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RESUMO 

Marcadores de virulência do Helicobacter pylori em crianças e adolescentes residentes 

em uma comunidade de Fortaleza. KASSIANE CRISTINE DA SILVA COSTA MAIA. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Médico-

Cirúrgicas. Universidade Federal do Ceará. Orientadora: Profa. Dra. Lúcia Libanez Bessa 

Campelo Braga. 

 O Helicobacter pylori infecta cerca de metade da população mundial e apresenta forte 

relação com as principais afecções gástricas. A aquisição desta bactéria ocorre principalmente 

na infância, e a mesma demonstra um alto nível de diversidade genotípica, pela expressão de 

vários genes que conferem maior patogenicidade a esse microorganismo. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar marcadores genéticos de virulência das cepas de H. pylori em 

crianças e adolescentes residentes na comunidade Parque Universitário em Fortaleza, Ceará. 

O suco gástrico, utilizado para cultivo e extração do DNA do H. pylori, foi colhido através do 

Enteroteste. A genotipagem das cepas foi realizada através da técnica de PCR. Participaram 

do estudo 94 indivíduos, dos quais 61 (64,9%) foram positivos para H. pylori através da 

cultura e do PCR para o gene ureA, sendo 30 (49,2%) do gênero masculino e 31 (50,8%) do 

feminino. A idade variou de 08 a 18 anos, com média de 12,82 + 3,052. A prevalência dos 

genótipos estudados foi: 50/61 (82,0%) cagA, 26/61 (42,6%) cagE, 18/61 (29,5%) babA2, 

14/61 (23,0%) homA, 13/61 (21,3%) homB, 31/61 (50,8%) homA/homB. Não houve 

associação significativa dos genótipos do H. pylori com gênero, nem tampouco com a faixa 

etária dos indivíduos. Também não houve associação de cagA com os demais genótipos, 

embora note-se uma forte tendência de associação deste com homB (p = 0,057). A prevalência 

encontrada para cagE, babA2 e hom foi abaixo do descrito na literatura para crianças e adultos 

sintomáticos, sugerindo que, após a infecção na infância, as cepas do indivíduo podem sofrer 

alterações durante o curso da infecção.  

 

Palavras-chave: H. pylori. Marcadores de virulência. Crianças assintomáticas. 



 

ABSTRACT 

Virulence markers of Helicobacter pylori in children and adolescents residents in a 

community of Fortaleza. KASSIANE CRISTINE DA SILVA COSTA MAIA. Dissertation 

(Master Degree). Post-Graduate Program (Stricto Sensu) in Medical and Surgical Sciences. 

Federal University of Ceará. Advisor: Profa. Dra. Lúcia Libanez Bessa Campelo Braga. 

 The Helicobacter pylori infect about half of the world’s population and is related to 

the development of gastric disorders. The infection is generally acquired during childhood and 

the bacterium demonstrates a high level of genotypic diversity, the expression of various 

genes that confer greater virulence strains. The aim of this study was to evaluate genetic 

markers of virulence of H. pylori strains in children and adolescents resident in the 

Community Parque Universitario in Fortaleza, Ceara. The gastric juice, for the culture and the 

DNA extraction of H. pylori, was collected from Enterotest. The genotyping of strains was 

carried out by the PCR technique. We evaluated 94 individuals, of which 61 (64.9%) H. pylori 

positive by culture and PCR for gene ureA, 30 (49.2%) males and 31 (50.8%) females. The 

age ranged 08-18 years, mean age of 12,82 + 3,052. The prevalence of genotypes was: 50/61 

(82.0%) cagA, 26/61 (42.6%) cagE, 18/61 (29.5%) babA2, 14/61 (23.0%) homA, 13/61 

(21.3%) homB, 31/61 (50.8%) homA/homB. There was no significant association of H. pylori 

genotypes with the genre, neither with age range of individuals. There was also no association 

of cagA with other genotypes, although it noted a strong association with homB (p = 0.057). 

The prevalence of cagE, babA2, and hom was much lower than that described in the literature 

for children and symptomatic adults, suggesting that, after infection in childhood, the 

individual strains may change during the course of infection.  

 

Keywords: H. pylori. Virulence markers. Asymptomatic children. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico sobre o Helicobacter pylori 

O Helicobacter pylori vem colonizando os seres humanos há pelo menos 50.000 

anos e, provavelmente, no decorrer de toda a evolução humana (LINZ et al., 2007). Desde 

1906, pesquisadores europeus já haviam observado “espiroquetas” no estômago humano 

(KRIENITZ, 1906), bem como outros pesquisadores posteriormente (STEER, 1975), mas, por 

não terem sido isoladas, essas observações foram ignoradas e esquecidas por anos. Outro 

estudo, em 1938, relatou que, em 43% das biópsias de estômago analisadas, havia presença de 

bactérias espiraladas, sem fazer, no entanto, qualquer relação entre a presença dessas bactérias 

e as afecções gástricas (DOENGES, 1938).  

Somente em 1983 esse microrganismo foi isolado pela primeira vez pela dupla de 

pesquisadores australianos Robin Warren e Barry Marshall a partir da amostra da mucosa 

gástrica de pacientes com gastrite crônica e úlcera péptica (WARREN e MARSHALL, 1983).  

A descoberta consolidou-se após ingestão voluntária por Marshall de um 

concentrado da bactéria isolada, o que levou ao desenvolvimento de uma gastrite transitória, 

demonstrando que o H. pylori coloniza o epitélio humano gástrico podendo desencadear 

processo inflamatório no mesmo (MARSHALL e WARREN, 1984). Esse achado foi um dos 

avanços mais importantes da gastroenterologia, rendendo aos pesquisadores o prêmio Nobel 

de Medicina em 2005.  

O microrganismo isolado por Warren e Marshall (1983) foi inicialmente 

denominado Campylobacter like organisms, passando posteriormente a ser chamado 

Campylobacter pylordis. Mais tarde, por uma correção gramatical, foi chamado de 

Campylobacter pylori  (MARSHALL e GOODWIN, 1987) e, finalmente, em 1989, 

atualizado para Helicobacter pylori após vários estudos taxonômicos e por suas características 

bioquímicas e genéticas diferirem do gênero Campylobacter (GOODWIN, 1989). 

A descoberta desse microrganismo revolucionou o meio científico da 

microbiologia gástrica, que recebeu grande impulso, passando a figurar dentro do campo de 

interesse científico, com relevantes estudos a partir de então (DUNN, 1993; ILVER et al., 

1998; JOSENHANS e SUERBAUM, 2001). Além disso, possibilitou o esclarecimento sobre 

várias doenças como gastrite crônica, úlcera péptica, linfoma MALT (mucosa-associated 

lymphoid tissue) e câncer gástrico, sendo o manejo das mesmas notoriamente alterado após a 
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comprovação do papel do H. pylori (MÉGRAUD, 1997; PARSONNET et al., 1997; 

KUIPERS, 1998). 

1.2 Microbiologia do Helicobacter pylori 

O H. pylori é uma bactéria Gram negativa, de forma espiralada, microaerófila, não 

esporulada, medindo cerca de 2,5µm de comprimento e 0,5 a 1,0µm de diâmetro.  Possui de 

quatro a seis flagelos, o que confere motilidade à bactéria, permitindo que ela chegue à 

superfície gástrica, onde passa a aderir às células do estômago (MARSHALL e WARREN, 

1984; JOSENHANS e SUERBAUM, 2001). Esse microrganismo coloniza a mucosa gástrica 

e produz algumas enzimas fundamentais para sua adaptação a esse ambiente inóspito, entre 

elas: urease, catalase, oxidase, protease e fosfolipase.  

A urease desdobra a ureia, produzindo amônia e CO2. A amônia, por sua vez, atua 

como receptor de íons hidrogênio presentes no meio ácido estomacal, gerando pH neutro no 

ambiente pericelular bacteriano, proporcionando assim sua sobrevivência em um meio ácido. 

Por sua característica microaerófila, o Helicobacter pylori é um microrganismo de 

difícil cultivo, sendo sua cultura realizada a 37º.C em meio contendo sangue e suplementos, 

como a vitamina B12 e aminoácidos (L-glutamina e L-cisteína). O ambiente atmosférico deve 

conter 5 a 15% de O2 e 5 a 10% de CO2, em presença de agentes antimicrobianos para 

eliminar possíveis bactérias e fungos contaminantes (HOLTON, 1997).. Entre os meios de 

cultura utilizados, estão o Brain Heart Infusion (BHI) agar, Brucella agar, Columbia agar ou 

Skirrow’s agar suplementados com sangue de cavalo, soro de cavalo ou sangue de carneiro.  

As colônias formadas após 3 a 5 dias de crescimento são circulares, convexas, 

translúcidas e não apresentam hemólise. A identificação após o cultivo deve ser feita 

observando-se a morfologia da colônia, coloração de Gram e provas bioquímicas positivas 

para urease, oxidase e catalase (MÜLLER et al., 2002).  

1.3 Patogênese do Helicobacter pylori 

O H. pylori é responsável por cerca de 95% dos casos de gastrite crônica e está 

associado com um aumento de até nove vezes do risco de desenvolvimento do câncer 

gástrico, sendo, desde 1994, considerado pela Organização Mundial de Saúde como 

carcinógeno tipo I em humanos (BLASER e CRABTREE, 1996; KUIPERS, 1998; IARC, 

2010). 
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A infecção por essa bactéria é geralmente adquirida durante a infância, persistindo 

ao longo da vida, e está usualmente associada com o desenvolvimento das principais doenças 

gastroduodenais, como, gastrite, úlcera péptica, carcinoma gástrico e linfoma MALT 

(GRANSTRÖM et al., 1997; ATHERTON, 1998; OLEASTRO et al., 2003). Em crianças, o 

H. pylori está relacionado à dor abdominal recorrente, à diarreia crônica e à baixa estatura 

(SULLIVAN et al., 1990; ODERDA et al., 1992; PATEL et al., 1994; PATEL et al., 1995). 

Embora aproximadamente metade da população mundial esteja infectada com este 

microrganismo, cerca de 80% desses indivíduos permanecem assintomáticos, sem nenhuma 

evidência clínica de doença, durante praticamente toda a vida (WISNIEWSKI e PEURA, 

1997) e somente uma pequena parcela dos portadores desenvolvem neoplasias, indicando que 

outros fatores estão envolvidos na patogênese dessa bactéria (BENDTSEN, 1993; 

WATANABE et al., 1997).  

Os mecanismos pelos quais o H. pylori produz diferentes quadros clínicos no 

estômago e no duodeno dos pacientes ainda não foram completamente elucidados. Sabe-se 

que fatores da bactéria, do hospedeiro e do meio ambiente (entre eles: tipo de cepa, idade da 

aquisição da infecção, predisposição genética do hospedeiro) contribuem para estabelecer 

evoluções clínicas diversas (WISNIEWSKI e PEURA, 1997). 

Dentre os principais mecanismos patogênicos envolvidos estão: a resposta 

inflamatória da mucosa e a alteração da secreção ácida gástrica do hospedeiro; a motilidade, 

essencial para que o microrganismo penetre na camada de muco que reveste o epitélio 

gástrico, protegendo-se assim da acidez e peristaltismo estomacal (HAZEL et al., 1986); 

aderência, impedindo a eliminação da bactéria pelos movimentos peristálticos, além de 

promover elevadas concentrações de toxinas em determinadas áreas da mucosa gástrica; 

produção de urease e dos fatores de virulência do microrganismo (DUNN, 1993; YAMAOKA 

et al., 2002; ARGENT et al., 2004).  

Em relação à resposta inflamatória da mucosa, após sua instalação nesta, o H. 

pylori libera agentes quimiotáticos (entre eles, IL-1 e IL-8) que penetram através do epitélio 

lesado e induzem a migração de polimorfonucleares para a lâmina própria e o epitélio. Além 

disso, proteínas bacterianas ativam e degranulam mastócitos, liberando outros ativadores 

inflamatórios (histamina, prostaglandinas) que aumentam a permeabilidade vascular, a 

migração de leucócitos ao sítio da infecção e a expressão de moléculas de adesão de 

leucócitos às células endoteliais (CRABTREE et al., 1991; MAEDA et al., 1998).  

A resposta imunológica desencadeada pela ação do H. pylori nas células gástricas 

é acumulada qualitativa e quantitativamente  com a idade, levando a uma estimulação dessa 
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resposta ao longo da vida por uma infecção cronicamente ativa, ocasionando danos a longo 

prazo (MICHEL et al., 2014). 

No referente à alteração na secreção gástrica do hospedeiro, estudos indicam que 

indivíduos infectados com essa bactéria apresentam maior concentração de gastrina 

plasmática, elevados níveis de interleucina-1ß (IL-1ß), interleucina-2 (IL-2), interleucina-6 

(IL-6), interleucina-8 (IL-8), Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α) e secreção de ácido que 

indivíduos não infectados, com esses parâmetros retornando ao normal após a erradicação do 

microrganismo (CRABTREE et al., 1991; YAMAOKA et al., 2004). 

1.4 Genética do Helicobacter pylori 

Com o avanço na área da biologia molecular, o genoma do H. pylori tem sido 

extensamente estudado, auxiliando no entendimento das variações entre as cepas, de seu 

mecanismo de adaptação ao ambiente hostil do estômago e da ação dos marcadores de 

virulência na patogênese das afecções gástricas. O cromossomo dessa bactéria tem um 

tamanho estimado de 1,68-1,73Mb, e acredita-se que as sequências genômicas apresentam 

mais pares das bases nitrogenadas adenina e timina e baixo teor de citosina e guanina, em 

média 32,5mol%. 

Estudos evidenciam a presença de diversidade genotípica em cepas de H. pylori e 

que, dependendo do tipo de cepa, ocorre diferença no processo inflamatório envolvido, com 

liberação de mediadores e citocinas específicos, levando a diversos graus de resposta 

inflamatória e diferentes desfechos patológicos (FOX e WANG, 2002). Cepas de H. pylori 

que apresentam genes pertencentes à ilha de patogenicidade cag (cag-PAI), por exemplo, 

induzem resposta inflamatória mais grave, aumentando o risco de desenvolvimento de úlcera 

péptica e câncer gástrico (ISRAEL e PEEK, 2001). 

 

1.4.1 Gene ureA 

O gene ureA, juntamente com o ureB, é o responsável pela codificação da 

biossíntese das subunidades estruturais da enzima urease, essencial para a colonização da 

bactéria no estômago (EATON e KRAKOWKA, 1994; TOMB et al., 1997). A sequencia de 

nucleotídeos desses genes foi relatada por Clayton et al. em 1990. Eles fazem parte de um 

grupo de 4 genes localizados numa região 4-2kb do DNA, que conferem atividade à urease 

quando transferida geneticamente para Campylobacter jejuni (CLAYTON et al., 1990).  
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Gobert et al. (1993), foram os primeiros a relatar que o PCR da região do gene da 

urease pode ser um ensaio sensível e específico para detecção do H. pylori em vários tipos de 

material biológico – saliva, aspirado gástrico e biópsia gástrica. 

A urease é fundamental para a sobrevivência do H. pylori em um meio ácido 

como o estômago, pois é a enzima responsável pela conversão da ureia em amônia e CO2, 

proporcionando pH neutro no ambiente pericelular bacteriano, já que a amônia, por sua vez, 

atua como receptor de íons hidrogênio presentes no meio ácido estomacal. 

 

1.4.2 Ilha de Patogenicidade cag (cagPAI) – Genes cagA e cagE  

 

A cag-PAI é um componente do genoma do H. pylori, presente em 60% a 90% 

das cepas mundiais, que contém cerca de 30 genes, dentre eles cagA, cagE, cagT, cagL, 

homólogos aos de outras bactérias que codificam componentes do sistema de secreção do tipo 

IV (T4SS), que tem a função de injetar moléculas efetoras  da bactéria na célula hospedeira, 

permitindo assim que a bactéria module vias do metabolismo celular dessa célula, incluindo a 

expressão de proto-oncogenes (COVACCI e RAPPUOLI, 2000). 

As cepas de H. pylori que apresentam cag-PAI estão mais relacionadas à úlcera 

péptica e ao câncer gástrico do que as que não apresentam. A presença desse fator de 

virulência funcional está associada ao aumento de produção de interleucinas, além disso, 

muitos genes contidos na ilha podem afetar a resposta inflamatória do hospedeiro 

(CRABTREE et al., 1991).  

O primeiro gene cepa-específico identificado no H. pylori foi o gene cagA 

(cytotoxin associated geneA), localizado na metade direita da ilha e considerado marcador de 

cag-PAI (SOZZI et al., 2005). Esse gene possui entre 35 e 40Kb, sendo encontrado em cerca 

de 60% das cepas ocidentais, enquanto no Oriente praticamente todas as cepas são cagA 

positivas (HATAKEYAMA, 2004). As cepas cagA-positivas tendem a ser mais virulentas e 

induzem níveis mais altos de expressão de citocinas, como IL-1 e IL-8 (BLASER e BERG, 

2001). 

Após a ligação às células do epitélio gástrico, as cepas do H. pylori cagA-

positivas injetam a proteína CagA no citoplasma celular, através do sistema de secreção tipo 

IV. A proteína translocada localiza-se, então, na parte interna da membrana plasmática, onde 

sofre tirosina fosforilação, através de uma das enzimas da família quinase (MURATA-

KAMIYA, 2011). Essa fosforilação ocorre nos sítios EPIYA da proteína e ocasiona 

modificações dos sistemas de transdução de sinais, provocando uma série de efeitos 
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intracelulares, incluindo indução de mediadores inflamatórios, rearranjos no citoesqueleto e 

indução de proteínas proliferativas e oncogênicas (HATAKEYAMA, 2004). 

O domínio denominado EPIYA é constituído por uma sequência repetida de 5 

aminoácidos (ácido glutâmico-prolina-isoleucina-tirosina-alanina), encontrado na região 

polimórfica carboxi-terminal da proteína CagA (MURATA-KAMIYA, 2011). Esse domínio é 

dividido em quatro extensões, EPIYA-A, EPIYA-B, EPIYA-C e EPIYA-D, com base na 

sequência de aminoácidos que flanqueia cada um deles (HATAKEYAMA, 2011). Embora 

estudos clínicos venham sugerindo que o número de repetições C encontra-se associado com 

o desenvolvimento de doenças gástricas mais graves (HIGASHI et al., 2005; NAITO et al., 

2006; BARTCHEWSKY JR et al., 2009), a relação direta entre a presença de cagA com 

segmento EPIYA específico e as afecções gástricas no hospedeiro ainda não está bem 

elucidada (XIA et al., 2009).  

Indivíduos infectados por cepas que expressam o gene cagA têm uma 

probabilidade três vezes maior de desenvolver úlcera duodenal ou até mesmo carcinoma 

gástrico do que aqueles infectados com cepas cagA-negativa. No entanto, como a proteína 

CagA é fortemente imunogênica, qualquer variação no seu gene pode levar a diferentes 

respostas do hospedeiro, incluindo diferentes graus de resposta inflamatória (YAMAOKA, 

2010). Estudo realizado no Ceará confirmou elevada prevalência do genótipo cagA em 

pacientes com câncer gástrico e úlcera péptica (Cavalcante et al., 2012). 

Outro gene que faz parte da cag-PAI é o cagE (cytotoxin associated gene E), 

localizado acima do cagA, na extremidade direita da cag-PAI. Este gene codifica proteínas 

que compõem o sistema de secreção tipo IV (CHRISTIE et al., 2005), e de acordo com alguns 

estudos é responsável pelo aumento da secreção de IL-8 (SU et al., 2003; TOMASINI et al., 

2003; MÓDENA et al., 2007).   

O cagE ainda não teve seu papel completamente identificado na patogênese das 

doenças gastroduodenais, mas, demonstra ser, junto ao cagA, um importante fator de 

virulência (SOZZI et al., 2005; CHOMVARIN et al., 2008), sendo associado, em alguns 

trabalhos, ao desenvolvimento da úlcera péptica (ERZIN et al., 2006; MÓDENA et al., 2007) 

e câncer gástrico (ERZIN et al., 2006). Em estudo realizado em Fortaleza, com pacientes 

atendidos no Ambulatório de Gastroenterologia do Hospital Universitário Walter Cantídio 

(HUWC), evidenciou-se uma associação significativa entre o genótipo cagE e úlcera péptica, 

sendo este gene considerado fator de risco para úlcera duodenal (OLIVEIRA et al., 2014).  

Um estudo realizado em cepas japonesas mostrou que esse gene é melhor 

marcador de integridade da cagPAI que o próprio cagA (IKENOUE et al., 2001). A inativação 
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de cagE provoca redução na capacidade do Helicobacter pylori induzir a ação da IL-8, 

enquanto a inativação de cagA não ocasiona o mesmo efeito (CRABTREE et al., 1991; 

CENSINI et al., 1996; AKOPYANTS et al., 1998; OGURA et al., 1998). Além disso, nem 

sempre a presença de cagA está associada à integridade de cagPAI e à habilidade de produzir 

a proteína CagA (MAEDA et al., 1998). 

 

1.4.3 Gene babA 

 

O fator de aderência babA (blood group antigen adhesin gene) foi descrito em 

1993, quando dois estudos mostraram que o H. pylori pode ligar-se a glicoconjugados 

fucosilados dos antígenos do grupo sanguíneo Lewis B presentes na superfície das células 

epiteliais da mucosa gástrica humana (BOREN et al., 1993; FALK et al., 1993). Ilver et al. 

(1998) identificaram a proteína, de 78kDA, presente na membrana externa do H. pylori, que 

reconhece o antígeno B de Lewis da célula epitelial gástrica e liga-se a ele, sendo esta proteína 

denominada adesina ligante ao antígeno B de Lewis ou BabA. 

Desde então, é um dos fatores de aderência mais estudados dessa bactéria (PRINZ 

et al., 2001). A adesão irreversível ocasionada por esse fator de virulência é fundamental para 

facilitar a entrega eficiente dos demais fatores de virulência da bactéria que causam danos ao 

epitélio gástrico (OLFAT et al., 2005), resultando em intensa inflamação crônica e 

consequente desenvolvimento de doenças gástricas (FALK et al., 1995; GURUGE et al., 

1998). 

 Embora tenham sido identificados três genótipos bab (babA1, babA2 e babB), 

apenas o produto do babA2 é capaz de ligar-se ao antígeno Lewis-b (PRIDE et al., 2001). 

Gerhard et al. (1999) demonstraram associação entre o alelo babA2 e a presença de úlcera 

péptica e adenocarcinoma gástrico, confirmado por estudos posteriores. 

Grande parte dos estudos investigando o potencial patogênico do babA2 tem 

achado correlação desse marcador quando associado aos genes vacA s1 e cagA, o que se 

convencionou chamar de “cepas triplamente positivas”. Esse perfil genotípico é o que vem 

apresentando maior correlação de babA2 com os desfechos clínicos mais importantes 

derivados da infecção por H. pylori, sendo esses resultados encontrados em países como 

Alemanha, Suécia, Estados Unidos e Brasil (GERHARD et al., 1999; OLIVEIRA et al., 

2003; PODZORSKI et al., 2003; GATTI et al., 2005; MATTAR et al., 2005; OLFAT et al., 

2005).  
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1.4.4 Gene hom 

 

As moléculas de adesão da membrana externa do Helicobacter (hom) constituem 

uma pequena família de proteínas que contem motifs hidrofóbicos e sinal de sequências 

alternantes no terminal C. Os genes homA e homB, muito semelhantes entre si (90% de 

similaridade de nucleotídeos), são membros dessa família. Ambos os genes podem estar 

presentes em dois locus conservados como uma cópia única ou como cópia dupla. Logo, as 

cepas de H. pylori podem ter somente um gene homA ou homB, com o outro locus vazio 

(homA/- ou homB/-), duas cópias de homA (homA/homA) ou homB (homB/homB), uma cópia 

única de cada gene (homA/homB) ou nenhum deles (-/-) (Alm et al., 2000). 

Alm et al. (2000) avaliaram in vitro o efeito da proteína HomB e presença do gene 

homB sobre a adesão bacteriana em células gástricas e produção de IL-8 (citocina associada 

ao recrutamento de neutrófilos). Os resultados demonstraram que a deleção de uma cópia do 

gene homB diminuiu adesão bacteriana e a deleção de dois genes, nas cepas portadoras de 

duas cópias do mesmo (homB/homB) diminuiu, ainda mais intensamente, a adesão bacteriana. 

Contudo, como não houve inibição completa da adesão, concluiu-se que outros genes também 

estariam envolvidos nesse processo. Além disso, a deleção de uma ou duas cópias do gene 

homB promoveu redução ainda mais acentuada dos níveis de IL-8 (OLEASTRO et al., 2009). 

Em Portugal, estudo mostrou que a presença de homB foi significativamente 

associada ao desenvolvimento de doença ulcerosa péptica em crianças e adultos abaixo de 40 

anos (OLEASTRO et al., 2006; OLEASTRO et al., 2009), mostrando ainda relação com 

câncer gástrico e presença de cagA nos EUA e Colômbia (JUNG et al., 2009).. Por outo lado, 

estudo realizado na Coreia do Sul, envolvendo 260 pacientes, não demonstrou associação de 

homB com câncer gástrico ou úlcera e presença de cagA (KANG et al., 2009). Essa 

divergência entre países orientais e ocidentais evidenciam a diversidade geográfica de cepas 

de H. pylori e do impacto das mesmas do ponto de vista clínico. 

Em estudo realizado no Brasil para avaliar os genes homA e homB em pacientes 

com câncer gástrico não se evidenciou associação significante entre presença do gene homB e 

câncer gástrico, estando esse gene associado somente com doença ulcerosa péptica (DUP). A 

prevalência de homB foi 47,4% no grupo de DUP e 21,2% em pacientes com câncer gástrico 

(BRAGA NETO, 2013). 
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1.5 Diagnóstico do Helicobacter pylori 

 

Muitos são os métodos disponíveis para diagnóstico da infecção por H. pylori, 

estando divididos em testes invasivos ou não invasivos. Os invasivos são aqueles dependentes 

da realização de endoscopia para coleta de biópsias, incluindo o teste rápido da urease, cultura 

direta da bactéria, exame histopatológico. Os não invasivos dispensam o exame endoscópico e 

incluem os testes sorológicos, pesquisa de antígenos do H.  pylori nas fezes (HpSA), o teste 

respiratório com uréia marcada com isótopos de carbono (C
13

 e C
14

) (CUTLER et al., 1998) e, 

mais recentemente, o Enteroteste, proposto pela primeira vez Perez-Trallero et al. (1995), 

como uma possível alternativa à endoscopia para obtenção de suco gástrico. 

 

1.5.1 Métodos invasivos 

 

A endoscopia é a técnica mais utilizada para diagnóstico do H. pylori, no entanto, 

trata-se de um método caro, invasivo e desconfortável para o paciente, sendo por esse motivo 

inadequado para ser realizado em larga escala em estudos na comunidade, principalmente em 

crianças, grupo onde geralmente a infecção é adquirida (VELAPATINO et al., 2006). 

 O estudo da mucosa gástrica através da biópsia obtida na endoscopia permite o 

diagnóstico da infecção pelo H. pylori nas preparações em lâminas, esfregaços e cortes 

histológicos fixados e corados. No entanto, diante da extensa área de distribuição dessa 

bactéria no estômago, todos os testes baseados em biópsias podem falhar no diagnóstico da 

infecção, pois é possível que seja feita a retirada de um fragmento onde a bactéria não está 

instalada. A fim de minimizar esse risco, o ideal é a retirada de amostras diversas do corpo e 

antro (VAN ZWET et al., 1996). 

Entre os métodos invasivos para diagnóstico do H. pylori está o teste rápido da 

urease, que se baseia na produção de urease pela bactéria para efetuação do diagnóstico 

indireto da presença do H. pylori. Consiste em introduzir um fragmento de biópsia gástrica, 

imediatamente após a coleta, em um substrato contendo uréia e um indicador de pH 

(vermelho fenol). Caso a bactéria esteja presente, ela vai produzir a enzima urease, que 

hidrolisa a uréia em amônia e dióxido de carbono, levando à alcalinização do meio e mudança 

da cor do indicador de amarelo para rosa. Essa mudança deve ocorrer dentro das primeiras 24 

horas para o teste ser considerado positivo (ORNELLAS et al., 2000). O teste positivo é 

suficiente para iniciar um tratamento de erradicação (MALFERTHEINER et al., 2012).  

Esse método é bastante utilizado por ser relativamente barato e fornecer resultados 
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rápidos, sendo o de escolha quando se indica endoscopia diagnóstica para investigar a 

presença de patologia gástrica responsável pelos sintomas do paciente. No entanto, em caso 

de úlcera ativa com sangramento, a sensibilidade do mesmo pode ser reduzida (CHOI et al., 

2012). 

A cultura é o mais preciso de todos os métodos para identificação do H. pylori e o 

único que permite verificar a sensibilidade aos antimicrobianos (MALFERTHEINER et al., 

2002). Trata-se, porém, de uma técnica diagnóstica cara que requer um laboratório 

especializado, já que essa bactéria é considerada de difícil cultivo por requerer condições 

especiais para seu crescimento. Por esse motivo, poucos são os centros brasileiros que 

trabalham com essa opção para diagnóstico, sendo a mesma mais utilizada apenas no âmbito 

da pesquisa (TONELLI e FREIRE, 2000) ou quando é necessário determinar o perfil de 

sensibilidade a antimicrobianos por cepas resistentes (SIAVOSHI et al., 2012). 

A histologia é considerada o padrão ouro no diagnóstico direto da gastrite por H. 

pylori, pois, além da identificação da bactéria, permite avaliar o tipo e a intensidade da 

inflamação da mucosa gástrica (MALFERTHEINER et al., 2012). A coloração mais utilizada 

é a Giemsa, podendo a imunocoloração aumentar ainda mais a sensibilidade e especificidade 

da técnica (BRADEN, 2012).  

Para diminuir o risco de fatores do hospedeiro afetarem a precisão na detecção da 

bactéria por esse método, o IV Consenso de Maastricht recomendou que, se possível, os 

medicamentos inibidores de bomba de prótons devem ser interrompidos durante duas 

semanas antes da realização do exame (MALFERTHEINER et al., 2012). Choi et al. (2012) 

determinaram que a histologia é uma técnica bastante confiável, mesmo em pacientes com 

úlcera péptica que apresentam sangramento. 

 

1.5.2 Métodos não invasivos 

 

Entre esses métodos, está a sorologia, que permite a detecção de anticorpos 

específicos da classe IgG e IgA, dirigidos a vários antígenos bacterianos, encontrados em 

amostra de soro de pessoas infectadas. Geralmente é realizada através da técnica de ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) e pelo Western Bloting. Resultados falso-negativos 

podem ocorrer em crianças, idosos e pessoas imunodeprimidas, por não desenvolverem 

reação imunológica contra a infecção (PORTORREAL e KAWAKAMI, 2002). Além disso, 

mesmo com o decréscimo nos níveis de anticorpos após a erradicação da bactéria, eles 

continuam altos até 3 anos após a cura, fazendo com que a acurácia desse método para avaliar 
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erradicação pós-tratamento do H. pylori fique limitada (MALFERTHEINER et al., 2012). 

O teste respiratório baseia-se no mesmo princípio do teste da urease, ou seja, no 

fato do H. pylori ser produtor de urease, que reage com a ureia originando amônia e gás 

carbônico. Nesse teste, o paciente ingere uma solução de ureia marcada com C
13

 (não 

radioativo) ou C
14

 (pouco radioativo). Quando ingerida, a ureia é desdobrada em amônia e 

CO2 pela urease do H. pylori, presente na mucosa gástrica dos pacientes infectados. O CO2 

com carbono marcado é rapidamente absorvido através do epitélio gástrico e atinge a 

circulação sanguínea, indo até os pulmões e sendo eliminado pela expiração (TONELLI e 

FREIRE, 2000). O CO2 marcado é coletado através da exalação respiratória em um balão 

específico, sendo detectado através do ar expirado pelo paciente por espectrômetro de massa 

(no caso do C
13

) ou de cintilação líquida (para o C
14

) (COELHO e MINCIS, 1998). Por ser 

radioativo, o C
14

 não pode ser utilizado em menores de 18 anos nem em mulheres grávidas, 

sendo, portanto, o C
13

 o teste ideal para o diagnóstico da infecção em pediatria. 

O teste respiratório apresenta mais de 90% de sensibilidade e é altamente 

específico. Um estudo com crianças brasileiras mostrou sensibilidade de 95,5% e 

especificidade de 99,0% (CARDINALI et al., 2003). Outro, com crianças de uma comunidade 

urbana de Fortaleza, apresentou sensibilidade e especificidade de 100% (Gonçalves, 2010), 

podendo ser usado em estudos epidemiológicos e como teste de preferência para o controle da 

erradicação da infecção, por ser não invasivo (DAHLERUP et al., 2011). 

 Outro método não invasivo de grande valor para o diagnóstico da infecção por H. 

pylori é a pesquisa de antígenos dessa bactéria nas fezes (HpSA). Esse teste é tão acurado 

quanto o respiratório, mostrando-se também eficaz no controle da erradicação da bactéria, 

tendo a vantagem de ser mais barato, resultado em torno de uma hora, não requer 

equipamentos sofisticados e ainda permite estocagem do material para futuras pesquisas 

(VAIRA et al., 2000). Estudo realizado na Coréia estabeleceu uma precisão de 93,6-95,9% na 

detecção da bactéria quando comparado à histologia, teste rápido da urease e teste respiratório 

(CHOI et al., 2012). 

Outra técnica que pode ser utilizada pra verificar a presença do H. pylori é a 

Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), não sendo ainda utilizada na prática do diagnóstico 

clínico, mas de grande importância na pesquisa científica, uma vez que permite conhecer a 

virulência das cepas bacterianas circulantes (LEHOURS et al., 2003). 

O PCR baseia-se na amplificação de fragmento específico de DNA, a partir da 

sequência de DNA molde. Essa técnica requer a utilização de “primers”, pequenos 

fragmentos de DNA, tipicamente de vinte pares de bases, complementares a cada uma das 
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extremidades da sequência de DNA de interesse. A partir deles, uma enzima DNA polimerase 

(Taq-DNA polimerase) promoverá a síntese de DNA por adição de nucleotídeos 

complementares (CLAYTON et al., 1992). A amplificação do DNA é possível através de 

etapas bem definidas de desnaturação, anelamento e extensão, executadas em termociclador, 

com um ciclo específico para cada gene.  

Assim, uma sequência de interesse dentro de todo o genoma de uma espécie pode 

ser amplificada, tornando-se esse pequeno fragmento majoritário na amostra de DNA. O 

método é mais sensível e tão específico quanto a cultura, além de permitir a identificação dos 

diversos genótipos das cepas patogênicas (LAGE et al., 1995).  

O PCR pode ser utilizado tanto para os métodos invasivos quanto não invasivos, 

pois permite amplificação de DNA diretamente das biópsias gástrica ou duodenal, mas 

também do suco gástrico, da placa dentária, da saliva, da cultura e até mesmo das fezes. 

Devido sua alta sensibilidade, é muito utilizado em estudos epidemiológicos (LEHOURS et 

al., 2003). 

Como uma possível alternativa à endoscopia, Perez-Trallero et al. (1995), 

propuseram o Enteroteste para obtenção de suco gástrico e detecção do H. pylori a partir do 

cultivo do suco e do PCR. Nesse estudo, os pesquisadores conseguiram uma sensibilidade de 

75% quando analisaram a cultura de pacientes, sabidamente positivos para a infecção, 

submetidos a este teste. 

Nesse teste, o indivíduo ingere um cordão com uma cápsula contendo um fio no 

seu interior. Após 1 hora, o fio é retirado e o suco gástrico aderido ao cordão será utilizado 

para testes moleculares e cultura (PEREZ-TRALLERO et al., 1995). Os resultados obtidos 

com esse método são variáveis, com sensibilidade de 75% a 100%, em países como Austrália 

(SAMUELS et al., 2000) e México (TORRES et al., 2001), respectivamente, e quando 

comparado com o exame histológico ou cultura da biópsia. Em Taiwan e no Peru também foi 

relatada alta sensibilidade e especificidade do método (WANG et al., 2002; VELAPATINO et 

al., 2006). Na Colômbia, esse método apresentou sensibilidade de 74% e especificidade de 

87% (ARBOLEDA et al., 2013). 

Estudo realizado em Fortaleza-CE com crianças assintomáticas, residentes na 

comunidade Parque Universitário, demonstrou precisão de 94% na detecção da bactéria por 

PCR em amostras gástricas obtidas por Enteroteste, sendo este o primeiro estudo a validar 

esse método diagnóstico no Brasil (GONCALVES et al., 2013).  

Esse teste pode ser utilizado para avaliar a sensibilidade antimicrobiana em 

pacientes que não curaram a infecção, enfatizando-se a importância do método associado ao 
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teste respiratório, na falência do tratamento com o objetivo de determinar a resistência pós-

terapêutica do H. pylori aos antibióticos, com pouco inconveniente para o paciente 

(LEODOLTER et al., 2005). 

Os estudos das cepas de H. pylori têm sido realizados, na maioria das vezes, 

através da obtenção de fragmentos de biópsia gástrica obtidos por endoscopia ou por cirurgia 

para cultivo ou extração de DNA do tecido. Entretanto, a endoscopia é um método 

desconfortável, oneroso, não se tornando adequado para estudos de comunidade, 

principalmente em crianças, grupo esse de fundamental importância para o estudo dessa 

bactéria, já que a infecção é normalmente adquirida na infância. Portanto, o Enteroteste 

mostra-se de grande valia, pois pode ser facilmente executado sem representar nenhum risco 

para os indivíduos (GONCALVES et al., 2013). 

1.6 Epidemiologia do Helicobacter pylori  

 

A infecção por H. pylori está disseminada mundialmente, atingido cerca de 50% 

da população (FOCK e ANG, 2010), sendo considerado um problema de saúde pública 

principalmente em países em desenvolvimento, onde a prevalência é alta devido às baixas 

condições higiênicas e sanitárias (PARSONNET et al., 1997).  

Essa prevalência é muito variável entre os países e entre grupos populacionais 

dentro do mesmo país, pois pode ser influenciada pelo grau de exposição ao agente etiológico, 

pela dieta alimentar e fatores ambientais aos quais os indivíduos estão expostos (BARBOSA e 

SCHINONNI, 2011). Além desses fatores, idade, etnia, gênero, geografia e condição 

socioeconômica também podem influenciar a incidência e prevalência da infecção (BLASER 

e BERG, 2001). 

Em países em desenvolvimento, entre adultos de meia idade, a prevalência é em 

média de 80 a 90%, enquanto que em países desenvolvidos é menor que 40% 

(PEREZ‐PEREZ et al., 2004). Na Europa, por exemplo, a prevalência da infecção por H. 

pylori permanece mais elevada em países da Europa Oriental em relação à Europa Ocidental. 

Um estudo realizado em hospital na Alemanha Oriental envolvendo 2318 pacientes 

demonstrou uma prevalência de H. pylori de 44%, mostrando ainda uma queda significativa 

na prevalência em indivíduos nascidos após 1980, período em que houve mudanças 

significativas nas condições socioeconômicas deste país (WEX et al., 2011). 

Outro estudo, do tipo coorte, realizado na Bélgica durante 20 anos (1988-2007), 

incluindo 22.615 pacientes, evidenciou uma proporção global de 37,7% de pacientes 
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portadores de H. pylori e uma queda significativa na prevalência no decorrer dos anos (DEYI 

et al., 2011). 

Já um estudo norte-americano, realizado nos EUA, envolvendo 4145 adultos de 

1999 a 2000, evidenciou uma queda significativa na prevalência de H. pylori somente no 

grupo de brancos não-hispânicos, quando comparado com os dados de 1988 a 1991. No grupo 

de negros não-hispânicos e mexicanos não houve queda, sendo a prevalência da bactéria de 

21,2%, 52% e 64%, respectivamente (GRAD et al., 2012). 

Na América do Sul, estudo prospectivo realizado na Argentina, entre 2002 e 2009, 

encontrou redução na prevalência de 41,2% entre 2002-2004 para 26% entre 2007-2009, 

confirmando a tendência ao decréscimo de prevalência global (JANJETIC et al., 2011). 

Apesar dessa tendência mundial de redução das taxas de infecção, principalmente 

devido à melhoria das condições de higiene, na região da Ásia-Pacífico alguns países 

permanecem com uma grande proporção de indivíduos adultos infectados, apresentando 

índices elevados para úlcera péptica e câncer gástrico (KAMANGAR et al., 2006). 

 

1.6.1 Epidemiologia do Helicobacter pylori em crianças e adolescentes 

 

Evidências apontam que a infecção por H. pylori também está relacionada com a 

idade, sendo a aquisição da bactéria mais comum na infância e dentro do núcleo familiar 

(MENDALL et al., 1992; YAMAOKA, 2010). Estudos destacam que a aquisição da bactéria 

ocorre por transmissão intrafamiliar e em virtude da má condição socioeconômica (MORAES 

e DA SILVA, 2003; QUEIROZ et al., 2005). 

A infecção na infância ocorre provavelmente por transmissão fecal-oral ou 

gástrica-oral, havendo influência de fatores higiênico-sanitários que justificam a alta 

prevalência nos países em desenvolvimento (de 30 a 90%), sendo próxima a 60% na América 

Latina (COELHO et al., 2000). Um estudo realizado na Colômbia com crianças e 

adolescentes até 18 anos, em famílias de baixa renda, demonstrou um percentual de 34% de 

infectados, e um aumento significativo com a idade (BEDOYA et al., 2003).  

Mesmo ocorrendo principalmente durante a infância, a pesquisa da bactéria não é 

indicada rotineiramente nessa faixa etária, exceto em casos graves de úlcera gástrica ou 

duodenal, pois ainda não há associação clara entre a infecção por H. pylori e dispepsia em 

crianças (DRUMM et al., 2000). 

No Brasil, estudos epidemiológicos vêm demonstrando uma elevada prevalência 

da infecção por H. pylori em crianças (RODRIGUES et al., 2004; PARENTE et al., 2006; 
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BRAGA et al., 2007), sendo um dos fatores de risco a positividade da infecção na mãe e nos 

irmãos residentes o mesmo domicílio (RODRIGUES et al., 2004). Outro estudo, realizado em 

Belo Horizonte, Minas Gerais, verificou uma prevalência de 34,1% em crianças (OLIVEIRA 

et al., 1994). Já no Mato Grosso do Sul, a prevalência foi de 77,5% em crianças e jovens, e de 

84,7% em adultos, pertencentes a uma população rural (DUTRA SOUTO et al., 1998).   

Um estudo realizado em Fortaleza com crianças e adolescentes da mesma 

comunidade avaliada no presente trabalho encontrou prevalência de 30% nas crianças aos 2 

anos de idade, atingindo 74% de infectados aos 20 anos (RODRIGUES et al., 2004). 

Anteriormente, foi relatado que, nos indivíduos acima de 20 anos residentes em comunidade 

urbana, a prevalência foi em torno de 82% (BRAGA et al., 1995). Um outro estudo realizado 

em pacientes dispépticos atendidos em Hospital Universitário de Fortaleza evidenciou 

prevalência de H. pylori em torno de 80% (MOTTA et al., 2008). 

Mais recentemente, em 2012, estudo de coorte realizado em Fortaleza 

acompanhou 133 crianças e evidenciou que a prevalência de H. pylori foi de 53,4% no início 

do estudo e de 64,7% após oito anos. Os fatores de risco que apresentaram associação com a 

infecção foi o número de pessoas por residência e o sexo masculino (QUEIROZ et al., 2012). 

Esses resultados encontrados em Fortaleza corroboram com o descrito na literatura em relação 

aos países em desenvolvimento, onde as taxas de infecção são elevadas e o microrganismo é 

adquirido em geral ainda na infância. 

1.7 Justificativa 

A prevalência da infecção pelo H. pylori e o seu potencial de virulência diferem 

nas diversas regiões do planeta por conta da alta variabilidade genética de suas cepas. A 

infecção por essa bactéria é adquirida normalmente na infância, logo, estudos 

epidemiológicos em crianças são fundamentais para melhorar a compreensão dos aspectos 

relacionados com a transmissão da infecção e determinação dos fatores envolvidos na 

aquisição da bactéria. Além disso, essas amostras populacionais são mais representativas do 

perfil das cepas circulantes em determinada região do que aquelas provenientes de pacientes 

sintomáticos que realizam acompanhamento ambulatorial. Ainda são raros os estudos 

avaliando o perfil genotípico em crianças, sobretudo assintomáticas, diante desse contexto, 

torna-se importante a determinação dos genótipos das cepas circulantes de H. pylori na 

comunidade local, pois contribui diretamente para o entendimento dos principais marcadores 
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genéticos de virulência da bactéria e, consequentemente, para a elaboração de protocolos de 

prevenção e tratamento eficazes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar marcadores genéticos de virulência das cepas de H. pylori em crianças e 

adolescentes residentes na comunidade Parque Universitário em Fortaleza/CE, utilizando 

método não endoscópico (Enteroteste). 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a prevalência dos principais genótipos da cag-PAI (cagA e cagE) das cepas de 

H. pylori na comunidade urbana Parque Universitário.   

 Avaliar a prevalência de marcadores de virulência (babA2 e hom) importantes para a 

adesão bacteriana à mucosa gástrica, com o consequente êxito da colonização e 

indução do processo patológico nas cepas de H. pylori dessa comunidade.  

 Verificar a associação da presença dos genótipos do H. pylori com gênero e faixa 

etária dos pacientes estudados. 

 Verificar associação do gene cagA com demais genótipos estudados. 
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3 MÉTODO 

3.1 Casuística 

Esse estudo é a continuidade de outro realizado em 2010 com 50 crianças e 

adolescentes. Na ocasião, foram convidados a participar do estudo, crianças e adolescentes 

residentes na comunidade Parque Universitário, na cidade de Fortaleza/CE, no período de 

agosto de 2009 a fevereiro de 2010, que haviam participado de outro estudo epidemiológico e 

que tinham o diagnóstico positivo para a infecção por H. pylori através do teste respiratório 

(GONÇALVES, 2010). 

Conforme o Censo 2010 realizado pelo IBGE, a população do Parque 

Universitário é de 42.494 habitantes, dos quais 47,8% são homens e 52,2% são mulheres. 

Quanto à faixa etária da população residente nessa comunidade, 25,5% tem de 0 a 14 anos, 

70% de 15 a 64 anos e 4,5% acima de 65 anos (BRASIL, 2011). 

Nessa etapa do estudo, novos participantes foram convidados durante o período de 

junho de 2014 a dezembro de 2014, independente da realização do teste respiratório, a fim de 

aumentar o tamanho da amostra e permitir uma melhor avaliação da mesma. 

Os que aceitaram participar foram entrevistados por agentes de saúde e 

responderam um questionário (Apêndice A), onde foram obtidas as seguintes informações: 

sexo, idade, grau de instrução da criança e do responsável, fonte da água ingerida e utilizada 

na residência para outros fins, hábitos de higiene, condições hidrossanitárias, agrupamento 

familiar (número de crianças, número total de pessoas e número de compartimentos no 

domicilio), sintomas como dor no estômago, diarreia, dor de cabeça e vômito na época da 

entrevista, entre outras informações que não foram analisadas no presente trabalho, mas sim 

em outros estudos. Todos os indivíduos que aceitaram participar do estudo não haviam feito 

uso de medicamentos antimicrobianos nos últimos seis meses. 

O estudo foi submetido à análise e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - 

CEP - da Universidade Federal do Ceará (UFC) (ANEXO A). Todos os participantes e/ou 

responsáveis por estes receberam informações sobre o estudo em questão, fornecendo 

consentimento por escrito para a realização do mesmo (Apêndices B e C). 
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3.2 Tipo do Estudo 

 

Estudo descritivo transversal. 

3.3 Seleção dos Participantes 

 

Foram critérios de inclusão: 

 Crianças e adolescentes até 18 anos (de ambos os sexos) que aceitaram participar do 

estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (ou termo de 

assentimento, no caso dos menores de 18 anos), moradores da comunidade Parque 

Universitário. 

 

Foram critérios de exclusão: 

 Gravidez ou lactação; 

 Indivíduos portadores de doenças prévias, tais como, insuficiência renal, insuficiência 

hepática e insuficiência cardíaca congestiva. 

3.4 Métodos 

 

3.4.1 Realização do Teste Respiratório 

 

Para realização desse teste, o participante ficou em jejum prévio de seis horas. 

Inicialmente, soprou em um balão próprio, em seguida ingeriu 200ml de suco de laranja 

contendo ureia marcada com C
13

 e, após 30 minutos da ingestão do suco, soprou em um outro 

balão. As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Pesquisa Bacteriológica 

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte – Brasil. 

A concentração do C
13

 respiratório foi analisada pelo Espectômetro Infravermelho 

não Dispersível (IRIS Analysator, Wagner Analysen Technik, Worpswede, Germany®). O 

teste foi realizado segundo as instruções do fabricante, sendo considerado positivo quando o 

valor do C
13

 sobre a linha de base era maior que 5%, de acordo com protocolos validados 

previamente (Hildebrand e Beglinger, 1997).  
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3.4.2 Preparo das cápsulas utilizadas no Enteroteste 

 

As cápsulas utilizadas no Enteroteste foram produzidas no Laboratório de 

Gastroenterologia da Unidade de Pesquisas Clínicas da UFC, obedecendo a todas as técnicas 

assépticas e estéreis. 

Utilizou-se cápsulas gelatinosas tamanho 1.0, foi feito um orifício na extremidade 

de maior diâmetro da cápsula com auxílio de uma agulha estéril descartável 25x0,8mm. Em 

seguida, com ajuda da própria agulha, foi introduzido 70cm do fio absorvente (100% algodão, 

branco), previamente esterilizado em autoclave a 121º.C, no interior da cápsula. Na 

extremidade do fio que ficou dentro da cápsula foi feito um nó, deixando para fora desta 20cm 

do mesmo. Na porção de menor diâmetro da cápsula, foi colocado amido, como excipiente 

inerte para proporcionar o peso necessário. As cápsulas foram fechadas, embaladas em papel 

alumínio e armazenadas em ambiente fresco (até 25º.C), até seu uso.  

 

3.4.3 Realização do Enteroteste 

 

A metodologia utilizada para realização do Enteroteste baseou-se em protocolos 

desenvolvidos por Samuels et al. (2000). De acordo com o protocolo, o indivíduo, após jejum 

prévio de oito horas, deglute uma cápsula de gelatina contendo em seu interior um fio (fibra 

absorvente) de 90 cm de comprimento, juntamente com 200ml de água. Após a deglutição da 

cápsula, 20cm do fio devem ficar fora da boca, preso à bochecha. O fio é então retirado após 

uma hora da deglutição da cápsula, 30cm do fio são descartados e sua porção distal colocada 

em meio de transporte contendo 5ml de caldo BHI (Difco®) e glicerol a 20% (Sigma®). As 

amostras são identificadas com o nome do participante, acondicionadas em caixa térmica, a 

uma temperatura de aproximadamente 4º.C, e enviadas ao laboratório em um prazo máximo 

de quatro horas, onde devem ser prontamente processadas. Esse método foi validado pela 

primeira vez no Brasil por Goncalves et al. (2013). 

 

3.4.4 Cultivo do H. pylori 

 

As amostras do fio resultantes do Enteroteste foram colocadas em um tubo 

contendo solução salina, com o objetivo de diminuir a contaminação orofaríngea, e em 

seguida centrifugadas a 10.000rpm, por 10 minutos, para formação de precipitado. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi armazenado a -80º.C e foi colhida uma porção para cultivo 
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das placas contendo meio Ágar-sangue de carneiro com skirrow, meio seletivo composto por 

antimicrobianos e antifúngicos. As culturas foram incubadas sob condições microaerófilas 

(5% de O2, 10% de CO2, 85% de N2) a 37º.C, utilizando-se as atmosferas Probac® durante 4 

a 7 dias. As colônias de H. pylori foram identificadas pelas características morfológicas e 

pelos testes bioquímicos positivos para urease, catalase e oxidase.  

 

3.4.5 Extração do DNA de Helicobacter pylori da cultura e do suco gástrico 

 

A extração do DNA do H. pylori das amostras de cultura e suco gástrico colhidas 

dos pacientes estudados foi feita seguindo o protocolo de QIAGEN
®
, com os reagentes do 

QIAamp DNA mini kit, conforme orientação do fabricante para cada material biológico. 

Para extração do DNA da cultura da bactéria, foram removidas 05 colônias da 

placa e adicionado 180µl de tampão ATL, homogeneizando no vortex por 15 segundos. Em 

seguida, adicionou-se 20µl de proteinase K, com nova homogeneização por 15 segundos, 

levando a seguir para incubação em banho-maria a 56º.C por 03 horas, etapa de digestão do 

material tecidual. Decorrido esse período, seguiu-se para a etapa de lise celular, adicionando-

se 200µl de tampão AL, homogeneizando por 15 segundo, voltando para incubação em 

banho-maria, agora a 70º.C, por 10 minutos. A etapa seguinte foi de adição de 200µl de etanol 

96-100%, seguida por vortexização por mais 15 segundos. Em seguida, fez-se a eluição do 

material celular com os tampões AW1, AW2 e AE, seguindo o protocolo fornecido pelo 

fabricante (QIAGEN®). 

Para a extração do DNA bacteriano do suco gástrico, utilizou-se 200µl do suco 

gástrico pós-processamento, adicionando-se a este 20µl de proteinase K e 200µl de tampão 

AL, homogeneizando em vortex por 15 segundos. Em seguida, adicionou-se 200µl de etanol 

96-100%, com nova homogeneização por 15 segundos. O material foi eluído seguindo o 

protocolo com os tampões específicos da QUIAGEN® para extração do DNA da bactéria a 

partir do suco gástrico. 

Após a extração, em ambos os casos, o DNA foi armazenado em freezer a -20º.C. 

 

3.4.6 Reação em cadeia de Polimerase (PCR) 

 

O material genético do H. pylori extraído tanto das culturas quanto do suco 

gástrico foi utilizado para a amplificação dos genótipos de interesse nesse estudo, a partir das 

sequências de nucleotídeos (primers) específicos, previamente descritos na literatura. A 



35 

 

solução “Master mix” para amplificação do DNA, continha: 12,5μL da enzima Taq-DNA 

polimerase GoTaq green - Promega
®
; 1,0μL dos “primers” específicos para cada gene a ser 

estudado, partindo da terminação 5’ para a 3’, em ambos os sentidos (senso e antisenso); 5,5µl 

de água livre de nuclease para completar o volume final da reação. Em cada microtubo, foram 

acrescentados 5,0μL do DNA extraído em microtubos específicos de 200μL. As reações 

ocorreram separadas para cada gene. A Tabela 1 indica os primers que foram utilizados para 

cada marcador.  

 

Tabela 1 ─ Primers usados na amplificação dos genótipos estudados. 

Primer Sequência (5' - 3') Amplicon Referência 

ureA – F GCCAATGGTAAATTAGTT 
411 Clayton et al., 1992 

ureA – R CTCCTTAATTGTTTTTAC 

cagA – F ATAATGCTAAATTAGACAACTTGAGGGA  
298 Kelly et al., 1994 

cagA – R TTAGAATAATCAACAAACATCACGCCAT 

cagE – F  TTGAAAACTTCAAGGATAGGATAGAGC  
498 Sozzi et al., 2001 

cagE – R  GCCTAGCGTAATATCACCATTACCC 

babA2 –F CCAAACGAAACAAAAAGCGT 
271 Sheu et al., 2003 

babA2 –R GCTTGTGTAAAAGCCGTCGT 

homA/homB – F  AGAGGGTGTTTGAAACGCTCAATA homA -128 
Oleastro et al., 2006 

homA/homB – R  GGTGAATTCTTCTGCGGTTTG homB - 161 

Fonte: Elaborada pelo autor 

   

A amplificação do DNA extraído foi realizada em termociclador (My Cylcler – 

Bio-Rad, CA.-USA®), obedecendo ao protocolo de ciclos específicos para cada gene 

estudado, conforme Tabela 2.   

 

Tabela 2 ─ Ciclos de amplificação para cada gene. 

Gene 
Desnaturação 

inicial 
Desnaturação/ Anelamento/ Extensão 

Extensão 

Final 
Referência 

ureA 5min - 95˚C (1min - 95˚C/ 1min - 45˚C/ 1min - 72˚C) 33x 5min - 72˚C Clayton et al., 1992 

cagA    90s - 94˚C (1min - 94˚C/ 1min - 55˚C/ 2min - 72˚C) 39x 7min - 72˚C Kelly et al., 1994 

cagE 90s - 94˚C (1min - 94˚C/ 45s - 53˚C/ 45s - 72˚C) 35x 7min - 72˚C Sozzi et al., 2001 

babA2 5min - 94˚C (1min - 94˚C/ 1min - 55˚C/ 1min - 72˚C) 30x 7min - 72˚C Sheu et al., 2003 

homA/homB 5min - 95˚C (30s - 95˚C/ 30s - 60˚C/ 17s - 72˚C) 35x 7min - 72˚C Oleastro et al., 2006 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 



36 

 

Após a amplificação de cada genótipo, procedeu-se à corrida eletroforética de géis 

de agarose a 2%, corado com Brometo de Etídio, para visualização dos marcadores genéticos 

do H. pylori. Foi utilizado tampão Tris Acetato EDTA (TAE) como veículo líquido para a 

corrida dos géis. A eletroforese ocorreu nas seguintes condições: 100 volts, 400 miliamperes 

por 40 minutos.  

Após a corrida, os géis foram revelados em aparelho transluminador com câmara 

eletrônica de ultravioleta (Bio-Rad, CA. – USA) para evidenciação dos pares de bases, 

estabelecendo, assim, o resultado positivo ou negativo para os marcadores genéticos 

estudados, a partir da presença ou ausência das bandas de nucleotídeos pertencentes a esses 

genes. 

Foi estabelecido o controle da qualidade dos géis corridos, para monitorar 

possíveis contaminações, pela presença de controle positivo e controle negativo para cada 

marcador genético estudado. O peso molecular dos pares de base foi aferido por padrão de 

bandas de DNA (DNA Ladder), adicionado aos géis.  

3.5 Análise estatística 

 

Foi utilizado o programa operacional de análise estatística SPSS for Windows, 

versão 20.0; SPSS Inc., Chicago, Illinois. Os resultados foram analisados através do teste 

exato de Fisher, e do teste do qui-quadrado de Pearson. O nível de significância considerado 

foi p ≤ 0.05.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da amostra estudada 

 

Nesta nova etapa do estudo, foram convidados a participar 70 indivíduos 

residentes na comunidade Parque Universitário, dos quais 17 não aceitaram participar. Dos 53 

que aceitaram, 09 não conseguiram realizar o Enteroteste após três visitas da agente de saúde, 

ou por falta do jejum necessário ou porque não conseguiram engolir a cápsula, resultando em 

44 crianças e adolescentes. Assim, somando com os 50 participantes da primeira etapa do 

estudo, conseguimos 94 crianças e adolescentes que realizaram o Enteroteste. 

O teste respiratório foi realizado em 84 desses participantes e apresentou 

positividade para 61 (72,6%) deles. Desses 61 positivos para H. pylori pelo teste respiratório, 

57 também foram positivos para o gene ureA através da técnica de PCR do DNA obtido a 

partir do suco gástrico, mostrando que essa técnica apresentou sensibilidade de 93,4%. 

Foi realizada, então, a análise do suco gástrico obtido através do Enteroteste 

dessas 94 crianças e adolescentes, sendo 44 (46,8%) do gênero masculino e 50 (53,2%) do 

feminino. 

A idade dos participantes do estudo variou de 08 a 18 anos, com média de 12,65 + 

3,011 anos. O grupo foi dividido em duas faixas etárias de acordo com a denominação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990): crianças, de 08 a 11 anos, e 

adolescentes, de 12 a 18 anos, onde 33 (35,1%) participantes pertenciam à primeira faixa 

etária, enquanto 61 (64,9%) pertenciam ao grupo de adolescentes. 

Ao realizar o cultivo do suco gástrico colhido no Enteroteste, foram obtidas 61/94 

(64,9%) culturas positivas para H. pylori, que foram confirmadas com base na morfologia das 

colônias, na coloração de Gram e pelos testes bioquímicos positivos para urease, catalase e 

oxidase. Essa positividade foi ainda reafirmada pela técnica de PCR, onde se identificou o 

gene ureA. 

Analisando-se os dados coletados através do questionário socioeconômico, pode-

se observar que se trata de um grupo de estudo com comportamentos socioculturais e 

higienodietéticos similares, caracterizando a distribuição homogênea das amostras, os 

resultados estão ilustrados na tabela 3.  

Em relação ao tipo de moradia, todas as residências tinham estrutura em alvenaria, 

45,9% (28/61) dos domicílios tem de dois a quatro compartimentos, enquanto 47,5% (29/61) 

tem cinco ou mais.  
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Quanto à origem da água consumida, 98,4% (60/61) tem água fornecida pela 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), somente um domicílio utiliza água 

proveniente de cacimba.  

No que se refere ao número de pessoas residentes no mesmo domicílio, em 21/61 

(34,4%) residem de duas a quatro pessoas, em 23/61 (37,7%) de 05 a 07 pessoas, enquanto 

em 17/61 (27,9%) residem mais de 07 pessoas. Avaliando-se o número de crianças por 

domicílio, observou-se que 44,3% (27/61) tem até 03 crianças, 34,4% (21/61) tem de 04 a 06 

crianças e 21,3% (13/61) tem mais de 06 crianças por domicílio. 

Com relação aos sintomas apresentados na ocasião da entrevista, foram analisados 

dor no estômago, diarreia e vômito. 16/61 (26,2%) participantes relataram sentir dor no 

estômago. Episódios diarreicos foram relatados por 11/61 (18%) dos participantes, enquanto o 

vômito foi relatado por 08/61 (13,1%) dos pesquisados. Vale observar que esses sintomas 

eram ocasionais, esporádicos, não sendo determinantes para levar os pacientes a atendimento 

médico. 

 

Tabela 3 ─ Caracterização da amostra quanto às condições socioeconômicas (n = 61). 

Condições socioeconômicas n  (%) 

Compartimentos 

 

 

De dois a quatro 28  (45,9%) 

De cinco ou mais 29  (47,5%) 

Origem da água consumida 

 

 

CAGECE 60  (98,4%) 

Cacimba 1  (1,6%) 

Pessoas residentes 

 

 

De duas a quatro 21  (34,4%) 

De cinco a sete 23  (37,7%) 

Mais de sete 17  (27,9%) 

Crianças por domicílio 

 

 

Até 03 27  (44,3%) 

De quatro a seis 21  (34,4%) 

Mais de seis 13  (21,3%) 

Fonte: Elaborada pelo autor   

A genotipagem foi realizada somente para os participantes positivos para H. pylori 
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através da cultura e do PCR para o gene ureA, já que esse gene é considerado um marcador da 

presença da bactéria e não faria sentido pesquisar outros genes em uma amostra sabidamente 

ureA negativa e cultura negativa. 

Dos 61 pacientes ureA positivos, 30 (49,2%) pertenciam ao gênero masculino e 31 

(50,8%) ao feminino (Figura 1).  

Figura 1 ─ Distribuição dos participantes ureA positivos em função do gênero 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A idade variou de 08 a 18 anos, com média de 12,82 + 3,052. Na divisão em 

faixas etárias, encontrou-se 20 (32,8%) na faixa de 08 a 11 anos 9,35 + 1,226 e 41 (67,2%) na 

faixa de 12 a 18 anos 14,51 + 2,075 (Figura 2). 

 

Figura 2 ─ Distribuição dos participantes ureA positivos por faixa etária 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

30 (49,2%) 

31 (50,8%) 
Masculino

Feminino

20 (32,8%) 

41 (67,2%) 

De 8 a 11 anos

De 12 a 18 anos
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4.2 Distribuição da expressão dos marcadores moleculares do H. pylori 

 

Com relação aos demais marcadores de virulência das cepas de H. pylori, 

encontrou-se o seguinte perfil nos 61 indivíduos ureA positivos: 50 (82,0%) cagA, 26 (42,6%) 

cagE, 18 (29,5%) babA2, 14 (23,0%) homA, 13 (21,3%) homB e 31 (50,8%) homA/homB. 

Para avaliação da relação de hom com cagA, excluiu-se as amostras com cepas mistas 

(homA/homB), resultando em 27 amostras para essa análise. 

Na figura 3, observa-se a distribuição dos genótipos do H. pylori de acordo com o 

gênero. As prevalências de cagE e babA2 foram maiores no gênero masculino,  sendo a maior 

diferença para o gene cagE, no entanto sem significância estatística, enquanto cagA teve 

maior prevalência no gênero feminino. 

 

Figura 3 ─ Genótipos do H. pylori de acordo com o gênero. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

Na figura 4, observa-se a distribuição dos genótipos do H. pylori de acordo com a 

faixa etária. As prevalências de cagE e babA2 foram maiores na faixa etária de 08 a 11 anos, 

enquanto a prevalência de cagA foi maior entre os adolescentes, sendo a maior diferença para 

o gene cagE, no entanto estatisticamente irrelevante.  

 

 

80,0% 
83,9% 

46,7% 
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Sexo

cagA cagE babA2
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Figura 4 ─ Genótipos do H. pylori de acordo com a faixa etária. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na Tabela 4 pode-se observar a mesma distribuição dos genótipos com a faixa 

etária, informando os valores de p para cada gene. 

 

Tabela 4 ─ Prevalência dos fatores de virulência do H. pylori de acordo com faixa etária 

Fator de 

Virulência 

Faixa etária 
Total (n = 61) 

n (%) 
p 08 a 11 anos (n = 20) 

n (%) 

12 a 18 anos (n = 41) 

n (%) 

cagA 16 (80,0%) 34 (82,9%) 50 (81,9%) 0,780 

cagE 9 (45,0%) 17 (41,5%) 26 (42,6%) 0,793 

babA2 6 (30,0%) 12 (29,3%) 18 (29,5%) 0,953 

 

 

A figura 5 mostra a distribuição do genótipo hom de acordo com o gênero e  com 

a faixa etária. 
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Figura 5 ─ Genótipos hom do H. pylori de acordo com o gênero e faixa etária. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Na Tabela 5 abaixo observa-se a relação do gene hom com a faixa etária, 

mostrando os valores de p para esse genótipo. 

 

Tabela 5 ─ Prevalência do gene hom de acordo com a faixa etária 

Fator de 

Virulência 

Faixa etária 
Total (n = 61) 

n (%) 
p 08 a 11 anos (n = 20) 

n (%) 

12 a 18 anos (n = 41) 

n (%) 

homA 5 (25,0%) 9 (22,0%) 14 (23,0%) 0,790 

homB 5 (25,0%) 8 (19,5%) 13 (21,3%) 0,623 

homAB 10 (50,0%) 21 (51,2%) 31 (50,8%) 0,929 

hom - 0 (0,00%) 3 (7,30%) 3 (4,90%) 0,215 

 

 

As figuras 6-10 ilustram alguns dos géis de agarose para os diversos marcadores 

avaliados. 
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Figura 6 ─ Gel de agarose para visualização das bandas do gene ureA na amostra de 

crianças e adolescentes da comunidade. Fortaleza-CE, 2015 

 

Fonte: Do autor 

Poço L: DNA Ladder 1000pb Poço 5: ureA negativo 

Poço 1: Controle positivo Poço 6: ureA negativo 

Poço 2: ureA positivo Poço 7: ureA negativo 

Poço 3: ureA negativo Poço 8: ureA negativo 

Poço 4: ureA positivo Poço 9: Controle negativo 

 

Figura 7 ─ Gel de agarose para visualização das bandas do gene cagA na amostra de 

crianças e adolescentes da comunidade. Fortaleza-CE, 2015 

 

Fonte: Do autor 
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Poço L: DNA Ladder 1000pb Poço 9: cagA positivo 

Poço 1: Controle positivo Poço 10: cagA negativo 

Poço 2: cagA negativo Poço 11: cagA negativo 

Poço 3: cagA negativo Poço 12: cagA positivo 

Poço 4: cagA negativo Poço 13: cagA positivo 

Poço 5: cagA negativo Poço 14: cagA negativo 

Poço 6: cagA negativo Poço 15: cagA negativo 

Poço 7: cagA positivo Poço 16: poço vazio 

Poço 8: cagA positivo Poço 17: Controle positivo 

Poço L: DNA Ladder 1000pb Poço 18: Controle negativo 

 

Figura 8 ─ Gel de agarose para visualização das bandas do gene cagE na amostra de 

crianças e adolescentes da comunidade. Fortaleza-CE, 2015 

 

Fonte: Do autor 

Poço 1: Controle positivo  Poço L: DNA Ladder 1000pb  

Poço L: DNA Ladder 1000pb Poço 10: cagE negativo 

Poço 2: cagE negativo Poço 11: cagE positivo 

Poço 3: cagE positivo Poço 12: cagE positivo 

Poço 4: cagE positivo Poço 13: cagE positivo 

Poço 5: cagE negativo Poço 14: cagE negativo 

Poço 6: cagE negativo Poço 15: cagE positivo 

Poço 7: cagE positivo Poço 16: cagE negativo 
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Poço 8: cagE negativo Poço 17: cagE negativo 

Poço 9: cagE negativo Poço 18: Controle negativo 

 

Figura 9 ─ Gel de agarose para visualização das bandas do gene babA2 na amostra de 

crianças e adolescentes da comunidade. Fortaleza-CE, 2015 

 

Fonte: Do autor 

Poço L: DNA Ladder 1000pb  Poço L: DNA Ladder 1000pb  

Poço 1: Controle positivo Poço 10: babA2 negativo 

Poço 2: babA2 negativo Poço 11: babA2 negativo 

Poço 3: babA2 positivo Poço 12: babA2 negativo 

Poço 4: babA2 negativo Poço 13: babA2 negativo 

Poço 5: babA2 negativo Poço 14: babA2 negativo 

Poço 6: babA2 negativo Poço 15: babA2 negativo 

Poço 7: babA2 positivo Poço 16: babA2 negativo 

Poço 8: babA2 positivo Poço 17: babA2 negativo 

Poço 9: babA2 positivo Poço 18: Controle negativo 
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Figura 10 ─ Gel de agarose para visualização das bandas do gene hom na amostra de 

crianças e adolescentes da comunidade. Fortaleza-CE, 2015 

 

Fonte: Do autor 

Poço 1: Controle positivo  Poço L: DNA Ladder 1000pb  

Poço L: DNA Ladder 1000pb Poço 10: homB positivo 

Poço 2: homA positivo Poço 11: homAB positivo 

Poço 3: homB positivo Poço 12: homAB positivo 

Poço 4: homA positivo Poço 13: homB positivo 

Poço 5: homB positivo Poço 14: homB positivo 

Poço 6: hom negativo Poço 15: homA positivo 

Poço 7: homAB positivo Poço 16: homA positivo 

Poço 8: homAB positivo Poço 17: hom negativo 

Poço 9: homAB positivo Poço 18: Controle negativo 
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4.3 Associação de cagA com os demais genótipos 

 

Não foi encontrada nenhuma relação significante quando se relacionou cagA aos 

demais genótipos, conforme Tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6 ─ Associação de cagA com os demais genótipos 

Gene 
cagA  

p 
+ - 

cagE (n = 26) 23 3 0,255 

babA2 (n = 18) 17 1 0,101 

 

 

A avaliação de hom com o gene cagA foi realizada separadamente, devido o 

número de amostras ser 27, excluindo-se as cepas mistas homA/homB, e não 61 como para os 

demais genes. A Tabela 7 mostra a relação dos genótipos hom com cagA. Também não houve 

relação significativa estatisticamente, embora se note uma forte tendência de associação de 

homB com cagA, possivelmente confirmada com uma amostra maior. 

 

Tabela 7 ─ Associação de cagA com os demais genótipos 

Gene 
cagA  

p 
+ - 

homA (n = 14) 10 4 0,243 

homB (n = 13) 13 0 0,057 
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5 DISCUSSÃO 

 

Ainda é pequeno o número de estudos epidemiológicos envolvendo crianças e 

adolescentes assintomáticos infectados por Helicobacter pylori. Sabendo-se que a grande 

maioria dos portadores dessa bactéria a adquirem ainda na infância, é fundamental a 

realização desses estudos para melhorar a compreensão dos aspectos relacionados com a 

transmissão da infecção, bem como dos fatores envolvidos na aquisição da bactéria 

(KODAIRA et al., 2002). 

No presente estudo buscou-se traçar um perfil genético das cepas do H. pylori em 

crianças e adolescentes residentes na comunidade do Parque Universitário em Fortaleza-CE. 

Essas amostras populacionais são fundamentais, uma vez que são mais representativas do 

perfil das cepas circulantes em determinada região do que aquelas provenientes de pacientes 

sintomáticos que realizam endoscopia e acompanhamento ambulatorial. 

Foi analisado o perfil genotípico de 61 crianças e adolescentes, a partir de DNA 

extraído do suco gástrico obtido pelo Enteroteste, avaliando-se quatro sítios do Helicobacter 

pylori, sendo dois pertencentes à ilha de patogenicidade cag (cagA e cagE) e dois 

codificadores de proteínas de membrana (babA e hom), atuando, entre outras coisas, na 

adesão bacteriana às células epiteliais gástricas. 

Devido à elevada taxa de mutação e capacidade de recombinação, o H. pylori 

apresenta vasta diversidade genética, contribuindo para o aparecimento de diferentes afecções 

gástricas no hospedeiro infectado (HATAKEYAMA, 2011). Um importante fator de virulência 

dessa bactéria é a cagPAI, que codifica vários componentes do sistema de secreção do tipo IV, 

entre eles as proteínas CagA e CagE. 

O risco mais elevado de desenvolver úlcera péptica e câncer gástrico por pacientes 

infectados por cepas de H. pylori cagA-positivas já foi descrito por vários pesquisadores em 

diferentes regiões do mundo (QUEIROZ et al., 1998; KATO et al., 2000; HATAKEYAMA, 

2004; ROCHA et al., 2005). No entanto, estudos realizados no Oriente mostram que a maioria 

dos indivíduos são colonizados por cepas cagA-positivas independentemente da doença 

(YAMAOKA et al., 1999).  

A prevalência do gene cagA varia bastante geograficamente. Estudo utilizando 

genotipagem a partir de amostras de fezes, realizado com 86 crianças colombianas 

assintomáticas, com idade variando de 04 a 08 anos, encontrou prevalência de 66,1% para 

esse gene (SICINSCHI et al., 2012). Em estudo realizado na Turquia, com 49 crianças, com 

idade de 04 a 18 anos, que apresentavam sintomas abdominais, a prevalência de cagA foi de 
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61,2% (Ozbey et al., 2013). Em países europeus, a prevalência desse gene em crianças varia 

de 22,4% a 76% (KARHUKORPI et al., 2000; OLEASTRO et al., 2003). Em estudo 

realizado no Nordeste da China com 169 crianças e adultos que apresentavam gastrite, úlcera 

ou câncer gástrico, idade variando de 10 a 80 anos, a prevalência encontrada foi de 61% e 

houve associação com câncer gástrico (AZIZ et al., 2014), contrastando com a alta 

prevalência (acima de 90%) encontrada por outros estudos nesse mesmo país (PAN et al., 

1997; HOU et al., 2000; ZHOU et al., 2004). 

No âmbito nacional, estudo realizado com 100 crianças assintomáticas, de 01 a 12 

anos, na Amazônia brasileira, onde a detecção de cagA foi feita através de anticorpos anti-

cagA pelo método de ELISA, encontrou prevalência de 78% para este gene, semelhante ao 

que é reportado no presente estudo (CARTÁGENES et al., 2009)..  

Gatti et al. (2006) realizando estudo em Marília, São Paulo com 121 crianças 

submetidas à endoscopia por apresentarem sintomas abdominais, com idade variando de 01 a 

16 anos, encontrou a prevalência do gene cagA de 67%, além disso, 80% dos participantes 

acometidos por gastrite tinham cepas cagA-positivas, sugerindo forte relação deste gene com 

o desenvolvimento da doença, relacionando-o ainda com a infecção precoce e demonstrando 

haver alta prevalência desse tipo de cepa em crianças. 

Estudo realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, com 80 crianças positivas 

para H. pylori (idade variando de 03 a 16) submetidas à endoscopia por apresentarem 

sintomas dispépticos, encontrou prevalência de cagA de 75% (QUEIROZ et al., 2000). Uma 

prevalência um pouco menor (69%) foi relatada em estudo realizado nessa mesma cidade com 

65 pacientes com idade de 01 a 17 anos (ASHOUR et al., 2002), estando em ambos os 

estudos a presença de cagA associada à úlcera duodenal.  

Já em um estudo realizado recentemente com 400 crianças e adolescentes, com 

idade entre 01 e 18 anos, que apresentavam sintomas gastrointestinais no sul do Brasil (Porto 

Alegre), a prevalência encontrada para o gene cagA em cepas de H. pylori foi de 29,6% 

(OLIVEIRA et al., 2014). Nesse estudo, não houve diferença significativa nas características 

clínicas e demográficas entre os pacientes com cepas cagA positivas e cagA negativas. A 

prevalência foi baixa quando comparada a outras regiões do Brasil, onde a frequência em 

crianças variou de 67% a 78% (QUEIROZ et al., 2000; ASHOUR et al., 2002; GATTI et al., 

2006; CARTÁGENES et al., 2009; BRAGA et al., 2014). 

Em estudo realizado no Ceará com 134 pacientes adultos portadores das 

principais afecções gástricas, a prevalência de cagA foi de 82,8%, estando este gene 

significativamente associado ao câncer gástrico (CAVALCANTE et al., 2012). 
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No presente estudo, o percentual de cepas cagA encontrado foi de 82%, um pouco 

acima da prevalência de 75% já descrita previamente em estudo anterior, nessa mesma 

comunidade, com 40 crianças com idade de 08 a 18 anos (BRAGA et al., 2014). 

Colonização por cepas cagA-positivas parece aumentar com a idade (QUEIROZ 

et al., 2000). No presente estudo a prevalência para esse gene foi maior na faixa etária de 12 a 

18 anos, corroborando com esse dado, no entanto sem significância estatística. De acordo com 

Queiroz et al. (2000) a susceptibilidade das crianças à colonização por cepas cagA-positivas 

pode estar relacionada com as diferenças na expressão de moléculas de adesão na mucosa 

gástrica, que muda ao longo do tempo que persiste a infecção. 

Sgouras et al. (2009) observaram que crianças tendem a ter menor prevalência de 

cepas cagA-positivas que adultos, e acreditam que esse seja um mecanismo usado pela 

bactéria para ser bem sucedida na colonização gástrica, já que dessa maneira induziria uma 

menor resposta inflamatória do hospedeiro. 

Em relação ao gene cagE, também componente da cagPAI e importante indutor de 

citocinas pelas células epiteliais gástricas, a prevalência encontrada no presente estudo foi de 

42,6%.  

Ainda são escassos estudos envolvendo a prevalência desse marcador de 

virulência do H. pylori em crianças. Estudo realizado com 29 crianças dispépticas, com idade 

variando de 06 a 18 anos, no Canadá, encontrou prevalência de cagE de 59%, havendo 

associação significativa com úlcera péptica (DAY et al., 2000). Outro estudo realizado na 

Bulgária com 219 pacientes, incluindo crianças, adultos e idosos, encontrou prevalência de 

68,5%, sendo essa prevalência aumentada para 84,4% quando se avaliou somente pacientes 

com úlcera péptica (BOYANOVA et al., 2011). Em Israel, estudo avaliando 98 crianças 

sintomáticas encontrou prevalência de 24,5%, havendo possível relação com úlcera duodenal, 

não confirmado estatisticamente possivelmente devido o reduzido tamanho da amostra 

(BENENSON et al., 2002). Na Turquia, a prevalência encontrada foi de 22,4%, tendo sido 

avaliado nesse estudo 49 crianças (4 a 18 anos) com nodulação antral ou úlcera péptica 

(OZBEY et al., 2013), não havendo significante associação com úlcera péptica.  

Estudo realizado na Turquia com 93 pacientes adultos encontrou prevalência de 

cagE de 59,3% e associação desse gene com úlcera duodenal e câncer gástrico (ERZIN et al., 

2006). Já no Iran, em estudo realizado por Baghaei et al. (2009) com 231 pacientes 

predominantemente adultos (idade variando de 14 a 71 anos) portadores de gastrite, úlcera 

péptica ou câncer gástrico, não houve associação do gene cagE com as afecções gástricas e a 

prevalência encontrada foi 39%. 
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No Brasil, em estudo realizado em Fortaleza com 137 pacientes adultos 

dispépticos atendidos no Hospital Universitário Walter Cantídio (OLIVEIRA, 2014), obteve-

se prevalência de 47,4% para este gene, estando o mesmo associado à úlcera duodenal.  

No que se refere ao gene babA2, a prevalência encontrada no presente estudo foi 

de 29,5%. Em Portugal, estudo realizado com 82 adultos e 58 crianças com gastrite ou úlcera 

péptica encontrou prevalência de 17,2% para este gene, não havendo diferença significante na 

distribuição do mesmo quando se comparou adultos e crianças (OLEASTRO et al., 2003). Na 

Polônia, em estudo com 130 crianças e adolescentes de 4 a 18 anos com dispepsia, úlcera 

duodenal ou gástrica e refluxo gastroesofágico, a prevalência foi de 23,1%, não havendo 

relação significante com os diferentes diagnósticos (BIERNAT et al., 2014).  

No centro-oeste dos Estados Unidos, com 61 crianças, foi de 36% (PODZORSKI 

et al., 2003), 40,8% na Turquia em estudo com 49 crianças (OZBEY et al., 2013), e em outro 

trabalho aqui no Brasil, com 45 crianças infectadas por H. pylori, foi de 84,4% (GARCIA et 

al., 2010), todos esses estudos abordando crianças que apresentavam sintomas dispépticos ou 

já diagnosticadas com gastrite ou úlcera péptica.  

Quanto ao hom, vários estudos sugerem que o genótipo homB é um possível 

marcador de virulência para o desenvolvimento de patologias mais graves como doença 

ulcerosa péptica e câncer gástrico. Estudo realizado em Portugal, com 84 crianças e 106 

adultos, mostrou que em crianças e em adultos abaixo de 40 anos a presença do genótipo 

homB foi associada com doença ulcerosa péptica, enquanto homA esteve associado à gastrite 

(OLEASTRO et al., 2009). Oleastro et al. (2009), avaliando países ocidentais, encontraram 

prevalência de 54,6% de homA em pacientes que não apresentavam úlcera péptica, enquanto 

homB esteve presente em 61,3% dos pacientes com essa enfermidade. 

Em contraste, Jung et al. avaliaram a relevância da presença de homB nas cepas 

de H. pylori em 286 pacientes com úlcera duodenal, gastrite e câncer gástrico provenientes 

dos EUA e Colômbia, encontrando associação significativa de homB com câncer gástrico, 

mas não com úlcera duodenal (JUNG et al., 2009). Enquanto outro estudo, realizado na 

Coreia do Sul com 260 pacientes, dos quais 115 portadores de gastrite, 60 de úlcera gástrica, 

55 de úlcera duodenal e 30 de câncer gástrico, não encontrou associação de homB com 

nenhuma das afecções gástricas (KANG et al., 2012). 

Estudo realizado em Fortaleza envolvendo 183 pacientes do HUWC sendo 48 

com câncer gástrico, 71 com úlcera péptica e 64 gastrite encontrou prevalência de 25,7% para 

homB, 46,4% para homA e 22,9% para cepas mistas homA/homB, estando homB associado a 

presença de doença ulcerosa péptica, enquanto homA não foi fator de risco para nenhuma das 
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afecções gástricas estudadas (BRAGA NETO, 2013).  

No presente estudo, a prevalência para homB foi baixa (21,3%), podendo ser 

justificado pelo fato de envolver crianças e adolescentes assintomáticos, sem gastrite ou 

úlcera péptica. O gene homA apresentou prevalência de 23,0% e 31 das 61 amostras (50,8%) 

apresentaram cepas mistas homA/homB. Assim como para os demais genótipos, não houve 

relação significativa com gênero ou faixa etária, bem como não houve relação com o gene 

cagA. 

Muitos estudos têm mostrado diferenças geográficas na prevalência do H. pylori e 

seus genótipos. No entanto, ainda existem poucos abordando prevalência e genotipagem de H. 

pylori em crianças. Esse número é ainda menor quando se avalia crianças assintomáticas, da 

comunidade, que não estão em acompanhamento ambulatorial por apresentarem sintomas 

dispépticos ou afecções gástricas. Não há estudos, por exemplo, abordando a prevalência de  

hom nessa parcela da população, nem a nível internacional, nem a nível de Brasil, fazendo 

deste um pioneiro nessa área. 

Pesquisas com esse objetivo são fundamentais para auxiliar no entendimento dos 

aspectos relacionados com transmissão da infecção por H. pylori e determinação dos fatores 

envolvidos na aquisição da bactéria (KODAIRA et al., 2002). Os estudos realizados com 

adultos ajudam a ter um panorama da situação das cepas circulantes, mas não podem ser 

extrapolados para a população infanto-juvenil, pois se sabe que, após adquirir a bactéria na 

infância, as cepas do indivíduo podem sofrer alterações durante o curso da infecção 

(OLEASTRO et al., 2003). 

Estudo anterior realizado com crianças assintomáticas dessa mesma comunidade 

mostrou uma elevada prevalência de infecção por H. pylori com as cepas consideradas mais 

virulentas (cagA-vacAs1m1i1), reafirmando a importância do diagnóstico precoce da infecção 

para identificar populações de risco de desenvolvimento de doenças gastrointestinais 

(BRAGA et al., 2014). 

Estudos futuros mais aprofundados na expressão e interação molecular desses 

marcadores, com um número maior de crianças e incluindo indivíduos sintomáticos, são 

necessários para ampliar o conhecimento da epidemiologia e transmissão do H. pylori, 

permitindo traçar estratégias para prevenção das doenças a ele associadas, determinar os 

fatores de risco e principalmente as populações mais susceptíveis. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo confirma que crianças e adolescentes assintomáticos, residentes 

na comunidade de baixa renda Parque Universitário, em Fortaleza/CE, já são portadores de 

cepas de H. pylori e que, a grande maioria dessas cepas, expressa o principal marcador de 

virulência da bactéria (cagA).  

Além disso, os outros marcadores de virulência do H. pylori estudados (cagE, 

babA2 e hom) mostram-se expressos, embora com menor prevalência, desde a infância e 

mesmo nos indivíduos assintomáticos. 

Não houve associação significativa dos genótipos do H. pylori com gênero, nem 

tampouco com a faixa etária dos participantes. 

O gene cagA não se mostrou significantemente associado aos demais genótipos. 
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APÊNDICE A 

 
 QUESTIONÁRIO  

1. Identificação:  
1.1 Código AB___:__________ 1.2 Família BX:________  

 

1.3 

Nome:_____________________________________________________________________________

_  

1.4 Data de Nascimento: ____/_____/_____ 1.5 Idade:________anos 1.6 Sexo: 1.( ) Feminino; 2.( ) 

Masculino  

 

1.7 Endereço: _____________________________________________N°______ Bairro: 

_______________ Cidade:___________ UF:____________ Há quanto tempo reside no endereço: 

____________________  

1.8 Renda Familiar: 1. ( ) 1 SM; 2. ( ) 2 SM; 3.( ) maior que 2 SM.  

2. Grau de Instrução  
2.1 Grau de Escolaridade: 1.( ) Analfabeto; 2.( ) Fundamental; 3.( ) Médio.  

2.2 Números de anos Ensino Fundamental: ______( de 1 à 9 anos)  

2.3 Números de anos Ensino Médio:________( de 1 à 3 anos)  

 

3. Grau de Instrução da Mãe  

 

3.1 Que nível de escolaridade tem: ( ) Nunca foi à escola; ( ) E. F; ( )E. M; ( ) E. S  
3.2 Números de anos Ensino Fundamental: ______( de 1 à 9 anos)  

3.3 Números de anos Ensino Médio:________( de 1 à 3 anos)  

3.4 Número de anos Ensino Superior: ______( de 1 à 6 anos)  

3.5 Tem Trabalho Remunerado: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

3.6 Como é o tipo de trabalho: 1.( ) Permanente; 2.( ) Eventual; 3.( ) Não trabalha.  

3.7  

4. Informação Clínica  
 

4.1 Dor Abdominal: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.9 Diarreia: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

4.2 Azia: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.10 Constipação: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

4.3 Dispepsia: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.11 Anorexia: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

4.4 Náuseas: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.12 Perda de peso: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

4.5 Vômitos: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.13 Prisão de ventre: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

4.6 Eructação: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.14 Falta de apetite: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

4.7 Hematmese: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.15 Dor no Estômago: 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

4.8 Melena: 1.( ) Sim; 2.( ) Não 4.16 Outros: _________________________  

5. Hábitos  
 

5.1 Fumante: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

5.2 N° de cigarros por dia: 1.( ) menos que 10; 2.( ) 10-20; 3.( ) 20-30; 4.( ) mais de 30; 5.( ) não fuma.  

5.3 Ingesta bebida Alcoólica: 1.( ) Sim Qual:__________________________________ 2.( ) Não.  

5.4 Usa drogas: 1.( ) Sim Qual:_____________________________________________ 2.( ) Não.  

5.5 Usa algum medicamento ou usou durante os últimos 6 meses: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

5.6 Antibiótico: 1.( ) Sim; Qual:____________________________________________ 2.( ) Não.  

5.7 Antiflamatório: 1.( ) Sim; Qual:__________________________________________ 2.( ) Não.  

5.8 Antiácido: 1.( ) Sim; Qual:______________________ 2.( ) Não. 5.9 Outros:__________________  

6. Antecedentes e Familiares  
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6.1 História de Câncer no Estômago na Família : 1.( ) Sim; 2.( ) Não  

6.2 Grau de Parentesco: 1. ( ) Irmão; 2.( ) Pai; 3.( ) Mãe; 4.( ) Tio/Tia; 5.( ) Primos/ Primas 6.( ) Não 

tem.  

6.3 Antecedentes familiar com Gastrite: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

6.4 Grau de Parentesco: 1. ( ) Irmão; 2.( ) Pai; 3.( ) Mãe; 4.( ) Tio/Tia; 5.( ) Primos/ Primas 6.( ) Não 

tem.  

6.5 Antecedentes Familiar com Úlcera: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

6.6 Grau de Parentesco: 1. ( ) Irmão; 2.( ) Pai; 3.( ) Mãe; 4.( ) Tio/Tia; 5.( ) Primos/ Primas 6.( ) Não 

tem. 

7. História Psicossocial  
 

7.1 Tipo de Moradia: 1.( ) Alvenaria; 2.( ) Taipa; 3.( ) Mista  

7.2 N° de pessoas no domicilio: 1.( ) 2 a 4 pessoas; 2.( ) 5 a 7 pessoas; 3. ( ) >7 pessoas.  

7.3 N° de compartimento: 1.( )1 a 2; 2.( )2 a 3; 3.( )4 a 5; 4.( ) >5 cômodos.  

7.4 N° de Pessoas que dormem no mesmo leito: 1.( )1 a 2; 2.( )2 a 3; 3. ( ) dorme só.  

7.5 N° de pessoas que moram no mesmo compartimento: 1.( )1 a 2; 2.( )2 a 3; 3.( )4 a 5; 4.( ) >5 

pessoas.  

7.6 N ° de irmão: 1.( )1 a 2; 2.( )2 a 3; 3.( )4 a 5; 4.( ) >5 irmãos.  

7.7 N° de crianças na casa: 1.( ) 1 criança; 2.( ) 2 crianças; 3.( ) >3 crianças.  

7.8 N° de adultos na casa: 1.( )1 a 2; 2.( )2 a 3; 3.( )4 a 5; 4.( ) >5 adultos.  

7.9 N° de irmãos mais velhos: 1. ( ) 1 irmão; 2.( ) 2. Irmãos; 3. ( ) 3. Irmão; 4.( ) >4 irmão.  

7.10 N° de irmãos mais novos: 1. ( ) 1 irmão; 2.( ) 2. Irmãos; 3. ( ) 3. Irmão; 4.( ) >4 irmão.  

7.11 Intervalo de anos com o irmão mais novo: 1. ( )entre 1 a 3 anos; 2.( ) entre 3 a 6 anos; 3.( ) >6 

anos  

7.12 Intervalo de anos com o irmão mais velho: 1. ( )entre 1 a 3 anos; 2.( ) entre 3 a 6 anos; 3.( ) >6 

anos  

7.13 A mãe participou do estudo anterior: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

7.14 Origem da água consumida: 1.( ) CAGECE/Torneira; 2.( ) Bomba; 3.( ) Cacimba; 4.( ) Chafariz; 

5.( ) Poço;  

6.( ) Lagoa; 7.( ) Açude; 8.( ) Outros:______________________________  

7.15 Tipo de água para beber: 1.( ) Filtrada; 2.( ) Não Filtrada/Não Fervida; 3.( ) Fervida;  

4.( ) Outra:______________________________________________________  

7.16 O recipiente para guardar água está normalmente coberto: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

7.17 Há rede de esgoto em sua rua: 1.( ) Sim; 2.( ) Não; 3.( ) Não sabe.  

7.18 Tipo de sanitário: 1.( ) Com descarga; 2.( ) Latrina; 3.( ) Sem sanitário; 4.( ) Com Fossa; 5.( ) 

Sem Fossa .  

7.19 Onde está localizado o sanitário: 1.( ) Dentro de Casa; 2.( ) Fora de casa; 3.( ) Dentro e fora de 

casa.  

7.20 O sanitário é compartilhado com outra família: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

7.21 Existem água pra lavar a mão próxima ao sanitário: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

7.22 Na casa existem algum animal de estimação: 1. ( ) Cachorro; 2.( ) Gato; 3.( ) Galinha;  

4.( ) Outros:____________________5.( ) Não.  

8. Alimentação  
 

8.1 Come (carne/peixe/ frango): 1.( ) Frequentemente; 2.( ) Raramente; 3.( ) Não Come  

8.2 Frutas: 1.( ) Frequentemente; 2.( ) Raramente; 3.( ) Não Come  

8.3 Verduras: 1.( ) Frequentemente; 2.( ) Raramente; 3.( ) Não Come  

8.4 Faz uso de verduras cruas: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

8.5 Ingesta frequente de farináceos: 1.( ) Frequentemente; 2.( ) Raramente; 3.( ) Não Come  

8.6 Antes de ingerir as frutas e verduras costuma lavá-las: 1.( ) Sim 2.( ) Não 3.( ) Às vezes.  

8.7 Costuma lavar as mãos antes de alimentar-se: 1.( ) Sim 2.( ) Não 3.( ) Às vezes.  

8.8 Costuma lavar as mãos depois de alimentar-se: 1.( ) Sim 2.( ) Não 3.( ) Às vezes.  

9. Estatura  
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9.1 Altura: _________  

9.2 Peso:____________  

10. Últimos 6 anos  
 

10.1 Foi internado em hospital: 1. ( ) Sim (Por motivo de doença gastrointestinal); 2. ( ) Sim ( por 

outros motivos) Qual 

motivo____________________________________________________________; 3. ( ) Não.  

10.2 Teve problemas respiratórios: 1 ( ) Sim Qual: ____________________________________; 2 ( ) 

Não.  

10.3 Teve anemia: 1.( ) Sim; 2.( ) Não.  

10.4 Teve alergia: 1 ( ) Sim; Qual: ____________________________________; 2 ( ) Não.  

10.5 Teve problemas no estômago: 1 ( ) Sim; Qual: ____________________________________; 2 ( ) 

Não.  

10.6 Teve diarreia: 1.( ) 1 episódio; 2.( ) 2 a 5 episódios; 3.( ) 6 a 10 episódios; 4.( ) 11 a 20 episódios;  

5.( ) 21 episódios ou mais; 6.( ) Não.  

10.7 Fez endoscopia: 1 ( ) Sim; Qual motivo: ____________________________________; 2 ( ) Não.  

10.8 Infecção por h.pylori: 1.( ) Permaneceu Infectado; 2.( ) Permaneceu não infectado; 3.( ) Infectou-

se; 4.( ) Desinfectou-se. 

11. Amostras  
 

10.1 Teste Respiratório: 1.( ) Positivo 2.( ) Negativo Data: ___/___/_____  

10.2 Teste de fezes: 1.( ) Sim; 2.( ) Não Data: ___/___/_____ Parasita:1. ( ) A.D; 2.( ) A.L; 3.( ) D.P; 

4.( ) E.V; 5.( ) G.L; 6.( )S.S; 7.( )T; 8.( )T.T; 9.( )F.H; 10.( )C; 11.( )C.Y; 12.( )I.B; 13.( )E.C; 14.( 

)E.H; 15.( )E.N; 16.( )IO.B; 17.( )CM.  

10.3 Teste do soro para cagA: 1.( ) Positivo; 2.( ) Negativo Data: ___/___/_____  

10.4 Teste do soro para vacA: 1.( ) Positivo; 2.( ) Negativo Data: ___/___/_____  

10.5 Hematócrito: _____%  

10.6 Hemoglobina:______  

10.7 Anemia Ferropriva:_____ 1.( ) Sim; 2.( ) Não Data: ___/___/_____  

10.8 Ferritina:______ ( 2 gazelas)  

10.9 Saturação de transferrina: ______( 3 gazelas)  

10.10 Vitamina B12: _____ (4 cazelas)  

12. Antropométrica  
 

13.1 Estatura: _________  

13.2 Peso:____________  

13.3 Estado Nutricional: 1.( ) Eutrófico; 2.( ) Subnutrido; 3.( ) Desnutrido.  

13.4 Z-score peso-altura:_______  

13.5 Z-score altura-idade:_______  

13.6 Z-score peso idade:________  

13.7 Percentil acima de 25:_______  
13.8 Percentil abaixo de 25:_______ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título: Estudo clínico, epidemiológico e caracterização dos genótipos do H. pylori no Ceará. 

Introdução: Você (ou seu filho) está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Sua 

participação é importante, portanto é fundamental que você compreenda as explicações sobre 

os procedimentos propostos. Esta declaração esclarece o objetivo, procedimentos, benefícios, 

riscos, desconfortos, precauções do estudo e o seu direito de desistir do estudo a qualquer 

momento. 

Resumo: O H. pylori é uma bactéria que causa gastrite e úlcera péptica e atualmente existem 

fortes evidências de que a infecção é adquirida na infância. Como a infecção pelo H. pylori 

acomete cerca de 50% das crianças, é muito importante esclarecer os aspectos relacionados 

com a transmissão da infecção e determinação dos fatores envolvidos na aquisição da 

bactéria. 

Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo avaliar a infecção e os tipos de cepas de 

Helicobacter pylori, através do Teste Respiratório e do Enteroteste (deglutição de uma 

cápsula contendo um fio de algodão). 

Procedimento: Você irá responder a um questionário. Será realizado o Teste Respiratório, 

onde você irá soprar em um balão, em seguida tomará 200ml de suco de laranja contendo uma 

substância, ureia marcada com C
13

, que não é radioativo, podendo ser utilizado por qualquer 

pessoa, inclusive crianças e gestantes. Após 30 minutos, você soprará outro balão. Outro teste 

que será realizado é o Enteroteste, onde você irá deglutir uma cápsula, que contém um fio de 

algodão estéril medindo 90cm de comprimento e 05mm de largura (semelhante a uma linha 

que se usa para fazer trabalhos manuais de crochê). Uma pequena porção ficará para fora da 

boca e fixada à bochecha com uma fita adesiva. A cápsula será deglutida com um copo de 

água (200ml) e, após 01 hora, o fio será removido. Ambos os testes necessitam de pelo menos 

08 horas de jejum prévio. Serão incluídos nesse estudo aqueles que aceitarem participar 

voluntariamente do estudo e concordarem em realizar os testes. E será excluído do estudo 

aquele que não aceitar, ou não conseguir realizar o teste. 

Riscos: Esse método é confiável e não apresenta riscos, apenas causa um leve desconforto 

pela sensação de um fio na garganta. 

Benefícios: A sua participação será muito importante para o conhecimento da infecção pelo 

Helicobacter pylori e poderá contribuir no futuro para melhoria do controle da infecção em 

nosso país. 

Confidencialidade: Os seus resultados serão mantidos em sigilo. Qualquer publicação dos 

dados não identificará o participante. 
Desligamento: Poderá se afastar a qualquer momento do estudo sem prejuízo para sua saúde. 

Contato com o pesquisador: Dra. Lúcia Libanez B. C. Braga pode ser feito pelos telefones 85 

33668444 ou 8865-2042. Caso tenha alguma dúvida sobre os seus direitos como paciente de 

pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC no número 85 

33668338. 

Consentimento: Li e entendi as informações acima. E estou ciente de que não haverá nenhum 

pagamento pela participação no estudo. Tive oportunidade de fazer perguntas e todas as 
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minhas dúvidas forma respondidas. Este formulário está sendo assinado voluntariamente por 

mim, indicando o meu consentimento para que meu filho participe do estudo, até que eu 

decida o contrário. Receberei uma cópia assinada deste consentimento. 

 

 

Nome do participante      Assinatura 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

 

Nome do Responsável     Assinatura 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

 

Nome do Pesquisador      Assinatura 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

 

Nome de quem obteve o TCLE    Assinatura 

 

_______________________________  ______________________________ 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

(Para pacientes menores de 18 anos) 

 

 “Estudo clínico, epidemiológico e caracterização dos genótipos do H. pylori no Ceará” 

 

Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua participação é 

importante, porém você não deverá participar contra a sua vontade. Depois de ler as 

informações abaixo, ouça com atenção às explicações que lhe serão dadas e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam devidamente 

esclarecidos. 

O objetivo da pesquisa será avaliar a infecção e os tipos de cepas de Helicobacter 

pylori, através do Teste Respiratório e do Enteroteste (deglutição de uma cápsula contendo um 

fio de algodão). Você irá responder a um questionário. Será realizado o Teste Respiratório, 

onde você irá soprar em um balão, tomar um suco de laranja contendo uma substância, ureia 

marcada com C
13

, que não é radioativo, e 30 minutos após sopra em outro balão e através da 

análise do sopro é possível saber se você está com a bactéria.  

 Outro teste que será realizado é o Enteroteste, onde você irá deglutir uma cápsula, que 

contém um fio de algodão estéril medindo 90 cm de comprimento e 05 mm de largura 

(semelhante a uma linha que se usa para fazer trabalhos manuais de crochê). Uma pequena 

porção ficará para fora da boca e fixado à bochecha com uma fita adesiva. A cápsula será 

deglutida com um copo de água (200ml) e após 01 hora, o fio será removido. Será necessário 

de pelo menos 08 horas de jejum prévio.  

A sua participação será muito importante para o conhecimento médico da infecção 

pelo H. pylori e poderá contribuir no futuro para a melhoria do controle da infecção em nosso 

país. No momento não há benefícios diretos para você, uma vez que o estudo visa descobrir 

os possíveis mecanismos de infecção e desenvolvimento de doenças por parte da bactéria, que 

se traduzirão em benefícios futuros na prevenção e no tratamento das doenças gástricas.  

 Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhuma despesa pessoal para a realização do estudo 

em qualquer uma de suas fases, incluindo exames e consultas e também não receberá nenhum 

pagamento relacionado à sua participação. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o 



72 

 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Este 

termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias: uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.  Os pesquisadores tratarão a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos. 

O pesquisador responsável por este estudo é a Dra Lucia Libanez B.C. Braga, que 

pode ser encontrada pelos telefones: (85) 3366-8444 ou 8865-2042.  

Caso tenha alguma dúvida sobre os seus direitos como paciente de pesquisa, você 

poderá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará no 

número (85) 3366-8344. 

 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado (a) 

dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma 

cópia deste termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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