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RESUMO 

Estudo da transmissão intrafamiliar do Helicobacter pylori em uma comunidade de 

baixa renda em fortaleza, ceará.Andre Melo Nunes Fialho. Programa de Pós-Graduação 

Strictu Sensu em Cirurugia. Universidade Federal do Ceará. Orientadora: Profa. Dra 

Lúcia Libanez Bessa Campelo Braga. 

 

 

     Para melhor avaliar a transmissão interfamiliar da infecção por H. pylori  durante a 

infância, foi investigada a prevalência de infecção por H. pylori  em famílias de uma 

comunidade urbana pobre de Fortaleza no Ceará com alta prevalência de H. pylori . 

     A infecção por H. pylori  foi investigada em 570 membros de 128 famílias dessa 

comunidade, através do teste respiratório marcado com 13C-uréia em crianças e através 

do teste ELISA em mães e outros parentes adultos. 

     A prevalência geral da infecção por H. pylori  em todos os indivíduos analisados foi 

65.9% (376/570) a qual aumentou com a idade (p <0,001) variando de 28,9%, em 

crianças de 6 meses a 5 anos, para 82% em adultos com mais de 40 anos. A existência 

de infecção materna e o número de irmãos infectados foram fatores de risco 

independentes para a infecção por H. pylori  na infância (OR = 2,2, IC95% = 1,0-4,6 e 

OR = 4.3, IC95% = 2,3-8,1, respectivamente). O número de irmãos, número de irmãos 

mais novos, e o número de irmãos mais novos infectados também foram associados à 

infecção na infância através da análise univariada. O número de irmãos mais novos 

infectados permaneceu independentemente associado com a infecção (p = 0,000), 

mesmo após o controle de todas as variáveis acima citadas, além do status H. pylori  de 

irmãos e mães, idade, número de pessoas por quarto, e número de crianças no mesmo 

domicílio. 

     A transmissão do H. pylori  ocorre a partir de mães infectadas para os seus 

descendentes e entre irmãos, principalmente dos irmãos mais novos para os mais 

velhos. 

Palavras-chave: H. pylori, transmissão intrafamiliar e irmãos 
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ABSTRACT 

 

STUDY OF THE FAMILIAR TRANSMISSION OF HELICOBACTER PYLORI IN A 

LOW INCOME COMMUNITY OF FORTALEZA, CEARÁ. Programa de Pós-

Graduação Strictu Sensu em Cirurugia. Universidade Federal do Ceará. Mentor: 

Professor Dr. Lúcia Libanez Bessa Campelo Braga. 

 

 

     To further evaluate interfamilial transmission of H. pylori infection during 

childhood, we investigated the prevalence of H. pylori infection in family members 

from a poor H. pylori high prevalence urban community in the Northeast of Brazil. 

     H pylori infection was investigated in 570 members of 128 households, by 13C-urea 

breath test in children and by ELISA in mothers and other adult relatives. 

     The overall prevalence of H. pylori infection 65.9% (376/570) increased with age (p 

< 0.001) and ranged from 28.9%, in children aged 6 months to 5 years to 82% in adults 

over 40 years. An H. pylori positive mother and the number of infected siblings are 

independent risk factors for childhood H. pylori infection (OR = 2.2, 95% CI = 1.0-4.6 

and OR = 4.3, 95% CI = 2.3-8.1, respectively). The number of siblings, number of 

younger siblings, and number of infected younger siblings were also associated with the 

infection in the univariate analysis. The number of infected younger siblings remained 

independently associated with the infection (p=0.000), even after controlling for all the 

above cited variables, in addition to the H. pylori  status of siblings and mothers, age, 

number of people per room, and number of children in the household. 

     The transmission of H. pylori  occurs from infected mothers to their offspring and 

among siblings, notably from younger siblings to the older ones. 

Key words: H. pylori, intrafamiliar and siblings 
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INTRODUÇÃO   

 

1.1. Histórico do Helicobacter pylori 

 

O Helicobacter pylori 

      Em 1979, o patologista Robin Warren foi o primeiro a perceber que bactérias 

espiraladas colonizavam a região do antro do estômago em cerca de 50% dos pacientes 

submetidos à biópsia de estômago.  Ele notou também que havia inflamação da mucosa 

gástrica nas proximidades da localização dessa bactéria espiralada. Nos próximos 18 

meses, Warren estudava e coletava mais biópsias gástricas onde lesões histológicas de 

gastrite estavam sempre associadas à mesma bactéria.  A associação dessa bactéria com 

gastrite antral crônica foi vista com ceticismo pela comunidade científica da época, que 

acreditava no dogma de que nenhuma bactéria conseguiria sobreviver ao conteúdo 

extremamente ácido do estômago. 

      Warren pesquisou sozinho até 1981, quando recebeu a visita de Barry Marshall, 

então um jovem pesquisador que concordou em coletar amostras de biópsias de mucosa 

gástrica normal à endoscopia. Foi com satisfação que os pesquisadores constataram que 

não havia bactéria associada à mucosa gástrica sem inflamação. A partir de então, 

Marshall passou a ser grande cooperador das pesquisas de Warren (PAJARES et al, 

2006) 

      Trabalhando em conjunto com microbiologistas, tentaram desenvolver uma técnica 

de cultura apropriada para a nova bactéria. Devido à similaridade com o 

Campylobacter, eles selecionaram o meio e o período de incubação padrão para esse 

gênero de bactéria (BUTZLER, et al 1973). As tentativas iniciais, porém, não 

demonstraram crescimento bacteriano. Entretanto, após um feriado prolongado, um 

técnico de laboratório percebeu que uma das placas de cultura não havia sido removida 

do aquecedor e continha pequenas colônias bacterianas. Por fim, consegui-se a primeira 

cultura de H. pylori  (MARSHALL et al, 1983). 

     Em 2005, Warren e Marshall foram agraciados com o prêmio Nobel de Medicina em 

virtude da relevância da descoberta do H. pylori  para a ciência médica. 

     Estudos anteriores já haviam evidenciado a presença de organismos espiralados no 

estômago de cães em 1893 (BIZZOZERO et al, 1893) e no estômago de ratos e gatos 

em 1896 (SALOMON et al, 1896). No início de século XX, organismos semelhantes 

foram encontrados no conteúdo gástrico de pacientes com carcinoma ulcerativo de 
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estômago (KRIENITZ et al, 1906). Outros estudos confirmaram esses achados 

(LUGER et al, 1921). Durante os trinta anos seguintes, houveram esparsos relatos da 

presença de organismos espiralados em estômago de pacientes com úlcera péptica 

(APPELMANS et al, 1932; FREEDBURG et al, 1940; ROSENOW et al, 1915). Em 

1938, Doenges observou organismos espiralados em aproximadamente 40% das 

amostras de estômago obtidas em autópsias (DOENGES et al, 1938). Entretanto, ele 

não conseguiu fazer uma associação entre a presença desses organismos e a existência 

de doença gástrica. 

     Uma grande controvérsia existia a respeito da associação  desses organismos com o 

desenvolvimento de doença gástrica em humanos. Em 1940, Gorham, após um estudo 

envolvendo a administração de bismuto a pacientes com doença péptica e presença de 

bactérias espiraladas no estômago, sugeriu um possível papel patogênico desses 

organismos (GOHRAM et al, 1940). 

     Todas essas observações levaram a postulação de uma teoria que creditava o 

desenvolvimento de doenças gástricas à presença de bactérias espiraladas no estômago.  

Entretanto, alguns autores sugeriam que as bactérias observadas nas amostras eram 

resultado de contaminação. Essa hipótese tornou-se predominante quando, em 1954, 

Palmer publicou um estudo de biópsias gástricas de mais de 1000 pacientes, nas quais 

não foi detectada a presença de nenhuma bactéria(PALMER et al, 1954). Tal fato 

ocorreu provavelmente devido a apenas endoscópicos rígidos existirem na época, o que 

permitia serem retiradas apenas biópsias de área fúndica e não do antro, onde o H. 

pylori  é mais comumente encontrado. 

     A hipótese de um possível papel de bactérias gástricas na doença gastroduodenal foi 

novamente aventada em 1975, quando Steer e Collin-Jones descreveram a presença de 

bactérias em amostras gástricas de pacientes portadores de úlcera péptica (STEER et al, 

1975).  

     Atualmente sabe-se que o H. pylori  produz abundantes quantidades da enzima 

urease, entretanto, antes da descoberta do H. pylori , alguns pesquisadores já haviam 

documentado a presença da enzima urease em amostras gástricas, fato primeiramente 

descrito em 1924 (LUCK et al, 1924). Estudos em humanos confirmaram a associação 

entre a presença da enzima e a existência de doença ulcerosa péptica (FITZGERALD et 

al, 1950). Porém somente após a descoberta do H. pylori , foi possível compreender que 

a atividade da urease no estômago de indivíduos portadores de doença ulcerosa péptica 

devia-se à sua produção pela própria bactéria.   
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1.2. Microbiologia do Helicobacter pylori 

       O H. pylori  é um organismo espiralado multiflagelado e unipolar, medindo entre 

0,5 e 1,0 µm de espessura por 2,5 a 4,0µm de comprimento (GOODWIN et al, 1990; 

MEGRAUD et al, 1989). Entre 4 e 5 flagelos estão ligados a um pólo, cada flagelo 

medindo 2,5µm de comprimento e aproximadamente 30nm de largura, com um bulbo 

membranoso terminal, o qual na verdade é uma extensão da membrana bacterina 

externa. Os flagelos da bactéria são compostos de 2 tipos de flagelina. A flagelina 

principal tem um peso molecular de 56kd e compõe a maior parte do filamento flagelar 

(KOSTRZYNSKA et al, 1991). Essa proteína apresenta reação imunológica cruzada 

com a flagelina do Campylobacter jejuni, mas não com a flagelina de outras bactérias. O 

outro componente flagelar, com peso de 57kd, é localizado próximo ao gancho flagelar, 

estrutura essencial para a ligação do flagelo. 

     Quando a bactéria é cultivada em meio sólido, a forma espiralada pode ser ausente 

ou existir em pequena quantidade (GOODWIN et al, 1993). A superfície externa do H. 

pylori  consiste em um glicocalix com espessura de até 40nm (GOODWIN et al, 1989). 

A parede celular é coberta por subunidades em forma anelar, cada uma medindo entre 

12 a 15nm em diâmetro. Em achados de biópsias gástricas, a superfécie de glicocálix 

bacteriano e os microvilos epiteliais da mucosa são frequentemente encontrados com 

extensos pontos de confluência (GOODWIN et al, 1990). 

     Longos períodos de cultura levam ao aparecimento de formas cocóides, que também 

aparecem quando os organismos são expostos ao oxigênio. Acredita-se que essas 

formas sejam um estado dormente da bactéria e possibilitem ao organismo sobreviver 

em um ambiente desfavorável ao seu crescimento. As formas cocóides do H. pylori  são 

formadas quando o envelope externo separa-se e deixa de acompanhar o crescimento 

celular, levando à formação de dobras da membrana citoplasmática interna. Os pólos 

originais do organismo se tornam próximos e a membrana externa limitante toma a 

forma cocóide (JONES et al, 1990).  

     Dois tipos de forma cocóides foram descritas, uma discretamente mais larga, com 

citoplasma pouco denso à microscopia eletrônica e espaço periplasmático aumentado. 

Essa é considerada uma forma degenerativa e é comumente encontrada em culturas 

velhas (MEGRAUD et al, 1989). A segunda forma cocóide apresenta citoplasma denso 

à microscopia eletrônica e membranas citoplasmáticas intactas. Essa é considerada uma 

forma persistente do H. pylori  e apresenta maior conteúdo protéico e ceto-desoxi-

octanado do que a outra forma. Essa segunda forma cocóide permanece estável quando 
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submetida a injúrias químicas e físicas, e alguns relatos demonstram que essa forma 

pode se transformar novamente em uma forma espiralada quando submetida a um meio 

de cultivo adequado por 4 a 6 semanas (BODE et al, 1991).  

 

1.2.1 Cultura do H. pylori  

 

     O H. pylori  é uma bactéria microaerófila obrigatória. A concentração ideal de O2 

para a cultura é de 2 a 8% (HUDSON et al, 1991). A adição extra de CO2 é necessária 

para o isolamento primário e subcultura de cepas recém adquiridas, mas em meio sólido 

de cultura, a necessidade desse CO2 extra diminui progressivamente. Para crescimento 

adequado, o meio basal deve ser suplementado com sangue total ou soro (1-5%). A 

composição ideal de gás é de 5% de O2, 10% de CO2 e 85% de N2, ou então 5% de O2, 

7%de CO2, 8% de H2 e 80% de N2 (HUMPHREYS et al, 1988). A temperatura ideal 

para o isolamento do H. pylori  é entre 35 a 37°C. O meio de cultura necessita de 3 a 5 

dias para o crescimento da bactéria. 

     O pH apropriado para o crescimento do H. pylory varia de 5,5 a 8,5 com bom 

crescimento em pH entre 6,9 e 8. É difícil mantê-lo em subculturas repetidas e a 

viabilidade é usualmente perdida após cerca de 4 subculturas em meios convencionais. 

Baixa temperatura é o método mais prático para estocagem por longo período (OWEN 

et al, 1998). 

 

1.2.2 Mecanismos adaptativos da bactéria 

 

     A urease é responsável pela hidrólise da uréia em amônia e água. Cepas de H. pylori  

apresentam altos neveis de atividade de urease.  A molécula de urease do H. pyori foi 

purificada (DUNN et al, 1990; HU et al, 1990)  e os dois genes responsáveis por essa 

enzima foram sequenciados (CLAYTON et al, 1990). A molécula da urease do H. 

pylori  é um hexâmero com massa de aproximadamente 550kd, com cada monômero 

contendo 2 subunidades diferindo de outras bactérias, que geralmente apresentam 1 ou 3 

subunidades. As massas dessas subunidades possuem peso aproximado de 62 e 30kd.   

     A urease tem importante papel na infecção e no desenvolvimento da gastrite 

induzida por H. pylori  (EATON et al, 1991). Através da transformação de uréia em 

amônia, a urease permite ao H. pylori  criar um microambiente favorável à sua 

sobrevivência no estômago humano. In vitro, na ausência de uréia, o H. pylori  é 
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susceptível aos efeitos bactericidas da acidez (pH<3,0). Entretanto, devido ao fato da 

urease do H. pylori  ser a mais potente entre todas as ureases bacterianas conhecidas, 

mesmo na presença de pequenas concentrações de uréia (50µmol), o H. pylori  é capaz 

de sobreviver a um baixo pH (MARSHALL et al, 1990). Em contrapartida, outras 

bactérias urease positivas como o Proteus mirabilis necessitam de altas concentrações 

de uréia para sobreviver em pH ácido. Tal fato torna o H. pylori  extremamente 

adaptado à sobrevivência em ambiente com baixíssimas concentrações de uréia e pH 

extremamente ácido como o estômago humano.  

 

1.3 Patogenicidade do Helicobacter. pylori 

     Entre os fatores de virulência do H. pylori , a citotoxina associada ao gene A (CagA), 

sua ilha de patogenicidade associada (cagPAI), a toxina vacuoalizante A (VacA) e 

fatores envolvidos na aderência do H. pylori  às células gástricas epiteliais têm sido 

relacionados à patogenicidade da bactéria. A proteína imunoreativa CagA (120-145kDa) 

é codificada pelo gene cagA, o qual é encontrado em aproximadamente 60-70% das 

cepas de H. pylori  presente no mundo industrializado (SUERBAUM et al, 2002; 

BLAZER et al, 2001; PARSONNET et al, 1998; MEGRAUD et al, 2001). O gene 

cagA, mapeado a partir da ilha de patogenicidade cagPAI, um conjunto contendo 29 

genes abrangendo 37kb de DNA genômico. Alguns dos genes presentes na região 

cagPAI codificam o aparelho de secreção bacteriano tipo IV, que é capaz de translocar o 

CagA para dentro das células hospedeiras. A fosforilação do cagA pode ativar cascatas 

de sinalização e consequentemente influenciar as funções celulares do hospedeiro, 

incluindo proliferação, apoptose, liberação de citocinas e motilidade celular 

(SUERBAUM et al, 2002; BLAZER et al, 2001; PARSONNET et al, 1998; 

MEGRAUD et al, 2001). 

     Além disso, diversos outros genes presentes na ilha de patogenicidade cagPAI, como 

cagG, cagH, cagI, cagL e cagM, parecem estar associados com uma resposta relevante 

das células epiteliais à patogenicidade do H. pylori  (SUERBAUM et al, 2002; 

BLAZER et al, 2001; MEGRAUD et al, 2001). 

     Aproximadamente metade de todas as cepas existentes do H. pylori  produzem 

VacA, o que induz vacuolização de células epiteliais e morte celular (PEEK et al, 2002; 

BLAZER et al, 2001; ISRAEL et al, 2001; MEGRAUD et al, 2001; BJÖRKHOLM et 

al, 2003). Diferente do gene cagA, o gene vacA está presente em praticamente todas as 
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cepas existentes de H. pylori . Entretanto, a expressão da proteína vacA é determinada 

pelas variações na sequência de sinalização (s1a, s1b, s1c, s2) e pelas regiões 

intermediárias (m1, m2) do gene vacA (PEEK et al, 2002; BLAZER et al 2001, 

ISRAEL et al, 2001, MEGRAUD et al, 2001). Cepas do H. pylori  que possuem o alelo 

contendo a sequência de sinalização tipo s1 produzem toxina VacA funcional, enquanto 

aquelas cepas que possuem o alelo com sequência de sinalização tipo s2 apresentam 

baixa capacidade citotóxica (PEEK et al, 2002; ISRAEL et al, 2001, BJÖRKHOELM et 

al, 2003). Além disso, cepas com alelos mosaicos de s1m1 são mais tóxicas do que 

cepas com alelos s1/m2 e estão associados com formas mais severas de gastrite, atrofia 

e metaplasia intestinal (NOGEUIRA et al, 2001). Apesar de estar localizado em locus 

diferentes do cromossomo da bactéria, o gene cagA é fortemente associado com a 

atividade citotóxica da proteína VacA. No entanto, mutações do gene cagA não 

apresentam influência na expressão da proteína VacA, indicando que a expressão de 

VacA não necessita do gene cagA (ISRAEL et al, 2001). 

 

Adesinas e patogenicidade bacteriana do H. pylori  

 

     Além do gene cagA e da ilha de patogenicidade cagPAI, são também importantes 

para a patogenicidade da bactéria os fatores microbianos relacionados à aderência do H. 

pylori  às células gástricas epiteliais. A proteína ligada à membrana externa BabA é uma 

adesina do H. pylori , que interage com o antígeno do grupo sanguíneo Lewis na célula 

epitelial gástrica (ILVER et al, 1998; GURUGE et al, 1998). O produto do gene babA1, 

que difere em apenas 10 sequências de nucleotídeos do produto do gene babA2, não 

consegue interagir com o antígeno Lewis das células epiteliais gástricas, e portanto não 

favorece a colonização do epitélio pelo H. pylori  (ISRAE et al, 2001). Estudos indicam 

que cepas de H. pylori  babA2 positivas estão associadas com risco aumentado de úlcera 

péptica e de adenocarcinoma gástrico distal enquanto cepas babA2 negativas estão mais 

frequentemente associadas com formas não complicadas de gastrite (GERHARD et al, 

1999; PRINZ et al, 2001). O gene babA2 frequentemente coexiste com outros genes 

relacionados a fatores de virulência no H. pylori , como vacA s1 e cagA. Cepas que 

apresentam em uma mesma bactéria os genes cagA, vacA s1, babA2 carregam um risco 

aumentado de desenvolvimento de úlcera gastroduodenal e câncer gástrico distal 

(PRINZ et al, 2001). Zambon e colaboradores estudaram a frequência da coexistência 

do gene babA2 com outros genes relacionados a doenças no H. pylori , como o cagA e 
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alelos s/m do gene vacA, e a relação da presença desses 3 genes com achados clínicos 

em uma população italiana. Nesse estudo detectou-se a presença de cepas babA2 

positivas em apenas 36% dos indivíduos, o que encontra-se no limite inferior da 

prevalência do gene babA2 na literatura, que varia de 36-100% (ILVER et al, 1998; 

GERHARD et al, 1999; PRINZ et al, 2001; ZAMBON et al, 2003; PODZORSKI et al, 

2003). A presença do gene babA2  estava associada de maneira significativa com o gene 

cagA, os alelos s1/m1 do gene vacA e oipA, que codificam uma proteína da membrana 

externa, a qual influencia a liberação de interleucina 8 a partir de células hospedeiras in 

vitro. Além disso, mais de 90% das cepas cagA negativas eram negativas para babA2, 

possuem os alelos s2m2 do gene vacA e mostravam genótipo oipA desligado, sugerindo 

que a presença de genes localizados na ilha de patogenicidade cagPAI está ligada a 

outros genes localizados fora dessa ilha de patogenicidade, provavelmente através de 

um processo de seleção comum. 

     Cepas contendo quaisquer dos genes cagA, vacA s1m1 ou babA2 apresentam altos 

níveis de colonização de corpo e de antro e causam maior grau de inflamação da 

mucosa gástrica. A coexistência de 2 ou mais desses genes resulta em aumento da 

severidade das alterações histopatológicas da mucosa gástrica. Nos pacientes portadores 

de cepas com genes cagA, vacA s1m1, babA2, houve uma associação com metaplasia 

intestinal  em 48% dos casos (ZAMBON et al, 2003). Em contraste, em indivíduos 

contendo cepas cagA negativas, vacA s2m2  e babA2 negativos, a presença de 

metaplasia intestinal é menor do que 10%. Essas observações estão de acordo com os 

achados em estudos na Alemanha (GERRARD et al, 1999; PRINZ et al, 2001), e 

corroboram com o conceito de que vários fatores bacterianos, localizados em diferentes 

lócus no cromossomo do H. pylori , interagem através de mecanismos complexos para 

exercer efeitos deletérios no hospedeiro colonizado. Entretanto, em contraste com o 

observado em populações européias, a relevância clínica do genótipo babA2 foi 

questionada em estudos japoneses, onde nenhuma correlação foi encontrada entre cepas 

babA2 positivas e genótipos cagA positivos, nem entre o genótipo babA2 e achados 

clínicos e histopatológicos mais deletérios (MIZUSHIMA et al, 2001). Esses achados 

estão de acordo com relatos anteriores de que a correlação genótipo-fenótipo obtida em 

indivíduos ocidentais não se aplicava a populações asiáticas, o que indica que o impacto 

clínico do genótipo do H. pylori  com maiores virulências é modulado por fatores 

ambientais e próprios do hospedeiro (MAEDA et al,1998). 
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1.4 Fatores do hospedeiro 

 

     A habilidade de muitas das cepas do H. pylori  em aderirem a glicoconjugados 

sialilados expressos durante o processo de inflamação crônica pode contribuir para a 

virulência e a capacidade de cronificação da infecção (MAHDAVI et al, 2002). 

Antígenos de grupos sanguíneos são importantes fatores estruturais do hospedeiro para 

a ligação da bactéria (BOREN et al, 1993). Os fatores do hospedeiro parecem ter 

importante papel. O polimorfismo genético da interleucina 1, que aumenta a produção 

da interleucina 1β está associado com aumento do risco de hipocloridria induzido pelo 

H. pylori  e câncer gástrico. A interleucina 1β é uma interleucina pró- inflamatória e um 

poderoso inibidor da secreção gástrica. Fatores genéticos do hospedeiro que afetam a 

interleucina1β podem explicar porque alguns indivíduos infectados pelo H. pylori  

podem desenvolver câncer gástrico e úlcera, enquanto outros não os desenvolvem (EL-

OMAR et al, 2000). Outros fatores como o polimorfismo das citocinas TNF-α e IL-6 e 

IL-10 podem estar relacionados com os achados clínicos, especialmente em populações 

asiáticas, onde a positividade de cepas para vacA s1m1, cagA e babA2 é quase 100% 

(SHEU et al, 2003; MIZUSHIMA et al, 2001; MAEDA et al, 1998). 

 

1.4.1 EPYA 

 

     O gene cagA é um gene polimórfico. Existem diversos números de seqüencias de 

repetição localizados na região 3’ desse gene, que variam nas diferentes cepas de H. 

pylori  (YAMAOKA et al, 1998; YAMAOKA et al, 1999; YAMAOKA et al, 2000). As 

regiões de repetição são classificadas em dois tipos: a primeira e a segunda repetição. A 

segunda repetição difere consideravelmente entre cepas asiáticas e cepas ocidentais do 

H. pylori (YAMAOKA et al, 1998; YAMAOKA et al, 1999; YAMAOKA et al, 2000; 

YAMAOKA et al, 2002). 

     Cada região de repetição de proteína CagA contem os aminoácidos Glu-Pro-Ile-Tyr-

Ala (EPIYA), que inclui um sítio de fosforilação. A primeira região de repetição é 

denominada EPIYA-A e EPIYA-B. A segunda região de repetição é denominada 

EPIYA-C, em cepas ocidentais, ou EPIYA-D, em cepas asiáticas (HATAKEYAMA et 

al, 2004). Dessa forma, cada proteína CagA é especificada por um tipo de seqüencia 

contendo os nomes dos seguimentos EPIYA nela contidos, por exemplo: ABC, ABCC 
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ou ABCCC para as proteínas CagA do tipo ocidental e ABD para as proteínas CagA do 

tipo oriental. 

     No final da década de 90, surgiram os primeiros estudos mostrando que o número de 

seguimentos EPIYA na segunda região de repetição da proteína CagA está associado 

com o desenvolvimento de câncer gástrico. Estudos subseqüentes confirmaram que, em 

países ocidentais, a incidência de câncer gástrico é consideravelmente maior em 

pacientes infectados com cepas contendo múltiplos seguimentos de EPIYA-C em 

comparação com pacientes infectados por cepas contendo um único seguimento de 

EPIYA-C (YAMOAKA et al, 1998; YAMOAKA et al, 1999; ARGENT et al, 2004; 

AZUMA et al, 2002). Entretanto, como todas as cepas asiáticas contêm um único 

seguimento EPIYA-D, não é possível estabelecer, nessa população específica, 

correlação entre o número de repetição de seqüencia de EPIYA e o desenvolvimento de 

câncer gástrico (XIA et al, 2009). 

     O sítio de fosforilação na seqüencia de EPIYA da proteína CagA tem importante 

papel na patogenicidade do H. pylori . Após ser introduzida nas células epiteliais, a 

proteína CagA tem seus resíduos de tirosina fosforilados no seguimento EPIYA por 

kinases da família Src e Abl (POPPE et al, 2007; SELBAC et al, 2002; STEIN et al, 

2002; TAMMER et al, 2007; TSUTSUMI et al, 2003). A fosforilação da proteína CagA 

permite que 10 proteínas celulares do hospedeiro se liguem  a própria CagA. O número 

de seguimentos EPIYA está relacionado com o grau de fosforilação da proteína CagA 

que acontece em células epiteliais infectadas, tanto por cepas asiáticas quanto por cepas 

ocidentais (HIRATA et al, 2004; ARGENT et al, 2004).  

     Um dos fatores de sinalização intracelulares que interagem com a proteína CagA 

fosforilada é a enzima fosfatase SHP-2 (HIGASHI et al, 2002). A SHP-2 é capaz de se 

ligar a EPIYA-B, EPIYA-C e EPIYA-D. A proteína CagA contendo seguimento de 

EPIYA-D tem uma afinidade maior pela SHP-2 do que a proteína CagA contendo 

seguimento de EPIYA-C (HATAKEYAMA et al, 2004). Quando a proteína CagA 

fosforilada se liga e ativa a fosfatase SHP-2, ocorrem alterações morfológicas nas 

células hospedeiras, que podem gerar displasia, metaplasia e o câncer gástrico 

(HIGASHI et al, 2002; SCHNEIDER et al, 2009). 

 

1.5. Epidemiologia do H.pylori   

Distribuição geográfica 
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     O H. pylori  é um microorganismo que infecta aproximadamente 50% da população 

mundial. Uma vez adquirida,  a erradicação espontânea da infecção é incomum 

(BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).  

     A prevalência da infecção pelo H. pylori  varia de país para país, com grandes 

diferenças entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento (GRAHAM et al, 

1991; MEGRAUD et al, 1989; REDLINGER et al, 1999; TAYLOR et al, 1991; 

BARDHAN et al, 1998). 

      A epidemiologia da infecção pelo H. pylori  em países em desenvolvimento, como o 

Brasil, a Índia, a Arábia Saudita e oVietnã, é caracterizada por uma aquisição da 

infecção geralmente nas primeiras duas décadas de vida, de modo que aproximadamente 

80% da população já está infectada por volta dos 20 anos de idade (GRAHM et al, 

1991; MEGRAUD et al, 1989; AL-MOAGEL et al, 1990). O H. pylori  é mais  

comumente adquirido na infância e quando existem crianças presentes no domicílio 

(MALATY et al, 1994; MALATY et al, 1996; MALATY et al, 1999; MALATY et al, 

2001; MALATY et al, 2002). Em países em desenvolvimento, a prevalência da infecção 

tem um pico entre 20 e 30 anos de idade. A prevalência da infecção varia em 

subpopulações dentro do mesmo país, especialmente em relação à idade (GRAHAM et 

al, 1991; BREUER et al, 1996; PATERAKI et al, 1990; PEREZ-PEREZ et al, 1990; 

EUROGAST study group, 1993; DEHESA et al, 1991).  

           A prevalência da infecção aumenta com a idade. Um estudo americano mostrou 

que a prevalência da infecção aumenta praticamente 1% para cada ano de vida. Esses 

resultados estão de acordo com outros estudos conduzidos em países desenvolvidos, 

como a Inglaterra, Austrália e França (GRAHAM et al, 1991). O aumento da 

prevalência com a idade pode ser atribuído tanto ao  aumento do risco de aquisição da 

infecção com o passar dos anos quanto à maiores taxas de prevalência da infecção em 

crianças e jovens em décadas anteriores comparado a décadas subseqüentes.  

     No Brasil, um estudo envolvendo crianças e jovens até 18 anos, conduzido em 

famílias de baixa renda, demonstrou uma prevalência de 34% de infecção, e um 

aumento significativo da prevalência de infecção com a idade (BEDOYA et al., 2003). 

Outro estudo, realizado em Minas Gerais, verificou uma prevalência de 34,1% em 

crianças (OLIVEIRA et al., 1994). No Mato Grosso do Sul, a prevalência foi de 77,5% 

em crianças e jovens, e de 84,7% em adultos, pertencentes a uma população da área 

rural (SOUTO et al.,1998). 
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      Estudo realizado em Fortaleza, estado do Ceará, em uma comunidade urbana de 

baixa renda, utilizando teste respiratório marcado com C
13

, em crianças e adolescentes, 

encontrou uma prevalência de 30% nas crianças aos 2 anos de idade, atingindo 74% de 

infectados aos 20 anos (RODRIGUES et al., 2004). Em estudo anterior, foi relatado 

que, nos indivíduos acima de 20 anos residentes em comunidade urbana, a prevalência 

foi em torno de 82% (BRAGA et al., 1995) e em pacientes com dispepsia  em torno de 

80 %  (MOTA et al., 2008 ). 

      Nos países desenvolvidos, a infecção pelo H. pylori  é rara em crianças menores de 

10 anos, variando de 3,5 a 10% (PRIETO et al., 1992). Nos países em desenvolvimento 

podem ser observadas altas taxas de soropositividade em faixas etárias mais jovens 

(KODAIRA et al., 2002).  

      Porém, independentemente da região, as diferenças parecem estar em função da 

condição socioeconômica da população (TAYLOR et al., 1991). Um estudo com 

crianças finlandesas revelou taxa de prevalência de 5,6% (REHNBERG-LAIHO et al., 

1998). No México, a taxa de infecção varia de 20% em crianças de até um ano, 

chegando a 50% aos dez anos (TORRES et al .,1998). Entre adultos de meia idade nos 

países em desenvolvimento a prevalência é em média de 80 a 90% e em países 

desenvolvidos é menor que 40% (PEREZ-TRALLERO et al., 2004). 

     Dessa forma, percebe-se que a prevalência da infecção pelo H. pylori  é 

inversamente relacionada com as condições sócio-econômicas, principalmente durante a 

infância, quando o risco de aquisição da infecção é maior (MALATY et al, 1996; 

MALATY et al, 2001; GRAHAM et al, 1991; MALATY et al, 1996; SITAS et al, 

1991). Estudos apontam as condições socioeconômicas existentes na infância, 

independente das condições socioeconômicas em outros períodos da vida, como o 

principal determinante da aquisição do H. pylori  (MALATY et al, 1996; MALATY et 

al, 1996). Malaty e colaboradores, em estudo realizado na Koreia, encontraram uma 

prevalência de infecção de 20% em indivíduos entre 10 e 19 anos com renda familiar 

mais elevada em comparação a prevalência de 60% em indivíduos da mesma faixa 

etária com renda familiar menor (MALATY et al, 1996).  Em populações onde as 

condições socioeconômicas são mais homogêneas, a quantidade de pessoas residindo 

em uma mesma habitação e o número de pessoas dividindo o mesmo cômodo em uma 

mesma casa parecem ser os principais fatores de risco (MALATY et al, 1996; 

MITCHELL et al, 1992). Um estudo realizado com gêmeos univitelinos e bivitelinos, 

que avaliou as condições de vida durante a infância e a infecção por H. pylori , 
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encontrou  como os principais fatores de risco para a aquisição da infecção a densidade 

das habitações e a renda familiar durante a infância (MALATY et al, 1998). 

     Variações na aquisição da infecção por H. pylori  entre grupos étnicos e raciais 

parecem estar primariamente relacionados a diferentes fatores de exposição à infecção, 

devido a fatores culturais, sociais, alimentares e ambientais e não devido a diferenças de 

predisposição genéticas. (MALATY et al, 1994; GRAHAM et al, 1991; MALATY et 

al, 1992; MALATY et al, 1994) 

     Apesar da existência de áreas com altas taxas de infecção por H. pylori , acredita-se 

que a prevalência da infecção está em processo de queda no Mundo. Estudos japoneses 

apontam um declínio de 20%, entre 1986 e 1994, em indivíduos de 9 a 70 anos de idade 

(KUMAGAI et al, 1998). Em acordo com tais achados, um estudo analisando um 

período de 10 anos na Rússia evidenciou significante redução da transmissão do H. 

pylori , fato  associado as melhorias nas condições de vida ocorridas nesse país durante 

o período avaliado (MALATY et al, 2007). Tais estudos indicam o quão sensível a 

transmissão do H. pylori  é em relação as condições socioeconômicas de uma população 

(MALATY et al, 2007).  

     A transmissão do H. pylori  ocorre principalmente de pessoa a pessoa, por via oral-

oral e fecal-oral principalmente durante a infância (MITCHELL et al, 1992; WEBB et 

al, 1994; TINDBERG et al, 2001). A bactéria também pode ser transmitida através de 

água e comida contaminadas (KLEIN et al, 1991; HOPKINS et al, 1993). A maioria 

dos trabalhos corrobora com a idéia de que a transmissão acontece predominantemente 

dentro do núcleo familiar. Em um estudo realizado nos Estados Unidos, encontrou-se 

que a infecção de um dos pais, o pai ou a mãe, aumenta o risco de infecção dentro da 

família tanto dos filhos quanto do cônjuge (MALATY et al, 1991). Entretanto, acredita-

se que em países onde, por razões culturais, o contato paterno com as crianças é 

significantemente menor do que o contato materno, a infecção é transmitida 

primariamente pelas mães.      

      Muitos trabalhos, procurando investigar qual é a principal fonte da infecção dentro 

das famílias, chegaram à conclusão de que o status infeccioso materno é um importante 

indicador da infecção por H pylori nas crianças (MALATY et al, 2002; ROCHA et al, 

2003; RODRIGUES et al, 2004; RODRIGUES et al, 2005). Embora, alguns estudos 

tenham avaliado a transmissão H. pylori  entre irmãos, esses estudos não levaram em 

consideração o status infeccioso materno nessa cadeia de transmissão. Cabe citar um 

estudo colombiano que avaliou crianças menores de 10 anos de idade (GOODMAN et 
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al, 2000) e um estudo realizado nos Estados Unidos, na Califórnia, que avaliou 

domicílios de uma comunidade de baixa renda hispânica com no mínimo dois núcleos 

familiares convivendo em um mesmo domicílio (GARG et al, 2006), os quais 

demonstraram a relevância da infecção dos irmãos na transmissão do H. pylori  na 

infância. 

     Em um trabalho publicado recentemente (WEYERMANN et al, 2009), foi 

demonstrada a importância de levar em consideração a infecção materna para avaliar o 

papel dos irmãos na aquisição da infecção na infância.  

     Além disso, poucos estudos avaliaram a associação entre a ordem de nascimento dos 

irmãos e a infecção pela bactéria. Foi sugerido que crianças mais velhas seriam 

responsáveis por transmitir a infecção para os irmãos mais novos, mas esse achado pode 

variar em populações diferentes (GOODMAN et al, 2000). 

 

1.6. Doenças associadas ao H. pylori  

 

     A infecção por H. pylori  é um cofator no desenvolvimento de três importantes 

doenças gastroentestinais: úlceras gástricas ou duodenais, que se desenvolvem em 1 a 

10% dos pacientes infectados, câncer gástrico, presente em 0.1 a 3 %, e linfoma MALT, 

em menos de 0.01% dos infectados. O risco de desenvolvimento dessas doenças em 

pacientes com H. pylori  varia entre populações. A grande maioria dos pacientes não 

apresenta complicações significativas clinicamente (McCOLL et al, 2010). 

 

1.6.1 Úlceras gástricas e duodenais 

     Em pacientes com úlceras duodenais a inflamação da mucosa gástrica induzida pela 

infecção é mais pronunciada na região antral do estômago, a qual não secreta ácido. 

Essa inflamação do antro estimula o aumento da liberação de gastrina, que por sua vez 

estimula a secreção de ácido em excesso pela mucosa fúndica, naturalmente pouco 

afetada pela infecção (EL-OMAR et al, 1995; GILLEN et al, 1998). O excesso de ácido 

no duodeno lesa a mucosa duodenal, causando ulceração e metaplasia gástrica. A 

mucosa duodenal metaplástica pode ser então colonizada pelo H. pylori , o que 

contribui para o desenvolvimento de úlcera. A erradicação da infecção possibilita cura 

prolongada das úlceras duodenais em mais de 80% dos pacientes com úlcera duodenal, 

nos quais as úlceras não estão associadas com o uso de anti-inflamatórios (HENTSHEL 
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et al, 1993). Os anti-inflamatórios não hormonais são a principal causa de úlcera em 

pacientes H. pylori  negativo. 

     A ulceração da mucosa gástrica é causada por danos induzidos pelo H. pylori . 

Quanto às ulceras duodenais, a erradicação da infecção cura a doença, quando não há 

associação com NSAIDS (AXON et al, 1997). 

 

1.6.2 Câncer gástrico 

     Extensos estudos epidemiológicos sugerem forte associação entre a infecção por H. 

pylori  e o desenvolvimento de câncer gástrico em regiões não cárdicas, aquelas distais 

à junção gastro-esofagiana (HANSEN et al, 1999). A infecção é classificada como 

carcinogênica pela Organização Mundial da Saúde (INTERNATIONAL AGENCY 

FOR RESERCH EM CANCER, 1994). O risco de desenvolver câncer é maior em 

pacientes nos quais a infecção induz a inflamação tanto de mucosa antral como de 

mucosa fúndica, e causa atrofia na mucosa e metaplasia intestinal (UEMURA et al, 

2001). A erradicação da infecção pelo H. pylori  reduz a progressão da gastrite atrófica, 

mas exsitem poucas evidencias da reversão da atrofia ou da metaplasia intestinal, e 

ainda permanece pouco claro se a erradicação reduz o risco de câncer gástrico (LEUNG 

et al, 2004; MALFERTHEINER et al, 2005; McCOLL et al, 2010)  

 

1.6.3 Linfoma MALT gástrico 

     Estudos epidemiológicos mostraram forte associação entre a infecção pelo H. pylori  

e o desenvolvimento de linfoma MALT gástrico (PARSONNET et al, 1994). Dessa 

forma, a erradicação da infecção causa regressão da maioria dos linfomas MALT 

gástricos localizados (FISCHBACH et al, 2004). 

 

1.6.4 Outras condições gastrointestinais 

     Aproximadamente 50% das pessoas que se submetem a exame endoscópico devido a 

sintomas gastrointestinais altos não apresentam nenhuma evidência de esofagite, ulcera 

gástrica ou duodenal, e são, portanto, considerados portadores de dispepsia funcional. 

Nesses pacientes, amostras de biópsias da mucosa gástrica freqüentemente revelam a 

presença de H. pylori  e de inflamação associada, apesar desse achado histopatológico 

ser também comum em pessoas sem sintomas gastrintestinais altos. A maioria dos 

estudos conduzidos para avaliar a terapia de erradicação do H. pylori  em pacientes com 

dispepsia funcional não apresentaram nenhum benefício significante em relação à 



27 

 

erradicação da infecção na melhora da sintomatologia (MOAYYEDI et al, 2000; 

LAINE et al, 2001). Dessa forma, há pouca evidência de que a infecção crônica pelo H. 

pylori, sem alterações macroscópicas gástricas ou duodenais, cause sintomatologia 

gastrointestinal. 

     A prevalência da infecção pelo H. pylori  é menor entre pacientes com doença de 

refluxo gastroesofágico e em portadores de adenocarcinoma esofagiano, que pode se 

desenvolver como um complicação da doença do refluxo, quando comparado com 

pacientes saudáveis (RAGHUNATHA et al, 2003, DE MARTEL et al, 2005). A 

gastrite atrófica associada ao H. pylori , a qual reduz a secreção ácida, pode ser um fator 

de proteção contra essas doenças. Entretanto, um recente estudo de metanálise mostrou 

que não há aumento de risco de desenvolver doença do refluxo gastroesofágico em 

pacientes tratados para H. pylori (YAGHOOBI et al, 2010). 

 

  1.7.  Diagnóstico do Helicobacter pylori 

 

     Como a grande maioria dos pacientes portadores de infecção por H. pylori  não 

apresentam nenhuma doença clínica evidente existem divergências quanto a 

necessidade de avaliação diagnóstica de rotina. Indicações definitivas para a 

identificação e tratamento da infecção são: a presença de úlcera gástrica, úlcera 

duodenal e linfoma MALT (CHEY et al, 2007; MALFERTHEINER et al, 2007). O 

diagnóstico da infecção e a subseqüente erradicação da mesma também parecem 

prudentes após a ressecção de cânceres gástricos iniciais (FUKASE et al, 2008). Além 

disso, consensos de especialistas europeus recomendam a erradicação da infecção por 

H. pylori  em familiares de primeiro grau de pacientes portadores de câncer gástrico e 

em pacientes com gastrite atrófica, anemia por deficiência de ferro de causa não 

determinada e púrpura trombocitopênica idiopática, apesar dos dados que suportam tais 

recomendações serem escarsos ( MALFERTHEINER et al, 2007). 

     Pacientes com dispepsia não complicada, virgens de investigação, devem ser 

testados quanto a infecção por H. pylori  através de métodos não endoscópicos e não 

invasivos (CHEY et al, 2007; MALFERTHEINER et al, 2007; FUSAKE et al, 2008), 

sendo que aqueles pacientes onde a presença de H. pylori  for confirmada devem ser 

tratados. A justificativa para isso é que uma possível doença ulcerosa de base pode será 

responsável pela sintomatologia. Naqueles onde a infecção não for constatada, a terapia 

apenas com inibidores da secreção gástrica parece ser a estratégia mais racional. 
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     Em pacientes com sintomas de alarme, como, por exemplo, perda de peso, vômitos 

persistentes, sangramento gastrointestinal ou em pacientes acima dos 50 anos de idade 

com recente desenvolvimento de dispepsia, a endoscopia é necessária e mandatória 

(CHEY et al, 2007; MALFERTHEINER et al, 2007; TALLEY et al, 2005). Métodos 

endoscópicos são também usualmente recomendados em pacientes com suspeita de 

doença ulcerosa causada por uso de antinflamatórios não esteroidais, independende da 

infecção por H. pylori . 

     A estratégia de diagnosticar a infecção por métodos não invasivos e realizar o 

tratamento visando a erradicação, em pacientes sem fatores de alarme, busca evitar o 

desconforto e custos associados a endoscopia digestiva alta (McCOLL et al, 2002; 

LASSEN et al, 2000). Contudo, como apenas uma minoria dos pacientes dispépticos 

com infecção por H. pylori  possuem alterações em nível histopatológico, muitos 

pesquisadores questionam o custo beneficio da exposição aos efeitos colaterais do 

tratamento antibiótico  a esses pacientes (McCOLL et al, 2010). Em razão a essa linha 

de pensamento, a estratégia de diagnóstico e tratamento em pacientes dispépticos parece 

somente se justificar em regiôes com elevada prevalência de H. pylori  (DELANEY et 

al, 2003). 

 Existem vários testes disponíveis para o diagnóstico da infecção por H. pylori . 

Estes testes podem ser através de métodos invasivos ou não-invasivos. Os não-invasivos 

incluem sorologia e teste respiratório com uréia marcada com isótopos de carbono C
13 

(CUTLER et al., 1998). Os invasivos são os que utilizam a endoscopia digestiva alta 

para coleta de biópsias e, mais recentemente, o método não-endoscópico como o 

Enteroteste.  

 

1.7.1 Métodos não invasivos 

A sorologia baseia-se na detecção de anticorpos específicos imunoglobulina G 

(IgG), encontradas em amostra de soro das pessoas infectadas. Geralmente são 

realizados através da técnica de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) e pelo 

Western Bloting, onde os anticorpos da classe IgG e IgA estão dirigidos a vários 

antígenos bacterianos. Vale ressaltar que, podem ocorrer resultados falso-negativos em 

crianças, idosos e em pessoas imunodeprimidas, por não desenvolverem reação 

imunológica contra a infecção (PORTORREAL et al., 2002). 

 Outro método diagnóstico é a pesquisa de antígenos do H. pylori  nas fezes 

(HpSA). Este teste é tão eficaz quanto o teste respiratório e ainda tem a vantagem de ser 
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mais barato, ter o resultado em uma hora, não requer equipamentos sofisticados e o 

material pode ser estocado para futuras pesquisas (VAIRA et al.,2000). 

O teste respiratório utiliza o isótopo estável, não radioativo C
13

, ou o isótopo 

pouco radioativo (radioatividade equivalente à do meio ambiente C
14

, como marcadores 

da uréia (GRAHAM et al.,1991).  O princípio do teste baseia-se na atividade de 

produção de urease pelo H. pylori. O paciente ingere uma solução de uréia marcada C
14

 

e C
13

, a uréia é convertida em amônia e bicarbonato, o qual é absorvido e convertido em 

CO2 nos pulmões (TONELLI et al., 2000). Onde será detectado pelo espectômetro de 

massa (se usa o C
13

) ou pelo contador de cintilação líquida (se se usa o C
14

) (COELHO 

et al., 1998). O teste utilizando o C
13

 não-radioativo, por não ser invasivo, é o teste ideal 

para o diagnóstico da infecção em crianças.   

O teste respiratório foi recentemente validado para uso em crianças brasileiras 

com uma sensibilidade de 95,5% e especificidade de 99,0% (CARDINALI et al., 2003). 

 

1.7.2 Métodos invasivos 

A endoscopia é um método caro, invasivo e desconfortável, tornando-se 

inadequada para ser realizada em larga escala em estudos na comunidade, e 

principalmente em crianças, grupo no qual geralmente a infecção é adquirida 

(VELAPATIÑO, et al., 2006) 

O estudo da mucosa gástrica por meio de biópsia permite o diagnóstico da 

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

fixados e corados. Em face da extensa distribuição do H. pylori  no estômago, todos os 

testes baseados em biópsias podem, teoricamente, falhar no diagnóstico da infecção. A 

fim de tentar eliminar este risco, várias amostras do corpo e antro devem ser obtidas 

(VAN ZWET et al., 1996). 

O teste de urease é o método mais simples, menos dispendioso e fornece resultado 

dentro de poucas horas ou até mesmo minutos. O exame histológico permite a 

observação direta do Helicobacter pylori e, ao mesmo tempo, fornece informações 

sobre a morfologia tecidual. Os métodos de coloração usados para demonstração do 

H.pylori são hematoxilina-eosina, o corante de prata Whartin-Starry e o corante de 

Giemsa (MARSHALL et al., 1987).  

O exame histopatológico, em muitos estudos, é considerado padrão para a 

detecção do H. pylori , pois, confirma a presença da bactéria e da gastrite. Há excelente 

correlação entre a cultura de bactérias e a identificação histopatológica (BARTHEL et 
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al., 1990). A cultura constitui o modo mais específico para estabelecer o diagnóstico da 

infecção pelo H. pylori , embora a sensibilidade varie em diferentes centros, 

possivelmente pelas diferenças nas técnicas empregadas para o cultivo da bactéria. A 

cultura, além de fornecer o diagnóstico definitivo, permite avaliar a sensibilidade do H. 

pylori  a agentes usados no tratamento, fator importante para a prática clínica (VAN 

ZWET et al., 1996). É importante para os estudos de fatores de virulência e tipagem 

genética. Porém é uma técnica diagnóstica cara e requer um laboratório especializado 

(TONELLI et al., 2000). 

São poucos os centros no Brasil que usam o isolamento da bactéria como método 

diagnóstico, pois este é caro, requer utilização de diversos materiais e equipamentos 

específicos, bem como uma estrutura laboratorial especializada. Portanto, a técnica tem 

sido utilizada apenas no âmbito da pesquisa (SIQUEIRA et al, 2007). 

O PCR (Polymerase Chain Reaction) é outro método usado para a detecção do H. 

pylori . Este método detecta sequências específicas de ácidos nucléicos da bactéria. 

Utiliza oligonucleotídeos sintéticos, que agem como “primers” para a replicação 

enzimática das seqüências de DNA definidas (CLAYTON et al.,1992). O método de 

PCR apresenta elevada sensibilidade e especificidade, pode ser feito diretamente das 

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

até mesmo das fezes. Devido sua alta sensibilidade, o PCR é muito utilizado em estudos 

epidemiológicos (LEHOURS et al., 2003).  

A técnica do PCR em biópsias gástricas é usada para tipar e identificar as cepas de 

H. pylori  presentes no estômago (GARCIA et al.,2006). Como também permite 

diferenciar entre reincidências e novas infecções ao comparar as cepas do 

microorganismo antes e depois do tratamento e assim contribuindo para a erradicação 

da bactéria. 

É recomendado o emprego de pelo menos dois métodos para um diagnóstico mais 

acurado da infecção pelo H. pylori , porém, na prática, a escolha é influenciada pela 

disponibilidade, experiência e circunstâncias clínicas. 

Como uma possível alternativa à endoscopia digestiva alta, Perez-Trallero et 

al.,1995, propuseram o Enteroteste para obtenção  de suco  gástrico.  Este teste permite 

obter suco gástrico sem a necessidade de endoscopia digestiva alta sendo possível 

detectar H. pylori  a partir do cultivo do suco e de PCR.   

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

seu interior. Após 1 hora, o fio é retirado e o suco gástrico aderido ao cordão será 
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utilizado para testes moleculares e cultura. Os resultados obtidos com esse método são 

variáveis com sensibilidade de 75% a 100%, em países como Austrália (SAMUELS et 

al.,  2000) e México (TORRE et al., 2001) respectivamente e quando comparado com o 

exame histológico ou cultura da biópsia. Também em Taiwan e no Peru foi relatada alta 

sensibilidade e especificidade do método (WANG et al., 2003; VELAPATIÑO, et al., 

2006).   

  O Enteroteste pode ser utilizado para avaliar sensibilidade antimicrobiana em 

pacientes que não curaram a infecção, sendo enfatizada a importância do método 

associado ao teste respiratório, na falência do tratamento com o objetivo de determinar a 

resistência pós-terapêutica do H pylori aos antibióticos, com pouco inconveniente para o 

paciente (LEODOLDER et al.,  2005).  

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

através da obtenção de fragmentos de biópsia gástrica obtidos pela endoscopia ou pela 

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

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

comunidade e principalmente em crianças, grupo esse de fundamental importância para 

o estudo do H. pylori , pois a infecção é adquirida na infância.  

Portanto, o Enteroteste mostra-se de grande valia, pois, pode ser facilmente 

executado sem representar nenhum risco para os indivíduos. A utilização desse teste 

pode ampliar o conhecimento não somente acerca dos genótipos das cepas de H. pylori , 

mas também aprofundar os estudos sobre a transmissão da bactéria e resistência 

primária aos diversos antimicrobianos. 

 

1.8 Justificativa 

        A elevada prevalência da infecção por Helicobacter pylori em nosso meio e o fato 

de a aquisição da bactéria ocorrer predominantemente na infância aumentam o risco das 

conseqüências negativas dessa infecção ao longo da vida, como úlceras pépticas, 

cânceres gástricos, linfoma MALT, entre outras afecções onde o H. pylori  tem 

importante papel, faz com que o presente estudo seja de extremo interesse, 

especialmente no que tange a compreensão da história natural da transmissão dessa 

bactéria na unidade familiar. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo Geral:  

Avaliar o papel dos irmãos infectados na transmissão da infecção do Helicobacter 

pylori durante a infância. 

 

 

2.2.Objetivos específicos:  

 

1.Avaliar a influência do número de irmãos na aquisição da infecção por Helicobacter 

pylori na infância.  

2.Avaliar a importância do status infeccioso dos irmãos mais velhos e mais novos na 

transmissão da bactéria. 

3.Avaliar a relação do status infeccioso materno na transmissibilidade da infecção pelo 

H. pylori  na infância. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Casuística  

Estudo realizado no período de Janeiro de 2009 à Abril de 2012, na cidade de 

Fortaleza, Ceará, Brasil. A comunidade avaliada reside em uma área urbana 

denominada Parque Universitário, com aproximadamente 1000 casas, 3.826 habitantes 

e com uma média de 5 pessoas por família (levantamento  da fundação cearense de 

pesquisa e cultura - UFC). A população é fixa (considerada como tal se reside há pelo 

menos um ano na comunidade) e de baixo nível socioeconômico. 

As casas foram randomizadas e os indivíduos convidados a participar do estudo 

foram entrevistados por estudantes de Medicina ou por agentes de saúde previamente 

treinados utilizando 2 questionários  já validado, um para dados das crianças e outro 

para os familiares (STOLLEY et al, 1982). Foram incluídos no estudo 128 domicílios 

contabilizando 570 indivíduos. Foram obtidos dados relacionados a idade, sexo, renda 

familiar, superpovoamento (número total de pessoas por domicilio dividido pelo 

número total de cômodos, número total de pessoas por leito e número de crianças por 

domicílio), tipo de água consumida, nível de escolaridade materno, aleitamento materno 

e uso de antibiótico. 

As famílias foram definidas como grupos com ao menos um dos pais vivendo na 

mesma habitação. Familiares que permaneceram na mesma moradia por curto período 

de tempo não foram incluídos no estudo assim como todos as crianças portadoras de 

doenças crônicas. 

Irmãos foram definidos como todas as crianças com até 14 anos de idade 

residindo na mesma casa e foram classificadas de acordo com o status da infecção por 

H. pylori  como: “todos irmãos não infectados” , “um ou dois irmãos infectados” ou 

“três ou mais irmãos infectados”. Os irmãos também foram classificados de acordo com 

a ordem de nascimento. A diferença de nascimento entre os irmãos foi definida como: a 

diferença em anos para o próximo irmão mais velho e a diferença em anos para o 

próximo irmão mais novo.  

A presença de infecção por H. pylori foi avaliada através do teste respiratório 

(13C-UBT) em indivíduos até 14 anos de idade e através de sorologia em indivíduos 

com mais de 14 anos de idade. Os testes respiratórios e as amostras de sangue para 
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sorologia foram colhidos por um técnico especializado que também realizou as 

entrevistas com os membros da família (mãe ou cuidador da criança incluída no 

trabalho). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do em Pesquisa COMEPE da 

Faculdade de Medicina da  Universidade Federal do Ceará, Brasil. O consentimento 

informado para os participantes foi obtido dos adultos e dos pais ou responsáveis das 

crianças avaliadas.  

 

3.2. Desenho do Estudo  

 

Estudo descritivo e analitico transversal 

  

3.3. Procedimento 

3.3.1. Realização do Teste Respiratório 

 

Amostras do ar exalado foram coletadas das crianças entre 6 meses e 14 

anos de idade em suas residências. Para a coleta, foram usados balões de plástico 

apropriados. Crianças maiores de três anos coletaram o ar exalado, soprando 

naturalmente no pequeno tubo do balão. Crianças menores de 3 anos coletaram o ar 

exalado usando uma máscara adaptada ao balão. 

Após jejum de 6 horas,amostras do ar exalado foram coletadas em balões 

segundo um protocolo previamente validado em crianças. Após coletar uma amostra 

respiratória inicial, as crianças receberam 100 mL de suco de laranja contendo 50mg 

13
C-uréia (para aqueles com até 30kg) ou 75mg de 

13
C-uréia (para aqueles com mais de 

30kg). Trinta minutos após, a segunda amostra respiratória foi coletada.  

Após a coleta, os balões foram enviados para o Laboratório de Pesquisa 

Bacteriológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais - Belo 

Horizonte - Brasil. A concentração do 
13

C respiratório foi analisada pelo Espectômetro 

Infravermelho não Dispersível (IRIS Analysator, Wagner Analysen Technik, 

Worpswede, Germany). O teste foi realizado segundo as instruções do fabricante e os 

valores foram considerados positivos de acordo com protocolos validados previamente 

para crianças. O excesso acima do valor da linha de base foi expresso em partes por mil 
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(delta ‰). O teste era considerado positivo quando o valor do 
13

C sobre a linha de base 

era maior que 4‰.(HILDEBRAND, BEGLINGER, 1997). O teste foi validado 

previamente para crianças brasileiras em termos de cultura, teste da uréase e histologia, 

e, mostrou-se altamente sensível e especifico no diagnóstico da infecção por H. pylori  

em crianças de todas as idades, incluindo aquelas com menos de 6 anos de idade 

(CARDINALI et al, 2003). A sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo e 

negativo para o teste foram 93,8, 99,1, 97,8 e 98,0%, respectivamente (CARDINALI et 

al, 2003). 

 

 3.4.2. Teste Sorológico 

 

Amostras de 10 ml de sangue foram coletadas dos adultos e indivíduos 

maiores de 14 anos em suas residências por técnicos treinados.  

As amostras foram transportadas em recipientes apropriados ao laboratório 

do IBIMED- UFC, dentro de intervalo máximo de 6 horas, onde foram centrifugadas 

por 10 minutos à 1,200rpm, sendo os soros resultantes congelados a -20°C.  

Os anticorpos anti-H. pylori    foram detectados pelo Cobas Core anti-

H.pylori IgG EIA (Roche Diagnostic Systems, Basel, Suiça), um teste imuno-

enzimático  de segunda geração que utiliza a bem caracterizada e altamente 

imunogênica preparação purificada de antígenos multicomponentes H. pylori  

específicos contendo uréase e livres de proteínas flagelares de reação cruzada.  

O teste foi previamente padronizado para a população brasileira e mostrou 

sensibilidade de 95,4% e especificidade de 100% para adultos (ROCHA et al, 1998). O 

teste foi realizado seguindo-se as instruções do fabricante. 

 

 

3.5. Análise Estatística 

 

Foi utilizado o programa de avaliação estatística SPSS. Os resultados foram 

analisados através do teste exato de Fisher, do teste razão de verossimilhança e do teste 

do qui-quadrado de Pearson. O nível de significância considerado foi p<0,05. 

A associação de cada variável com a infecção pelo H. pylori  foi analisada 

através de análise univariada. Baseado nas recomendações de Hosmer-Lameshow 
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(Hosmer, 2000), todas as variáveis com p ≤ 0.25 foram incluídos no modelo de 

regressão logística.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1.Perfil sócio-demográfico da amostra estudada  

          Cento e vinte e oito domicílios com 570 membros foram avaliados, com média de 

habitantes por domicilio: 4.2 ± 1.4; dispersão: 2-10 pessoas.   

         Noventa e nove por cento das famílias avaliadas possuíam renda anual média de 

aproximadamente de R$ 2.900/ano e o um por cento restante apresentava renda média 

anual de R$ 4.800/ano. Noventa por cento dos domicílios eram de alvenaria e 71%  

tinham mais de dois cômodos. Não havia saneamento básico na área, mas a maioria das 

residências possuía água encanada. Entretanto, 82% da população utilizava a água de 

poços artesianos locais e fontes próximas. 

      Entre os indivíduos estudados, havia 351 crianças até 14 anos (média: 7.4 anos, 

entre 6 meses e 14 anos) e 219 indivíduos acima de 14 anos de idade (média: 33.3 anos, 

entre 15 e 80 anos).Em apenas 8% dos domicílios foram encontrados mãe  e pai 

concomitantemente. 

 

Figura 1: Distribuição da amostra entre indivíduos abaixo e acima de 14 anos 

 

 

 

      Entre os 219 indivíduos acima de 14 anos, 15 eram irmãos mais velhos (média: 18 

anos, entre 15 e 20 anos), 105 eram mães (média: 28 anos, entre 16 e 45 anos), 34 eram 

pais (média: 32 anos, entre 21 e 46 anos), 38 eram avós (média: 60 anos, entre 46 e 80 

anos), e 27 eram tios e tias (média: 40 anos, entre 19 e 45 anos) 

 

crianças até 14 anos

adultos

61,6% 
351/570 

   38,4% 
219/570 
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Figura 2 : Distribuição dos indivíduo quanto a faixa etária 

 

 

 

Entre as 351 crianças abaixo de 14 anos de idade 178 eram do sexo masculino e 173 do 

sexo feminino. Das 351 crianças estudadas (média: 7,4 anos, entre 0,5 e 1,4 anos), 37 

tinham entre 6 meses e 2 anos, 96 tinham entre 3 e 5 anos, 82 tinham entre 6 e 8 anos, 

72 tinham entre 9 e 11 anos e 64 tinham entre 12 e 14 anos de idade. 

 

Figura 3 : Distribuição das crianças menores de 14 anos por faixa etária 

 

 

61,6% 
351/570 

2,6% 
15/570 

4,7% 
27/570 

18,4% 
105/570 

6% 
34/570 

6,7% 
38/570 

crianças até
14 anos

irmãos
maiores 14

anos

tios e tias mães pais avós

6 meses - 2 anos  3 – 5 anos  6 – 8 anos  9 – 11 anos  12 - 14 anos

 10,5% 
37/351 

  27,4% 
96/351 

  23,4% 
82/351  20,5% 

72/351   18,2% 
64/351 



39 

 

 

     A prevalência geral da infecção por H. pylori foi de 66,1% (377/570), sendo de 

56,1% (197/351) em crianças menores de 14 anos e 82,2% (180/219) nos adultos. 

 

Figura 4: Prevalência geral da infecção na amostra estudada 

 

 

 

Figura 5: Prevalência da infecção em crianças menores de 14 anos 
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Figura 6: Prevalência da infecção em indivíduos acima de 14 anos 

 

 

 

     A prevalência da infecção por H. pylori  aumentou com a idade (p < 0,001) da 

seguinte maneira:   6 meses-2 anos – 35.1%; 3-5 anos – 45.8%; 6-8 anos – 60.9%; 9-11 

anos – 56.9%; 12-14 anos – 75.0% e 82.2% em adultos acima de quatorze anos de 

idade. 

 

Figura 7: Prevalência da infecção em relação a faixa etária 
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      A prevalência da infecção pelo Helicobacter pylori em cada subgrupo foi de 56,1% 

em crianças menores de 14 anos, 73.3% em irmãos acima de 14 anos de idade, 81.5% 

em tios e tias, 81.9% em mães, 82.3% em pais e 86.8% em avós. 

      Figura 8: Prevalência da infecção por grupo estudado 

 

 

 

     O status da infecção pelo H. pylori  nas mães era conhecida em 285 das 351 

crianças,  81%  do total. A prevalência da infecção foi maior em crianças com mães 

infectadas, 143/235 (60,8%), do que nas crianças com mães não infectadas, 17/50 (34%) 

(p = 0.002).  

       Figura 9: Prevalência da infecção em relação à infecção materna 

 

         (p= 0.002) 

crianças até
14 anos

irmãos
maiores 14

anos

tios e tias mães pais avós

H. pylori +

H. pylori -

  56,1% 
(197/351) 

   43,9% 
(154/351) 

73,3% 
(11/15) 

 26,7% 
(4/15) 

  81,5% 
(22/27) 

 18,5% 
(5/27) 

  81,9% 
(86/105) 

  18,1% 
(19/105) 

  82,3% 
(28/34) 

 17,7% 
(6/34) 

 86,9% 
(33/38) 

13,2% 
(5/38) 

34% 
(17/50) 

60,8% 
(143/235) 

66% 
(33/50) 

39,2% 
(92/235) 

mãe não infectada mãe infectada

HP+

HP-



42 

 

 

      O status infeccioso paterno somente foi conhecido em 45 das 351 crianças. Quando 

o pai foi identificado H. pylori  positivo, 13/23 (56,6%) das crianças eram infectadas e 

quando o pai foi identificado H. pylori  negativo, 17/22 das crianças (77,2%) eram 

infectadas. Essa diferença não foi estatisticamente significante (p= 0,246) e não foi 

incluída na analise logística devido ao pequeno numero de indivíduos analisados.  

 

         Figura 10: Prevalência da infecção em relação à infecção paterna 

 

        (p=0,246) 

 

      Nenhuma associação foi encontrada entre o status da infecção por H. pylori  entre 

outros membros da família e o status da infecção pelo H. pylori  nas crianças.  

      A tabela 1 mostra o odds ratio (OR) bruto e ajustado para a associação entre a 

infecção por H. pylori  nas crianças e suas mães e irmãos. A análise bruta mostra  a 

existência de forte associação entre a infecção nas crianças e a presença de irmãos 

infectados e mães infectadas. 
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Tabela 1 Odds ratio (OR) bruto e ajustado com Intervalo de Confiança (IC) de 95% para infecção por H. 

pylori   (HP) em crianças até 14 anos de idade em relação ao status infeccioso de mães e irmãos. 

                                              H. pylori  + 
                                                

                                          N        N          %      OR bruto (95% IC)       OR parcialmente         OR completamente 

                                                                                                              ajustado (95% IC)        ajustado(95% IC)        

 

Irmãos
a  

 
  HP -                                96            32          33.3      Referência                        Referência                      Referência  

  Ao menos  1 HP +         236          158        66.9      5.2 (2.9-8.9); p =.000    4.8 (2.7-8.4)b; p =.000   4.3 (2.3-8.1)c; p =.000  

 

 Mães
d
 

  HP -                               50            17          34.0      Referência                       Referência                       Referência  

  HP+                               235          143        60.8      3.0 (1.6-5.7); p =.001     2.9 (1.5-5.6)b; p =.002   2.2 (1.0-4.6)e; p =.03 

    

a
19 crianças não possuem irmãos.                                                                                                                      

b
Ajustado para idade, número de crianças por domicílio, número de pessoas pro cômodo.             

 

c
Ajustado para todas as covariáveis mais o status infeccioso materno.                                                        

d
Status infeccioso materno foi conhecido em 285 crianças.                                                                           

e
Ajustado para todas as covariáveis mais o status infeccioso dos irmãos. 

 

      A associação entre a infecção nas crianças e a positividade da infecção em seus 

irmãos permaneceu significativa após ajustes para idade, numero de crianças por 

cômodo, numero de pessoas por cômodo e status infeccioso materno [OR = 4.3 (95% CI 

= 2.3-8.1)].  

     A presença de infecção materna também manteve sua associação significante com a 

infecção nas crianças, mesmo após ajuste para o status infeccioso dos irmãos [OR = 2.2 

(95% CI = 1.0-4.6)] 

     Na análise univariada, as seguintes variáveis foram avaliadas: número de irmãos, 

número de irmãos mais novos, numero de irmãos mais velhos e ordem de nascimento. 

Apenas aquelas variáveis que apresentaram valor p menor do que 0.25 foram 

selecionadas para a análise multivariada (tabela 2) 
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Tabela 2 Efeito da composição familiar no status da infecção por H. pylori  (HP) em crianças até 14 anos 

de idade – Análise univariada. 

                                                                                        HP +  (%)                    HP – (%)                      

valor p  

Número de irmãos 

  0                                                                              6 (31.6)                     13 (68.4) 

  1 – 2                                                                        70 (51.5)                   66 (48.5)                      .02 

  ≥ 3                                                                           120 (61.2)                 76 (38.8) 

Número de irmãos mais novos 

  0                                                                              52 (46.8)                   59 (53.2) 

  1-2                                                                           99 (60.0)                  66 (40.0)                      .01 

  ≥ 3                                                                           39 (69.6)                   17 (30.4) 

Número de irmãos mais velhos 

  0                                                                              74 (66.1)                   38 (33.9) 

  1-2                                                                           89 (54.3)                  75 (45.7)                      .50 

  ≥ 3                                                                           27 (48.2)                   29 (51.8)  

Número de irmãos mais novos infectados 

  0                                                                              87 (38.2)                    141 (61.8) 

  1-2                                                                           85 (98.8)                    1 (1.2)                        .00 

  ≥ 3                                                                           18 (100)                     0  

Número de irmãos mais velhos infectados 

  0                                                                              85 (52.8)                   76 (47.2) 

  1-2                                                                           87 (61.7)                  54 (38.3)                     .28 

  ≥ 3                                                                           18 (60.0)                   12 (40.0) 

Ordem de nascimento 

  Primeiro                                                                 60 (63.8)                    34 (36.2) 

  Segundo                                                                 55 (55.0)                    45 (45.0)                      .31 

  Terceiro ou mais                                                   75 (54.3)                    63 (45.7) 

 

 

  Na análise multivariada, apenas o número de irmãos mais novos infectados 

permaneceu associado com a infecção e manteve efeito independente mesmo após 

controle com todas as covariáveis da tabela e mais o status infeccioso materno, idade, 

numero de pessoas por cômodo e número de irmãos por domicílio, como mostrado na 

tabela 3 [OR = 89.8 (95% CI = 11.8-681.5; p = 0.000)]. O teste de Hosmer-Lemeshow 

mostrou-se adequado para o modelo (7df, p = 0.50).  

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Tabela 3  Variáveis associadas com a infecção por H. pylori  (HP) em crianças até 14 anos de idade – 

Análise multivariada.* 

 

Variáveis                                                            Odds ratio ajustado            95% IC        valor p 

Número de irmãos                                           1.2                                       0.8 - 1.6              .29 

Número de irmãos mais novos                      1.4                                         0.8 -  2.6             .25 

Número de irmãos mais novos HP +             89.8                                      11.8 – 681.5       .000 

*Cada variável também foi ajustada para idade, número de crianças por domicílio, número de pessoas por 

cômodo, status da infecção por H. pylori  em irmãos e mães.  

 

     A prevalência da infecção por Helicobacter pylori nas crianças foi de 38,2% 

(87/228) nas crianças sem irmãos mais novos infectados, 98,8% (85/86) nas crianças 

com 1 a 2 irmãos mais novos infectados e 100% (18/18) nas crianças com 3 ou mais 

irmãos mais novos infectados (p=0,000). 

       Entretanto a presença de irmãos mais velhos infectados nãos apresentou associação 

com a infecção nas crianças. 52,8% (85/161) das crianças sem irmãos mais velhos 

infectados eram H. pylori  infectadas, 61,7% (87/141) das crianças com 1 a 2 irmãos 

mais velhos infectados eram H. pylori  infectadas e 60% (18/30) das crianças com 3 ou 

mais irmãos mais velhos infectados eram H. pylori  infectadas, associação 

estatisticamente não significante (p=0,28). 

         Figura 11: Prevalência da infecção em relação ao número de irmãos mais novos   

infectados. 
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Figura 12: Prevalência da infecção em relação ao número de irmãos mais velhos   

infectados. 
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DISCUSSÃO 

 

     O presente estudo foi conduzido em uma comunidade urbana de baixa renda, com 

nível socioeconômico e condições sanitárias homogêneos, o que minimiza o número de 

covariáveis presentes, permitindo uma análise mais robusta e livre das variações 

existentes em estudos envolvendo grupos familiares heterogêneos. Os indivíduos 

participantes foram randomicamente selecionados a partir da população e a presença da 

infecção por H pylori em crianças até 14 anos de idade foi determinada pelo teste 

respiratório marcado com 
13

C-uréia, o qual teve sua efetividade previamente validada 

para a população brasileira. 

      Devido ao grande impacto negativo que a infecção por H. pylori  gera 

mundialmente, sendo responsável por uma série de afecções como úlceras pépticas, 

cânceres gástricos, linfoma MALT, entre outras onde se especula ter importante papel, 

torna-se extremamente importante a compreensão da história natural da transmissão 

dessa bactéria nos grupos humanos, notadamente no âmbito familiar célula básica da 

sociedade.  

      Sabe-se que a maioria dos adultos adquire a infecção na infância, período onde o 

contato e a troca de fômites feco-oral, oral-oral ou gastro-oral que permitem a 

transmissão da bactéria é mais intensa (ROWLAND et al, 2006). Observa-se que, nesse  

período, a faixa etária onde o maior número de novas infecções ocorre é antes dos 

quatro anos de idade, tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento, com as taxas de incidência variando de 2,1 a 11,7% e 14 a 26% 

nesses países (GRANSTRÖM et al, 1997; MALATY et al, 2002; GLYNN et al, 2002; 

OZEN et al, 2006). Concomitantemente, percebe-se  que as taxas de incidência da 

infecção são menores na idade adulta devido a menor exposição a fômites e devido ao 

fato de a grande maioria dos indivíduos propícios a infecção já estarem infectados desde 

a infância (MALATY et al, 2002; MIRANDA et al, 2010). 

     Portanto, a compreensão da cadeia de transmissão do Helicobacter nos grupos 

familiares é primordial para o entendimento da dinâmica e distribuição da infecção na 

sociedade. Muito se especula a respeito do papel e relevância de cada membro do grupo 

familiar na dinâmica da transmissão da bactéria. Vários estudos mostraram uma 

associação positiva entre a infecção por H pylori e o número de irmãos. Entretanto, 
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poucos desses estudos controlaram covariáveis como o a infecção materna pela bactéria 

(GOODMAN et al, 2000; GARG et al, 2006). 

     Alguns estudos avaliando o DNA de cepas de H. pylori  em famílias evidenciaram 

que a transmissão da infecção pode acontecer mais comumente de um irmão para o 

outro do que de pais para os filhos. Um estudo tailandês examinou o DNA da cepa de 

H. pylori  entre os membros de varias famílias, avaliando ambos os pais e seus 

respectivos filhos. Foram observados tipos diferentes de DNA de H. pylori  entre os 

pais e as mães de uma mesma família, enquanto que o DNA de H. pylori  entre os 

irmãos era sempre de um mesmo tipo, inclusive, em alguns casos, sendo diferente dos 

tipos encontrados em seus pais (WANG et al, 1993). Diversos trabalhos que avaliaram a 

prole nascida de mulheres já previamente infectadas pelo H. pylori  sugerem que a 

transmissão da infecção da mãe para seus filhos pode ser um evento mais infreqüente do 

que o que se espera em alguns grupos sociais (BLECKER et al, 1994; ASHORN et al, 

1996; GOLD et al, 1997).  

     No presente estudo, foi encontrada associação estatisticamente significante entre a 

presença de infecção por H pylori em crianças e o número de irmãos, usando análise 

univariada. Contudo, esse efeito não se manteve significante após se levar em 

consideração o número de pessoas por cômodo, idade e status de infecção materna em 

análise multivariada.  

     Um achado importante foi a associação positiva entre o status da infecção nas 

crianças quando  da presença de infecção nos irmãos. A presença de H pylori nos 

irmãos foi um fator de risco para a infecção nas crianças, mesmo após se levar em 

consideração na análise estatística o status de infecção materna e o número de crianças 

no domicilio. Dados de um estudo colombiano em área de alta prevalência de H pylori 

sugerem também que a presença de irmãos infectados é um forte indicador de infecção 

na infância, embora não tenha sido levada em consideração a presença de infecção nos 

pais (GOODMAN et al, 2000). 

     Além disso, o presente estudo mostrou que, quando as mães encontram-se infectadas 

pelo H pylori, a chance de seus filhos estarem também infectados foi significativamente 

maior do que a chance dos filhos de mães não infectados apresentarem a infecção, 

mesmo após ter se levado em consideração a análise do status infeccioso dos irmãos. 

Outros estudos também sugeriram que a presença de mães infectadas, assim como a 

presença de irmãos infectados são fatores de risco independentes para a infecção por H. 

pylori  na infância (ROCHA et al, 2003; ROWLAND et al, 2006; KIVI et al, 2006; 
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FARRELL et al, 2005). Os resultados do presente estudo também estão de acordo com 

achados anteriores que mostraram concordância entre marcadores bacterianos 

moleculares de mães, filhos e irmãos (KIVI et al, 2003; NAHAR et al, 2009).  

     Em contrapartida, outros estudos, principalmente aqueles conduzidos em regiões de 

baixa prevalência de H. pylori , mostraram associação independente entre a infecção na 

infância e a infecção materna, sem encontrar associação com o status infeccioso dos 

irmãos. Tais achados podem ser uma conseqüência da própria baixa prevalência geral 

da infecção por H. pylori  nessas populações, o que faz com que a infecção materna seja 

basicamente o único fator de risco para a aquisição da bactéria na infância 

(WEYERMANN et al, 2009).   

    Nesse estudo, não foi encontrada associação entre a infecção paterna e a infecção nas 

crianças, entretanto, apenas um pequeno número de pais foi incluído no estudo. Esses 

achados podem ser explicados pelo fato de no Brasil, assim como em muitos outros 

países, a mãe ser o principal cuidador das crianças  e devido a existência de núcleos 

familiares onde a presença paterna não existe é extremamente comum (MALATY et al, 

2002; MA et al, 1998).  

     A ordem de nascimento dos indivíduos nas famílias não foi associada com maior 

prevalência de infecção no presente estudo. Esse fato está de acordo com dados de 

estudos na Alemanha e no Japão (ROTHENBACHER et al, 1998; MIYAJI et al, 2000), 

mas difere de dados obtidos em um estudo na Colômbia, o qual mostrou associação 

independente entre a ordem de nascimento e o risco de infecção pela bactéria 

(GOODMAN et al, 2000). Por outro lado, nosso estudo encontrou que a presença de 

infecção nos irmão mais novos é o mais forte indicador de risco de infecção na infância.  

     O suco gástrico, a saliva e a diarréia têm sido postuladas como fontes de infecção por 

H pylori (PARSONNET et al, 1998; HAGGERTY et al, 2003; BJÖRKHOLM et al, 

2004)  e a exposição a indivíduos contaminados com a bactéria através de seus fômites 

aumenta o risco de aquisição da infecção (PERRY et al, 2006). 

     De forma geral, os resultados apontam para um modo de transmissão direto e 

continuo para o filho mais novo. Em virtude da  regurgitação, vômito e diarréia, serem 

mais comuns em crianças  mais jovens, os irmãos mais novos podem ser fontes de 

reinfecção para os irmãos mais velhos, que tenham se desinfectados. Apesar de 

nenhuma criança ter sido previamente tratada para Helicobacter pylori, é comum o uso 

de antibióticos na infância, o que pode contribuir para a desinfecção. Corroborando com 

essa hipótese, resultados de um estudo prévio que avaliou crianças que foram tratadas 
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para erradicar o H. pylori  sugeriu que o contato com crianças mais jovens, 

especialmente irmãos, pode ser um grande fator de risco para a reinfecção por H. pylori  

(HALITIM et al, 2006). 

     No presente estudo, confirmou-se achados anteriores que demonstraram o relevante 

papel dos membros familiares na transmissão do H. pylori . Entretanto, cabe resaltar 

que  a infecção também pode ser adquirida fora do ambiente familiar, como 

demonstrado em estudos no Peru e na África do Sul, por meio da comparação das cepas 

de Helicobacter pylori entre membros de uma mesma família e indivíduos sem 

parentesco (SCHWARZ et al, 2008; HERRERA et al, 2008) 
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CONCLUSÕES 

     

 

1. A presença de irmãos infectados é fator de risco para a aquisição da 

infecção por H. pylori na infância. 

 

2. Irmãos mais novos infectados constitui fator de risco para a aquisição do 

H. pylori, enquanto que a presença de irmãos mais velhos infectados não 

é fator de risco. Esses achados favorecem a hipótese de que a 

transmissão ocorre notavelmente dos irmãos mais jovens para os irmãos 

mais velhos.  

 

 

3. Foram encontradas evidências de que a transmissão da infecção por H. 

pylori ocorre de mães infectadas para seus filhos como fator de risco 

independente da transmissão entre irmãos. 

 

4. O presente estudo reforça a hipótese de que a aquisição da infecção por 

Helicobacter pylori ocorre dentro da unidade familiar, onde mães, 

irmãos e principalmente irmãos mais novos infectados têm papel 

fundamental na transmissão dessa bactéria.  
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APÊNDICES 

  

QUESTIONÁRIO DE ADULTO 

 

CÓDIGO:_____________                                                               DATA:__/__/__ 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME:__________________________________________________________ 

IDADE:_________                 3. SEXO (1=MASC.   2=FEM):___ 

ENDEREÇO:_____________________________________________________ 

BAIRRO:________________________________________________________ 

HÁ QUANTO TEMPO RESIDE NO ENDEREÇO ATUAL (1=ANOS   

2=MESES):_____ 

PROFISSÃO:_____________________________________________________ 

ESTADO CIVIL (1=SOLTEIRO   2= CASADO   3= VIÚVO   4=OUTRO):__ 

GRAU DE INTRUÇÃO (1=ANALFABETO   2=1oGRAU MENOR   3=1o GRAU 

MAIOR   4= 2o GRAU   5= SUPERIOR): ____ 

RESNDA FAMILIAR (1=ATÉ 1 SALÁRIO   2=DE 1 A 2 SALÁRIOS   3= (2 OU 

MAIS SALÁRIOS): ____ 

 

INFORMAÇÃO CLÍNICA 

DOR ABDOMINAL (1=SIM; 2=NÃO): __ 

AZIA:__                                                           MELENA:__ 

PIROSE:__                                                       HEMATOQUESIA:__ 

DISPEPSIA:__                                                 DIARRÉIA:__ 

NÁUSEAS:__                                                  CONSTIPAÇÃO:__ 

VÔMITOS:__                                                  ANOREXIA:__ 

ERUCTAÇÃO:__                                            PERDA DE PESO:__ 

HEMATÊMESE:__                                          

HÁBITOS 

FUMANTE (1=SIM   2=NÃO):__       

No DE CIGARROS POR DIA (1= <10   2=10-20   3=20-30   4= >30):__ 
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INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA (1=SIM   2=NÃO):__  (CERVEJA__) 

  (CACHAÇA__)    (OUTRAS__) 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PESSOAIS 

ANTECEDENTE DE GASTRITE (1=SIM    2=NÃO):___ 

                                     ÚLCERA (1=SIM    2=NÃO):___ 

                                     CÂNCER (1=SIM    2=NÃO)___ 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

HISTÓRIA DE CÂNCER NO TGI (1=SIM   2=NÃO):__ 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE GASTRITE (1=SIM   2=NÃO):__ 

                                                               ÚLCERA (1=SIM   2=NÃO):__ 

HISTÓRIA PSICO-SOCIAL 

TIPO DE MORADIA (1=ALVENARIA   2=TAIPA   3=MISTA):__ 

No DE PESSOAS NO DOMICÍLIO: __ 

No DE COMPARTIMENTOS NO DOMICÍLIO:__ 

No DE PESSOAS QUE DORMEM NO MESMO LEITO:__ 

No DE PESSOAS QUE DORMEM NO MESMO COMPARTIMENTO:__ 

ORIGEM DA ÁGUA CONSUMIDA (1=CAGECE/TORNEIRA; 2=BOMBA; 3= 

CHAFARIZ; 4=POÇO;):__ 

TIPO DE ÁGUA PARA BEBER (1=FILTRADA; 2=NÃO FLITRADA 3=FERVIDA; 

4=NÃO FERVIDA):__ 

ALIMENTAÇÃO: DIETA GERAL 

                              DIETA ESPECIAL 

                              FRUTAS (1=FREQUENTE   2=RARO):__ 

                              VERDURAS (1=FREQUENTE   2=RARO):__ 

ANTES DE INGERIR FRUTAS E VERDURASCOSTUMA LAVÁ-LAS (1=SIM; 

2=NÃO; 3=ÀS VEZES):__ 

COSTUMA LAVAR AS MÃOS ANTES DE ALIMENTAR-SE: (1=SIM; 2=NÃO:__ 

COSTUMA LAVAR AS MÃOS DEPOIS DAS REFEIÇÕES ( 1=SIM; 2=NÃO:__ 

HÁ REDE DE ESGOTO EM SUA RUA (1=SIM   2=NÃO):__ 

TIPO DE SANITÁRIO (1=COM DESCARGA; 2=SEM DESCARGA; 3=LATRINA; 
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4=SEM SANITÁRIO):__ 

ONDE ESTÁ LOCALIZADO O SANITÁRIO (1=DENTRO DE CASA; 2=FORA DE 

CASA):__ 

EXISTE ÁGUA PARA LAVAR AS MÃOS PRÓXIMO AO SANITÁRIO (1=SIM; 

2=NÃO):__ 

NA CASA EXISTE ALGUM ANIMAL (1=SIM   2=NÃO):__ 

Se sim, assinale o tipo de animal                            quantidade 

GATO                                                                     (          ) 

CACHORRO                                                          (          ) 

OUTRO                                                                   (          ) 

 

 

ENTREVISTADOR(A):____________________________________________   

 

DATA:__/__/__ 
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QUESTIONÁRIO INFANTIL 

 

CÓDIGO DA FICHA: __________                                                        DATA: __/__/__ 

A DADOS DEMOGRÁFICOS: 

1. NOME (MÃE OU RESPONSÁVEL): _____________________________________             

2. IDADE (MÃE): ____ 

3. NOME (CRIANÇA) ____________________________ 

4.NO DE FILHOS: 1
O
 ; 2

O
  ; 3

O
  ; 4

O
  ; 5

O
  ; ... 

5. DATA NASC. (CRIANÇA) __/__/__ 

6. SEXO DA CRIANÇA: (1 = MASC.; 2 FEM.) ___ 

7. PESO ATUAL: _____KG                          8. ESTATURA ATUAL: ______CM 

9. ESTADO NUTRICIONAL: (1 = EUTRÓFICO; 2 = SUBNUTRIDO; 3 = 

DESNUTRIDO) ____ 

10. ENDEREÇO ATUAL: _______________________________________________ 

11. CÓDIGO DO DISTRITO: ___________ 

12. QUANTO TEMPO MORA NO ENDEREÇO ATUAL: ( A = ANOS; M = MESES)  

______________________ 

 

B INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA: 

1. QUANTAS PESSOAS NA CASA? 

2. QUANTOS COMPARTIMENTOS TÊM A CASA? 

3. QUANTOS COMPARTIMENTOS SÃO UTILIZADOS PARA DORMIR?  

- PESSOAS/COMPARTIMENTO: ______ 

-.QUANTAS PESSOAS DORMEM NO MESMO LEITO?________ 

 

4. TIPO DE CASA: (1 = TAIPA; 2 = ALVENARIA; 3 = MISTA) ____ 

5. ÁGUA PARA BEBER É PROVENIENTE DE ONDE?  

5.1 ENCANADA EM CASA (CAGACE) ___ 

  5.2 BOMBA ___ 

  5.3 CHAFARIZ ___ 

  5.4 POÇO ___ 
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6. A ÁGUA UTILIZADA NO BANHO DA CRIANÇA É PROVENIENTE DE 

ONDE? 

6.1 ENCANADA EM CASA (CAGACE) ___ 

  6.2 BOMBA ___ 

  6.3 CHAFARIZ ___ 

  6.4 POÇO___ 

7. A ÁGUA CONSUMIDA PELA CRIANÇA PROCEDE DIRETAMENTE DA 

TORNEIRA     (1 = SIM; 2 = NÃO) ____ 

       SE NÃO, INDICAR UMA DAS PROCEDÊNCIAS ABAIXO LISTADAS: ___ 

1 = DE RECIPIENTE COM ÁGUA FILTRADA 

2 = DE RECIPIENTE COM ÁGUA NÃO FILTRADA 

3 = DE RECIPIENTE COM ÁGUA FERVIDA 

4 = DE RECIPIENTE COM ÁGUA NÃO FERVIDA 

8. EXISTE RECIPIENTE PARA GUARDAR ÁGUA DE BEBER?  

(1 = SIM; 2 = NÃO) ___ 

SE SIM, ESTÁ O MESMO NORMALMENTE COBERTO? 1=SIM  2 = NÃO) ___ 

9. AS CRIANÇAS USAM O MESMO COPO PARA BEBER ÁGUA QUE AS 

DEMAIS PESSOAS DA CASA?  

(1 = SIM; 2 = NÃO) ___ 

10. QUEM PREPARA OS ALIMENTOS? (1 = MÃE; 2 = EMPREGADA; 3 = 

OUTROS) ___ 

11. ANTES DE PREPARAR OS ALIMENTOS, VOCÊ COSTUMA LAVAR AS 

MÃOS?  

(1 = SIM; 2 = NÃO) ___ 

12 A CRIANÇA NORMALMENTE SE ALIMENTA DE: DIETA GERAL__ 

                                                                     DIETA MISTA__) 

                                                                     DIETA LÁCTEA__) 

13. USOU ANTIBIÓTICOS OU OUTRAS DROGAS NOS ÚLTIMOS 3 MESES 

(1=SIM; 2=NÃO). _ 

14.A CRIANÇA TEM DIARRÉIA?  (1=SIM; 2=NÃO; 3=RARAMENTE) ___ 

SE SIM, ESPECIFICAR: FREQUÊNCIA:(1=SEMANAL; 

2=QUINZENAL;3=MENSAL) 
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 DURAÇÃO:(1 = 1 DIA;   2 = DE 2 A 3 DIAS;   3 = DE 3 OU MAIS DIAS) 

15. PERGUNTAS SOBRE CONDIÇÕES HIDRO SANITÁRIAS: 

A) HÁ REDE DE ESGOTO EM SEU BAIRRO? (1 = SIM; 2 = NÃO) ___ 

B) TIPO DE SANITÁRIO (1 = COM DESCARGA; 2 = SEM DESCARGA 3 = 

LATRINA 4= SEM SANITÁRIO) ___ 

C) ONDE ESTÁ LOCALIZADO O SANITÁRIO DA FAMÍLIA? ___ 

1 – DENTRO DA CASA 

2 – FORA DA CASA 

QUAL A FREQÜÊNCIA COM QUE CRIANÇAS <5 ANOS DEFECAM AO REDOR 

DA CASA? ___ 

1 = GERALMENTE     2 = USUALMENTE     3 = NUNCA 

16. EXISTE ÁGUA PARA LAVAR AS MÃOS NO BANHEIRO OU PRÓXIMO AO 

MESMO?  

(1 = SIM;   2 = NÃO) __ 

17. QUANDO A CRIANÇA DEFECA E VOCÊ A LIMPA, VOCÊ LAVA SUAS 

MÃOS EM SEGUIDA?__ (1 = SIM;   2 = NÃO) 

18. APÓS USAR O SANITÁRIO VOCÊ LAVA SUAS MÃOS? ___ (1 = SIM;   2 = 

NÃO) 

19. VOCÊ USA ALGUM OUTRO PAPEL (QUE NÃO PAPEL HIGIÊNICO) PARA A 

LIMPEZA PESSOAL E DA CRIANÇA NO SANITÁRIO? (1 = SIM; 2 = NÃO) ___ 

20. NA CASA EXISTE ALGUM ANIMAL? (1 = SIM; 2 = NÃO) ___ 

SE SIM, ASSINALE O TIPO DE ANIMAL                         QUANTIDADE 

CACHORRO     ______GATO        ______ 

OUTRO, ESPECIFICAR _____________________ 

21. QUAL O GRAU DE INSTRUÇÃO DA MÃE OU RESPONSÁVEL? ___ 

1 – ANALFABETO                     2 - 1O GRAU MENOR 

3 – 1O GRAU MAIOR                 4 - 2O GRAU 

5 – SUPERIOR 

22. QUAL É APROXIMADAMENTE A RENDA DA FAMÍLIA (EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS)? ___ 

1 =ATÉ 1 SALÁRIO; 2=DE UM A DOIS SALÁRIOS; 3=DOIS OU MAIS 

SALÁRIOS ____ 

 



74 

 

Entrevistador(a): ______________________________________________ 

Termo de Consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARICIPAÇÃO NO ESTUDO SOBRE 

HELICOBACTER PYLORI 

 

Convidamos você e seu filho(a) _____________________________________ a 

participar de um estudo sobre a infecção do Helicobacter pylori. 

 

A infecção pelo Helicobacter pylori é causa frequente de gastrite e úlcera 

péptica, sendo importante a avaliação da prevalência desta infecção na 

população. Vários aspectos relacionados com a epidemiologia da infecção não 

têm sido completamente esclarecidos Nós gostaríamos de convidar a você e sua 

família para participar de um estudo que tem como objetivo avaliar a prevalência 

(ou o número de pessoas infectadas por esta bactéria). Estar infectado não 

significa, em todos os casos, que haja necessidade de instituir um tratamento. Se 

por acaso for encontrada a presença da bactéria associada a alguma doença que 

exija tratamento, será realizado atendimento e assistência médica no ambulatório 

de gastroenterologia do Hospital Universitário Walter Cantídio. 

De todos os participantes será colhido uma amostra de sangue por uma 

profissional, técnica treinada, com todos os cuidados necessários. Nas crianças, 

além da coleta de soro, será realizado um teste respiratório. Para isto a criança 

tomará um suco de laranja contendo uma substância (uréia marcada com o 13C ) 

que não tem atividade patológica para o seu organismo. Após alguns minutos a 

criança soprará em um balão, em cujo ar será também pesquisada a presença da 

bactéria.. Em caso de dúvidas contactar a Dr
a
 Lucia Libanez Bessa Campelo 

Braga, telefone: 3262-32-43. 

Você poderá deixar o estudo quando desejar sem nenhum prejuízo para sua 

saúde, apenas comunicando a um dos responsáveis pelo projeto. 

 

 

 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE                       ASSINATURA DO MEMBRO  

                                                                                                   DO ESTUDO 

 

 

                                          ASSINATURA DA TESTEMUNHA 

 

DATA:__/__/__ 
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