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RESUMO 

Vários trabalhos têm investigado o possível papel protetor da infecção pelo H. pylori 

na doença inflamatória intestinal (Doença de Crohn e Retocolite ulcerativa), contudo 

os resultados são controversos. Esse estudo prospectivo, transversal e de caráter 

observacional foi realizado entre agosto/2014 e novembro/2016, teve como objetivo 

avaliar a prevalência do H. pylori e do gene de virulência cagA, nos pacientes 

portadores de DII e em controles atendidos no ambulatório de Gastrenterologia do 

Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará - Fortaleza. Foram 

analisados 182 pacitentes, sendo 41 pacientes com DII nos quais 31,7% (13/41) 

eram homens e 68,3% (28/41) eram mulheres com idade variando entre 18-72 anos 

e com 39,84 ± 14,76 (média ± SD) anos; e 141 pacientes dispépticos não portadores 

de DII sendo 39,9% (55/141) homens e 60,1% (86/141) mulheres com idade 

variando entre 18-70 anos e com 40,1±14,20 (média±SD) anos, pareados para a 

idade, os quais assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Todos os pacientes foram submetidos à endoscopia digestiva alta (EDA), sendo 

coletadas biópsias (antro, corpo e incisura). A detecção de H. pylori foi feita por meio 

do teste da urease, da análise histológica e da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) para o gene ureA. Além disso foi realizado PCR para o gene de virulência 

cagA.  Dos 41 pacientes com DII, 36,5% (15/41) eram portadores da Doença de 

Crohn e 63,5% (26/41) Retocolite ulcerativa. Sobre os achados endoscópicos, os 

pacientes com DII apresentaram erosão gástrica em 41,5% (17/41), associada a 

pangastrite crônica encontrada em 64,3,% (9/14) dos pacientes com Doença de 

Crohn; e 56,5% (13/23) nos pacientes com Retocolite ulcerativa, a inflamação ativa e 

leve foram os achados histopatológicos mais encontrados sendo visualizados em 

71,4% (10/14) e 73,9% (17/23); 64,3% (9/14) e 56,5% (13/23) na Doença de Crohn e 

Retocolite Ulcerativa respectivamente. A bactéria foi encontrada em 73,2% (30/41) 

no grupo DII, no grupo controle essa prevalência foi de 75,1% (106/141). Entre os 

grupos DC e RCU as prevalências do H. pylori foram de 73,3% (11/15) e 73,1% 

(19/26) respectivamente. O gene cagA foi positivo em 43,9% (15/26) do grupo DII e 

em 76,3% (80/103) do controle, (p=0.038). A prevalência de H. pylori nos pacientes 

portadores de DII e controles foi similiar. As cepas cagA foram significantemente 

menos prevalentes nos pacientes com DII.  

Palavras-chave: Doença inflamatória intestinal;  Helicobacter pylori, cepas cagA. 



ABSTRACT 

Several studies have investigated the possible protective role of H. pylori infection in 

inflammatory bowel disease (Crohn's disease and ulcerative colitis), however the 

results are controversial. This prospective cross-sectional, observational study was 

conducted between August 2014 and November 2016 to evaluate the prevalence of 

H. pylori and cagA virulence gene in patients with IBD and in controls treated at the 

gastroenterology outpatient clinic of the University Hospital of the Federal University 

of Ceara - Fortaleza. A total of 182 patients were analyzed, 41 of whom had IBD in 

which 31.7% (13/41) were men and 68.3% (28/41) were women aged 18-72 years 

and 39.84 ± 14.76 (mean ± SD) years; And 141 dyspeptic patients without IBD, 

39.9% (55/141) men and 60.1% (86/141) women aged 18-70 years and 40.1 ± 14.20 

(mean ± SEM) SD) matched years for age, who signed a free informed consent form. 

All patients were submitted to upper digestive endoscopy, and biopsies were 

collected (antrum, body and notch). The H. pylori was detected by the urease test, 

histological analysis and the Polymerase Chain Reaction (PCR) for the ureA gene. 

PCR was also performed for the cagA virulence gene. Of the 41 patients with IBD, 

36.5% (15/41) had Crohn's disease and 63.5% (26/41) had ulcerative colitis. On 

endoscopic findings, patients with IBD presented gastric erosion in 41.5% (17/41) 

associated with chronic pangastritis found in 64.3% (9/14) patients with Crohn's 

disease and 56.5% (13/23) in patients with ulcerative colitis, active and mild 

inflammation were the most common histopathological findings, being visualized in 

71.4% (10/14) and 73.9% (17/23); 64.3% (9/14) and 56.5% (13/23) in Crohn's 

Disease and Ulcerative Colitis, respectively. The bacterium was found in 73.2% 

(30/41) in the DII group, in the control group the prevalence was 75.1% (106/141). 

Among the CD and UC groups, the prevalence of H. pylori was 73.3% (11/15) and 

73.1% (19/26), respectively. The cagA gene was positive in 43.9% (15/26) of the DII 

group and in 76.3% (80/103) of the control, (p = 0.038). The prevalence of H. pylori in 

patients with IBD and controls was similar. CagA strains were significantly less 

prevalent in patients with IBD 

Keywords: Inflammatory bowel disease; Crohn's disease; Ulcerative Colitis; 

Helicobacter pylori. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Doença Inflamatória Intestinal 
 

1.1.1 Aspectos epidemiológicos da Doença Inflamatória Intestinal 

 

A doença inflamatória intestinal (DII) é caracterizada por inflamação crônica, 

frequentemente recidivante, que resulta de uma resposta imunológica exacerbada, 

em indivíduos suscetíveis, englobando essencialmente duas formas clínicas, 

Doença de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU).  

A DC se caracteriza por uma inflamação transmural crônica que pode 

acometer da boca ao ânus de forma segmentar ou salteada com frequente 

comprometimento da região ileal ou ileocecal. A RCU acomete a mucosa 

(eventualmente a submucosa) dos cólons e reto e, classicamente, apresenta 

distribuição simétrica, ascendente e contínua (ORDÁS et al., 2012; BAUMGART; 

SANDBORN, 2012). 

Essa condição afeta, principalmente, pacientes de países com elevado nível 

de industrialização e desenvolvimento econômico (MOLODECKY et al., 2012). A 

doença foi mencionada pela primeira vez no século XIX sendo reconhecida em 1932 

em trabalho publicado por Crohn (CROHN; BURRIL; GINZBURG, 1932), sendo 

posteriormente reconhecida pela comunidade médica de duas formas distintas: a 

Retocolite Ulcerativa (RCU) e a Doença de Crohn (DC). 

A partir de meados do século XX, a incidência da DII tem aumentado em 

países do ocidente, incluindo a América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e 

Europa (Inglaterra, norte da Europa e Itália), o Japão e em algumas regiões da 

América do Sul como Argentina, Chile, Uruguai e nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil (QUILICI, 2002) (MOLODECKY et al., 2012).  

No início do século XXI a incidência global de DII se estabilizou em certas 

regiões do mundo ocidental, ao passo que em algumas populações, principalmente, 

crianças e jovens, continuou a mostrar elevação na incidência (BENCHIMOL, et al., 

2009; ERIC et al., 2014).  

A maioria dos casos de DII são diagnósticados em pacientes adolescentes ou 

adultos jovens, tendo a cada ano um crescimento bastante significativo 

(BENCHIMOL, et al., 2009; ERIC et al., 2014). Contudo espera-se que nos próximos 
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anos a prevalência da DII tenha um aumento constante, sendo este um fator 

importante na quantificação dos custos dos pacientes com DII. Nos Estados Unidos 

estima-se que mais de 1 milhão de pessoas sejam portadoras de DII e que o custo 

médio esteja em torno de US$ 6 bilhões em 2004 (KAPPELMAN et al., 2009. 2013). 

No Canadá estima-se que mais de duzentas mil pessoas sejam portadoras de DII, 

alcançando gastos de US$ 1,2 bilhões em custos anuais de cuidados a saúde. Na 

Europa, em 2013 a quantidade de portadores estava em torno de 2,5 - 3,0 milhões 

de pacientes e os custos de cuidados de saúde direta são estimados em €4,6 - 5,6 

bilhões anualmente (BURISCH et al., 2013).  

A incidência de DII é menor nos países em desenvolvimento localizados na 

Ásia, América do Sul e do Oriente Médio, porém ao longo das últimas décadas, 

alguns dos países recém-industrializados desses continentes têm registrado um 

crescimento considerável da DII (PARK et al., 2014; NG, 2015; VICTORIA,  2009). 

Estudos demonstram que a quantidade de casos em países como, a China e a Índia, 

que possuem grandes populações em áreas de grande urbanização, pode 

ultrapassar a quantidade de casos de DII em países do ocidente (MOLODECKY et 

al., 2012). Abaixo segue figura demonstrando a prevalência da DII no globo para o 

ano de 2015. 

 

Figura 1 – A prevalência mundial da Doença Inflamatória Intestinal em 2015. 
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Fonte: Dados extraídos do trabalho de Molodecky (MOLODECKY et al., 2012) figura adaptada do 
trabalho de Kaplan e colaboradores (KAPLAN, 2014).  
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No Brasil, não existem estudos avaliando a incidência da DII em todo o país 

nem por regiões. Estudo relizado no centro-oeste em São Paulo demonstrou que  a 

incidência de DII foi de 1,0 por 100.000 entre os anos de 1986 e 1990, no entanto de 

2001 a 2005 as incidências de RCU e de DC aumentaram para 3,5 e 4,5 por 

100.000 respectivamente (VICTORIA et al., 2009). Além disso, o número de 

hospitalizações tem aumentado ao longo dos últimos anos (VICTORIA et al., 2009; 

SOUZA, 2002).  

De acordo com uma revisão sistemática envolvendo 200 estudos 

populacionais avaliando a incidência de DII mundial, a mesma foi caracterizada 

como uma doença de proporções globais (MOLODECKY et al., 2012).  No entanto 

muitos países não têm dados publicados sobre incidência ou prevalência desta 

doença, o que dificulta a análise do seu real impacto na saúde pública. 

 

1.1.2 Aspectos Fisiopatológicos da Doença Inflamatória Intestinal 

 

A RCU e a DC são as duas formas clínicas mais presentes e estudadas da 

doença inflamatória intestinal. Apesar das características compartilhadas, essas 

formas podem apresentar diferenças na predisposição genética, fatores de risco e 

características clínicas, endoscópicas e histológicas. A causa precisa da DII não é 

conhecida, entretanto, indivíduos geneticamente suscetíveis parecem possuir uma 

microbiota intestinal com resposta imune desregulada, o que resulta em inflamação 

intestinal (ABRAHAM; CHO, 2009). 

Estudos sugerem que a DII têm origem multifatorial, envolvendo a interação 

de fatores genéticos, imunológicos e ambientais (ZHANG; YONG, 2014). Acredita-se 

também que a DII ocorra devido a uma predisposição genética de indivíduos que 

apresentam uma resposta imune a microrganismos intestinais influenciados por 

fatores ambientais, como alimentos, drogas, toxinas e condições de higiene da 

população infantil (XAVIER; PODOLSKY, 2007). 

A RCU é uma doença de caráter não transmural restrita ao cólon e que 

dependendo da extensão anatômica das lesões os pacientes podem ser 

classificados como: proctite, retocolite do lado esquerdo (envolvendo o cólon 

sigmóide com ou sem envolvimento do cólon descendente), ou pancolite, alguns 

pacientes também desenvolvem inflamação ileal, o que ocasionalmente dificulta a 

diferenciação. Os pacientes geralmente apresentam diarréia sanguinolenta 
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(frequentemente noturna e pós-prandial), com presença de pus, muco ou ambos e 

ainda cólicas abdominais durante os movimentos peristálticos (BAUMGART; 

SANDBORN, 2007). 

Já a DC é uma doença recidivante na qual os pacientes frequentemente 

apresentam dor abdominal, febre e sinais clínicos de obstrução intestinal ou diarréia 

com sangue ou muco, ou ambos (BAUMGART; SANDBORN, 2012). Os aspectos do 

epitélio intestinal estão demonstrados abaixo na figura 2. 

 

Figura 2 – Imagens adquiridas por meio de colonoscopia demonstrando o aspecto 

morfológico das lesões na Retocolite ulcerativa e na Doença de Crohn. 

 

Fonte: Adaptado de Baumgart e Sandborn 2007 (BAUMGART; SANDBORN, 2007).  

 

A inflamação na RCU é particularmente restrita à mucosa, os sintomas 

iniciam no reto e geralmente se estendem aproximadamente de maneira contínua ao 

longo de todo o cólon. Entretanto, alguns pacientes com proctite ou retocolite do 

lado esquerdo podem ter inflamação cecal. A distribuição da doença é estratificada 

pela extensão da proctite à retocolite do lado esquerdo ou retocolite extensa 

(pancolite) (SILVERBERG; SATSANGI; AHMAD, 2005). 

A barreira epitelial intestinal é coberta por uma camada mucinosa, sendo esta 

a primeira linha de defesa do sistema imunológico, pois fornece a separação física 

entre o hospedeiro e os microrganismos da luz intestinal, além disso, sintetiza 

peptídeos antimicrobianos. Na RCU, ocorre uma redução na síntese do subtipo-2 da 

mucina (VAN KLINKEN et al., 1999).  

Cólon transverso de paciente 
em remissão. Típicas 

mudanças após a inflamação 
(perda do padrão vascular). 

Retocolite 
ulcerativa 

Doença de Crohn 

Cólon descendente: Pancolite com 
superfície irregular devido a extensas 
ulcerações, hemorragia espontânea e 

pseudopólipos. 

Íleo terminal: Friabilidade da 
mucosa com eritema, perda do 

padrão de ramificação 
vascular e hiperplasia linfoide. 

Cólon sigmoide: Ulcerações lineares e 
serpiginosas e padrão inflamatório em 

forma de “pedras de calcamento”. 
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O epitélio intestinal contribui para a defesa do hospedeiro produzindo 

peptídeos antimicrobianos (ex.: defensinas), limitando assim a invasão bacteriana. 

Os danos à barreira epitelial levam a uma maior permeabilidade, devido à uma má 

regulação das “tight junctions”, com isso a perda da função de barreira permite maior 

absorção de antígenos luminais. Estudos demonstraram que a expressão de beta-

defensinas humanas está aumentada em amostras de cólon de pacientes com colite 

ulcerativa, no entanto, não está claro se esse aumento na produção de defensina é 

induzido em resposta a microrganismos ou citocinas inflamatórias (RAHMAN et al., 

2007). 

 

1.1.3 Sinais clínicos e sintomas na DII 

Os sintomas na RCU variam desde diarréia, dor abdominal, sangramento 

retal, tenesmo, febre até manifestações extraintestinais (ORDÁS et al., 2012).  

A localização é o principal critério de classificação da DII, em 1975, Farmer e 

colaboradores publicaram a primeira classificação de doença de Crohn. Ao passar 

dos anos novos fatores, como idade, comportamento, extensão e severida, foram 

integrados a dinâmica da doença, servindo para diagnóstico e tratamento. Durante o 

Congresso Mundial de Gastroenterologia em Montreal, em 2005, um novo sistema 

foi apresentado, sendo nomeada classificação de Montreal, que não substituía 

parâmetros criados anteriormente, porém ocorreram modificações em cada um 

deles. Além disso, ocorreu uma subclassificação para os casos de RCU envolvendo 

extensão e grau de atividade clínica. 

A classificação de Montreal classifica a RCU de acordo com sua localização 

em: proctite ulcerativa, retocolite ulcerativa do lado esquerdo e retocolite ulcerativa 

extensa, dependendo da extensão do acometimento da doença, de acordo com a 

tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação de Montreal para localização da RCU 

Extensão Anatomia 

E1- Proctite ulcerativa 
Acometimento limitado ao reto (extensão da inflamação 
até a porção distal da junção reto sigmóide) 

  

E2- RCU lado esquerdo 
O acometimento da inflamação se estende até a flexura 
esplênica 

  
E3- RCU extensa O acometimento se estende além da flexura esplênica 
Fonte: Adaptado de SATSANGI et al., 2006. 
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O grau de severidade da doença pode ser avaliado em: remissão clínica, retocolite 

ulcerativa leve, moderada ou intensa, de acordo com a tabela 2. 

 

Tabela 2 – Classificação de Montreal para grau de atividade de RCU 

Severidade Definição 
S0- Remissão clínica Assintomático 

S1- RCU leve 
Quatro ou menos evacuações/dia (com ou sem sangue), 
ausência de comprometimento sistêmico e provas de 
atividade inflamatória normais 

  

S2- RCU moderada 
Mais de quatro evacuações/dia, mas com mínimos sinais 
de toxicidade sistêmica 

  

S3- RCU intensa 
Mais de seis evacuações com sangue/dia, frequência 
cardíaca > 90bpm, temperatura corporal  ≥ 37,5ºC, 
hemoglobina < 10,5g/100mL, VHS ≥ 30mm/h 

Fonte: Adaptado de SATSANGI et al., 2006. 

 

Os sintomas na DC são mais heterogêneos e inclui dor abdominal, diarréia 

noturna, perda de peso e cólicas. A mesma pode ser classificada de acordo com a 

sua localização em; ileal, colônica, íleo-colônica. Por ser a DC uma doença 

transmural, a parede intestinal se encontra espessada, com comprometimento da 

mucosa, submucosa, muscular própria, serosa e gordura mesentérica. Esse 

comprometimento transmural explica os diferentes fenótipos dos pacientes: não 

estenosante, não penetrante; estenosante; penetrante e doença perineal, (tabela 2), 

cada um com manifestações clínicas diferentes. (BAUMGART; SANDBORN, 2012) 

(SATSANGI et al., 2006). 

Embora a localização anatômica da doença de Crohn seja bastante estável, o 

comportamento da doença varia durante o seu curso clínico. A mudança mais 

proeminente é evolução para fenótipos mais graves como o fistulante (27%) ou o 

penetrante (29%) (LOUIS et al., 2001). Após o primeiro ano do diagnóstico, 10-30% 

dos pacientes apresentam uma exacerbação na doença, 15-25% têm uma baixa 

atividade e entre 55-65% evoluem para remissão. 

Em torno de 13-20% dos pacientes com doença de Crohn têm um curso ativo 

crônico da doença, 67-73% têm um curso intermitente e 10-13% permanecem em 

remissão por vários anos (LOFTUS et al., 2002) (MUNKHOLM et al., 1995). 
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Segundo Cosnes e  colaboradores (2002), após 20 anos, muitos pacientes 

precisarão de cirurgia (COSNES et al., 2002), porém, atualmente com a evolução da 

indústria farmacêutica no ramo de fármacos imunobiológicos, o índice de cirurgia 

entre os pacientes com DC reduziu consideravelmente, consequentemente houve 

uma melhora na taxa de qualidade de vida (VAN OVERSTRAETEN; WOLTHUIS; 

D’HOORE, 2012). A tabela 3 apresenta a classificação da DC. 

 

Tabela 3 – Classificação de Montreal para Doença de Crohn  

 Classificação 

Idade do diagnóstico 

A1- Abaixo de 16 anos 
A2- Entre 17 à 40 anos 
A3- Acima de 40 anos 

Localização 

L1- Ileal 
L2- Colônica 
L3- Ileocolônica 
L4- TGI superior isolado 
 

Comportamento 

B1- Não estenosante, não penetrante 
B2- Estenosante 
B3- Penetrante 
P- Doença perineal 

Fonte: Adaptado de SATSANGI et al., 2006. 

 

1.1.4 Aspectos genéticos na DII 

 

  Estudos genéticos demonstram que existem cerca de 163 loci� de genes 

identificados na susceptibilidade à doença de Crohn e a Retocolite ulcerativa como o 

NOD2 gene de domínio de oligomerização do nucleotídeo), IL23R (gene do receptor 

da interleucina 23), MHC (genes do complexo principal de histocompatibilidade) e 

ATG16L1 (gene da autofagia 16 tipo-1) (JOSTINS et al., 2012).  

Apesar dos estudos demonstrarem o componente genético, o risco de 

hereditariedade é baixo, dado que a maioria dos pacientes com DII não reporta 

história familiar e os estudos envolvendo gêmeos não demonstrou alta concordância 

(KHOR; GARDET; XAVIER, 2011). Além disso, o risco genético não explica as 

variações na incidência ao longo do século passado  (MOLODECKY et al., 2012).  

Os genes de susceptibilidade mais associados à doença de Crohn (NOD2 e 

ATG16L1) foram detectados principalmente em indivíduos brancos de descendência 

europeia (KNIGHTS; LASSEN; XAVIER, 2013). Já nas populações asiáticas, as 
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mutações no gene NOD2 são diferentes das observadas em populações brancas e o 

gene ATG16L1 não está associado ao Crohn (NG et al., 2012).  

Assim, diferentes tipos de interações entre o genótipo e o ambiente em 

indivíduos com DII nos países ocidentais e recém-industrializados podem se 

manifestar com diferentes fenótipos de doença de Crohn e Retocolite ulcerativa 

(KAPLAN, 2014). 

 

1.1.5 Diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal 

 

As formas clínicas da DII (DC e RCU) apresentam alguns aspectos clínico-

epidemiológicos em comum, porém em média 10% dos doentes com colite crônica 

ficam sem diagnóstico definitivo, classificando-os como portadores de colite 

indeterminadas (HADDAD, 2005). O comprometimento específico do cólon dificulta 

um diagnóstico preciso para diferenciar qual DII exatamente acomete o paciente, 

sendo necessárias reavaliações diagnósticas ao longo do tempo.  

O diagnóstico da DII requer um exame físico completo e a revisão da história 

do paciente, além disso, exames de sangue, endoscopia, biópsia e outros exames 

de imagem, que ajudem a excluir outras causas e a confirmar o diagnóstico. Sendo 

a colonoscopia com biópsias o método confirmatório e diferencial (STANGE et al., 

2006) (TRAVIS et al., 2006). 

Quando é realizado o exame físico, é necessário questionar ao paciente 

sobre o início dos sintomas, viagens recentes, intolerância alimentares, medicações 

em uso, história familiar, história de cirurgia como apendicectomia, fissuras, fistulas e 

abscessos perianais, e ainda observar alguns sintomas de manifestações extras 

intestinais (HADDAD, 2005). 

Para a investigação laboratorial são frequentemente necessários exames 

como: hemograma completo, contagem de leucócitos, dosagem de albumina, 

velocidade de hemossedimentação (VHS), proteína C reativa. Além de dois 

marcadores sorológicos, que apesar de não serem totalmente específicos podem 

ajudar no momento do diagnóstico, como o anticorpo citoplasmático perinuclear anti-

neutrófilo (p-ANCA) e o anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA); onde o p-

ANCA está associado em média em 60-80% dos pacientes com Retocolite e o 

ASCA apresenta relação com a doença de Crohn em cerca de 60-70% dos 

pacientes (HADDAD, 2005) (QUINTON, et al., 1998). 
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A necessidade de fazer o exame de endoscopia digestiva alta se dá tanto 

para fins de diagnóstico, diferenciando a DC da RCU, quanto para o tratamento da 

DII, sendo importante para acompanhar a resposta do paciente ao tratamento 

(LEIGHTON et al., 2006). 

1.2 Helicobacter pylori 

 

1.2.1 Considerações Históricas sobre o Helicobacter pylori  

 

Os primeiros registros do H. pylori observaram a presença incidental de 

organismos espiralados no estômago de cães (BIZZOZERO, 1893), ratos e gatos 

(SALOMON, 1896). Também existem relatos do início de século passado da 

presença de organismos semelhantes no suco gástrico de pacientes com carcinoma 

ulcerado do estômago (KREINITZ, 1906).  

Diversos relatos evidenciaram a presença desses microrganismos nos 

estômagos de portadores de doença ulcerosa benigna (ROSENOW; SANFORD, 

1915; APPELMANS; VASSILIADIS, 1932; FREEDBURG; BARRON, 1940).       

Na década de 80, dois cientistas, Robin Warren e Barry Marshall, isolaram 

pela primeira vez a bactéria H. pylori na mucosa gástrica de um paciente com 

gastrite crônica, fazendo que muitos princípios básicos no ramo da 

Gastroenterologia fossem alterados (MARSHALL, 1983). 

No ano de 1983, os mesmos dois cientistas, Warren e Marshall, publicaram 

sobre a resposta imune humana contra o H. pylori, onde relataram as características 

microbiológicas da bactéria, dando ênfase a sua semelhança as espécies do 

Campylobacter (MARSHALL, 1983). Ainda no ano de 1983, Marshall encontrou 

colônias de microrganismo semelhantes ao Campylobacter em culturas de biópsia 

gástrica incubadas por cinco dias, tempo maior do que as tentativas anteriores de 

cultivo (três dias) (MARSHALL; WARREN, 1983; KONTUREK, 2003; LOPES et al., 

2014). 

Marshall et al., em 1985, descreveu a infecção após ter ingerido 

voluntariamente uma suspensão do H. pylori, contendo 109 organismos, promovendo 

os sintomas gástricos da infecção, em seguida tratou com antibiótico e sais bismuto 

(MARSHALL; WARREN, 1984; LOPES et al., 2014). Morris e Nicholson, em 1987, 

publicaram um segundo relato de ingestão voluntária com sucesso, com dose de 
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3x105 organismos. Essa é a dose mínima relatada até hoje em adultos (MARSHALL 

et al., 1985; MORRIS; NICHOLSON, 1987)  

O nome Campylobacter pyloridis foi o primeiro a ser dado a bactéria recém-

descoberta, sendo posteriormente corrigido para Campylobacter pylori. Após vários 

estudos taxonômicos e por suas características bioquímicas e genéticas diferirem do 

gênero Campylobacter no ano de 1989, o nome foi atualizado para Helicobacter 

pylori que etimologicamente significa: helix = espiral, bacter = bastonete e pylorus = 

parte inferior do estômago. (MARSHALL; GOODWIN, 1987; GOODWIN, 1989; 

KONTUREK, 2003; LOPES et al., 2014). Em reconhecimento ao trabalho de 

Marshall e Warren, foi atribuído no ano de 2005, o prêmio Nobel de Medicina e 

Fisiologia (LOPES et al., 2014). 

 

1.2.2 Considerações gerais sobre H. pylori 

 

O Helicobacter pylori é um bastonete gram-negativo e espiralado 

(MARSHALL; WARREN, 1984) apresentando comprimento de 2,5 a 5,0 µm e largura 

de 0,5 a 1,0 µm e que se desenvolve em meio ácido, (GOODWIN; ARMSTRONG, 

1990). A bactéria possui afinidade pelas células da mucosa do estômago humano e 

não provoca sintomas na maior parte dos indivíduos infectados.  

A contaminação pelo H. pylori ocorre geralmente durante a infância (YÜCEL; 

SAYAN, 2009) e está bastante associada com precárias condições de saneamento 

básico tendo elevadas prevalências em países em desenvolvimento como Índia, 

China e Brasil (LEHOURS; YILMAZ, 2007; CALVET et al., 2013). 

O mecanismo de transmissão da H. pylori ainda não está totalmente 

elucidado, porém a hipótese mais aceita é por meio da via oral-oral e fecal-oral (BUI 

et al., 2016) ou ainda por meio de aparelho endoscópico (HIDEKI et al., 1995). A 

bactéria ainda tem sido encontrada na saliva, placa dentária e fezes, demonstrando 

que as cavidades orais e fecais estão possivelmente envolvidas na transmissão da 

bactéria, além disso, sua presença no suco gástrico indica a possibilidade de 

transmissão oral-oral (MOMTAZ et al., 2012). 
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1.2.3 Epidemiologia da Infecção pelo H. pylori 

 

A infecção pelo H. pylori ocorre em todo o mundo, porém a prevalência varia 

entre regiões geográficas, variando entre países e entre regiões de um mesmo país 

(PORTAL-CELHAY et al. 2006). Nos países desenvolvidos a prevalência de infecção 

pelo H. pylori está em torno de 50% da população e nos países em desenvolvimento 

80% (WANG et al., 2003; PEREZ-TRALLERO et al., 2004; PORTAL-CELHAY et al. 

2006).  

Essa prevalência pode variar ainda de acordo com a etnia, gênero, idade, 

condição socioeconômica, nível de escolaridade, profissão, grau de exposição ao 

agente etiológico, hábitos alimentares e fatores ambientais aos quais os indivíduos 

estão expostos (BARBOSA; SCHINONNI, 2011; BLASER; BERG, 2001). 

Na Europa a prevalência de H. pylori tende a ser inferior nos países do Norte 

em relação aos do Sul e Leste. A Ásia concentra uma das maiores taxas de infecção 

pelo H. pylori, podendo variar de 54% a 76% (LIM et al., 2013; DORJI et al., 2014), 

países como a China possuem uma prevalência de infecção para o H. pylori 

variando de 41,5% a 72,3% e pode variar com a população estudada e com a área 

geográfica do país (XIE; LU, 2015). 

Os países da América do Sul também apresentam taxas elevadas de 

infecção. Estudo recente demonstrou a prevalência de H. pylori, por meio de teste 

respiratório, em países como o Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras, México e 

Nicarágua, onde os autores encontraram uma prevalência de 79,4% de positividade 

para a H. pylori (PORRAS et al., 2013). No Nordeste do Brasil, estudos realizados 

pelo presente grupo de pesquisa demonstraram prevalência de 56% em crianças por 

meio do teste respiratório utilizando uréia marcada  com o C13 (RODRIGUES et al., 

2004); já em outro estudo, foi observado uma prevalência de 80% em adultos 

residentes em comunidade urbana em Fortaleza (RODRIGUES et al., 2005). 

 

1.2.4 Diagnóstico do Helicobacter pylori 

 

Existem diversos métodos para o diagnóstico da H. pylori esses testes estão 

divididos entre invasivos e não invasivos e em sua maioria são testes eficientes. 

Para a realização dos testes invasivos é necessária uma endoscopia digestiva alta 

(EDA) para a retirada de biópsia onde a partir dela serão realizado as análises 
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como: o teste rápido da urease, a cultura microbiológica em placa, o exame 

histopatológico e a biologia molecular. Para a realização dos testes não invasivos, 

não há necessidade da realização da EDA, esses incluem: os testes sorológicos, 

pesquisa de antígenos nas fezes, teste respiratório com ureia marcada com isótopos 

de carbono (C13 e C14) (CUTLER; PRASAD; SANTOGADE, 1998) e o enteroteste 

(Perez-Trallero et al. 1995). As melhorias recentes mais importantes no diagnóstico 

incluem avanços na endoscopia e o desenvolvimento de testes moleculares 

(MENTIS; LEHOURS; MEGRAUD, 2015).  

 

1.2.4.1 Testes não invasivos 

 

Dentre os métodos não invasivos destacam-se os métodos sorológicos ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) e o Western Blot, que se baseiam na 

presença de anticorpos anti-H. pylori (IgG), em amostras de soro de indivíduos 

infectados pela bactéria (VINETTE et al., 2004). 

Para a detecção de antígenos no soro Lee et al. (2015) demonstraram uma 

alta precisão comparando kits de imunoensaio comercialmente disponíveis Vidas®, 

Chorus® e Genedia®, mostrando a sensibilidade de 89,7%, 85,5%, 75,4% e 

especificidades de 100%, 100% e 80,7%, respectivamente (LEE; MOON; HUR, 

2015). 

Já estudando o teste respiratório Ferwana et al. demonstraram por meio de 

metanálise avaliando dois tipos de teste respiratório na qual 14 estudos envolvendo 

uréia marcada com C13, e 9 estudos uréia marcada com C14 em pacientes adultos 

com sintomas dispépticos apresentou sensibilidade e a especificidade de 96% e 

93%, respectivamente possuindo uma alta precisão diagnóstica (FERWANA et al., 

2015). 

Outro teste muito acurado e minimamente invasivo é o Enteroteste que 

consiste na extração do suco gástrico e posterior reação de PCR (Reação em 

Cadeia de Polimerase) desse material, sem a necessidade de endoscopia digestiva 

alta. Em um trabalho prévio realizado pelo presente grupo utilizando esse método 

foram demonstrados elevados sensibilidade e especificidade com 93,0% e 100% 

respectivamente (GONCALVES et al., 2013). 

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

H. pylori é a pesquisa de antígenos fecais da H. pylori (HpSA), essa técnica baseia-
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se em um imunoensaio enzimático para o diagnóstico da infecção ativa e do 

acompanhamento terapêutico de erradicação. As amostras podem ser armazenadas 

durante 24 h em temperatura ambiente ou até 72 h a 4ºC (GARZA-GONZÁLEZ et 

al., 2014). 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, 

apontando o resultado em torno de uma hora e não requer equipamentos 

sofisticados, permitindo ainda estocagem do material para futuras pesquisas 

(VAIRA; MALFERTHEINER; MERGRAUD, 2000). Em recente metanálise 

envolvendo 45 estudos, avaliando a sensibilidade e especificidade dos antígenos 

fecais do H. pylori em crianças, os autores encontraram percentuais de 92,1% e 

94,1% respectivamente (ZHOU et al., 2014).    

 

1.2.4.2 Testes invasivos 

 

O exame endoscópico é uma boa ferramenta de obtenção de fragmentos da 

mucosa gástrica para realização de testes que identificam H. pylori como o teste da 

urease, o exame histopatológico, a cultura e ainda as reações de biologia molecular. 

Porém com a vasta distribuição do H. pylori no estômago, todos os testes baseados 

em biópsias podem apresentar falhas no diagnóstico. Para minimizar este risco, 

diversas amostras do corpo e antro devem ser pesquisadas (VAN ZWET et al., 

1996). 

O teste da urease é um método, que fornece resultado em algumas horas e 

consiste em colocar um fragmento de biópsia em tubo contendo um meio com uréia. 

O teste baseia-se na capacidade da bactéria sintetizar a enzima urease que, 

converte a uréia, em amônia e bicarbonato. A amônia torna o pH do meio alcalino 

provocando a mudança na cor de amarelo para avermelhado, indicando resultado 

positivo (MARSHALL et al., 1987). 

A realização de biópsia da mucosa gástrica também possibilita a detecção da 

infecção pelo H. pylori por meio de análises histopatológicas em esfregaços e cortes 

em lâminas. São utilizadas diversas técnicas de coloração para detecção do H. 

pylori: Gram, Hematoxilina, Eosina e outros, como também a coloração pela prata 

(Warthin Starry). Em estudo recente os autores demonstraram que a coloração com 

azul de toluidina modificada para detecção de H. pylori nas biópsias gástricas 
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mostrou uma sensibilidade significativamente melhor em relação ao método 

Hematoxilina-Eosina (H&E) (SAKONLAYA; APISARNTHANARAK; YAMADA, 2014). 

A cultura bacteriana é outro método considerado bastante específico para 

diagnosticar a H. pylori, assim como, permite avaliar a sensibilidade da bactéria a 

alguns agentes antimicrobianos usados no tratamento (VAN ZWET et al., 1996).  

Dentre os métodos moleculares destaca-se a PCR uma técnica que identifica 

sequências específicas de genes presentes no genoma da bactéria, por meio da 

utilização de oligonucleotídeos sintéticos, que agem auxiliando na replicação 

enzimática das sequências de DNA definidas (CLAYTON et al., 1992). Esse método 

apresenta elevada sensibilidade e especificidade, podendo ser realizado diretamente 

das biópsias gástrica ou duodenal, do suco gástrico, da placa dentária, da saliva, da 

cultura e até mesmo das fezes. É muito utilizada em estudos epidemiológicos, 

devido sua alta sensibilidade (LEHOURS et al., 2003).  

Os desenvolvimentos dos métodos diagnósticos atuais permitem ter um 

diagnóstico mais preciso da infecção por H. pylori, o que, por sua vez, melhora o 

manejo das doenças associadas à bactéria. A escolha do teste para detecção da 

infecção depende da prevalência e das cepas em áreas endêmicas, acessibilidade, 

vantagens e desvantagens de cada método, bem como diferentes circunstâncias 

clínicas de cada paciente. A combinação dos resultados de dois ou mais testes pode 

ser uma estratégia razoável na prática clínica de rotina para alcançar o resultado 

mais confiável (WANG et al., 2015). 

 

1.2.5 Mecanismos de patogenicidade do H. pylori 

 

O H. pylori produz diferentes quadros clínicos no estômago e no duodeno dos 

pacientes, sabe-se que fatores associados à bactéria (tipo de cepa), ao hospedeiro 

(predisposição genética) e ao meio ambiente (idade da aquisição da infecção) 

contribuem para determinar as diversas evoluções clínicas (SUERBAUM; 

MICHETTI, 2002). 

A bactéria possui 15% do seu teor protéico constituído por urease 

citoplasmática pré-formada, que participa da colonização gástrica permitindo a sua 

sobrevivência a um meio ácido. Quando o Potencial Hidrogeniônico (pH) externo é 

inferior a 6,5, um canal específico abre na membrana citoplasmática bacteriana, 

permitindo a entrada de uréia. A uréia é hidrolisada em amônia e CO2, a amônia 
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neutraliza o periplasma, permitindo a manutenção do potencial da membrana 

citoplasmática bacteriana, formando uma barreira ao redor da bactéria, servindo de 

proteção da acidez gástrica e assim possibilitando a sua sobrevivência (WEEKS et 

al., 2000). 

A presença do H. pylori além de estimular a imunidade inata, estimula 

fortemente às respostas imunes humoral e mediada por células. No entanto, as 

respostas humorais não estão envolvidas na proteção; em contraste com as 

respostas mediadas por células que atuam na eliminação da bactéria e na 

patogênese em modelos animais e em seres humanos (EATON; MEFFORD; 

THEVENOT, 2001). 

Há proteínas bacterianas que 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; MOBLEY, 2001). 

 

1.2.5.1 Gene cag A e cag E 

 

Além dos mecanismos imunológicos, estudos evidenciam que a diversidade 

genotípica do H. pylori pode� interferir no processo inflamatório envolvido, com 

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

resposta inflamatória e diferentes desfechos patológicos (FOX; WANG, 2002). 

Cepas de H. pylori que apresentam genes pertencentes à ilha de patogenicidade 

cag (cag-PAI), induzem resposta inflamatória mais grave, aumentando o risco de 

desenvolvimento de úlcera péptica e câncer gástrico (ISRAEL; PEEK, 2001). 

(RAMIS et al., 2013). 

Os genes cagA e cag E identificados no H. pylori estão localizados na ilha 

cag-PAI são considerados marcadores de cag-PAI (SOZZI et al., 2005; SU et al., 

2003 ; TOMASINI et al., 2003). 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 e cag E positivas tendem a ser mais virulentas e induzem níveis mais altos de 

expressão de citocinas, como IL-1 e IL-8 (BLASER; BERG, 2001) (SU et al., 2003 ; 

TOMASINI et al., 2003).   
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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 causa a fosforilação de tirosina, através de uma das 

enzimas da família quinase (MURATA-KAMIYA, 2011). Essa fosforilação ocorre nos 

sítios EPIYA da proteína e ocasionam modificações dos sistemas de transdução de 

sinais, provocando uma série de efeitos intracelulares, incluindo indução de 

mediadores inflamatórios, rearranjos no citoesqueleto e indução de proteínas 

proliferativas e ontogênicas (HATAKEYAMA, 2004). 

Estudos sugerem que o gene cagA seja altamente associado com a 

patogenicidade das cepas de H. pylori. Há relatos que a inflamação gástrica 

depende do gene cagA,�  sendo sugerido que sua patogenicidade chega a ativar a 

proliferação celular levando a alterações morfológicas (ASAHI et al., 2000). A 

proteína CagA induz a fosforilação de resíduos de tirosina, através de uma 

sequência modificada de cinco aminoácidos (Glu-Pro-Ile-Tyr-Ala), conhecida como 

EPIYA, a proteína fosforilada, ativa um sistema de enzimas fosfatase SHP-2, 

causando, alterações morfológicas nas células hospedeiras, gerando displasia, 

metaplasia e o câncer gástrico (HIGASHI et al., 2002; SCHNEIDER et al., 2009). 

As cepas bacterianas que têm o gene cagA estão associadas a uma maior 

capacidade de causar úlcera péptica. A proteína CagA é fosforilada em resíduos 

específicos de tirosina por uma tirosina cinase associada à membrana das células 

do hospedeiro (ARGENT et al., 2004). 

Os sítios do EPIYA variam de 1 a 6  modificadores de fosforilação de tirosina 

EPIYA e variam em sua estrutura entre as populações dos países ocidentais e os 

orientais (ARGENT et al., 2004). Essas variações no sítio EPIYA variam 

substancialmente em número e tipos de acordo com a região geográfica (CHOI et 

al., 2007). 

Nos países ocidentais, ocorrem os segmentos de aminoácidos A, B e C dos 

modificadores EPIYA do H. pylori. Já nos países orientais, especialmente os do leste 

asiático, os segmentos EPIYA encontrados são A, B e D e não há evidências da 

presença do resíduo C (HATAKEYAMA et al., 2005). 

Alguns estudos observando a proteína CagA, afirmam que o número de 

modificadores EPIYA presentes em cada cepa depende da associação da 

intensidade da fosforilação da proteína CagA com o alongamento celular e com a 
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indução de processos inflamatórios. Sabendo que a associação do número de sítios 

de fosforilação com maior poder patogênico das cepas de H. pylori é evidenciada 

naquelas que apresentam acima de três sítios modificadores de fosforilação. 

(BARTCHEWSKY  et al., 2009; SGHNEIDER et al., 2009). 

Há evidências que a proteína CagA com 3 ou mais sítios EPIYA têm um 

potencial de fosforilação e indução de rearranjo celular maior que as proteínas com 

2 sítios ou menos. Muitos estudos comprovam que existe uma grande variedade de 

genótipos das cepas cagA-positivas de H. pylori, o que gera uma variação na 

prevalência dessas cepas e, consequentemente surgem muitas doenças gástricas 

importantes associadas a esse genótipo, como gastrite crônica, úlcera péptica e 

câncer gástrico (QUEIROZ et al., 1998, 2000;  GATTI et al., 2006). 

 

1.2.5.2 Gene vacA 

 

O estudo do genoma da bactéria tem descoberto vários genes associados à 

virulência, como o gene que codificam a citotoxina vacuolizante (VacA) (COVER et 

al., 1994) e o gene que codifica a citotoxina vacuolizada associada ao gene A (cagA) 

(ODENBREIT, 2000) estão presentes em uma grande quantidade de cepas de H. 

pylori sendo considerados fatores importantes de virulência da bactéria. Em torno de 

50 a 60% dos tipos de H. pylori produzem a citotoxina vacuolizante VacA (MÜLLER 

et al., 2002). 

O gene vacA e seus alelos (s1, s2, m1, m2) codificam uma proteína 

homônima (Vac A) que é secretada da bactéria pelo sistema de T4SS. Essa toxina 

pode induzir múltiplas atividades celulares, incluindo vacuolização da célula, 

formação de canais na membrana, interrupção das funções endossomais e 

lisossomais, apoptose e imunomodulação (LIMA; RABENHORST, 2009). Outros 

autores demonstram que quando a citotoxina vacuolizante (VacA) se liga a célula 

hospedeira ela ainda é capaz de induzir a autofagia da célula, no entanto, estudos 

demonstram que a atuação persistente de VacA induz a formação de 

autofagossomos com acentuada atividade e com secreção de material potencial 

genotóxico (RAJU et al., 2012). 

A citotoxina pode ainda ativar a cascata de apoptose, favorecendo a ativação 

do fator pró apoptótico bcl2 associado à proteína X (Bax), levando a célula epitelial à 

apoptose (GALMICHE et al., 2000; YAHIRO et al., 2012). Já quando ela induz a 
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vacuolização das células epiteliais gástricas, ocorre o acúmulo de muitas vesículas 

intracelulares que possuem características de grandes endossomos e pequenos 

lisossomos, suprimindo a proliferação e migração epitelial e induzindo danos ao 

citoesqueleto (TEE et al., 1995; PAI et al., 1999).  

Já houve relatos de autores que estudaram a forte associação entre a 

combinação do mosaico de alelos do gene vacA e a funcionalidade da citotoxina 

sintetizada a partir dessa combinação. A estrutura entre os alelos vacA varia 

particularmente em duas regiões, na região N-terminal (s1a, s1b e s2) e perto da 

região do meio (m1 e m2), que descreve as diferenças na produção da citotoxina ou 

na atividade vacuolizante.  

Tem sido relatado que o final da estrutura do gene vacA é um mosaico que 

contém toda sua combinação de sinal sequência e tipos de região média, incluindo o 

raro alelo s2/m1. Diversas famílias de alelos de vacA estão presentes no H. pylori e 

seus produtos estão associados com a presença ou ausência de atividade 

vacualizante in vitro. Os alelos do gene vacA têm sido associados com aumento de 

úlceras pépticas, e principalmente o alelo s1/m1  têm relevância clínica estando 

associado com maior destruição do epitélio gástrico e úlcera duodenal (YAMAOKA 

et al., 1999).  

O alelo s1 atua como principal marcador de virulência entre os alelos do gene 

vacA e a associação com o alelo m1, representa a síntese de uma citotoxina com 

maior capacidade vacuolizante. Assim, a combinação genotípica vacA s1m1 está 

correlacionada com o desenvolvimento das principais afecções gástricas. Em 

contrapartida, a combinação alélica que expressa menor poder gerador de virulência 

é s2m2 (ATHERTON et al., 1995; ATHERTON et al., 1997).  

Atualmente a bactéria está classificada como carcinógeno do tipo I para 

câncer de estômago pela International Agency for Research on Cancer, após vários 

indícios que apontavam para um possível papel da bactéria na gênese do 

adenocarcinoma gástrico. (IARC, 1994; BLASER; CRABTREE, 1996; KUIPERS, 

1998; ATHERTON; BLASER, 2009). 

A presença da H. pylori no estômago desencadeia uma resposta imunológica 

nas células gástricas que com o passar dos anos pode levar a uma infecção crônica 

ativa, ocasionando danos em longo prazo (MICHEL et al., 2014). Apesar de em 

grande parte dos indivíduos infectados serem assintomáticos, de 10 a 20% irá 
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desenvolver úlcera péptica e 1% evoluirá para câncer gástrico (ERNST; PEURA; 

CROWE, 2006). 

Estudos indicam que quando há infecção pelo H. pylori há um aumento no 

nível de gastrina plasmática, 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, quando o microrganismo é erradicado esses parâmetros 

retornam ao normal (CRABTREE et al., 1991; YAMAOKA et al., 2004). 

1.3 Helicobacter pylori e Doença Inflamatória Intestinal 
 

Vários trabalhos investigaram a correlação da H. pylori em pacientes com DII 

(XIANG, et al., 2011; GARZA-GONZÁLEZ et al., 2010), no entanto os dados podem 

apresentar uma variação na prevalência da bactéria, dependendo da região 

geográfica estudada, quando comparado a população geral de pacientes com DII. 

Dados epidemiológicos sugerem um papel benéfico da colonização pelo H. 

pylori contra o desenvolvimento de algumas doenças com um componente 

autoimune, como a Asma (CHEN; BLASER, 2008; REIBMAN et al., 2008) e as DII 

(ZHANG et al., 2011; JIN et al., 2013; XIANG et al., 2013).  

Matsumura e colaboradores encontraram que as taxas de infecção pelo H. 

pylori em pacientes com DC foi de 16,7%, significantemente mais baixa do que em 

indivíduos assintomáticos que foi de 40,2%. Sugerindo que a presença de DC pode 

suprimir a infecção pelo H. pylori (MATSUMURA et al., 2001). 

Em outro estudo desenvolvido por Parente et al. (1997), na Itália, avaliando a 

prevalência de infecção por H. pylori em pacientes com DII, os autores 

demonstraram uma menor taxa de infecção pela bactéria (PARENTE et al., 1997).  

Os mecanismos responsáveis pela menor prevalência de H. pylori nas DII são 

desconhecidos. Alguns pesquisadores relataram que a incidência da bactéria é 

menor em pacientes com Retocolite ulcerativa do que em populações saudáveis. As 

possíveis causas dessa baixa taxa de H. pylori em pacientes com Retocolite 

ulcerativa possivelmente são as características imunológicas da doença e os 

medicamentos usados para o seu tratamento, como o ácido 5 – aminosalicílico (5- 

ASA) e os antibióticos (ELOMAR et al., 1994; PEARCE et al., 2000). 

Uma metanálise realizada em 2015 investigou a relação entre H. pylori e DII 

na população asiática. Foram incluídos 10 estudos publicados entre os anos de 
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2001 e 2013, os quais comparavam pacientes com DII e controles. A detecção de H. 

pylori foi realizada por histologia e/ou teste respiratório da urease e/ou cultura em 

biópsia e/ou sorologia (IgG). O estudo concluiu que pacientes com DII tinham taxa 

de infecção pelo H. pylori significativamente menores quando comparados aos 

controles (WU et al., 2015). 

Outra metanálise também realizada no mesmo ano teve uma abrangência 

populacional mais ampla, incluindo 33 estudos de diversos países (Reino unido, 

Grécia, Finlândia, Alemanha, Itália, Holanda, Japão, Turquia, Estados Unidos, 

Polônia, Israel, Coréia, China, Espanha, México e Brasil), desde o ano de 1994 até 

2013. Dos 4400 pacientes com DII incluídos na metanálise, 1168 apresentaram 

positividade para a bactéria (26,5%), enquanto no grupo controle foram 2129 do total 

de 4762 (44,7%), sugerindo que a infecção pela bactéria fosse um fator de proteção 

contra o desenvolvimento da DII (ROKKAS et al., 2015). 

 

1.3.1 Helicobacter pylori e DII no Brasil 

 

O Brasil carece de publicações sobre este tema, na região Sudeste, 

destacam-se dois estudos que tratam da associação da H. pylori com a DII 

(OLIVEIRA et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2006). Em 2004 os autores não 

encontraram associação entre a presença da bactéria quando detectou a infecção 

em 53,7% de pacientes com Retocolite ulcerativa e 52,1% em pacientes controles 

(OLIVEIRA et al., 2004). Em 2006 os autores demonstraram que a prevalência do H. 

pylori em pacientes com doença de Crohn foi maior em relação aos controles 

saudáveis (OLIVEIRA et al., 2006). 

Em uma dissertação, realizada por Milani (2011), na Universidade de São 

Paulo estudando a frequência da gastrite focal em pacientes com doença 

inflamatória intestinal e sua relação com o H. pylori, encontrou-se que embora a 

frequência de H. pylori tenha sido menor nos pacientes com DII comparado ao grupo 

controle, essa diferença não foi estatisticamente significante (MILANI, 2011).  
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2 JUSTIFICATIVA 

Diversos estudos têm demonstrado que pacientes portadores DII têm menor 

prevalência de H. pylori quando comparados com indivíduos não portadores de DII, 

tendo sido levantada a hipótese de que a infecção pela bactéria possa proteger o 

indivíduo contra a DII; entretanto, esses dados são controversos. No Brasil,  estudos 

realizados previamente na região Sudeste mostram que a prevalência é similar entre 

pacientes portadores de DII e controles.  

Na região Nordeste, não existe nenhum estudo avaliando a prevalência de H. 

pylori em pacientes com DII; além do mais, existem poucos estudos na literatura 

avalindo se a presença do  genótipo cagA do H. pylori seria o fator que poderia está 

conferindo  o possível efeito protetor da DII. 

No Ceará a prevalência de H. pylori, assim como a prevalência das cepas 

cagA positivas, é alta sendo portanto importante avaliar, além da prevalência de H. 

pylori em portadores de DII, qual a relação entre as cepas cagA do H. pylori com a 

DII.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1  Geral 
 

Avaliar a prevalência de Helicobacter pylori e das cepas cagA em pacientes 

portadores de DII atendidos no ambulatório de Gastroenterologia na cidade de 

Fortaleza, Ceará, Brasil. 

 

3.2 Específicos 
 

Avaliar a prevalência de H. pylori em pacientes portadores de  DII e em 

controles pareados para idade; 

Verificar a prevalência de H. pylori  em portadores de de Doença de Crohn e 

RCU; 

Avaliar as alterações endoscópicas encontradas nos pacientes portadores de 

DII e controles;   

Comparar a prevalência das cepas cagA do H.pylori  em pacientes portadores 

de DII e em controles;  
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

Estudo prospectivo, transversal, de caráter observacional realizado entre 

agosto/2014 e novembro/2016. 

4.2 Locais do estudo 

 O estudo foi realizado no  Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), 

componente da EBSERH e associado a Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará, no ambulatório de gastroenterologia e no ambulatório de DII, 

referência no estado do Ceará para atendimento de DII.  Exames endoscópicos e 

histopatológicos foram realizados no mesmo hospital em horários previamente 

agendados. As técnicas moleculares foram realizadas no laboratório de Pesquisas 

em Gastroenterologia do Instituto de Biomedicina coordenado pela Profa Lucia 

Libanez Bessa Campelo.  

4.3 Seleção dos pacientes 

A amostra de conveniência foi formada por  41 pacientes portadores de DII   e 

141 pacientes dispépticos atendidos no ambulatório de Gastroenterologia do 

(HUWC) pareados por idade (grupo controle).  

Os pacientes receberam informações sobre o estudo e a importância deste, 

fornecendo consentimento (termo de consentimento informado – Anexo B) por 

escrito para a realização do mesmo. Sendo aplicado um questionário padronizado 

para todos os participantes (Anexo A). 

 

4.3.1 Critérios de inclusão  

• Idade mínima de 18 anos de ambos os sexos; 

• Pacientes portadores de DII que não tenham sido previamente diagnosticados 

e tratados  para H. pylori. 

• Pacientes dispépticos não portadores de DII ou câncer gástrico, que não 

tenham sido previamente diagnosticados e tratados para H. pylori.    
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4.3.2 Critérios de exclusão 

• Gravidez ou lactação; 

• Pacientes que tenham realizado tratamento prévio para erradicação do H. 

pylori. 

• Pacientes com câncer gástrico. 

• Insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca congestiva ou 

instabilidade hemodinâmica que contraindique a investigação endoscópica; 

• Pacientes em uso de inibidores de bomba de prótons e/ou bloqueadores H2 

nas duas últimas semanas. 

4.4 Protocolo do estudo 

 O estudo foi submetido à análise e aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (Anexo D), conforme a Resolução 466/12, envolvendo a pesquisa com 

seres humanos. 

4.5 Critério diagnóstico para a Doença Inflamatória Intestinal  

A DII foi diagnosticada através de critérios clínicos, exames de imagem e 

histopatológico. A Doença de Crohn foi classificada através da classificação de 

Montreal (SATSANGI et al., 2006) que também foi utilizada para avaliar localização 

e grau de atividade de RCU.  

4.5.1 Critérios de positividade para infecção pelo  H. pylori   

Para todos os pacientes foram realizados análise histopatológica, teste rápido 

de urease e PCR, sendo considerado como critério de positividade para a infecção 

por Helicobacter pylori apresentar pelo menos dois dos três métodos analisados com 

resultado positivo.  

4.5.2 Endoscopia Digestiva Alta (EDA) 

Os exames de EDA foram realizados no setor de endoscopia do Hospital 

Universitário Walter Cantídio, utilizando o aparelho (Olympus, modelo GIF-Q150). No 

momento do exame foram coletados nove fragmentos gástricos, sendo separados 

para os devidos locais de análise. Um fragmento  de antro e um de corpo sem 

conservante era colocados em tubos eppendorfs mantidos sempre no gelo, e 

encaminhados para o processamento no laboratório da Gastroenterologia e em 

seguida armazenados em freezer -80ºC, onde permaneceram até o a realização do 

protocolo de PCR. Cinco fragmentos de biópsias gástricas (duas de antro, duas de 



����
corpo e uma de incisura) para análise histológica, dois fragmentos do antro e corpo 

para o teste da urease.   

4.5.3 Teste rápido da urease 

O Teste Rápido da Urease (TRU) baseia-se na característica que o H. pylori 

tem de hidrolisar a uréia em amônia, CO2
 e água, por meio da ação da enzima 

urease. Um fragmento de biópsia do antro ou um do antro e outro corpo gástrico são 

colocados, imediatamente após a coleta, em uma solução de ureia com indicador de 

pH (vermelho fenol). Caso haja a presença de H. pylori ocorre uma quebra da ureia 

com consequente formação de amônia, que torna o pH da solução alcalina, o 

aumento do pH faz com que o indicador passe da cor amarela para rosa, mostrando 

assim que há presença de H. pylori na biópsia. Se a mudança ocorrer nas primeiras 

24 horas, o teste é considerado positivo (MOTTA et al., 2008). 

4.6 Análise Histopatológica 

Os espécimes para histologia foram fixados em formalina a 10%, embebidos 

em parafina cortadas em secções de 5 mm que posteriormente foram coradas com 

Hematoxilina, Eosina e Giemsa para detecção do H. pylori. Os achados histológicos 

da mucosa gástrica foram interpretados de acordo com a classificação de Sidney, 

através da análise de cinco fragmentos de biópsias gástricas (DIXON et al., 1996), 

como descrito a seguir:  a) Ausência de gastrite - nenhuma alteração do epitélio 

superficial ou glandular, com ausência de células inflamatórias na lâmina própria 

(grau 0); b) Intensidade da gastrite, graduada em, leve (grau 1), moderada (grau 2) 

ou intensa (grau 3) com base na presença de mononucleares na lâmina própria e/ou 

no epitélio superficial ou glandular e c) Intensidade da atividade inflamatória, 

graduada em, leve (grau 1), moderada (grau 2) ou intensa (grau 3) em relação à 

presença de polimorfonucleares na lâmina própria e/ou no epitélio superficial ou 

glandular.  
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4.7 Reações em Cadeia da Polimerase 

As biópsias foram retiradas do freezer –80oC, em seguidas foram trituradas 

utilizando-se um bisturi cirúrgico em placa de Petri limpa. Em seguida os tecidos 

eram colocados em tubos eppendorf identificados era adicionado uma alíquota de 

180µl de tampão de lise e 20µl de proteinase K e então os tubos foram deixados no 

banho-maria durante 24 horas a 56oC. No dia seguinte seguiu-se com uma serie de 

eluições utilizando as colunas de extração de DNA provenientes do kit (Qiagen, 

Hilden, Alemanha) DNeasy Blood and Tissue Kit.  

O DNA do H. pylori extraído das biópsias gástricas foi utilizado para a 

amplificação dos genes de interesse, a partir das sequências de iniciadores 

(primers) específicos, previamente descritos na literatura. A solução “Master mix” 

para amplificação dos genes, foi composta de: 5,5 µL de dH2O, 12,5µL da enzima 

Taq-DNA polimerase (GoTaq green - Promega®, Madison, Wisconsin, EUA); 1,0µL 

dos “primers” (Carlsbad, Califórnia, EUA) específicos  para cada gene a ser 

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

antisenso). Em cada microtubo, foram acrescentados 5,0µL do DNA extraído em 

microtubos específicos de 200µL. As reações ocorreram separadas para cada gene. 

 

Tabela 4 – Tipo de primers utilizados para cada marcador  

Iniciador Sequência Amplicon Referencia 

ure A 
F - GCCAATGGTAAATTAGTT  

411pb 
(CLAYTON et 

al., 1992) R- CTCCTTAATTGTTTTTAC  

cagA 
F- TTAGAATAATCAACAAACATCACGCCAT  

298pb 
(HAMLET et 

al., 1999) R- ATAATGCTAAATTAGACAACTTGAGCGA 

Fonte: Elaborada pela autora 

4.8 Análise estatística 

Os dados coletados foram inicialmente tabulados em planilha do programa 

Excel®. Para análise estatística dos dados, foi utilizado o software SPSS® versão 

20.0 (Nova York, EUA). A análise estatística foi realizada por meio da análise 

descritiva, sendo os dados analisados comparando as variáveis qualitativas pelo 

testes X2 e exato de Fischer. Na análise dos resultados, as variáveis eram 

representadas por frequências absolutas (n) e relativas (%). Para efeito de 

significância estatística foi considerado  p  < 0,05. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 Características da amostra populacional estudada 

O presente estudo analisou 182 pacientes, sendo 41 portadores de DII e 141 

pacientes dispépticos não portadores de DII, atendidos no ambulatório de 

Gastroenterologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará - 

Fortaleza. 

 

5.1.1 Distribuição dos portadores da DII conforme o genêro 

 

Ao analisar os 41 pacientes portadores de DII, observou-se 31,7% (13/41) do 

sexo masculino e 68,3% (28/41) pacientes do feminino, com idade variando de 18 a 

72 anos, com média de idade e desvio padrão 39,34 ± 14,76. Neste grupo, 68,3% 

(28/41) eram procedentes da capital do estado (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Distribuição de Pacientes Portadores de DII, conforme o gênero (n = 

41) 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

       

 Dos 41 pacientes portadores de DII, 36,5% (15/41) pacientes eram 

portadores de DC e 63,4% (26/41) pacientes eram portadores de RCU. Quando 

analisados por gênero observou-se que na DC havia 53,3% (8/15) dos pacientes do 

sexo masculino e 46,7% (7/15) dos pacientes do sexo feminino. E na RCU quando 

analisados por gênero 19,2% (5/26) dos pacientes do sexo masculino e 80,8% 

(21/26) do sexo feminino (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 – Distribuição de Pacientes com DC e RCU, conforme o gênero ������ �������	�	�� 
����������������������������������
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto à faixa etária, observa-se conforme o Gráfico 3 que na DC 66,7% 

(10/15) dos pacientes tinham idade menor que 40 anos, e 33,3% (5/15) dos 

pacientes estavam na faixa etária de igual ou maiores de 40 anos. No grupo de 

pacientes com RCU 38,5% (10/26) pacientes eram menores de 40 anos e 61,5% 

(16/26) pacientes tinham idade igual ou maior que 40 anos.  

 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos pacientes com DII (DC ou RCU) por faixa etária 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 

5.1.2 Retocolite Ulcerativa 

 

Como pode ser visto na Tabela 5 a RCU, na maioria dos pacientes, é 

classificada como moderada 53,8% (14/26), enquanto 46,2% (12/26) dos pacientes 

apresentam RCU leve. Quanto a localização da doença, 73,1% (19/26) dos 

pacientes apresentaram proctite ulcerativa, 23,1% (6/26) dos pacientes tinham 

pancolite e 3,8% (1/26) dos pacientes apresentaram colite esquerda.  
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Tabela 5 – Distribuição dos pacientes com Retocolite Ulcerativa (RCU), 

com relação à caracterização da doença, Fortaleza, 2016. 

 RCU (n = 26) 
N (%) 

Classificação  
 Leve/Transitória 12 46,2% 
 Moderada 14 53,8% 
 Intensa 0 0,0% 
Localização  
 Proctite ulcerativa 19 73,1% 
 Colite Esquerda 1 3,8% 
 Pancolite 6 23,1% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

5.1.3 Doença de Crohn 

No grupo dos pacientes com DC  60,0% (9/15) dos pacientes apresentavam a 

doença com padrão inflamatório, enquanto os outros pacientes do grupo 

apresentaram o perfil estenosante e penetrante em 20,0% (3/15) dos pacientes cada 

(Tabela 6).   

Quando foi avaliada a localização da doença demonstrou-se presença em 3 

locais do intestino: Íleo Terminal, Colônica e Ileo-colônica. Como pode-se observar 

na Tabela 6 a distribuição dos pacientes em suas respectivas localizações 

apresentou um percentual de 33,3% (5/15).  

 

Tabela 6 – Distribuição dos pacientes com Doença 
de Crohn (DC), com relação a caracterização da 
doença, Fortaleza, 2016 

  
DC (n = 15) 

N (%) 
Classificação DC 
Inflamatória  9 60,0% 
Estenosante 3 20,0% 
Penetrante 3 20,0% 
Localização DC 
Íleo-Terminal 5 33,3% 
Colônica 5 33,3% 
Íleo-Colônica 5 33,3% 

Fonte: Elaborada pela autora 



����
5.2 Pacientes Controle 
 

Foram avaliados no  grupo controle (141 pacientes), com faixa etária (18 a 70) 

anos e média ± DP (40,1 ± 14,20) anos. Dos 141 pacientes, 39,9% (55/141) eram do 

sexo masculino e 60,1% (86/141) do sexo feminino (Gráfico 4). Neste grupo, 65,2% 

(92/141) pacientes eram procedentes da capital do estado. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de pacientes do grupo controle em função do 

gênero (n =141). 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.3 Endoscópica nos pacientes portadores de DII (DC e RCU) em comparação 
ao grupo controle  

 

Na análise geral do diagnóstico da endoscopia (Tabela 7), dos 41 pacientes 

do grupo em estudo, 31,7% (13/41) apresentaram padrão endoscópico normal. 

Observou-se ainda que 33,3% (5/15) dos pacientes com DC tiveram laudo de 

normalidade, assim como 30,8% (8/26) dos pacientes com RCU. No grupo controle 

dos 141 pacientes 21,3% (30/141) demonstraram normalidade nos achados 

endoscópicos, não havendo significância nos achados (p=0,166).  

Nos portadores de DII, como demonstrado na Tabela 7, os principais achados 

encontrados foram erosão gástrica detectada em 41,7% (17/41), gastrite antral 

34,1% (14/41) e esofagite 29,3% (12/41), já no grupo controle destacou-se a gastrite 

antral sendo demonstrada em 29,1% (41/141), a erosão gástrica em 19,2% (27/141) 

e a gastrite do corpo em 12,1% (25/141). Gastrite antral e erosão gástrica foram os 

achados mais comuns nos dois grupos, não houve significância na gastrite antral 
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entre o grupo controle e os portadores de DII (p=0.533), sendo a erosão gástrica 

sifnificante entre os grupos (p=0.033). 

 

Tabela 7 – Achados endoscópicos da mucosa gastro-duodenal em 

pacientes portadores de DII e Grupo Controle, Fortaleza, 2016. 

Achados 
Endoscópicos 

DII Controles 
p value 

(n = 41) (%) (n = 141) (%) 
Normal 13 (31,7%) 30 (22,0%) 0.166 
Esofagite 12 (29,3%) 4 (2,83%) - 
Gastrite antral 14 (34,1%) 41 (29.1%) 0.533 
Gastrite do corpo 3 (7,3%) 25 (12.1%) 0.103 
Pangastrite 5 (12,2%) 0 (0,0%) - 
Erosão gástrica 17 (41,5%) 27 (19.2%) 0.033 
Duodenite 3 (7,3%) 3 (2.1%) 0.101 
Erosão duodenal 0 (0,0%) 2 (1.4%) - 
Monilíase 2 (4,9%) 0 (0,0%) - 
Pólipo 5 (12,2%) 0 (0,0%) - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Detalhando apenas os portadores de DII (Tabela 8) evidenciou-se um padrão 

de normalidade em 33,3% (5/15) dos pacientes com DC e de 30,8% (8/26) nos 

pacientes com RCU. A ocorrência de gastrite antral foi aproximada para cada tipo de 

DII no grupo, sendo 33,3% (5/15) para DC e 34,6% (9/26) para RCU; bem como a 

ocorrência de pólipos que foi de 13,3% (2/15) na DC e de 11,5% (3/26) na RCU.  

Na DC os principais achados foram: erosão gástrica 60% (9/15) e gastrite 

antral 33,3% (5/15), tendo a esofagite, pangastrite e duodenite ocorrência similar de 

20% (3/15) cada uma. Na RCU destacaram-se esofagite 34,6% (9/26), gastrite antral 

34,6% (9/26) e erosão gástrica 30,8% (8/26), em menor frequência ocorreu gastrite 

de corpo 11,5% (3/26) e pangastrite 7,7% (2/26). 
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Tabela 8: Achados endoscópicos da mucosa gastro-duodenal em 

pacientes portadores de Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, 

Fortaleza, 2016. 

Achados 
Endoscópicos 

DC RCU 
(n = 15) (%) (n = 26) (%) 

Normal 5 33,3% 8 30,8% 
Esofagite 3 20,0% 9 34,6% 
Gastrite antral 5 33,3% 9 34,6% 
Gastrite do corpo 0 0% 3 11,5% 
Pangastrite 3 20,0% 2 7,7% 
Erosão gástrica 9 60.0% 8 30,8% 
Duodenite 3 20,0% 0 0% 
Monilíase 0 0% 2 7,7% 
Pólipo 2 13,3% 3 11,5% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

5.4 Avaliação histopatológica entre os paciente portadores de DII  
 

Para a avaliação histopatológica entre os pacientes portadores de DII foram 

considerados somente 41 amostras. 

Quanto aos tipos de achados histopatológicos (Tabela 9), verificou-se que um 

total de 46,30% (19/41) dos pacientes apresentou gastrite crônica sendo, 33,33% 

(5/15) dos portadores de DC e 53,85% (14/26) de RCU. A pangastrite crônica  foi 

evidenciada em 51,20% (21/41) dos pacientes com DII sendo 66,66% (10/15) dos 

pacientes com DC e em 42,30% (11/26) com RCU. Vale salientar que dentre os 

pacientes com RCU encontrou-se 3,85% (1/26) com padrão histopatológico normal, 

equivalendo a 2,40% (1/41) do total da amostra analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do grau da intensidade da gastrite no achado histopatológico 

(Tabela 10), mostrou que 58,50% (24/41) dos pacientes com DII apresentavam grau 

leve, 34,1% (14/41) moderado, 4,90% (2/41) intenso e apenas 2,40% (1/41) normal. 

Tabela 9 – Distribuição dos achados histopatológicos dos pacientes com DC e 

RCU, Fortaleza, 2016. 

Tipo  
DC (n = 15) RCU (n = 26) 

n % N % 
Normal 00 0% 01 3,85% 
Gastrite crônica 05 33,33% 14 53,85% 
Pangastrite crônica 10 66,66% 11 42,30% 
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Na DC 66,67% (10/15) demonstrou grau leve, 26,67% (4/15) grau moderado, 6,66% 

(1/15) grau intenso e na RCU 53,84% (14/26) foi grau leve, 38,46% (10/26) 

moderado, 3,85% (1/26) intenso e 3,85% (1/26) normal. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos achados histopatológicos dos pacientes com DC e 

RCU de acordo com o grau de intensidade da gastrite, Fortaleza, 2016. 

Grau 

DC (n = 15) RCU (n = 26) 

n % N % 
Leve 10 66,67% 14 53,84% 

Moderada 4 26,67% 10 38,46% 
Intensa 1 06,66% 1 3,85% 
Normal 0 0% 1 3,85% 
 

Ao analisar a atividade inflamatória da gastrite na histopatologia percebeu-se 

que em 73,20% (30/41) dos casos apresentou gastrite ativa e em 24,40% (10/41) 

inativa, salientando que 2,40% (1/41) não apresentou nenhum tipo de gastrite. Cerca 

de 66,67% (10/15) dos diagnosticados com DC e 76,92% (20/26) com RCU 

possuíam padrão de gastrite ativa , enquanto que 33,33%(05/15) e 19,23%(5/26) de 

gastrite inativa para DC e RCU, respectivamente. 

Vale ressaltar que, ocorreram outros achados histopatológicos em 31,17% 

(13/41) dos pacientes com DII, tais como pólipos em 3 casos, adenoma tubular 

gástrico em  1 caso, hiperplasia linfonodular em 2 caso, acúmulos linfóides em 4 

casos, metaplasia intestinal em 2 casos e monilíase esofágica em 1 caso  

5.5 Infecção do Helicobacter pylori na amostra estudada  
 

A prevalência geral do H. pylori em pacientes com DII (Gráfico 5), foi de 

73,2% (30/41), enquanto que no grupo controle foi de 75,2% (106/141), não havendo 

diferença significante entre o grupo DII e os controles (p=0,839).  
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Gráfico 5 – Prevalência de H. pylori em pacientes com DII em relação ao grupo 

controle. ����� ��������	� ���������
����������������������������������	����
� �������������� �������

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quando se realizou a categorização da DII entre Doença de Crohn e RCU 

(Gráfico 6), a positividade para H. pylori em pacientes com DC foi de 73,3% (11/15) 

e da RCU foi de 73,1% (19/26).  

 

Gráfico 6 – Prevalência de H. pylori em pacientes com DII (DC e RCU) em relação 

ao grupo controle. ����� ����� �������� ���	� ���
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.6 Cepas cagA do H. plyori em portadores de DII e controles  
 

A avaliação dos marcadores de virulência foi realizada em 26 amostras 

positivas para H.pylori pela histologia e PCR(ureA) nos pacientes portadores de DII;  

no grupo controle, das 105 biópsias positivas para H. pylori foi determinado o 

genótipo cagA em 103 cepas, em duas amostras o DNA não estava de boa 

qualidade para fazer as devidas determinações. Para o genótipo cagA o estudo 

apresentou PCR positivo em 43,9% (15/26) dos pacientes com DII e em 76,3% 

(80/103) do controle, sendo este um achado significante estatísticamente (p=0.038).  
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6 DISCUSSÃO 

A incidência da Doença Inflamatória Intestinal tem se elevado em diversas  

regiões do mundo especialmente em países em desenvolvimento (LOFTUS, 2004). 

Embora dados nacionais sobre as incidência e prevalência da DII no Brasil sejam 

escassos, resultados de alguns trabalhos na região Sudeste têm demonstrado um 

aumento na incidência e no número de hospitalizações relacionados a DII nos 

últimos anos (VICTORIA; SASSAK; NUNES, 2009)  

Vários trabalhos têm investigado a correlação do H. pylori em pacientes com 

DII e sugerido que a infecção pelo H.pylori possa ter um efeito protetor contra a DII 

(XIANG, et al., 2011)(SONG et al., 2009), contudo os resultados variam dependendo 

da região geográfica.  

O presente trabalho objetivou investigar em Fortaleza, Ceará, onde a taxa de 

infecção pelo H. pylori é alta, em torno de 80% (MOTTA et al., 2008), a prevalência 

do H. pylori em um grupo de pacientes com DII quando comparados com o grupo 

controle. 

Esse trabalho avaliou por meio do critério de Montreal os diversos aspectos 

da RCU e Doença de Crohn (SATSANGI et al., 2006). Os dados demonstraram que 

59,5% (22/37) dos pacientes com Retocolite apresentaram um grau leve, seguido do 

perfil moderado com 32,4% (12/37), a proctite ulcerativa foi encontrada em 73,1% 

(19/26)  a pancolite em 23,1% (6/26).   

Já na Doença de Crohn o perfil clínico mais encontrado foi o tipo inflamatório 

com uma taxa de 60,0% (9/15) seguido dos perfis estenosante e penetrante ambos 

com 20,0% (3/15), além disso, não houve diferença no quantitativo de pacientes com 

relação a localização da Doença de Crohn tendo cada classe apresentado um taxa 

de 33,3% (5/15) para os perfis clínico Ileo-terminal, Colônico e Ileo-colônico. 

Para a avaliação das lesões gástricas, os pacientes desse estudo foram 

submetidos à endoscopia digestiva alta sendo a erosão gástrica o achado 

endoscópico mais importante, encontrado em 41,5% (17/41) dos pacientes com DII 

em relação aos controles 19,2% (27/141). O papel da infecção pelo H. pylori nas 

lesões gástricas em pacientes com DII tem sido investigado porém os estudos não 

demonstram uma forte correlação da infecção pela bactéria com a presença de 

lesões mais graves.  

Em estudo publicado, Matsumura e cols. avaliando 90 pacientes com Doença 

de Crohn comparando com 525 controles não encontrou relação da infecção pela 
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bactéria com as erosões nos pacientes portadores de DII (MATSUMURA et al., 

2001). Além disso em estudo publicado utilizando uma amostra de 110 pacientes 

com DII na Rússia onde, 60,9% dos pacientes apresentavam mudanças histológicas 

associadas a presença de H. pylori, somente 40% dos casos obtiveram remissão 

endoscópica das lesões com a eliminação da bactéria (MAEV, 2005). 

Com relação às análises histopatológicas os achados mais importantes entre 

os pacientes com Doença de Crohn e Retocolite ulcerativa foram a pangastrite 

crônica e a gastrite crônica do antro. Em ambos os grupos o padrão de gastrite mais 

encontrado foi a inflamação leve. No estudo de Milani, em São Paulo o achado 

histopatológico mais presente foi a gastrite focal sendo detectada em 24 pacientes, 

15% (9/60) para a Doença de Crohn, 17,6% (6/34) para a Retocolite ulcerativa e 

22,5% (9/40) para os controles (MILANI, 2011). 

A  prevalência geral de H. pylori  encontrada no presente estudo foi de 73,2%  

(30/41) nos pacientes portadores de DII e de 75,0% (106/141) nos controles, não 

existindo diferença significante entre os grupos. Estratificando-se a prevalência de 

acordo com o tipo de DII foi encontrado que, no grupo com doença de Crohn a 

bactéria foi detectada em 73,3% (11/15) e na Retocolite ulcerativa em 72,7% (19/26) 

sem haver diferença entre os grupos.  

  Assim, os resultados encontrados nesse estudo estão em concordância com 

outras pesquisas publicadas no Brasil e no mundo, as quais falharam em 

demonstrar uma menor prevalência de H. pylori  em pacientes portadores de DII  

quando comparados com controle. Pellicano e cols em  2010, Investigando a 

prevalência de H. pylori por meio de teste respiratório 13C em 49 pacientes 

portadores de DII e 29 controles em Turim na Itália não encontrou diferença na 

prevalência de H. pylori entre os grupos analisados (PELLICANO et al., 2010). Além 

disso Varas-Lorenzo avaliando a prevalência de H. pylori por meio de teste 

respiratório 13C numa população espanhola composta de 60 pacientes portadores de 

DII e 20 pacientes controles não encontrou diferença estatisticamente significante na 

prevalência para H. pylori entre os grupos (VARAS-LORENZO, MUNOZ-ANGEL, 

2010. 

Em trabalho desenvolvido por Piodi e cols. em Milão, Itália avaliando por meio 

de teste respiratório 144 sendo 72 pacientes com DII e 72 controles, os autores não 

encontraram diferença significante quando comparada a prevalência de H. pylori em 

ambos os grupos (PIODI, et al., 2003). 
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Em outro trabalho publicado por Garza-Gonzalez no México foi avaliada a 

prevalência de H. pylori por meio da sorologia (ELISA) em 44 pacientes com DII e 75 

controles sem histórico de DII, no qual não foi encontrada diferença significante 

(GARZA-GONZALEZ et al., 2010). 

No trabalho de Parlak em 2001 foi investigada a incidência de H. pylori por 

meio da análise histopatológica em 66 pacientes com DII e 77 controles pareados 

para sexo e idade na Turquia, não sendo encontrada diferença significativa na 

prevalência do H. pylori entre os grupos (PARLAK et al., 2001). 

No Brasil poucos foram os trabalhos publicados sobre o tema. No Sudeste, 

em 2004 e 2006 (OLIVEIRA et al., 2004, 2006) investigaram a presença da bactéria 

na mucosa de pacientes com DII. No trabalho de 2004 investigando 116 pacientes 

(42 pacientes com Retocolite ulcerativa e 74 controles) por meio de cultura e PCR à 

partir de fragmentos da colonoscopia, não foi encontrada nenhuma associação da 

prevalência da H. pylori com a doença, similarmente no trabalho de 2006, 

analisando 117 pacientes (43 pacientes com doença de Crohn e 74 controles) 

através de fragmentos da mucosa intestinal a bactéria foi encontrada em 55,8% 

(24/43) e 62,2% (46/74) dos pacientes doença de Crohn e controles respectivamente 

OLIVEIRA et al., 2004, 2006). 

Ainda no Sudeste em outro trabalho desenvolvido por Milani em 2011 

avaliando por meio de endoscopia digestiva alta 137 pacientes (35 com Retocolite 

ulcerativa e 62 com Doença de Crohn) e 40 controles, identificou a  bactéria em 30% 

(18/60) em pacientes com Doença de Crohn e 35% (12/34) na Retocolite ulcerativa e 

50% (20/40) dos controles, não sendo  observada diferença significante na 

prevalência de H. pylori entre os pacientes e o grupo controle (MILANI, 2011).  

Por outro lado, os resultados apresentados nesse trabalho são divergentes de 

outros estudos realizados em países desenvolvidos, os quais apresentam uma 

menor prevalência da bactéria em pacientes com DII quando comparados aos seus 

controles pareados, sendo sugerido que a bactéria atue como um possível fator de 

proteção para a DII. No Reino Unido estudo publicado por El Omar et al. (1994), 

incluindo 110 pacientes com DII (63 RCU e 47 DC), comparando com 100 controles 

pareados com sexo e idade, foi verificada a baixa prevalência de H. pylori em 

paciente com DII (22%) quando comparado com o grupo controle (52%) (p < 0,002) 

(EL-OMAR et al., 1994).  
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Resultado similar foi encontrado por Parente et al. (1997), na Itália, onde foi 

estudado a prevalência da bactéria,  por meio de teste sorológico do IgG, em 216 

pacientes com DII e foi encontrado uma taxa de 48% de pacientes H. pylori positivos 

já no grupo controle o percentual foi de 59%(PARENTE et al., 1997). 

Matsumura e colaboradores encontraram que as taxas de infecção pelo H. 

pylori em pacientes com DC foi de 16,7%, significantemente mais baixa do que em 

indivíduos assintomáticos que foi de 40,2%. (MATSUMURA et al., 2001). 

 Em outro estudo, na população chinesa comparando 229 pacientes com 

doença de Crohn e 248 controles, os autores encontraram uma prevalência para H. 

pylori de 27,1% e 47,9%, respectivamente (XIANG et al., 2013). O outro estudo 

analisou 153 pacientes com RCU e 121 controles, encontrando também menor 

ocorrência da infecção nesse grupo em relação aos controles (30,5% RCU; 57% 

controles) (JIN et al., 2013).  

Os mecanismos responsáveis pela menor prevalência de H. pylori nas DII são 

desconhecidos. Matsumura e cols, relataram que a prevalência por H. pylori em 

pacientes com doença de Crohn foi significativamente menor naqueles que 

receberam antibióticos por pelo menos duas semanas, indicando que a baixa 

prevalência da bactéria em pacientes com DII poderia ser atribuída ao tratamento 

com antibióticos, sustentando que a hipótese antibioticoterapia seja também um 

fator protetor para o desenvolvimento de H. pylori em pacientes com DII 

(MATSUMURA et al., 2001). 

Em outro estudo realizado no Reino Unido por El Omar et al. (1994), também 

observou que pacientes que tomavam sulfasalazina apresentavam menor 

prevalência de H. pylori (10%), comparado com os que usavam mesalazina (45%), 

sendo esse último resultado semelhante ao do grupo controle (EL-OMAR et al., 

1994). Resultado similar foi encontrado por Parente et al. (1997), na Itália. 

No presente estudo foi analisada também a prevalência do gene  de virulência 

cag A, o qual foi significantemente menor  no grupo de pacientes portadores de DII, 

43,9% (15/26),  quando comparado ao grupo controle, 76,3% (80/103) (p=0.038).  

Esses resultados corroboram  com dados encontrados no trabalho de 

Wagtmans e cols. que investigando por meio de Western blot a presença da 

proteína CagA em 386 pacientes com Doença de Crohn e 277 controles pareados 

pela idade, encontrou um percentual de 66% (255/386) das cepas de H. pylori 

positivas para o cagA no grupo de pacientes com DII, enquanto que no grupo 
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controle a prevalência desse marcador de virulência foi de 69,4% (192/277), no 

entanto, não foi observada significância estatística entre os grupos (WAGTMANS et 

al., 1997).  

Assim os achados encontrados nesse estudo, levantam a possibilidade de 

que o possível fator de proteção do H. pylori esteja relacionado não com a presença 

da bactéria mas sim com  fator de virulência  cagA  do H. pylori .  

Estudos posteriores serão necessários para avaliar os possíveis mecanismos 

envolvendo  os aspectos genéticos da H. pylori e a Doença Inflamatória Intestinal..  
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7 CONCLUSÕES 
 

A prevalência de H. pylori no grupo de pacientes com DII foi similar a 

encontrada nos pacientes controles. 

A prevalência de H. pylori nos pacientes portadores de Crohn e RCU foi 

similar.  

A erosão gástrica foi significantemente mais presente nos pacientes 

portadores de DII do que nos controles.  

O genótipo de virulência cagA foi significantemente menos prevalente nos 

pacientes portadores de DII quando comparado ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	���
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁGICAS 
 
 
ABRAHAM, C.; CHO, J. H. Inflammatory Bowel Disease. N Engl J Med, v. 21361, n. 
19, p. 206-78 , 2009.  
 
APPELMANS, R.; VASSILIADIS, P. Etude sur la flore microbienne des ulcers 
gastroduodenaux et des cancers gastriques. Rev. Belge. Sc. Med., v.4, p.198-203, 
1932.  
 
ARGENT, R. H, et al. Determinants and consequences of different levels of CagA 
phosphorylation for clinical isolates of Helicobacter pylori. Gastroenterology, v. 127: 
p. 514-523, 2004. 
 
ATHERTON, J. C. et al. Mosaicism in vacuolating cytotoxin alleles of Helicobacter 

pylori. Association of specific vacA types with cytotoxin production and peptic 
ulceration. The Journal of Biological Chemistry, v. 270: p. 1771-1777, 1995. 
 
ATHERTON, et al. Clinical and pathological importance of heterogeneity in vacA, the 
vacuolating cytotoxin gene of Helicobacter pylori. Gastroenterology, v. 112: p. 92, 
1997. 
 
ATHERTON, J. C.; BLASER, M. J. Coadaptation of Helicobacter pylori and humans: 
ancient history, modern implications. The Journal of clinical investigation, v. 119, 
n. 9, p. 2475,  2009. 
 
ASAHI, M. et al. Helicobacter pylori cagA protein can be tyrosine phosphorylated in 
gastric epithelial cells. J. Exp. Med., 191(4): 593-602, 2000. 
 
BAUMGART, D. C.; SANDBORN, W. J. Inflammatory bowel disease: clinical aspects 
and established and evolving therapies .Lancet. [S.l: s.n.]. , 2007. 
 
BAUMGART, D. C.; SANDBORN, W. J. Crohn’s disease. [S.l: s.n.], p.1590-1605, 
2012.  
 
BARTCHEWSKY, J.R. et al. Effect of Helicobacter pylori infection on IL-8, IL-1β and 
COX-2 expression in patients with chronic gastritis and gastric cancer. Scand. J. 
Gastroenterol., v. 44, n. 2: p. 153-161, 2009. 
 
BARBOSA, J. A.; SCHINONNI, M. I. Helicobacter pylori: associação com o câncer 
gástrico e novas descobertas sobre os fatores de virulência. Rev Ci Med Biol, v. 10, 
n. 3, p. 254-262, 2011. 
 




���
BASTOS, J. et. al. Sociodemographic determinants of prevalence and incidence of 
Helicobacter pylori infection in Portuguese adults. Helicobacter, v. 18, n. 6, p. 413-
422, 2013. 
 
BENCHIMOL, E. I. et al. Increasing incidence of paediatric inflammatory bowel 
disease in Ontario, Canada: evidence from health administrative data. Gut, v. 58, n. 
11, p. 1490-7, 2009.  
 
BENCHIMOL, E.I. et al. Changing age demographics of inflammatory bowel disease 
in Ontario, Canada: a population-based cohort study of epidemiology 
trends. Inflammatory bowel diseases, v. 20, n. 10, p. 1761-1769, 2014. 
 
BLASER, M. J.; BERG, D. E. Helicobacter pylori genetic diversity and risk of human 
disease. J Clin Invest, v. 107, n. 7, p. 767-773, 2001. 
 
BUI, D. et al. Serologic evidence for fecal-oral transmission of Helicobacter pylori. 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 94, n. 1, p. 82-88 , 2016.  
 
BIZZOZERO, G. S. Presenza di bateri nelle ghiandole gastriche del cane. Atti della 
Reale Accademia delle Scienze di Torino, v.28, p.249, Itlaian, 1893. 
 
BURISCH, J. et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. J of 
Crohns  Colitis, v. 7, n. 7, p. 322-37,  2013. 
 
CALVET, X. et al. Diagnosis and Epidemiology of Helicobacter pylori Infection. 
Helicobacter, v. 18, n. S1, p. 5-11 , 2013.  
 
CLAYTON, C. L. et al. Sensitive detection of Helicobacter pylori by using polymerase 
chain reaction. Journal of Clinical Microbiology, v. 30, n. 1, p. 192–200, 1992.  
 
CHEN, Y.; BLASER, M.J. Helicobacter pylori Colonization Is Inversely Associated 
with Childhood Asthma. The Journal of Infectious Diseases, v. 198, n. 4, p. 553-
560 , 2008.  
 
CHOI, K. D. et al. Analysis of the 3’ Variable Region of the cagA Gene of 
Helicobacter pylori Isolated in Koreans. Dig. Dis. Sci., v. 52, p. 960-966, 2007. 
 
COSNES, J. et al. Long-term evolution of disease behavior of Crohn’s disease. 
Inflammatory bowel diseases, v. 8, n. 4, p. 244-50, 2002.  
 
COVER, T.L. et al. Divergence of genetic sequences for the vacuolating cytotoxin 
among Helicobacter pylori strains. Journal of Biological Chemistry, v. 269, n. 14, 
p. 10566-10573, 1994.  
 




���
CRABTREE, J. E. et. al. Mucosal tumor necrosis factor alpha and interleukin-6 in 
patients with Helicobacter pylori associated gastritis. Gut, v. 32, p. 1473-1477, 1991. 
 
CROHN, B. B.; GINZBURG, L.; OPPENHEIMER, G. D. Regional ileitis: a pathologic 
and clinical entity. Journal of the American Medical Association, v. 99, n. 16, p. 
1323-1329, 1932. 
 
CUTLER, A. F.; PRASAD, V. M.; SANTOGADE, P. Four-year trends in Helicobacter 

pylori IgG serology following successful eradication. Am J Med, v. 105, p. 18-20, 
1998. 
 
DA SILVA, B. C. et al. Epidemiology, demographic characteristics and 
prognostic predictors of ulcerative colitis World Journal of Gastroenterology, 
2014.  
 
DA SILVA, B. C. et al. The Demographic and Clinical Characteristics of Ulcerative 
Colitis in a Northeast Brazilian Population. BioMed Research International, v. 2015, 
2015. 
 
Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, et al: Classification and grading of gastritis: The 
updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, 
Houston 1994. Am J Surg Pathol 1996; 20: 1161–1181. 
 
DORJI, D.  et al. Epidemiology of Helicobacter pylori in Bhutan: the role of 
environment and Geographic location. Helicobacter, v. 19, n. 1, p. 69-73, 2014. 
 
DUGGAN, A. E. et al. Appendicectomy, childhood hygiene, Helicobacter pylori 
status, and risk of inflammatory bowel disease: a case control study. Gut, v. 43, n. 4, 
p. 494-498, 1998. 
 
EATON, K. A.; MEFFORD, M.; THEVENOT, T. The role of T cell subsets and 
cytokines in the pathogenesis of Helicobacter pylori gastritis in mice. The Journal of 
Immunology, v. 166, n. 12, p. 7456-7461, 2001. 
 
EUSEBI, L. H.; ZAGARI, R. M.; BAZZOLI, F. Epidemiology of Helicobacter pylori 
infection. Helicobacter, v. 19, n. s1, p. 1-5, 2014. 
 
ELOMAR, E. et al. Low-Prevalence of Helicobacter-Pylori in Inflammatory Bowel-
Disease - Association with Sulfasalazine. Gut, v. 35, n. 10, p. 1385-1388 , 1994.  
 
ERNST, P. B.; PEURA, D. A.; CROWE, S. E. The translation of Helicobacter pylori 
basic research to patient care. Gastroenterology, Baltimore, v. 130, n. 1, p. 188-
206, Jan. 2006. 
 




���
FEENEY, M. A. et al. A case-control study of childhood environmental risk factors for 
the development of inflammatory bowel disease. Eur J Gastroenterol Hepatol, v. 
14, n. 5, p. 529–534, 2002.  
 
FERWANA, M.  et al. Accuracy of urea breath test in Helicobacter pylori infection: 
meta-analysis. World J Gastroenterol, v. 21, n. 4, p. 1305-14, 2015. 
 
FREEDBERG , A. S.; BARRON , L. E. The presence of spirochetes in human gastric 
mucosa. Am. J. Dig. Dis., v. 7, p. 443-445, 1940. 
 
FOX, J. G.; WANG, T. C. Helicobacter pylori infection: pathogenesis. Curr Opin 
Gastroenterol, v. 18, p. 15-25, 2002. 
 
GALMICHE, A. et al. The N-terminal 34 kDa fragment of Helicobacter pylori 
vacuolating cytotoxin targets mitochondria and induces cytochrome c release. The 
EMBO Journal, v. 19, n. 23: p. 6361-6370, 2000. 
 
GARZA-GONZALEZ, E.  et al. Genetic risk factors for inflammatory bowel disease in 
a North-eastern Mexican population. International journal of immunogenetics, v. 
37, n. 5, p. 355-9, Oct, 2010. 
 
GARZA-GONZÁLEZ, E. et al. A review of Helicobacter pylori diagnosis, treatment, 
and methods to detect eradication. World J Gastroenterol., v. 20, n. 6, p. 1438-
1449, fev. 2014. 
 
GATTI, L. L. et al. cagA positive Helicobacter pylori in Brazilian children related to 
chronic gastritis. The Brazilian Journal of Infections Diseases., v. 10, n.4: p. 254-
258, 2006. 
 
GONCALVES, M. H. R. B. et al. Helicobacter pylori virulence genes detected by 
string PCR in children from an urban community in northeastern Brazil. Journal of 
Clinical Microbiology, v. 51, n. 3, p. 988-989 , 2013.  
 
GOODWIN, C. S. Campylobacter pylori become Helicobacter pylori. Int J Bacteriol., 
v. 39, p. 353-405, 1989.  
 
GOODWIN, C. S.; ARMSTRONG, J. A. Microbiological aspects of Helicobacter pylori 
(Campylobacter pylori). European journal of clinical microbiology & infectious 
diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 
v. 9, n. 1, p. 1-13 , 1990.  
 
GUSLANDI, M.; FANTI, L.; TESTONI, P. A. Helicobacter pylori seroprevalence in 
Crohn’s disease: Lack of influence by pharmacological treatment. Hepato-
Gastroenterology, v. 49, n. 47, p. 1296–1297, 2002. 




���
 
 
HADDAD, M. T. Doença inflamatória intestinal. In: Coleção ALTANA em doenças 
gastrointestinais / Quilici FA ed, São Paulo: Lemos, Altana pharma, p. 7-55. 2005. 
 
Hamlet, A. A.C. Thoreson, O. Nilsson, A.M. Svennerholm, L. Olbe 
Duodenal Helicobacter pylori infection differs in cagA genotype between 
asymptomatic subjects and patients with duodenal ulcers. Gastroenterology, 116 
(1999), pp. 259–268 
 
HATAKEYAMA, M. Oncogenic mechanisms of the Helicobacter pylori CagA protein. 
Nat Rev Cancer, v. 4, p. 688-694, 2004. 
 
HATAKEYAMA, M. Helicobacter pylori and gastric carcinogenesis. J Gastroenterol, 
v. 44, n. 4, p. 239-48,  2009. 
 
HIDEKI, M. et al. Endoscopic cross-infection with Helicobacter pylori. The Lancet, p. 
464, 1995. 
 
HIGASHI, H.; TSUTSUMI, R.; MUTO, S. SHP-2 tyrosine phosphatase as an 
intracellular target of Helicobacter pylori CagA protein. Science, v.295: p. 683-686, 
2002.   

 
IARC. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Schistosomes, 
liver flukes and Helicobacter pylori. International Agency for Research on Cancer, 
Lyon, v. 61, 1994. 
 
ISRAEL, D. A.; PEEK, R. M. Review article: pathogenesis of Helicobacter pylori-
induced gastric inflammation. Aliment Pharmacol Ther, v. 15, p. 1271-1290, 2001. 
 
JIN, X. et al. Association between Helicobacter Pylori Infection and Ulcerative Colitis-
A Case Control Study from China. International Journal of Medical Sciences, v. 
10, n. 11, p. 1479-1484, 2013.  
 
JOSTINS, L, et al. Host-microbe interactions have shaped the genetic architecture of 
inflammatory bowel disease. Nature, v. 491, n. 7422, p. 119-24 , 2012.  
 
KAPLAN, G. G. IBD: Global variations in environmental risk factors for IBD. Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol., v. 11, p. 708-709 , 2014. 
 
KAPPELMAN, Michael D et al. Direct Health Care Costs of Crohn’s Disease and 
Ulcerative Colitis in United States Children and Adults. Gastroenterology, v. 135, n. 
6, p. 1907-1913 , 2009.  
 




���
 
KONTUREK, J. W. Discovery byjaworski of Helicobacter pylori and its pathogenetic 
role in peptic ulcer, gastritis and gastric câncer. J. Physiol. Pharmacol., v. 54, n.3, p. 
23-41, 2003. 
 
KHOR, B.; GARDET, A.; XAVIER, R. J. Genetics and pathogenesis of inflammatory 
bowel disease. Nature, v. 474, n. 7351, p. 307-317, 2011 
 
KNIGHTS, D.; LASSEN, K. G.; XAVIER, R. J. Advances in inflammatory bowel 
disease pathogenesis: linking host genetics and the microbiome. Gut, v. 62, n. 10, p. 
1505-10, 2013.  
 
KRIENTIZ, W. Über das Auftreten von Spirochäten verschiedener Form in 
Mageninhalt bei Carcinoma Ventriculi. Dtsch Med Wochenschr, v. 28, p. 872, 1906. 
 
KUIPERS, E. J. Relationship between Helicobacter pylori , atrophic gastritis and 
gastric cancer.. Aliment Pharmacol Ther, v. 12, s. 1, p. 25-36, 1998.  
 
LEE, S. Y.  et al. Validation of western Helicobacter pylori IgG antibody assays in 
Korean adults. J Med Microbiol, v. 64, n. Pt 5, p. 513-8, 2015. 
 
LEHOURS, P.; YILMAZ, O. Epidemiology of Helicobacter pylori 
infection. Helicobacter, v. 12, n. s1, p. 1-3, 2007. 
 
LEHOURS, P. et al. Which test to use to detect Helicobacter pylori infection in 
patients with low-grade gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma? 
American Journal of Gastroenterology, v. 98, n. 2, p. 291–295, 2003.  
 
LEIGHTON, J. A.; SHEN, B.; BARON, T.H. et al. Endoscopy in the diagnosis and 
treatment of inflammatory bowel disease. Gastrointest Endosc, 2006.  
 
LIM, S. H.  et. al. Prevalence and risk factors of Helicobacter pylori infection in Korea: 
nationwide multicenter study over 13 years. BMC gastroenterology, v. 13, n. 1, p. 1, 
2013. 
 
LIMA, V. P.; RABENHORST, S. H. B. Genes associados à virulência de Helicobacter 

pylori. Revista Brasileira de Cancerologia, v. 55, n. 4, p. 389-396, 2009. 
 
LOFTUS, E. V.; SCHOENFELD, P.; SANDBORN, W. J. The epidemiology and 
natural history of Crohn’s disease in population-based patient cohorts from North 
America: a systematic review. Alimentary pharmacology & therapeutics, v. 16, p. 
51-60 , 2002. 
 




	��
LOFTUS, E. V. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, 

prevalence, and environmental influences .Gastroenterology, v. 126, n. 6, p. 1504-
17, May 2004. 
 
LOUIS, E., et al. Behaviour of Crohn’s disease according to the Vienna classification: 
changing pattern over the course of the disease. Gut, v. 49, p. 777-782 , 2001. 
 
LOPES, D. et. al. Eradication of Helicobacter pylori: past, present and future. 
Journal of Controlled Release, v. 189, p. 169-186, 2014. 
 
MAEDA, S. et. al. Major virulence factors, VacA and CagA, are commonly positive in 
Helicobacter pylori isolates in Japan. Gut, v. 42, p. 338-343, 1998. 
 
MAEV, I. V.; GADZHIEVA, M. G. [Is anti-helicobacter therapy a rational approach in 
treatment of erosive and ulcerous lesions of the gastroduodenal mucosa in patients 
with inflamatory bowel diseases?]. Klinicheskaia meditsina, v. 83, n. 1, p. 46-49, 
2005. 
 
MARSHALL, B. J.; WARREN, J. R.: Unidentified curved bacillus on gastric epithelium 
in active chronic gastritis. Lancet, v. 1, n. 8336,  p. 1273-1275, 1983. 
 
MARSHALL, B. J.; WARREN, J. R.. Unidentified curved bacilli in the stomach of 
patients with gastritis and peptic ulceration. The Lancet, v. 323, n. 8390, p. 1311-
1315 , 1984.  
 
MARSHALL, B. J.; ARMSTRONG, J.A.; MCGECHIE, D.B.; GLANCY, R.J. Attempt to 
fulfil Koch’s postulates for pyloric Campylobacter. Med J Aust, v. 142, n. 8, p. 436-9. 
1985. 
  
MARSHALL, B.; GOODWIN, C. S. Revised Nomenclature of Campylobacter 
pyloridis. Int J Syst Bacteriol., v. 37, n. 1,  p. 68, 1987. 
 
MATSUMURA, M. et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection and correlation 
between severity of upper gastrointestinal lesions and H. pylori infection in Japanese 
patients with Crohn’s disease. J Gastroenterol, v. 36, n. 11, p. 740-747, 2001. 
 
MEINING, A. et al. Focal inflammatory infiltrations in gastric biopsy specimens are 
suggestive of Crohn’s disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, v. 32, 
n. 8, p. 813–818, 1997.  
 
MENTIS, A.; LEHOURS, P.; MEGRAUD, F. Epidemiology and Diagnosis of 
Helicobacter pylori infection. Helicobacter, v. 20, s.1, p. 1-7, sep, 2015. 
 





��
MICHEL, A. et. al. Helicobacter pylori antibody patterns in Germany: a cross-
sectional population study. Gut Pathog, v. 26, p, 6-10, 2014. 
 
MILANI, L. R. Frequência da gastrite focal em pacientes com doença 
inflamatória intestinal e sua relação com infecção pelo Helicobacter pylori. 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, p. 92,  2011.  
 
MOBLEY, H. L. T. Helicobacter pylori urease. In: ACHTMAN, M.; SUERBAUM, S. 
(Ed.) Helicobacter pylori: molecular and cellular biology. Wymondham, United 
Kingdom: Horizon Scientific Press, p. 155-170, 2001. 
 
MOLODECKY, N. A. et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory 
bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology, v. 142, n. 
1, 2012. 
 
MOMTAZ, H. et al. Study of Helicobacter pylori genotype status in saliva, dental 
plaques, stool and gastric biopsy samples. World Journal of Gastroenterology, v. 
18, n. 17, p. 2105-2111, 2012. 
 
MORRIS, A.; NICHOLSON, G. Ingestion of Campylobacter pyloridis causes gastritis 
and raised fasting gastric pH. Am J Gastroenterol, v. 82, p. 192-9, 1987. 
 
MOTTA, C. R. A. et al. Gastric precancerous lesions and Helicobacter pylori infection 
in relatives of gastric cancer patients from northeastern Brazil. Digestion, v. 78, n. 1, 
p. 3-8 , 2008. 
 
MÜLLER, I.; MEDINA,S. A.; PALACIOS, J.L . Cloning and comparison of ten gene 
sequences of a Chilean H. pylori strain with other H. pylori strains revealed higher 
variability for VacA and CagA virulence factors. Biol. Res.;35(1):67-84,2002. 
 
MUNKHOLM, P. et al. Disease activity courses in a regional cohort of Crohn’s 
disease patients. Scandinavian journal of gastroenterology, v. 30, n. 2, p. 699-706 
, 1995.  
 
MURATA-KAMIYA, N. Pathophysiological functions of the CagA oncoprotein during 
infection by Helicobacter pylori. Microbes Infect, v. 13, n. 10, p. 799-807, 2011. 
 
NG, S. C. Emerging leadership lecture: Inflammatory bowel disease in Asia: 
Emergence of a “Western” disease .J Gastroenterology Hepatol, v. 30, n. 3, p. 30-
3, 2015. 
 
OBERHUBER, G. et al. Focally enhanced gastritis: A frequent type of gastritis in 
patients with Crohn’s disease. Gastroenterology, v. 112, n. 3, p. 698–706, 1997. 
 




���
OLIVEIRA, A. G. et al. Helicobacter species in the intestinal mucosa of patients with 
ulcerative colitis. J Clin Microbiol, v. 42, n. 1, p. 384–386, 2004.  
 
OLIVEIRA, A. G. et al. Isolation of Helicobacter pylori from the intestinal mucosa of 
patients with Crohn’s disease. Helicobacter, v. 11, n. 1, p. 2–9, 2006.  
 
ODENBREIT, S. Translocation of Helicobacter pylori CagA into Gastric Epithelial 
Cells by Type IV Secretion. Science, v. 287, n. 5457, p. 1497-1500 , 2000.  
 
ORDÁS, I et al. Ulcerative colitis. The Lancet, v. 380, n. 380, p. 1606-1619, 2012.  
 
ORNELLAS, L.C.; CURY, M.; LIMA, V.M. Avaliação do teste rápido da urease 
conservado em geladeira. Arq Gastroenterol, v. 37, p. 1555-157, 2000. 
 
PAI, R.; COVER, T. L.; TARNAWSKI, A. S. Helicobacter pylori vacuolating 
cytotoxin (VacA) disorganizes the cytoskeletal architecture of gastric epithelial 
cells. Biochemical and Biophysical Research Communications, v. 262, n. 1, p. 
245-250 1999. 
 
PARENTE, F et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection and related upper 
gastrointestinal lesions in patients with inflammatory bowel diseases. A cross-
sectional study with matching. Scandinavian journal of gastroenterology, v. 32, n. 
11, p. 1140-6 , 1997.  
 
PARENTE, J. M. et al. Inflammatory bowel disease in an underdeveloped region of 
Northeastern Brazil. World J Gastroenterol, v. 21, n. 4, p. 1197–1206, 2015.  
 
PARK, S. J.; KIM, W. H.; CHEON, J. H. Clinical characteristics and treatment of 
inflammatory bowel disease: A comparison of Eastern and Western perspectives. 
World Journal of Gastroenterology, 2014. 
 
PARLAK, E. et al. There Is No Significant Increase in the Incidence of Helicobacter 
pylori Infection in Patients With Inflammatory Bowel Disease in Turkey. Journal of 
Clinical Gastroenterology, v. 33, n. 1, p. 87-88, 2012.  
 
PARK, S. J. et al. Clinical characteristics and treatment of inflammatory bowel 
disease: A comparison of Eastern and Western perspectives . World J 
Gastroenterol., v. 7, n. 20 p. 11525-37, Sep,  2014. 
 
PEARCE, C B et al. Assessment of the prevalence of infection with Helicobacter 
pylori in patients with inflammatory bowel disease. Eur J Gastroenterol Hepatol v. 
12, n. 4, p. 439-443 , 2000.  
 




���
PEREZ-TRALLERO, E.; ROTHENBACHER, D.; BRENNER, H. Epidemiology of 
Helicobacter pylori infection. Helicobacter, v. 9, s. 1, p. 1-6, 2004. 
 
PIODI, L.P. et al. Possible protective effect of 5-aminosalicylic acid on Helicobacter 
pylori infection in patients with inflammatory bowel disease. Journal of clinical 
gastroenterology, v. 36, n. 1, p. 22-25, 2003. 
 
PORTAL-CELHAY, C.; PEREZ-PEREZ, G. I. Immune responses to Helicobacter 
pylori colonization: mechanisms and clinical outcomes. Clin Sci, v. 110, n. 3, p. 305-
14,  2006.  
 
PORRAS, C. et al. Epidemiology of helicobacter pylori infection in six Latin American 
countries (SWOG Trial S0701). Cancer Causes and Control, v. 24, n. 2, p. 209–
215, 2013.  
 
QUEIROZ, D.M.M. et al. cagA-positive Helicobacter pylori and risk for developing 
gastric carcinoma in Brazil. Int J Câncer. v.78, p. 135-139, 1998. 
 
QUEIROZ, D.M.M. et al. Factors associated with Helicobacter pylori infection by a 
cagA-positive strain in children. J Infect Dis, v.181, p. 626-630, 2000. 
 
QUINTON JF, SENDID B, REUMAUX D, et al. Anti-Saccharomyces cereviasiae 
mannan antibodies combined with anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies in 
inflammatory bowel disease: prevalence and diagnostic role. Gut., v. 42, p. 788-91, 
1998. 
 
RAJU, D. et al. Vacuolating cytotoxin and variants in Atg16L1 that disrupt autophagy 
promote Helicobacter pylori infection in humans. Gastroenterology, v. 142: p. 1160-
1171, 2012. 
 
RAMIS, I. B.  et al. cagE as a biomarker of the pathogenicity of Helicobacter pylori. 
Rev Soc Bras Med Trop, v. 46, n. 2, p. 185-9,  2013. 
 
RAHMAN, A. et al. Beta-defensin production by human colonic plasma cells: a new 
look at plasma cells in ulcerative colitis. Inflammatory bowel diseases, v. 13, n. 7, 
p. 847-855 , 2007.  
 
REIBMAN, J. et al. Asthma is inversely associated with Helicobacter pylori status in 
an urban population. PLOS ONE, v. 3, n. 12 , 2008. 
 
ROKKAS, T.  et al. The association between Helicobacter pylori infection and 
inflammatory bowel disease based on meta-analysis. United European 
Gastroenterol J, v. 3, n. 6, p. 539-50,  2015. 
 




���
RODRIGUES, M. N. et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in children from 
an urban community in north-east Brazil and risk factors for infection. Eur J 
Gastroenterol Hepatol, v. 16, n. 2, p. 201-205 , 2004. 
 
RODRIGUES, M. N.  et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in Fortaleza, 
Northeastern Brazil. Rev Saude Publica, v. 39, n. 5, p. 847-9,  2005. 
 
ROSENOW, E. C.; SANFORD A.H. The bacteriology of ulcer of the stomach and 
duodenum in man. J. Infect. Dis., v.17, p. 219-226, 1915.  
 
PELLICANO, R. et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with 
inflammatory bowel disease: pilot study. Revista española de enfermedades 
digestivas: organo oficial de la Sociedad Española de Patología Digestiva, v. 
102, n. 11, p. 675, 2010. 
 
SAKONLAYA, D. et al. Modified toluidine blue: an alternative stain for Helicobacter 

pylori detection in routine diagnostic use and post-eradication confirmation for gastric 
cancer prevention. Asian Pac J Cancer Prev, v. 15, n. 16, p. 6983-7,  2014. 
 
SALOMON, H. Uber das spirillum des sangetier magens und sein verhalten zuden 
belegzellem.Zentrablhyg umwentmed, v. 19, p. 433-442, 1896. 
 
SATSANGI, J. et al. The Montreal classification of inflammatory bowel disease: 
controversies, consensus, and implications. Gut, v. 55, n. 6, p. 749-53 , 2006.  
 
SILVERBERG, M. S.  et al. Toward an integrated clinical, molecular and serological 
classification of inflammatory bowel disease: report of a Working Party of the 2005 
Montreal World Congress of Gastroenterology. Can J Gastroenterol, v. 19, p. 5A-
36A, 2005. 
 
SONG M.J. et al. The Prevalence of Helicobacter pylori Infection in Korean Patients 
with Inflammatory Bowel Disease, a Multicenter Study. Korean J Gastroenterol 
2009;53:341-347) 
 
SOUZA, M. H. L. P. Trends in the occurrence (1980-1999) and clinical features of 
Crohn’s disease and ulcerative colitis in a university hospital in southeastern Brazil. 
Arquivos de Gastroenterologia, 2002. 
 
SOZZI, M. et. al. Heterogeneity of cag genotypes and clinical outcome of 
Helicobacter pylori infection. J Lab Clin Med, v. 146, p. 262-270, 2005. 
 
SUERBAUM, S.; MICHETTI, P. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med., v. 347, 
n. 15, p. 1175-1186, out, 2002. 
 



����
SCHNEIDER, N. et al.  Role of Helicobacter pylori CagA molecular variations in 
induction of host phenotypes with carcinogenogenic potential. J. Infect. Dis., v. 119: 
p. 1-4, Ap. 2009. 
STANGE, E. F. et al. European evidence based consensus on the diagnosis and 
management of ulcerative colitis: definitions and diagnosis for the European Crohn’s 
and Colitis Organisation (ECCO). J Crohn’s Colitis, v. 2, p. 1-13 , 2006. 
 
SCHMIDT, H. M. et al. Distinct caga epiya motifs are associated with ethnic diversity 
in malaysia and singapore. Helicobacter. v. 14: p. 256-263, 2009. 
 
SU, B.; CEPONIS, P. J.; SHERMAN, P. M. Cytoskeletal rearrangements in gastric 
epithelial cells in response to Helicobacter pylori infection. J Med Microbiol, v. 52, n. 
Pt 10, p. 861-7,  2003. 
 
TRAVIS, S. P. L. et al. European evidence based consensus on the diagnosis and 
management of Crohn’s disease: current management. Gut, v. 55, s. 1, p. 16-35 , 
2006. 
 
TEE, W.; LAMBERT, J. R.; DWYER, B. Cytotoxin production by Helicobacter pylori 
from patients with upper gastrointestinal tract diseases. Journal of Clinical 
Microbiology, v. 33, n. 5: p. 1203-1205, 1995. 
 
TOMASINI, M. L.  et al. Heterogeneity of cag genotypes in Helicobacter pylori 

isolates from human biopsy specimens. J Clin Microbiol, v. 41, n. 3, p. 976-80,  
2003. 
 
VAIRA, D.; MALFERTHEINER, P.; MERGRAUD, F. Noninvasive antigen-based 
assay for assessing Helicobacter pylori eradication: a European multicenter study. 
The European Helicobacter pylori HpSA study group. Am J Gastroenterol, v. 95, p. 
925-929, 2000. 
 
VAN KLINKEN, B. J. et al. Sulphation and secretion of the predominant secretory 
human colonic mucin MUC2 in ulcerative colitis. Gut, v. 44, n. 3, p. 387-393 , 1999.  
 
VAN OVERSTRAETEN, A. D. B., WOLTHUIS, A., D’HOORE, A. Surgery for Crohn’s 
disease in the era of biologicals: A reduced need or delayed verdict? World J 
Gastroenterol., v. 18, n. 29, p. 3828-3832, 2012. 
 
VAN ZWET, A. A. et al. Practical diagnosis of Helicobacter pylori infection. Eur. J. 
Gastroenterol. Hepatol., v 8, p. 501-07, 1996.  
 
VARAS-LORENZO M. J., MUÑOZ-AGEL, F. ¿Existe una menor o mayor frecuencia 
de infección activa por Helicobacter pylori en pacientes con enfermedad de Crohn? 



����
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS, v. 102, n. 8, p. 509-
510, 2010.  
 
VÄRE, P. O. et al. Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in inflammatory 
bowel disease: is Helicobacter pylori infection a protective factor? Scandinavian 
Journal of Gastroenterology, v. 36, n. 12, p. 1295-300, 2001. 
 
VINETTE, K. M.  et al. Comparison of PCR and clinical laboratory tests for 
diagnosing H. pylori infection in pediatric patients. BMC Microbiol, v. 4, p. 5,  2004. 
 
VICTORIA, C R; SASSAK, L Y; NUNES, H R. Incidence and prevalence rates of 
inflammatory bowel diseases, in midwestern of Sao Paulo State, Brazil. Arq 
Gastroenterol, v. 46, n. 1, p. 20-25 , 2009.  
 
WANG, S. W. et al. The Clinical utility of string-PCR test in diagnosing Helicobacter 

pylori infection. Hepatogastroenterologi, v. 50, p. 1208-1213, 2003. 
 
WANG, Y.-K. et al. Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Current options and 
developments. World Journal of Gastroenterology, v. 21, n. 40, p. 11221, 2015.  
 
WEEKS, D L et al. A H+-gated urea channel: the link between Helicobacter pylori 

urease and gastric colonization. Science (New York, N.Y.), v. 287, n. 5452, p. 482-
485 , 2000. 
 
WAGTMANS, M. J. et al. Low seroprevalence of Helicobacter pylori antibodies in 
historical sera of patients with Crohn’s disease. Scandinavian journal of 
gastroenterology, v. 32, n. 7, p. 712–718, 1997.  
 
WU, X. W. et al. Helicobacter pylori infection and inflammatory bowel disease in 
Asians: a meta-analysis. World Journal of Gastroenterology, v. 21, n. 15, p. 4750–
6, 2015.  
 
XAVIER, R. J.; PODOLSKY, D. K. Unravelling the pathogenesis of inflammatory 
bowel disease. Nature, v. 448, n. 7152, p. 427-434 , 2007.  
 
XIANG, Z.  et al. Helicobacter pylori and Crohn's disease: a retrospective single-
center study from China. World J Gastroenterol, v. 19, n. 28, p. 4576-81, 2013. 
 
XIE, C.; LU, N.H. Review: Clinical management of helicobacter pylori infection in 
china. Helicobacter, v. 20, n. 1, p. 1–10, 2015.  
 
YAHIRO, K. et al. Low-density lipoprotein receptor-related protein-1 (LRP1) mediates 
autophagy and apoptosis caused by Helicobacter pylori VacA. J Biol Chem, v. 287, 
n. 37, p. 31104-15,  2012. 



����
 
YAMAOKA, Y. et al. Role of interferon-stimulated responsive element like element in 
interleukin-8 promoter in Helicobacter pylori infection. Gastroenterology, v. 126, n. 
4, p. 1030-1043, 2004. 
 
YÜCEL, O.; SAYAN, A.; YILDIZ, M. The factors associated with asymptomatic 
carriage of Helicobacter pylori in children and their mothers living in three socio-
economic settings. v. Jpn J Infect Dis., 62, p. 120-124 , 2009. 
 
ZHANG, S. et al. Role of Helicobacter species in Chinese patients with inflammatory 
bowel disease. J Clin Microbiol, v. 49, n. 5, p. 1987–1989, 2011. 
 
Zhang Y, Yong Y. Inflammatory bowel disease: Pathogenesis. World J 
Gastroenterol January 7; 20(1): 91-99. 2014. 
 
 
ZHOU, X. et al. Accuracy of stool antigen test for the diagnosis of Helicobacter pylori 
infection in children: A meta-analysis. Clinics and Research in Hepatology and 
Gastroenterology, v. 38, n. 5, p. 629-638, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����
 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Questionário 
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ANEXO B – Termo de Consentimento 

 

PREVALÊNCIA DE HELICOBACTER PYLORI EM PACIENTES COM DOENÇAS 

INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS NO AMBULATÓRIO DE GASTROENTEROLOGIA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDEO EM FORTALEZA-CE. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar do estudo que visa avaliar o papel de uma bactéria chamada 
Helicobacter pylori e a relação com as doenças inflamatórias intestinais. Você que apresenta sintomas de 
doenças no estômago e está sendo atendido no ambulatório de doença inflamatória intestinal do Hospital 
Universitário Walter Cantídio, poderá ser portador desta bactéria, por isso está sendo convidado a participar do 
estudo. Antes de aceitar participar, é necessário que você leia e compreenda as explicações sobre os 
procedimentos propostos e, quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelos pesquisadores responsáveis. 
Caso compreenda e deseje participar, você fará alguns exames: endoscopia e de sangue. A endoscopia é um 
exame onde é introduzido, pela boca, um pequeno tubo flexível, que poderá gerar algum desconforto, para evitar 
isso, será aplicada uma injeção de um medicamento que minimizará o desconforto. Neste exame, serão colhidos 
pequenos fragmentos do seu estômago para serem analisados (biópsia). Será colhido também amostras de 
sangue para exames, pode haver dor local e ocasionar a formação de hematomas no local da punção. Porém, o 
risco de gravidade é mínimo para você. A colheita de sangue será feita por profissionais devidamente treinados, 
o que certamente tende a minimizar o desconforto causado e evitar a formação de hematomas no local da 
punção. 
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. 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. 
Os resultados dos seus exames serão entregues a você e serão mantidos em sigilo pelos pesquisadores, que se 
comprometem a utilizar esses resultados somente para os fins dessa pesquisa. Em nenhum momento você será 
identificado quando da exposição ou divulgação dos resultados finais deste estudo. A equipe de profissionais da 
saúde responsável pelo estudo o manterá informado(a) quanto ao progresso da pesquisa, de acordo com suas 
solicitações. Você poderá sair desse estudo a qualquer momento sem prejuízo para o seu acompanhamento 
médico. O seu médico poderá finalizar a sua participação neste estudo em qualquer ocasião sem prejuízo para o 
seu acompanhamento. 
Os pesquisadores responsáveis por este estudo são: Dra Lucia Libanez B.C. Braga, que pode ser encontrada 
pelo telefone: (085) 3366-8444 ou 9 8865-2042. Hilça Maria de Azevedo Parente pelos telefones: (85) 9 8899-
2317 ou 9 9989-5663. Caso tenha alguma dúvida sobre os seus direitos como paciente de pesquisa, você 
poderá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC no número (085) 3366-8589. 
 
Declaro que li e entendi as informações que me foram prestadas. Este formulário está sendo assinado 
voluntariamente por mim, indicando o meu consentimento para que participe do estudo, até que eu decida o 
contrário. Receberei uma cópia assinada deste consentimento. 
 

Assinatura do Paciente:  

 

______________________________________________________________________ 

 
 
Assinatura do responsável pelo estudo:  
 
_____________________________________________________________ 
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ANEXO C – Ficha de endoscopia 
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ANEXO D – Comitê de Ética 
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