, valor 

preditivo positivo = 1 00°/o, valor preditivo negativo = 48°/o). 

Em nossos resultados, não foi conseguido demonstrar uma 

relação estatisticamente significante entre ONU em geral, ou algum subgrupo 

em particular, e gastrite por Hp, nem entre atividade da gastrite e densidade 

do germe na mucosa e sintomas. 



Tabela 5 

Freqüência de gastrite, Hp e gastrite endoscópica 
em pacientes com DNU e controles 

Gastrite (o/o) Hp (%) Gastrite end. (o/o) 

ONU (n=103) 70 (68) 64 (62) 33 (32) 

Tipo-úlcera (n=31) 21 (68) 18 (58) 12 (38) 

Tipo-dism. (n=24) 15 (63) 14 (58) 6 (25) 

Tipo inesp. (n=48) 34 (71) 32 (67) 15 (31) 

Controles (n=42) 27 (64) 23 (55) 12 (29) 

Teste do qui-quadrado com correção de Yates para ONU x controles 
(qui-quadrado= 0,004, gl = 1 para gastrite; qui-quadrado= 0,38, gl = 1 para Hp; 
qui-quadrado = 0,035, gl = 1 para gastrite endoscópica) p>0,20. 

Teste do qui-quadrado Subtipos x controles 
(qui-quadrado= 0,656, gl = 3 para gastrite; qui-quadrado= 1 ,443, gl = 3 para Hp; 
qui-quadrado = 1 ,369, gl = 3 para gastrite endoscópica) p > 0,20. 
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Tabela 6 

Atividade da gastrite x DNU 

Atividade (0/o) 

ONU (n=?O) 30 (43) 

Tipo úlcera (n=2) 10 (47) 

Tipo~·dismotilidade (n=15) 6 (40) 

Tipo-inespecífico ( n=34) 14 (41) 

Controles 12 (44) 

ONU x controles: teste do qui-quadrado com correção de Yates 
(qui-quadrado= 0,004, gl = 1) p > 0,20 

Subtipos x controles: teste do qui·-quadrado 
(qui-quadrado= 0,0319, gl = 3) p > 0,20 
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Tabela 7 

Densidade de Hp em controles e pacientes com D U 

Densidade 

Ausente Leve Moderada Severa 

ONU 39 

Tipo-úlcera 13 

Tipo-dismotilidade 10 

Tipo-inespecífico 16 

Controles 19 

ONU x controles: teste do qui-quadrado 
(qui-quadrado= 1 ,717, gl = 3) p> 0,20 

Subtipos x controles: teste do qui-quadrado 
(qui-quadrado= 4,807, gl = 9) p > 0,20 

32 26 6 

9 7 2 

5 8 1 

18 11 3 

10 9 4 



Quadro 5 

Diagnóstico Endoscópico 
em 97 Casos de Gastrite Antral 

~----------------------------------------~ 

N 

Endoscopia normal 52 

Gastrite end. eritêmato-exsudativa 29 

Leve 8 

Moderada 18 

Severa 3 

Gastrite endoscópica erosiva 16 

Elevada 11 

Elevada e rasa 3 

Rasa 2 
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Gráfico 1 

Associação entre densidade de Hp 
e presença de folículos linfóides 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
Ausente Leve Moderada Severa 
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' ' ' ' 

jm Densidade Hp 

Observa-se um aumenta progressivo da presença de folículos linfóides 
na mucosa gástrica de acordo com o número de bactérias presentes. 
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Gráfico 2 

Distribuição de Frequências de Hp 
(em relaç·ãa à idade) 
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No grupo ONU há um leve aumento na prevalência da infecção por Hp 
com o envelhecimento. O mesmo não se observa no grupo controle. A diferença 
não é estatisticamente significante. 



7. DISCUSSÃO 

7.1 Dispepsia 

O termo dispepsia já recebeu diversas definições na literatura 

médica (1 03,222), até mesmo a de qualquer sintoma gastrointestinal, exceto 

icterícia e sangramento digestivo. (1 03) 

A expressão dispepsia não-ulcerosa foi consagrada no Con

gresso Americano de Gastroenterologia de 1987 realizado em Chicago (24). 

Ali, a dispepsia foi dividida em orgânica e não-ulcerosa, ao invés de orgânica 

e não-orgânica. O termo ONU merece críticas, já que dá a entender a quem o 

lê, que significa dispepsia de qualquer etiologia que não seja úlcera (esofagite, 

câncer de estômago, etc.). Atualmente vários autores propõem outros nomes 

para a consagrada expressão ONU: dispepsia essencial (44), "síndrome da 

angústia epigástrica" (epigastric distress syndrome) (146), dispepsia idiopática 

(217), dispepsia de origem desconhecida (70), e o mais freqüentemente pro

posto, dispepsia funcional (15,82,167,168,215). Este último parece ser o mais 

abrangente e, talvez, mais adequado termo nesta grande sinonímia da ONU. 

Mesmo com tamanha sinonímia na literatura atual e antiga - ver introdução - a 

expressão ONU é a mais utilizada na literatura (4,6, 14,44,57,60,68,70,77, 105, 

109,120,122,167,168, 169,222), e será a por nós empregada. 

Em nosso trabalho, o diagnóstico da ONU foi feito pela exclu

são de doenças orgânicas, através da história clínica, endoscopia digestiva 

alta e exame parasitológico de fezes. Ou seja, foi examinada apenas parte 

dos órgãos que podem gerar sintomas no andar superior do abdômen. Se

gundo numerosos investigadores, anamnese, exclusão de cólon irritável e 

endoscopia bastam para se chegar ao diagnóstico de ONU, não sendo neces

sários, de acordo com o quadro clínico, nem ecografia, nem tomografia 

computadorizada. ( 157,168, 169,222) 



A doença do refluxo gastro-esofágico foi excluída à endoscopia 

através de três achados: esofagite propriamente dita, hérnia de hiato e incom

petência da cárdia. Esses dois últimos eram fatores de exclusão, mesmo na 

presença de mucosa esofágica normal, com o intuito de diminuir a possibilida

de de uma esofag ite ou alterações microscópicas do refluxo serem responsáveis 

pelo quadro clínico. Mesmo com essas precauções é sabido que nem todos 

pacientes com doença do refluxo seriam diagnosticados. Esses pacientes 

constituiriam o subgrupo tipo-refluxo da ONU. Como esses pacientes apre

sentam uma história clínica diferente dos demais com ONU, corno predomínio 

de pirose, regurgitação e, eventualmente, dor retro esternal, eles não são 

considerados portadores de ONU nesse estudo, e sim de doença do refluxo 

não diagnosticáve! à endoscopia. (87, 168, 180,222) 

Colelitíase - colecistolitíase e/ou coledocolitíase - é uma das 

doenças que produzem dor abdominal que não foi excluída no presente estu

do. A cólica biliar é uma dor episódica, de intensidade variável, que dura de 

vários minutos a horas, sendo, em geral, muito mais severa que a dor 

provocada pela ONU (219,255). Além disso, a dor na ONU, por definição, é 

aquela quase que diária, geralmente crônica, persistente por mais de um 

mês, ao contrário dos episódios isolados de cólica biliar (24). A ausência da 

chamada cólica biliar praticamente exclui a calculose biliar como causa de dor 

abdominal. Os cálculos não causam flatulência, pirose, dor abdominal vaga 

(imprecisa); ou seja, a chamada "dispepsia biliar" não é provocada pela 

colelitíase (89,94, 1 05,223,254,257). Corroborando esse fato, a freqüência de 

dispepsia em pacientes com e sem cálculo é semelhante (222,257). Assim, a 

ONU é facilmente distingüível da colelitíase pela história clínica, já que uma 

requer dor crônica (mais de un1 mês) e na outra a dor é episódica (44,223). 

Também cabe dizer que nada irnpede a concomitância de colelitíase e ONU, 

pois ambas as afecções são bastante freqüentes na população. Os pacientes 

com litíase biliar "oligossintomática" - apenas dispepsia - na realidade são 

pacientes com ONU que apresentam cálculos biliares assintomáticos (44) e, 

quando operados, constituem-se na grande massa de pacientes com síndrome 

pós-colecistectomia. (89,254) 

Um diagnóstico diferencial difícil de ser feito é entre ONU e a 



síndrome do cólon irritável. Até porque cólon irritável e ONU podem ser mani

festações distintas da mesma doença, uma afecção denominada por alguns 

autores (19,229) de esofagogastroenteropatia ·funcional ou podem ser doen

ças diferentes ocorrendo concomitantemente. Essa concomitância pode chegar 

a um terço dos casos (222), ocorrendo mais freqüentemente naqueles com 

dispepsia tipo-dismotilidade (168). Na verdade, essa prevalência de 33°/o de 

cólon irritável em pacientes com ONU não é muito maior que a do cólon 

irritável em estudos populacionais (229). O próprio cólon irritável pode causar 

dor epigástrica. É relatada a demonstração experimental de dor epigástrica 

em pacientes com cólon irritável, através da colocação, com posterior 

insuflação, de balões no íleo distai ou no cólon transverso (190). Entretanto, 

na clínica, quando ocorre dor no andar superior do abdômen, ela se localiza, 

em geral, nos hipocôndrios. 

O diagnóstico diferencial entre DNU e cólon irritável, com 

exclusão dos pacientes com concomitância de ambas entidades, foi feito 

através dos critérios de Manning (127), que foram revalidados em estudos 

posteriores feitos por Thompson e Kruis e seus colaboradores (1 06,228), já 

que não existe qualquer marcador biológico da síndrome do cólon irritável. 

(229) 

Dois aspectos poderiam ser observados quanto ao critério 

adotado no diagnóstico diferencial dessas duas entidades. Em primeiro lugar, 

os critérios de Manning foram propostos por aquele autor para distingüir cólon 

irritável de doença orgânica (retocolite ulcerativa e câncer de cólon, por exem

plo) e não de ONU (127). Para controlar algum possível, mas improvável, 

paciente com câncer de cólon encaminhado à endoscopia, acrescentou-se 

aos critérios de Manning a constipação. 

Outro possível fator de confusão que foi controlado no estudo 

é o fato de pacientes com cólon irritável estarem assintomáticos no momento 

da entrevista. Como ONU, por definição, é uma dor crônica, de rotina, 

pesquisava-se a história pregressa de dor do/a paciente. 

A identificação e exclusão dos casos de cólon irritável é con

siderada por alguns autores ponto fundamental na qualidade dos trabaihos 
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que abordam a etiologia ou o tratamento da ONU (247). Em nossa série, 35 

pacientes encaminhados ao Serviço de Endoscopia foram considerados como 

portadores de cólon irritável e foram excluídos, independentemente, se apre

sentavam cólon irritável puro ou associado à ONU. 

Doença pancreática (pancreatite crônica) raramente pode ma

nifestar-se por dor contínua, diária ou pós-prandial. Como a causa de mais de 

90o/o das pancreatites crônicas em nosso meio é o álcool (173), e este por si 

só já é um fator de exclusão, a possibilidade de um caso de pancreatite 

crônica ter sido diagnosticado como ONU torna-se muito remota. 

Intolerância à lactose, doença celíaca, giardíase e 

estrongiloidíase são doenças onde pode ocorrer dispepsia, em geral associa

da a alteração de hábito intestinal. A giardíase e a estrongiloidíase foram 

pesquisadas através da endoscopia (duodenite) (204) e exame parasitológico 

de fezes. Embora saibamos que o exame fecal só é positivo em metade dos 

casos (160), a giardíase é considerada causa de dor abdominal crônica ape

nas em crianças, existindo cidades como São Petersburgo, na Rússia, onde 

até 30o/o da população assintomática é infectada. ( 160) 

Assim sendo, nosso estudo adotou a prática corrente na lite

ratura, que se utiliza de história clínica e endoscopia digestiva alta para 

discriminar os pacientes com ONU dos demais. (7,60,69,77,97,109, 120,122,157, 

168, 169,213,222,243) 



7.2 Pacientes 

Apesar da extensa lista de exclusões - oito itens - 103 pacien

tes de um total de 546 estavam aptos a entrar no estudo, perfazendo 18,8°/o 

dos pacientes endoscopados às segundas-feiras, em nossa instituição, pelo 

ou sob supervisão do autor. A freqüência de ONU por nós encontrada é, pois, 

similar à já relatada na literatura, que diz que a ONU é responsável por 20 a 

30°/o das consultas ambulatoriais em Gastroenterologia (167, 168,222}, e é 2 a 

10 vezes mais freqüente que a úlcera péptica (15,158,222). Embora ambos 

os valores sejam semelhantes, eles não significam a mesma coisa. Nosso 

estudo refere-se à porcentagem de pacientes endoscopados e não a percen

tagem de pacientes vistos em um ambulatório de Clínica Gastroenterológica. 

Nossa lista de exclusões, embora pareça extensa, é estrita

mente necessária. A exclusão de pacientes com cirurgia gástrica prévia, história 

pregressa de úlcera, lesões ativas da mucosa gastroduodenal (úlcera, cân

cer), exceto gastrite, constitui-se em condição sine qua non para o diagnóstico 

da ONU. 

A exclusão de pacientes que tenham ingerido antibitóticos ou 

bismuto nas duas semanas prévias ao exarne endoscópico também nos pare

ceu importante, em que pese a possibilidade de terem assim sido excluídos 

pacientes com ONU. Mas esta exclusão se faz necessária pelas propriedades 

anti-Hp destas drogas. Caso se incluíssem esses casos, alguns pacientes 

com gastrite por Hp certamente não seriam diagnosticados, já que é reconhe

cida a melhora histológica da mucosa gástrica através da supressão do Hp 

com o uso de antibióticos, embora transitoriamente 11 O, 122,144, 187). É bem 

estabelecido que vários antibióticos melhoram a histologia da mucosa do 

estômago através da diminuição da população bacteriana, sem no entanto 

erradicá-la (64, 122,131 ,239), já que esses pacientes refazem o quadro 

histológico inicial após algum tempo, inclusive com recuperação da população 

da mesma cepa pré-tratamento (11 O, 131,239). Assim, eliminando pacientes 

que hajam tomado antibióticos nas duas semanas anteriores à endoscopia, 

estaríamos evitando aqueles pacientes com melhora transitória ou uma falsa 
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resolução da gastrite. 

A não inclusão de pacientes que hajam ingerido anti-inflama

tórios é devido à clássica associação entre seu uso e erosões gástricas 

(111 ,201 ). É sabido que estes pacientes não apresentam gastrite histológica 

- infiltrado inflamatório - e o aspecto endoscópico das lesões é em geral 

distingüível, mas nem sempre, das erosões da gastrite associada ao Hp 

(1 07). O uso dessas drogas pode produzir dor epigástrica, independente

mente da existência de lesões gastroduodenais associadas. Mas ao contrário 

da ONU, onde a dor é, via de regra, crônica e por definição com mais de um 

mês de duração, no caso do uso de anti-inflamatórios, a dor está vinculada 

estreitamente ao uso destas drogas. A decisão de não incluir esses pacientes 

foi na tentativa de evitar algum erro de avaliação diagnóstica, endoscópica e/ 

ou histológica. De qualquer maneira, 15 pacientes foram rejeitados do estudo, 

ou pelo uso de antibióticos ou pelo uso de anti-inflamatórios, o que representa 

apenas 9,8o/o da amostra portadora de ONU em nossa série. 



7.3 Diagnóstico da gastrite e detecção 
do Helicobacter pylori 

A cultura foi o meio diagnóstico utilizado para a redescoberta 

do Hp e é considerada como o padrão ouro para a maioria das infecções 

bacterianas (253). Soma-se a isso que biópsias de estômago são realizadas 

há décadas sem que o estudo histológico tenha estabelecido a existência de 

bactérias no estômago, a não ser por relatos esporádicos (11 ,41 ). Isso por si 

só sugeriria que a aparência do Hp à microscopia não é nem proeminente, 

nem consistente, ao menos, à hematoxilina-eosina (HE). Apesar disso, a 

detecção histológica é considerada hoje o método de escolha para o diagnós

tico do Hp. (3,37,42,76,131,172, 176,177,185,191,200,240,249) 

A cultura do organismo é extremamente trabalhosa, realizada 

por poucos laboratórios e de utilidade prática duvidosa (18, 137). A cultura é, 

em geral, negativa em torno de 1 0°/o dos pacientes que apresentam Hp à 

microscopia óptica (18,22,41, 137). Razões para este resultado seriam erros 

nas diversas etapas de processamento das técnicas microbiológicas, ingesta 

prévia de antibióticos pelo paciente, sensibilidade do Hp aos antibióticos con

tidos no meio de cultura, presença de glutaraldeído na pinça de biópsia 

endoscópica, e sobrecrescimento de outras bactérias. 

Bem menos freqüentemente, uma cultura negativa com exa

me histopatológico positivo pode significar a visualização de outras bactérias 

espiraladas que não Hp pela histologia, notadamente Gastrospirillum hominis 

(18,114, 137). Esta bactéria, morfologicamente similar ao Hp, foi identificada 

em 3 biópsias de uma revisão de 1.300 consideradas positivas para Hp (39). 

Heilmann a identificou em 39 de 15.180 biópsias gástricas (84). Além da sua 

raridade, esta bactéria originariamente não-infectante do homem, ao contrário 

do Hp, coloniza preferentemente o corpo e o fundo gástricos, ocorrendo inva

são celular de células parietais, inclusive, com bastante freqüência (114). 

Assim sendo, falsos positivos são passíveis de ocorrer ao exame microscópi

co, demonstrando que a especificidade do exame histológico não é absoluta. 



Em compensação, a sua sensibilidade quase o é, ao contrário da cultura que 

apresenta especificidade de 1 00°/o e baixa sensibilidade quando considerada 

em relação aos outros métodos diagnósticos (18,22,41, 137). Por sua praticidade 

e fidedignidade diagnósticas, aliado ao fato de oferecer um registro visual 

permanente, quantificação dos gennes e, principalmente, permitir correlação 

com a doença da mucosa - a gastrite - que o diagnóstico histológico é quase 

que universalmente aceito como o exame de escolha para o diagnóstico do 

Hp (3,37,42,44,69,76,97,109,120,122,131,1 ,176,1 ,185,19'1,200, 

213,240,249), e por isso foi adotado neste trabalho. 

Como já visto (item 3.4.2), diversas são as técnicas de colora

ção passíveis de serem usadas no diagnóstico do Hp. Optamos pelas 

colorações da H-E e Giemsa. A H-E é uma coloração essencial para 

visualização da mucosa em relação à sua morfologia, infiltrado inflamatório, e 

até pode ser usada para a detecção do Hp. Madan e cols. não encontrararn 

diferenças significativas na detecção de Hp, quando compararam H-E e Giemsa 

(124). Blaser e Dooley crêem que a HE é tão boa quanto qualquer outra 

técnica histológica, quando avaliada por um patologista experiente (42). Ou

tros autores consideram a H-E inconfiável para a detecção do Hp, pois 

entendem que não ocorra boa coloração dos organismos, nem a sua morfologia 

seria adequadamente visualizada (3, 18,137,172). Em nosso estudo, a utiliza

ção da H-E objetivou o diagnóstico da gastrite em si, e não a detecção do Hp. 

Mesmo assim, esses organismos foram vistos à H-E em 64°/o dos pacientes 

em que a técnica de Giemsa detectou os germes. Em nenhum caso, Hp foi 

visualizado à H-E sen1 que tenha sido diagnosticado pela técnica de Giemsa. 

O autor não pretende fazer uma comparação entre os dois métodos, pois o 

patologista que leu as lâminas está mais habituado ao método de Giemsa. 

A coloração de Giemsa, por nós usada, é das mais utilizadas 

e recomendadas na literatura médica (3, 18,22,26,41 ,42,54,90, 100,104,120,125, 

172,182,221 ,240,244,249}, sendo considerada tão sensível quanto a colora

ção pela prata (Warthin-Starry) (18,22,37, 172) proposta por Marshall e cols. 

(133, 195). A técnica de Warthin-Starry é cara, demorada e de difícil feitura, ao 

contrário da de Giemsa que é rápida, barata e, inclusive, de feitura mais fácil 

que a H-E (42,137). Ao Giemsa, não há boa coloração da mucosa gástrica 



propriamente dita, rnas os Hp contrastam bem em rosa-azulado contra um 

fundo azul claro. 

Outras técnicas de coloração foram propostas, mas nenhuma 

delas ganhou popularidade como H-E, Giemsa e Warthin-Starry. O corante 

laranja-acridina proposto por Walters (252) é técnica de fácil execução, boa 

sensibilidade, entretanto necessita de microscopia de fluorescência. A técnica 

de Gimenez cora os organismos em carmin contra um fundo azul-esverdeado. 

É método tecnicamente mais difícil e de menor especificidade, pois ocorrem 

precipitados negros que, às vezes, confundem-se com os próprios bacilos 

(139). O método de Gram, modificado através do acréscimo de carbolfucsina 

como contracorante, permite a detecção de Hp em cortes histológicos já 

embebido em parafina, entretanto com sensibilidade menor que Giemsa e o 

próprio H-E (137). O método de Gram também pode ser usado em esfregaços 

com diagnóstico rápido logo após a endoscopia com feitura da biópsia (23). O 

acréscimo de tartrazina à fucsina básica consiste no corante de Hopps-Brown 

que oferece ótirno contraste do Hp - corado em púrpura - com a camada de 

muco- corada em amarelo claro. (124) 

Métodos imunohistoquímicos - anticorpos monoclonais, 

imunoperoxídase - também já foram utilizados no diagnóstico do Hp, mas 

acrescentam muito pouco às técnicas convencionais de coloração (18, 137), 

tendo como desvantagens principais sua difícil elaboração e alto custo. 

Para que haja um diagnóstico histológico preciso da gastrite, 

bem como a detecão do Hp nos casos em que os bacilos são menos numero

sos, um número mínimo de biópsias é recomendado. Os autores do Sistema 

Sydney recomendam a feitura de duas biópsias no antro e duas no corpo 

(183,236). Além disso, essas biópsias devem ser feitas sobre uma mucosa 

intacta (não erosada), entre 3 e 5cm do piloro no caso do antro, e evitando a 

pequena curvatura, onde ocorre mais freqüentemente metaplasia intestinal 

(129, 183). Em nosso estudo, realizamos 4 biópsias emcada câmara gástrica, 

inclusive na pequena curvatura. Entendemos que, embora onde haja metaplasia 

intestinal ocorra rarefação e às vezes desaparecimento do Hp, a metaplasia 

intestinal é um dos muitos aspectos da gastrite por Hp que tambén1 deveria 

ser pesquisado. (32) 
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A distribuição da infecção por Hp não envolve uniformemente 

o estômago, sendo caracteristicarnente relatada uma distribuição multifocal 

da lesão. Na verdade, esta afirmação aplica-se mais às gastrites de corpo, 

pois no antro a inflamação é quase que contínua (151,261). Assim, no antro, 

duas biópsias são suficientes para obter~se uma boa amostra do quadro 

histopatológico (18), confonne recomenda o estudo de Sydney (183,236). 

Mas Bayerdorffer e colaboradores necessitaram de um total de 1 O biópsias 

em distintos locais para que todo um grupo de 32 pacientes com diagnóstico 

de gastrite crônica se mostrasse positivo para Hp (5). Também deve-se ter 

em mente que a visualização de gastrite à H-E, deve levar o patologista a 

uma busca mais intensa de Hp ou feitura de novas lâminas ou de outra 

coloração. 

Embora se haja chegado a uma boa uniformidade diagnóstica 

entre aqueles que adotaram a classificação de Sydney, o limite entre o que 

constitue uma mucosa normal e uma mucosa com gastrite crônica leve sem 

atrofia (antiga crônica superficial leve) ainda permanece tênue. A maioria dos 

patologistas aceita como dentro dos limites da nonnalidade a presença de 

alguns linfócitos (20). Entretanto, uma fronteira exata entre o normal e o 

patológico não existe (20), ficando o diagnóstico na dependência da experiên

cia pessoal do patologista ou critérios parciais. Por exemplo, a presença de 

Hp e alguns linfócitos já sugeririam o diagnóstico de gastrite, enquanto que na 

presença da mesma quantitdade de linfócitos, estando o Hp ausente, o diag

nóstico poderia ser outro. 

Helicobacter pylori foi visto em 87 dos 97 (89,6°/o) casos de 

gastrite e em nenhum caso, onde a mucosa era normal. Este achado não 

difere do relatado na literatura (5,42, 100,140,177, 187,189). Também pude

mos observar em relação à morfologia da gastrite por Hp, uma relação positiva 

entre a presença de folículos linfóides e densidade da bactéria. Estes eram 

presentes em 1 O o/o das lân1inas onde era ausente o Hp, em 23,1 °/o dos casos 

com densidade leve, 62o/o daqueles com densidade moderada, e 60°/o quando 

a presença de Hp era intensa (p<0,001 ). A freqüência por nós observada de 

folículos linfóides (42,5°/o) na gastrite por Hp é intermediária à da relatada na 

literatura (de 27 a 85°/o) (179,263). A morfologia da gastrite por Hp está 



descrita no item 4.4.1. 

A fraca correlação existente entre macroscopia e microscopia, 

no que se refere ao diagnóstico das gastrites, é bastante documentada 

(46,97, 125,192,236,243), daí o porquê de alguns autores (32, 194) não admiti

rem o termo gastrite endoscópica. Em nosso trabalho, o diagnóstico 

endoscópico de gastrite demonstrou uma baixa sensibilidade ( 46o/o), mas uma 

especificidade e valor preditivo positivo de 1 O O o/o. Isto se deve, provavelmen

te, aos critérios mais restritos que utilizamos para diagnosticar gastrite 

endoscópica. É demonstrada uma ótima correlação macroscopia/microscopia 

entre os casos mais floridos (severos) de gastrite (236). Ao contrário, em 

muitos casos em que a mucosa é endoscopicamente nonnal, pode ocorrer 

gastrite microscópica! tanto que, em nossa série, 54°/o dos casos de gastrite 

apresentavam macroscopia normal. 

A prevalência da infecção pelo Hp encontrada em nossa amos

tra de assintomáticos foi de 55°/o. Uma freqüência 26o/o inferior que a vista 

pelo grupo de Belo Horizonte (23), quando analisou uma população 

assintomática de baixa renda como a nossa. O que ressalta ainda mais a 

menor freqüência da infecção no Rio Grande do Sul é que nosso grupo 

controle é, em média, 15 anos mais velho que o estudado por Paula Castro e 

colaboradores. A prevalência da infecção em assintomáticos, em vários paí

ses, encontra-se na Tabela 4. 



7.4 Gastrite por Helicobacter pylori 
e Dispepsia Não-ulcerosa 

Antes da redescoberta do Hp por Marshall e Warren (253), a 

gastrite crônica "idiopática" (não específica) era largamente aceita como uma 

entidade assintomática e uma conseqüência natural do envelhecimento 

(88,225,245). Com a comprovação de que o Hp era causador de gastrite 

(133), o debate ressurgiu e muitos autores passaram a responsabilizar a 

infecção do estômago por essa bactéria como a causa da ONU. (38, 108, 129) 

Embora dispepsia seja bastante freqüente na população - dois 

recentes estudos, urrl americano (223) e um norueguês (7) relataram 

prevalências de 15 e 19o/o respectivamente -·, a infecção por Hp é ainda mais 

freqüente (ver itern 3.5) atingindo quase que universalmente algumas popula

ções de países do terceiro mundo, quando pesquisado através da sorologia 

(1 ,23,71 ). Em estudos endoscópicos, tanto europeus (8,205) como america

nos (42), a gastrite também acometeu boa parte da população assintomática. 

E, ao contrário da epidemiologia da gastrite por Hp que aumenta progressiva

mente ~com a idade, a ONU é mais prevalente entre 30 e 50 anos. (77) 

A freqüência de Hp na ONU varia de 37 a 87°/o, na dependên

cia dos critérios diagnósticos para ONU, região geográfica, grupo etário e 

social estudados (54,60, 104,109,122,125,187,192,1 96,202,213,242). Estudos 

não controlados em nosso país encontraram uma freqüência ao redor de 80-

850/o da infecção por Hp ern pacientes com ONU (50, 125), uma prevalência 

em torno de 20°/o maior que a por nós observada. 

Vários outros estudos de casos-controles compararam a fre

qüência de Hp em assintomáticos e em pacientes com ONU. Wyatt (264) 

observou que apenas 36o/o de doadores de sangue com reação lgG Anti-Hp 

positiva apresentavam história de dispepsia contra 22o/o dos lgG Anti-Hp ne

gativos, mostrando que na maioria da população infectada a gastrite é uma 

doença clinicamente silenciosa. AI Moagel e cols (1) encontraram uma 

seroprevalência de 67°/o entre doadores de sangue com dispepsia e de 66°/o 



entre doadores de sangue assintomáticos. Outros (1 08) descrevem estudos 

em que há rnaior consumo de antiácidos em doadores Anti-Hp positivos do 

que em Anti-Hp negativos. Entretanto o Hp está firmemente associado à úlce

ra péptica e esta associação pode facilmente explicar um maior consumo de 

antiácidos nessa população. Vários estudos encontraram uma maior freqüên

cia de gastrite por Hp em pacientes com ONU do que em controles 

(109,178,187,192,213). Nos estudos de Rauws (187) e Petross (178) e cols., 

os controles eram significativamente mais jovens que o grupo estudado - em 

torno de 15 a 20 anos - o que é um sério viés, já que é sabido que a 

prevalência de Hp aumenta de acordo com o envelhecimento da população 

(item 3.5). Lambert e cols (1 09) considerararr1 como ONU aqueles pacientes 

com história pregressa de úlcera péptica e que não apresentassem úlcera 

ativa à endoscopia, quando sabe-se que esta situação exclue esses pacien

tes como portadores de ONU (24). Strauss e cols. (213) englobaram, sob o 

mesmo teto, pacientes com ONU, úlcera, neoplasia, e consideraram Hp em 

geral contra controles, não separando realmente quais pacientes apresenta

vam ONU. Rokkas e cols. (192), na Inglaterra, encontraram uma freqüência 

de 45°/o de infecão por Hp em 40 pacientes com ONU contra 13o/o em 15 

controles com anemia ferropriva. A freqüência de Hp encontrada pelos auto

res nos pacientes com ONU é pouco superior à média da população inglesa, 

mas seus controles apresentaram uma freqüência bem inferior à da popula

ção assintomática inglesa (142). Talvez o pequeno número de casos investigado 

pelos autores explique essa discrepância. 

Como em nosso trabalho, quatro publicações de desenho 

epidemiológico similar- casos controles- na Alemanha (1 04), Finlândia (245), 

Itália (54) e Estados Unidos (202), encontraram uma prevalência semelhante 

de gastrite por Hp em pacientes com ONU e controles sem dispepsia. Estu

dos em populações não-caucasóides, como o de Kang e cols (97), não 

encontraram uma associação entre ONU e Hp quando investigaram chineses, 

hindus e malaios. Na Colômbia, um estudo encontrou maior freqüência de Hp 

em voluntários que em pacientes com ONU (216). Lambert (108) alega que 

tais estudos - caso controle - não são possíveis de serem feitos em países 

subdesenvolvidos como o nosso, tamanha a freqüência de Hp nessas popula

ções. 



O estudo realizado na cidade norueguesa de Sorreisa é o 

único estudo populacional sobre dispepsia e Hp publicado até este momento 

(março de 1993) (8,216). Entretanto, este estudo apresenta um conceito mui

to liberal de dispepsia não-ulcerosa. Para serem considerados como portadores 

de ONU bastava aos pacientes negarem história documentada de úlcera, 

cardiopatia, litíase, e responderem afirmativamente à seguinte pergunta: o Sr. 

já apresentou alguma vez dor abdominal superior que durasse duas ou mais 

semanas? Certamente muitos pacientes com cólon irritável, verminoses ou 

outras situações - estresse - seriam considerados como portadores de ONU. 

O estudo apresentava como seu objetivo inicial avaliar o significado clínico de 

um termo endoscópico escandinavo introduzido por Nesland e Berstad - alte

rações erosivas pré-pilóricas (8,9). Estes dois últimos autores descreveram 

em 1985 uma classificação baseada na presença de pregas baianadas no 

antro pré-pilórico e dividiram estas alterações erosivas pré~pilóricas em 3 

graus; 1° grau: somente pregas baianadas; 2° grau: estrias e pontos verme

lhos; e 3° grau: erosões macroscopicamente formadas. No estudo de Sorreisa 

(8), com mais de 600 pessoas, as alterações erosivas foram vistas em 38,5%> 

daqueles incluídos no conceito de dispepsia e 35°/o dos assintomáticos. Este 

achado endoscópico correspondia microscopicamente à gastrite; entretanto, 

não à gastrite por Hp. Noutra publicação, utilizando-se dos mesmos pacien

tes, este grupo norueguês (7,8) encontrou Hp em 48°/o dos pacientes 

dispépticos e em 36o/o dos não-dispépticos (p<0,004). Entretanto, se excluir

mos 31 casos entre os dispépticos que apresentavam bulbo deformado ou 

úlcera ativa, a prevalência de Hp entre os dispépticos cai para 37 ,6%, uma 

diferença não significativa em relação ao grupo sem dispepsia. (7) 

Além de a ONU ser um diagnóstico de exclusão, baseado em 

sintomas, muitos autores, nas suas investigações, não apresentam uma defi

nição clara e precisa do que conceituam como ONU, com freqüência incluindo 

pacientes com úlcera péptica e cólon irritável no seu material de estudo 

(1 08,238). Essa dificuldade fica clara a tal ponto que Bartlett (4) a qualifica 

como "um complexo sintomático algo nebuloso". Talvez, a ONU albergue 

diferentes afecções com distintas etiologias sob um mesmo teto. Ou, então, 

poderiam tratar-se de diferentes subgrupos de uma mesma doença. Esses 

subgrupos seriam constituídos de pacientes com sintomas e curso clínico 



homogêneos, na dependência de uma etiopatogenia comum (15). Tal como 

ocorre no cólon irritável, um diagnóstico baseado num conjunto de sintomas 

tornou possível a uniformização e o conceito da entidade clínica ONU, o que é 

fundamental para que seja definida sua etiologia (15,24). Assim, não é de 

surpreender que muitos pesquisadores tenham se empenhado em investigar 

o papel do Hp na ONU ou, ao menos, como fizemos, em subgrupos de 

pacientes com ONU. 

Para se investigar uma associação de causalidade entre duas 

variáveis - agente agressor e doença - várias condições - fatores 

epidemiológicos - necessitam ser satisfeitos. Freqüentemente os médicos, 

especialmente quando lidam com doenças infecciosas, referem-se a um agente 

único como causador da doença. Este tipo de abordagem monofatorial foi 

primeiramente sugerido por Pasteur que relacionou determinada doença a 

determinada bactéria (29). Os postulados de Koch, relacionando determinado 

agente infeccioso com determinada doença foram largamente comprovados 

no caso da gastrite e do Hp (167). Uma associação ONU e Hp jamais poderia 

ser sugerida de acordo com esses postulados, pois uma parcela dos dispépticos 

não é infectada por essa bactéria e, por outro lado, inúmeros indivíduos 

infectados jamais desenvolven1 sinton1as. Para doenças com grande período 

de latência entre início da agressão e aparecimento dos sintomas, como seria 

o caso da ONU, os preceitos de Bradford-Hill são mais adequados que os de 

Koch ou Pasteur. (1 08,167) 

Em síntese, esses preceitos quando analisados no estudo da 

relação Hp/DNU podern ser assim apreciados: 

a) a causa deve preceder o efeito. Esse preceito é, de fato, 

observado, pois a infecção em geral é adquirida na infância e a ONU se 

n1anifesta na vida adulta; 

b) solidez da associação, apreciada através do risco relativo, 

isto é, a relação entre o risco dos portadores de Hp e dos não-portadores de 

desenvolverern ONU não é alta, mesmo quando analisados os trabalhos que 

defendem essa associação; 



c) gradiente biológico,ou seja, relação dose-doença, isto 

uma maior exposição ao Hp irnplicaria em maior chance de adquirir a ONU. 

Numerosos trabalhos evidenciaram a inexistência de relação entre compro

metimento da mucosa gástrica e ONU (223). Em nosso trabalho evidenciamos 

a inexistência de uma relação entre densidade da infecção e ONU; 

d) consistência, isto é, o achado da associação Hp/DNU em 

diferentes grupos populacionais. Essa relação não tem sido observada em 

numerosos estudos já citados; 

e) plausibilidade biológica - é indubitável uma relação causal 

Hp/gastrite. O problen1a, entretanto, está em saber se essas lesões são ou 

não capazes de produzir alterações motoras ou dor (25,250,256); 

f) coerência - diz respeito, no caso em questão, à coerência 

que deva existir entre a teoria que defende o papel do Hp na fisiopatologia da 

ONU e o que sabemos desta entidade. O conceito de ONU, tal como já 

discutido, é variável, incluindo muitas vezes grupos bastante heterogêneos. 

Esse fato dificulta muito a comparação entre os diferentes estudos 

epidemiológicos. Além disso, sendo a fisiopatologia da ONU multifatorial, 

não parece coerente aceitar um único agente etiológico para explicar esta 

doença. 

Os preceitos de Bradford-Hiil foram desenvolvidos nas déca

das de 1950--1960, para demonstrar associação de exposição a determinado 

agente e câncer; entretanto, a ONU é uma doença heterogênea, ao contrário 

do câncer, e talvez todos esses preceitos epidemiológicos de causalidade não 

possam a ela serem aplicados. ( 1 08) 

Sendo a ONU uma entidade heterogênea, uma associação de 

gastrite por Hp com um determinado subgrupo de pacientes seria uma grande 

demonstração de associação causal. Entretanto, nós não pudemos observar 

uma maior prevalência de infeção em um subtipo de ONU em relação aos 

outros (tipo - úlcera, 58°/o; tipo - dismotilidade, 58,3°/o; tipo - inespecífico, 

66,6°/o). Vários estudos tambén1 avaliaram se determinados sintomas, ou 

subgrupo de pacientes com ONU, estavam associados à ONU Hp+, surgindo 

resultados conflitantes. 



Segundo Marshall (129), o único sintoma dispéptico associa

do ao Hp era eructação. Ela seria devida à produção de C02 e amônia, 

gerada pela hidrólise da uréia. Vaira (244) e Rokkas (192, 193) descrevem que 

apenas a plenitude epigástrica pós-prandial estaria associada à gastrite por 

Hp, explicando-a também pela liberação de gases (amônia, C02) no estôma

go. 

Tucci e cols. relatam que dor epigástrica, em especial em 

queimação, era mais comum em pacientes ONU Hp+ e, por outro lado, pleni

tude pós-prandial era mais comum na ausência de Hp (235). Como pode 

observar-se, não há uma concordância de resultados quanto a quais sinto

mas, ou que tipo de ONU está associada ao Hp. Na verdade, a maioria dos 

estudos não encontrou associação entre sintomas e ausência ou presença de 

gastrite por Hp nos pacientes com ONU (6,69, 108,120, 167,213,216). Segun

do Talley (216), alguns desses estudos que encontraram associação entre 

determinado sintoma e gastrite por Hp podem ter assim concluído por falácias 

estatísticas. Por exemplo, associações entre doenças ocorrem ao acaso qua

se que inevitavelmente quando se estuda múltiplas variáveis sem executar 

correções para as variáveis (análise multivariada). 

A associação entre Hp e ONU também carece de mecanis

mos fisiopatológicos que a explique. Segundo Tytgat (237), a dor na gastrite 

(ou duodenite) poderia originar-se pela estimulação de neurotransmissores 

parácrinos pelo processo inflamatório. A variabilidade sintomática na ONU 

seria explicada também pela variabilidade de neurotransmissores de paciente 

a paciente. Da mesma forma, o infiltrado leucocitário produziria distúrbios na 

motilidade gástrica através da lesão de nervos aferentes, e assim ocorreriam 

os sintomas de plenitude pós-prandial ou dor (167). Essa hipótese contrapõe

se a da produção de gases pela bactéria proposta por Marshall. (129) 

A comparação entre estudos que avaliam a motilidade gástri

ca é prejudicada pelas diferentes técnicas manométricas e de registro das 

atividades motora e elétrica utilizadas pelos autores (1 08). O grupo de 

Malagelada (126, 149) não encontrou associação entre anormalidades 

manométricas ou de esvaziamento gástrico e sintomas dispépticos, sendo 



observada hipornotilidade pós-prandial antral em pacientes com gastrite e 

úlcera péptica (149). Waldron e cols. não observaram diferenças fisiopatológicas 

(tempo de esvaziamento gástrico e resposta secretária à gastrina) entre os 

diferentes grupos de pacientes com ONU (tipo úlcera, tipo dismotilidade, etc.) 

(250). Apenas que o tempo de esvaziamento gástrico, bem como o tempo de 

trânsito oro-cecal foi visto ser signficativamente maior em pacientes com ONU 

do que em controles, independentemente do tipo de ONU (250,256). Entre

tanto, em ambos estudos, a alteração da motilidade encontrada na ONU era 

vista não importando se o paciente era Hp positivo ou negativo. Autores 

italianos (235) chegaram a encontrar maior freqüência de retardo do esvazia

mento gástrico em pacientes ONU Hp- do que nos Hp+. 

Através desses estudos pode concluir-se que seja muito pou

co provável que a resposta inflamatória gerada pela bactéria seja capaz de 

provocar alterações na motilidade gástrica; bem como fica posto em dúvida o 

valor das subclassificações da ONU adotada em1988 (24) pela sua falta de 

correspondência fisiopatológica. 

A relação atividade inflarnatória-sintomas foi celebremente pro

posta por De Luca em seu editorial "No acid, no polys, no active gastritis, no 

dyspepsia" (38). Nessa publicação, o autor propõe a gastrite crônica ativa 

como responsável pela dispepsia em pacientes sem outra lesão orgânica, 

sugerindo também a gastrite por Hp como sendo a "doença de Moynihan". A 

doença de Moynihan seria a dor na "fase não-uicerativa de uma úlcera" (211). 

O autor inclusive compara a dor cíclica da ONU com a periodicidade da 

úlcera; no caso da gastrite seria por reativação dos polimorfonucleares como 

num "rash" cutâneo e na úlcera por recidiva da cratera (38). Entretanto, De 

Luca não encontra explicações para a grande quantidade de pessoas com 

morfologia (macroscópica e microscopicamente falando) normal e ONU e 

atribui a presença de gastrite ativa em assintomáticos a uma fase quiescente 

da doença. 

Nós não observamos uma maior freqüência da atividade da 

gastrite entre ONU e controles (42,8 x 44,4o/o), ou qualquer subgrupo de ONU 

e controles. Além disso, 57°/o dos pacientes com ONU e gastrite não apresen-



tavam atividade e, no total, 71 °/o dos pacientes com ONU não apresentavam 

infiltrado poiimorfonuclear na mucosa gástrica. A associação dispepsia

atividade inflamatória também foi estudada por outros grupos. Toukan (232) 

encontrou maior densidade de infiltrado inflamatório em 31 pacientes com 

ONU do que em controles. Uma relação entre severidade da gastrite e severi

dade dos sintomas também é relatada por outro grupo (1 08). Co !Iins e cols. 

(25), utilizando-se de análise citométrica por computador, não encontraram 

maior densidade nem de polimorfonucleares, nem de linfócitos, nem de Hp 

nas gastrítes dos pacientes com ONU ern relação a controles. Os pacientes 

com úlcera duodenal apresentavam maior infiltrado inflamatório que os con

troles e os com ONU. Isto era de se esperar, já que a reação inflamatória 

provém da úlcera e não que a reação inflamatória seja a causa dos sintomas 

nos pacientes com úlcera. A exemplo deste estudo, outros três também não 

encontraram relação densidade do infiltrado inflamatório-Hp-DNU (92,203,216). 

É difícil conceber uma relação grau de atividade-sintomas, como há entre 

grau de atividade-densidade de Hp, pois boa percentagem dos sintomáticos 

sequer apresentam gastrite e, mesmo entre aqueles infectados pelo Hp, al

guns apresenta111 estrutura histológica normal (122). Outro questionamento à 

relação atividade inflamatória-sintomas é que, ao contrário dos sintomas que 

flutuam~, o processo inflamatório é constante, com poucas alterações, e sua 

evolução é em direção à diminuição da atividade leucocitária com metaplasia 

e atrofia. (100,205,216) 

Sendo a gastrite por Hp a causa da ONU em alguns pacien

tes, sua cura deveria levar à eliminação dos sintomas. Alguns trabalhos 

avaliaram o efeito da erradicação do Hp - com bismuto coloidal ou antibióticos 

-nos sintomas da ONU. Com a erradicação da infecção deveria teoricamente 

desaparecer a doença- a ONU. 

Na Tabela 8 estão citados os 8 estudos, listados no lndex 

Medicus até 1992, supostamente duplo-cegos e randomizados que confronta

ram bismuto coloidal e placebo na ONU. 

Os trabalhos liderados por Rokkas (193), Goh (69), Kang 

(96) e Borody ( 16) encontraram uma relação entre supressão do Hp e alívio 
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dos sintomas. O estudo de Rokkas (193),embora controlado, não era 

randomizado (247), o mesmo ocorrendo com o de Borody (16). Nos estudos 

realizados no Oriente (69,96) incluiam-se pacientes com ONU Hp+ e Hp-, 

sendo assim pequena a amostra de pacientes Hp+ a serem randomizados. O 

que valoriza o papel do Hp nos sintomas dos pacientes nesses dois estudos é 

que entre os ONU Hp- o efeito terapêutico do bisrnuto era igual ao do placebo. 

Deve-se ter em mente que esses estudos que referem um efeito benéfico do 

bismuto nos sintomas dos pacientes com ONU Hp+ estão fundamentados em 

duas observações: a) uma porcentagem maior, mas não todos, de pacientes 

tratados corn bismuto em relação àqueles com placebo se tornam 

assintomáticos; b) o número dos sintomas apresentados ou a intensidade dos 

mesmos era diminuído mais freqüentemente sob o efeito do bismuto do que 

com placebo. Caso o Hp estivesse associado ou fosse fator causal "sine qua 

non", deveria ocorrer desaparecimento dos sintomas em todos os pacientes 

nos quais fosse erradicado/suprirnido. 

Lambert (1 08,1 09) também conclui por um efeito favorável da 

supressão do Hp nos sintomas dispépticos, pois 64%, do grupo com ONU Hp+ 

melhorara após o tratamento com bismuto. Entretanto, 56°/o dos tratados com 

placebo também haviam melhorado dos sintomas (1 09). O autor considerou 

resposta positiva a melhora dos sintomas em, pelo menos, um grau de uma 

escala de 1 a 4. Entre os com ONU Hp-, 78°/o responderam ao bismuto e 67o/o 

ao placebo. Loffeld e cols., noutro estudo randomizado, supostamente cego, 

utilizando-se apenas de pacientes com ONU Hp+ e gastrite com atividade 

observaram uma redução dos sintomas em 66o/o dos pacientes tratados e 

71 °/o dos controles. Nesse estudo, o índice de supressão do Hp obtido com 

bismuto foi de 30o/o (a metade da resposta sintomática), o que demonstra que 

a resposta sintomática à droga parece não depender da supressão do germe. 

Patchett e cols., utilizando-se de terapêutica tríplice para o Hp em 83 pacien

tes, não observaram diferenças nos sintomas (quantidade e qualidade) daqueles 

pacientes que erradicaram o Hp em relação àqueles que persistiam com a 

bactéria. Também não houve relação entre o quadro histológico e sintomas 

( 169). Elta ( 46), num estudo com apenas 1 O pacientes seguidos por até 

quatro anos, os quais haviam sido tratados para Hp, não observou relação 

entre recidiva do Hp e recidiva da ONU. 



Na verdade, nenhum desses 8 estudos que comparam bismuto 

contra placebo na ONU foi epidemiologicamente adequado. O bismuto escu

rece os lábios e as fezes, o que torna impossível realizar um estudo 

verdadeiramente cego (20,247), pois tanto pacientes, quanto pesquisadores, 

fatalmente acabam sabendo quem está recebendo a droga. Em um estudo 

aberto, os pacientes tendem a melhorar ou não de acordo com a atenção que 

recebem dos médicos- efeito Hawthorne. Se os médicos estão interessados 

no estudo de determinado medicamento, passam a dar atenção especial 

àqueles pacientes que o recebem. Um exemplo disso é o que ocorreu no 

estudo de Rokkas e cols. (193), no qual a resposta sintomática ao placebo foi 

zero, concluindo-se por uma melhora significativa entre os pacientes com 

ONU que receberam bismuto. Ora, sabe-se que os pacientes com ONU res

pondem notoriamente bem a placebo (109, 167,222), mas naquele estudo não 

houve nenhuma resposta sintomática, ao contrário do grupo tratado com 

bismuto que recebia "cegamente" a droga. 

Outro fator de confusão nesses estudos é a avaliação dos 

sintomas e da resposta sintomática, principalmente esta última que é bastante 

subjetiva. A maioria dos trabalhos não utilizou critérios adequados de aprecia

ção dos sintomas (4, 15,20,1 09,247), já que a percepção e quantificação da 

dor varia de pessoa a pessoa e de acordo com o estado psicológico do ser 

humano naquele momento, podendo o paciente "sentir diferentemente a mes

ma dor", de acordo com o seu estado emocional no momento. Nem todos 

estudos excluíram o cólon irritável como responsável pelos sintomas 

(205,202,221,163,24816,109,141,193,247). Alguns autores também propõem 

um efeito antidispéptico do bismuto, independentemente de sua ação anti-Hp, 

já que a droga reduzira significativamente os sintomas da DNU,mesmo em 

pacientes Hp- (193,216), o que não foi observado por outros autores (69). 

Este efeito antidispéptico visto nesses trabalhos pode ser mais um exemplo 

do efeito Hawthorne em estudos onde os pacientes recebem abertamente a 

droga (sem cegamente). Por fim, as dificuldades metodológicas com o uso do 

bismuto são tantas que Van Zanten e Tytgat concluíram que nenhum trata

mento até aquela data havia mostrado ser realmente efetivo contra a DN U e 

os "sintomas de gastrite". (247) 



Tabela 8 

Estudos onde foi feita terapêutica anti-Hp (bismuto coloidal) na DNU 

Autor Principal (Ref.) N. Droga(s) Supressão (0/o)* Resp.sintomática 

Borody (16) 43 Bismuto ? SIM 

Goh (69) 71 Bismuto 81 SIM 

Kang (96) 51 Bismuto 89 SIM 

Lambert ( 1 09) 33 Bismuto 73 NÃO 

Loffeld (119) 50 Bismuto 30 NÃO 

McNulty (141) 50 Bismuto 78 NÃO 

Eritromicina 7 NÃO 

Patchett (169) 83 Bismuto 49 NÃO 

Amoxacilina 

Metronidazol 

Rokkas (193) 52 Bismuto 83 SIM 

* É usado o termo supressão, ao invés de erradicação como nos trabalhos 

originais, pois erradicação significa ausência de Hp um mês após o término 

do tratamento, o que não era verificado em todos os estudos listados. 



Em outros estudos foi avaliado o efeito de antibióticos na 

erradicação de sintomas da ONU e do próprio Hp (150,167,216). Em nenhum 

deles houve efeito sintomático superior a placebo. Antibióticos administrados 

isoladamente dificilmente suprimem o germe, quanto mais o erradicam, o que 

torna prejudicada a avaliação desses estudos (131 ). Além disso, os antibióti

cos usados: amoxacilina, furazolidona e nitrofurantoína, algumas vezes 

produzem, como efeito colateral, sintomas dispépticos. A melhor terapêutica 

conhecida para a gastrite por Hp, a terapia tríplice com bismuto mais dois 

antibióticos, só foi relatada em uma carta, na qual Talley e cols. não encontra

ram efeito benéfico com a erradicação do germe (220). Entretanto, neste 

comunicado, apenas 7 pacientes haviam sido tratados, o que impede qual

quer conclusão. 

Estudos randomizados realmente cegos (com placebo que 

escureça fezes e lábios!) e com maior amostra que a de Talley (220) necessi

tam ser realizados para esclarecer em definitivo essa questão. Até então 

pode inferir-se que o germe não apresenta relação causal direta com a ONU 

por várias razões aqui enumeradas, sendo a principal delas a alta prevalência 

de infecção em assintomáticos. A falta de um determinado quadro sintomático 

específico quando se comparam pacientes ONU Hp+ e Hp- mostra que tanto 

infectados como não-infectados são acometidos da mesma doença, e que a 

presença do germe não é capaz de distinguir um grupo do outro. Ou seja, não 

se consegue determinar um complexo clínico ONU Hp+. Aceitando o Hp 

como agente causal da ONU, restariam explicar sintomas cíclicos na presen

ça de uma infecção permanente, bem como a identificação de outro(s) fator(es) 

predisponentes da ONU para justificar a grande quantidade de pessoas Hp+, 

mas assintomáticas. 



8. CONCLUSÕES 

De acordo com as condições especificadas neste trabalho e 

análise dos dados obtidos, as seguintes conclusões podem ser alcançadas: 

1. Não foi encontrada uma relação entre gastrite por 

Helicobacter pylori e dispepsia não-ulcerosa. 

2. Não foi observada associação entre gastrite por Helicobacter 

pylori e qualquer dos subtipos de dispepsia não-ulcerosa estudados. 

3. Não foi vista relação entre atividade da gastrite por 

Helicobacter pylori e sintomas. 

4. A endoscopia se mostrou um método pouco sensível, mas 

bastante específico no diagnóstico da gastrite por Helicobacter pylori. 

5. O Helicobacter pylori se responsabiliza pela grande maioria 

das gastrites em nosso meio. 

6. A infecção por Helicobacter pylori atinge mais da metade 

da população assintomática de baixa renda em nosso meio. 



9.RESUMO 

Foi realizado um estudo de caso-controle com o objetivo de 

verificar se existe associação entre a gastrite por Helicobacter pylori (Hp) e a 

dispepsia não-ulcerosa (ONU). Analisaram-se 103 pacientes com ONU e 42 

controles sem dispepsia pareados para cor, idade e sexo. A pesquisa de Hp 

foi feita através de biópsia endoscópica e coloração histológica através do 

método de Giemsa. Dos pacientes com ONU, 70 (68o/o) apresentavam gastrite, 

sendo o Hp identificado em 64 casos (91 ,4°/o das gastrites). No grupo 

assintomático, 27 (64o/o) apresentavam gastrite e em 23 (85, 1 %) casos o Hp 

foi visualizado. Não foi observada diferença estatística na freqüência de gastrite 

por Hp entre controles e dispépticos. Também não foi encontrada maior 

prevalência de Hp entre os subtipos tipo-úlcera, tipo-dismotilidade e tipo-não

especificado de ONU, quando comparados entre si ou com o grupo controle. 

Embora o Hp seja responsável pela grande maioria dos casos de gastrite em 

nosso meio, bem como atinge boa parte da população assintomática, a doença 

diretamente por ele causada, a gastrite, não parece produzir sintomas. 
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10@ SUMMARY 

H elicobacter pylori- associated gastritis and 

non-ulcer dyspepsia. A contribution to its study. 

A case-contrai study was dane, in arder to verify if there is an 

association between Helicobacter pylori-associated gastritis and non-ulcer 

dyspepsia (NUD). We analysed 103 NUD patients and 42 contrais without 

dyspepsia paired for age, sex and race. H. pylori identification was dane by 

endoscopic bíopsy and Giemsa stain. Gastritis was diagnosed in 70 (68°/o) 

patients of the NUD group, of whom 64 (91.4°/o) harbour the organism in their 

stomachs. In the contrai group, 27 (64%>) had gastritis and in 23 (85.1°/o) of 

these patients, the germ was seen. We did not observe statistical difference in 

the prevalence o f H. pylori-associated gastritis between contrais and dyspeptic 

patients. We also could not find any increased prevalence of the infection 

among NUD sub-groups (dysmotility-like, ulcer-like and unspecified) and 

contrais. Although H. pylori is the cause of the vast majority of gastritis cases 

and infects the majority of the assymptomatic population in our county, the 

disease directly caused by it, gastritis, seems to be symptomless. 
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Figura 1 

A classificação (Sistema) de Sydney em seu original em inglês. 



Figura 2 

O Sistema Sydney em sua adaptação para a língua portuguesa. Retirado de 

Paula Castro e cols. (171) 



Figura 3 

Gastrite endoscópica erosivo-elevada leve do antro. Observa-se na pequena 

curvatura prega hiperemiada e baianada com erosão em seu topo. Há 

também algumas áreas de hiperemia no antro. 
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Figura 4 

O mesmo caso da Figura 3. Aqui observam-se duas outras erosões elevadas na 

grande curvatura e a lesão referida anteriormente, em menor destaque. 



Figura 5 
Gastrite endoscópica eritêmato-exsudativa ( enantêmato-exsudativa) moderada 

do antro. A mucosa antral apresenta hiperemia generalizada, entretanto há 

pontos onde essa hiperemia é mais acentuada. 



Figura 6 

Gastrite endoscópica eritêmato-exsudativa (enantêmato-exsudativa) severa do 

antro. A hiperemia é mais intensa que no caso da Figura 5. A mucosa é mais 

brilhante devido a maior intensidade do edema. Observa-se também nodularidade 

da mucosa, que corresponde à presença de nódulos linfóides ao exame 

histopatológico. 



Figura 7 

Gastrite crônica. Infiltrado monomorfonuclear na lâmina própria e hiperplasia 

linfóide. HE (aumento original 200 x). 



Figura 8 

Gastrite crônica com atividade severa. Infiltrado na lâmina própria e invasão das 

criptas por polimorfonucleares. HE (aumento original 300 x). 
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Figura 9 

Gastrite crônica com atividade leve. Infiltrado monomorfonuclear na lâmina 

própria e exsudato com polimorfonucleares marginando criptas. HE (aumento 

original 300 x). 
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Figura 10 

Presença de H. pylori no muco superficial e nas criptas. Giemsa (aumento 

original 600 x). 



Figura 11 

Presença de H. pylori na luz de criptas. Giemsa (aumento original600 x). 
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ANEXO 1 

DISPEPSIA NÃO-ULCEROSA 

Exclusões: 

-Excluir pacientes que hajam tomado ABT, bismuto, AINES-AAS, 

corticóides, nas últimas duas semanas. 

Álcool- Com que freqüência o Sr. toma bebida alcoólica? ____ _ 

-Alguma vez já lhe disseram que o Sr. bebe demais? ____ _ 

- O Sr. já achou alguma vez que bebe demais 

ou já pensou alguma vez em beber menos? ____ _ 

-Neste ano (12 meses) o Sr. já tomou algum "porre"? __ Quantos? __ 

O Sr. bebe pela manhã? ____ _ 

Cólon irritável (atual ou passado) 

- Distensão "visível" 

- Alívio da dor abdominal com evacuação 

- Fezes amolecidas ou mais freqüentes com início da dor 

- Muco nas fezes. 

- Sensação de evacuação incompleta 

- Alternação de constipação/diarréia 

NOME. ________________________________________________ __ 

REG. SANTA CASA ______ ENDOSCOPIA-------

REG.AP. _____________ IDADE ____________ SEXO ________ _ 

COR PROCEDÊNCIA ----------------------------
ENDEREÇO ________________________________________ _ 

TELEFONE (Recados) __________ _ 
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SINTOMAS 

PLENITUDE 

O Sr. sente-se estufado após as refeições? ____ _ 

Com que freqüência? Há quanto tempo? ____ _ 

Ocorre dor concomitantemente? _____ O que alivia? ______ _ 

Algum tipo de refeição piora o sintoma? 

DOR 

Tipo: _________________________________________________ _ 

Localização: ________ Irradiação: __________ _ 

Tempá: Severidade: __________ _ 

O Sr. já apresentou dor abdominal anteriormente? ____ _ 

Tipo: Duração:-----------

Freqüência: _______ _ 

NÁUSEAS -------------------------------------------
VÓMITOS ----------------------------------------------
ERUCTAÇOES ___________________________________ _ 

PIROSE __________________________________________ _ 
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ANEX02 

NOME _______________________________________ __ 

N° LÂMINA. ________ _ 

ANTRO 

POUCO MEDIO ACENT. 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

HPYLORI 

COMENTÁRIOS 

GASTRITE 

AGUDA 

CRÓNICA 

F. ESPECIAL 

HPYLORI 

G. CRÓNICA 

INFLAM.(Iinfóc.) 

ATIVIDADE (PMN) 

ATROFIA 

METAPLASIA 

HEXGIEMSA 

CORPO 

POUCO MEDIO ACENT. 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

-------------------------------------

CONCLUSÃO ---------------------------------------

Obs.: Formulário utilizado para diagnóstico e classificação das gastrites de 
acordo com o Sistema Sydney. 
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