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RESUMO 

ROMERO, D. C. Estudo da helicobacteriose em cães e gatos: determinação da frequência 
de ocorrência na mucosa gástrica de animais necropsiados e comparação entre métodos de 
diagnóstico. [Study helicobacteriosis in dogs and cats: determining the frequency of 
occurrence in the gastric mucosa of animals necropsied and comparison of diagnostic 
methods]. 2014.99 f.Tese (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

 

 

Helicobacter spp é uma bactéria espiralada gram negativa que pode fazer parte da microbiota 

gástrica de cães e gatos domésticos, e sua associação com as gastropatias ainda é amplamente 

discutida na Medicina Veterinária. O objetivo do estudo foi avaliar a frequência de ocorrência 

da helicobacteriose gástrica em cães e gatos necropsiados no HOVET-USP e comparar quatro 

métodos de diagnóstico para a identificação do agente. Fragmentos da mucosa gástrica foram 

destinados ao TRU, citologia, histopatologia por hematoxilina e eosina (HE) com coloração 

de Warthin Starry (WS) e imuno-histoquímica (IHQ). Para a análise comparativa, de 

concordância e de desempenho dos testes, entre os métodos de diagnóstico com o padrão ouro 

(HE), foram utilizados o teorema de Bayes, o índice Kappa e o índice Youden 

respectivamente. Nos cães a frequência de ocorrência da helicobacteriose gástrica ficou em 

57%, com associação entre a infecção e a faixa etária dos animais. Nos gatos esta frequência 

de ocorrência foi de 87% pelo método padrão ouro (HE) de diagnóstico escolhido sem 

associação entre infecção, raça, gênero e idade dos animais. A imunohistoquímica obteve 

maiores índices de Youden e Kappa nos cães. Nos gatos, a coloração específica a base de 

prata, Warthin Starry, obteve maior índice Youden e Kappa do que os outros diagnósticos. A 

determinação da frequência de ocorrência do Helicobacter spp varia conforme o método de 

diagnóstico adotado. A escolha do método depende dos recursos financeiros disponíveis, das 

amostras que se pretende estudar, do tempo necessário, da praticidade do método e da sua 

performance. 

 

 
Palavras-chave: Helicobacter spp. Cães. Gatos. Métodos de diagnóstico. Comparação. 
Gastrite.  
 



ABSTRACT 

ROMERO, D. C. Study helicobacteriosis in dogs and cats: determining the frequency of 
occurrence in the gastric mucosa of animals necropsied and comparison of diagnostic 
methods. [Estudo da helicobacteriose em cães e gatos: determinação da frequência de 
ocorrência na mucosa gástrica de animais necropsiados e comparação entre métodos de 
diagnóstico]. 2014.99 f. Tese (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 
 

Helicobacter spp are gram negative spiral bacterium that can be part of the gastric microbiota 

of domestic dogs and cats, and its association with gastropathies is still widely discussed in 

Veterinary Medicine. The aim of the study was to evaluate the frequency of occurrence of 

gastric helicobacteriose in dogs and cats necropsied at HOVET - USP and compare four 

diagnostic methods for the identification of the agent. Fragments of gastric mucosa were sent 

to the rapid urease test (RUT), cytology, histopathology by hematoxylin and eosin (HE) 

staining with Warthin Starry (WS) and immunohistochemistry (IHC). For comparative 

analysis, and concordance and performance between diagnostic methods with the gold 

standard (HE) were used respectively the Bayes' theorem, the Kappa index and Youden index. 

In dogs the frequency of occurrence of gastric helicobacteriose stood at 57 %, with an 

association between infection and the age of the animals. In cats this frequency of occurrence 

was 87 % for the gold standard method (HE) and no association between infection, race, 

gender and age of the animals was found. Immunohistochemistry showed higher Youden 

index and Kappa in dogs. In cats, the specific staining based on silver, Warthin Starry, 

demonstrated the highest Youden and Kappa indexes among the other diagnostic methods. 

The determination of the frequency of occurrence of Helicobacter spp varies according to the 

diagnostic method adopted. The choice of method depends on the financial resources 

available, the samples under study, the time required, the practicality of the method and its 

performance. 

 

Keywords : Helicobacter spp . Dogs. Cats. Methods of diagnosis. Comparison. Gastritis.
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Atualmente, a área do conhecimento que abrange do diagnóstico ao tratamento clínico 

e cirúrgico das doenças do sistema digestivo, a gastroenterologia tem crescente importância 

tanto na medicina humana, como também na veterinária e em especial destaque com relação 

ao conhecimento das doenças gástricas.  

A etiopatogenia das gastropatias como úlceras, gastrites e o câncer gástrico no homem 

está, muitas vezes associada à presença da Helicobacter pylori, bactéria gram-negativa 

amplamente conhecida e estudada mundialmente. Desde a descoberta da associação entre a 

H.pylori e as gastropatias em humanos, o gênero Helicobacter spp tem sido alvo da 

investigação e dos estudos em relação aos seus efeitos na mucosa gástrica ou entérica de 

animais domésticos de companhia, de produção e animais selvagens e exóticos. 

No entanto, apesar dos numerosos artigos científicos publicados anualmente, até o 

presente momento, não existe um consenso a respeito dos mecanismos envolvidos sobre a 

imunopatogenia das lesões causadas pelas espécies de Helicobacter spp no homem e nos 

animais. Em particular com relação aos animais de companhia, os autores não são 

concordantes sobre os meios de transmissão, patogenia, doença clínica gástrica, infecção e 

lesões anatomopatológicas. 

Estudos dos supostos fatores patogênicos, tais como a indução de mediadores 

inflamatórios, a evasão da resposta imune e resposta celular, têm sido muito importantes e 

necessários para compreender a Helicobacteriose e auxiliar nas estratégias de tratamento e 

prevenção. 

Especificamente, o conhecimento da frequência de ocorrência da helicobacteriose gástrica 

no nosso meio e a utilização de diferentes métodos de diagnóstico se fazem necessários para a 

investigação clínica e epidemiológica da helicobacteriose na Medicina Veterinária. Devido a 

essas razões o presente estudo foi realizado com o objetivo geral de contribuir para o estudo 

da helicobacteriose gástrica em cães e gatos no nosso meio. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O HELICOBACTER SPP: DO HISTÓRICO A 

DESCRIÇÃO DE ESPÉCIES E MORFOLOGIA 

 

 

A história da helicobacteriose gástrica se inicia em 1881 com Dr. Gustave Rappin que foi 

o pioneiro a descrever a presença de bactérias espiraladas na mucosa gástrica de cães 

(RAPPIN, 18811 apud SOLNICK; SCHAUER, 2001, p. 60). Esta observação só foi 

confirmada posteriormente, em 1893 e 1896, por Dr. Giulio Bizzozero e Dr. Salomon, 

respectivamente, que relataram microrganismos em formato de espiral associados com 

vacúolos nas células da mucosa gástrica de cães e outros animais (BIZZOZERO, 18922 apud 

SOLNICK; SCHAUER, 2001, p. 60; SALOMON, 18963 apud SOLNICK; SCHAUER, 2001, 

p. 60).  

A primeira observação de microrganismos no estômago de humanos foi realizada por Dr. 

Krienitz em pacientes com carcinoma gástrico no início do século XX, que mais tarde, foi 

confirmada por Dr. Luger e Dr. Neuberger que identificaram esses microrganismos na 

mucosa gástrica e no suco gástrico de indivíduos com mucosa gástrica saudável (KRIENITZ, 

1906; LUGER; NEUBERGUER, 1921). Em 1899, o professor Dr. Walery Jaworski da 

Universidade Jaguelônica, em Cracóvia, investigando sedimentos de lavagem gástrica 

humana, foi o primeiro a sugerir o possível papel do Helicobacter na patogênese de doenças 

gástricas em estudo escrito em polonês (KONTUREK, 2003). 

Em 1984, Dr. Barry Marshall e Dr. Robin Warren isolaram os microrganismos do 

estômago de humanos, sendo, inicialmente chamados de organismos Campylobacter spp, 

                                                           
1Rappin, G. 1881. Contribution a l’étude bactéries de la bouche a l’état normal et dans la fievre typhoid. A. Parent, Paris, France. 
2Bizzozero, G. 1892. Sulle ghiandole tubulari del tube gastroenterico e sui rapporti del loro coll’epitelio de rivestimento della mucosa. Atti R. Accad. 
Sci. Torino 28:233–251. 31.  
3Salomon, H. 1896. Uber das Spirillum des Saugetiermagens und sein Verhalten zu den Belegzellen. Zentbl. Bakteriol. 19:433–442. 
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passando mais tarde, a serem identificados por Campylobacter pylori (MARSHALL; 

WARREN, 1984; MCMAHON, 2003). Porém, somente após estudos bioquímicos e análises 

do gene 16S do RNA ribossômico, utilizando a reação em cadeia da polimerase, sua 

classificação foi alterada para o gênero Helicobacter, sendo o Helicobacter pylori, o primeiro 

membro do gênero descrito (SOLNICK; SCHAUER, 2001).  

Marshall e Warren associaram a infecção do Helicobacter pylori com inflamação na 

mucosa gástrica caracterizada por gastrite superficial crônica, à infiltração de células 

polimorfonucleares, ulceração duodenal e gástrica (MARSHALL; WARREN, 1984).  

Em 1994, o primeiro consenso foi publicado pelo “National Institutes of Health”, 

recomendando o uso de terapia antimicrobiana em pacientes com úlceras pépticas, infectadas 

com H.pylori denotando a possível associação entre infecção e úlceras (NIH CONSENSUS 

CONFERENCE, 1994). No mesmo ano, a “International Agency for Cancer Research”, 

apoiada pela Organização Mundial de Saúde, declarou o H.pylori como um agente 

carcinogênico da classe I (IARC, 1994). 

Em 2005, o Prêmio Nobel de Medicina foi atribuído conjuntamente a Dr. Barry J. 

Marshall e Dr. J. Robin Warren "pela descoberta da bactéria Helicobacter pylori e seu papel 

na gastrite e úlcera péptica no ser humano” (NOBELPRIZE, 2005).  

Desde a descrição do H. pylori, o número de espécies do gênero Helicobacter expandiu 

rapidamente (WINDSOR, 2000). No início das pesquisas com H. pylori, os patologistas, ao 

examinarem biópsias de mucosa gástrica, relataram a presença de bactérias morfologicamente 

distintas por seu formato típico longo e espiralado (WINDSOR, 2000). Estes microrganismos, 

maiores que o H. pylori e intensamente espiralados, foram previamente descritos como 

Gastrospirillum hominis, porém com a análise gênica do RNA ribossômico 16S destes 

organismos, ele foram reclassificados como pertencentes ao gênero Helicobacter 

(WINDSOR, 2000). 

O nome 'Helicobacter heilmannii' foi proposto em homenagem ao patologista alemão Dr. 

Konrad Heilmann, que realizou o estudo dessas bactérias em seres humanos associando a 

presença de bactérias e gastropatias como gastrite, úlcera gástrica e linfoma gástrico do tipo 

MALT (HEILMANN; BORCHARD, 1991). No entanto, após a análise das sequências 

gênicas do RNA ribossômico 16S derivadas de clones de dois pacientes mostrou que eles 
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apresentavam apenas 96,6% de similaridade e, subsequentemente, foi subclassificado como 

H. heilmannii do tipo I e H. heilmannii do tipo II (O'ROURKE, 2004). 

O H. heilmannii do tipo I é geneticamente idêntico ao H. suis (O'ROURKE, 2004). O H. 

heilmannii do tipo II não representa uma única espécie de helicobactéria, mas sim um grupo 

de espécies, incluindo três helicobactérias que foram isoladas a partir do estômago de cães e 

gatos, ou seja, o H. felis, H. bizzozeronii e H. salomonis (O'ROURKE, 2004).  

Atualmente, existem mais 40 espécies de Helicobacter spp identificadas, com análise 

filogenética pronta e/ou com nomes aguardando validação para publicação de acordo com o 

Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia, da biblioteca nacional do Estados 

Unidos (NCBI, 2013). Muitas das espécies de Helicobacter foram identificadas em diferentes 

espécies de animais naturalmente infetados ou em experimentação (ZENNER, 1999; 

HAESEBROUCK et al., 2009) como pode ser mostrado no quadro 1.  

 

Quadro 1 - Lista de algumas das espécies de Helicobacter spp identificadas, com seus 
respectivos hospedeiros e órgão envolvido - São Paulo -2011-2012   

         (Continua) 

Espécies de Helicobacter 

ESPÉCIE HOSPEDEIRO ÓRGÃO REFERÊNCIA 

H. acinonyx  Leopardo Estômago EATON et al., 1993.  

H. bilis  Rato Intestino, fígado e, bile FOX et al., 1995 

H.bovis Bovinos Abomaso DE GROOTE  et al., 1999b) 

H. canis  Cão Intestino e Fígado FOX et al., 1996  

H. cholecystus  Hamster Vesicula biliar FRANKLIN et al., 1996.   

H. cetorum  Baleias e golfinhos Estômago HARPER et al., 2002.  
 

H. cinaedi  Hamster e humanos Intestino FENNELet al., 1985. 
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(Conclusão) 

Espécies de Helicobacter 

ESPÉCIE HOSPEDEIRO ÓRGÃO REFERÊNCIA 

H. felis  Cão, gato e homem Estômago LEE et al.,1988. 

H. fennelliae  Humano Intestino TOTTEN et al., 1985. 

H. heilmannii  Humano Estômago CHONE et al., 1995. 

H. hepaticus  Rato Intestino e fígado FOX et al., 1993. 

H. muridarum  Rato Intestino e estômago LEE et al., 1992, 

H. mustelae  Furão Estômago FOX et al, 1989. 

H. nemestrinae  Primata Estômago BRONSDON et al, 1991. 

H. pametensis  Suíno Intestino DEWHIRST et al, 1994. 

H. pullorum  Galinhas e humanos Figado e intestino STANLEY, et al 1994.  

H. pylori  Humanos Estômago MARSHALL e WARREN, 
1983. 

H. rodentium  Ratos Intestino SHEN et al, 1997. 

H. trogontum  Ratos Intestino MENDEZ et al, 1996. 

H. westmeadi  Humanos Sangue TRIVETT-MOORE  et al, 
1997, 

H. sp. Bird B  Pássaro Intestino DEWHIRST et al , 1994. 

F. rappini  Rato  Intestino SCHAUER et al, 1993. 

 
 

As helicobactérias revelam estrutura de parede celular tipicamente gram-negativa, com 

membrana interna e externa separadas por um espaço periplasmático e um citoplasma denso 

contendo material nuclear e ribossomos (SOLNICK; SCHAUER, 2006). Há grande 

diversidade morfológica entre as espécies de Helicobacter spp. De maneira geral, as bactérias 

exibem estrutura encurvada ou espiralada, variando em espirais largas e curtas, que se 

movimentam por flagelos periplasmáticos que podem ser uma estrutura única em uma das 

extremidades, ou estrutura em tufos com mais de vinte flagelos nas duas extremidades da 

bactéria (SOLNICK; SCHAUER, 2006). 

Uma característica fundamental das bactérias do gênero Helicobacter é a capacidade de 

sobreviver em meio ácido devido à produção da enzima urease o que torna este gênero, único 
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no seu modo de ação e patogenia (DUARTE, 2009). A urease produzida pelas bactérias 

promove a hidrólise da uréia, fisiologicamente presente no suco gástrico, com consequente 

formação de amônia, que por sua vez age como receptor de íons H+, aumentando o pH do 

meio (DUARTE, 2009). Dessa forma, o microrganismo produz uma microbiota capaz de 

evitar os efeitos deletérios do pH ácido estomacal (DUARTE, 2009). 

 

2.1.1 Considerações sobre o Helicobacter spp no Homem, nos Cães e nos Gatos 

 

O H. pylori tem sido encontrado no estômago de humanos em todas as partes do 

mundo, mas raramente é identificado na mucosa gástrica de cães e gatos (NEIGER; 

SIMPSON, 2000). Estima-se que mais de 50% da população humana mundial seja positiva 

para o H. pylori e a prevalência da bactéria possa variar significativamente em um país e entre 

países (HUNT et al., 2010). Nos países em desenvolvimento, por exemplo, estima-se que, de 

70 a 90% da população humana seja portadora do H. pylori e a maioria adquiriu a infecção 

antes dos 10 anos de idade (DUNN et al., 1997). Por outro lado, nos países desenvolvidos, 

esta prevalência é menor e, variando de 25 a 50% da população (DUNN et al., 1997). Além 

disso, inúmeros estudos indicam que o câncer gástrico está fortemente relacionado à infecção 

crônica progressiva pelo Helicobacter pylori, que leva a processo inflamatório com 

consequente indução da gastrite crônica até gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia e 

neoplasia maligna (LADEIRA et al., 2003).  

Numerosos estudos sugerem que os animais domésticos podem atuar como 

reservatórios do H. pylori e de outras espécies de Helicobacter spp, para o ser humano 

(HANDT et al., 1995; NEIGER; SIMPSON, 2000). Recentemente autores investigaram a 

presença de Helicobacter spp na mucosa gástrica de um paciente humano com úlcera gástrica 

e na mucosa gástrica do seu cachorro de estimação assintomático (DE BOCK et al., 2006). Os 

autores utilizaram biologia molecular baseada na reação em cadeia da polimerase (PCR 

multiplex) da amostra humana e identificaram a presença da espécie H. felis. Da mesma 

forma, na amostra canina, foram identificadas as espécies H. felis, H. bizzozeronii e H. 

heilmannii sugerindo assim, uma possível transmissão entre espécies e potencial zoonótico da 

infecção por H. felis. 
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Estudos com base na identificação do gene ureaB pela PCR, sugeriram que H. 

bizzozeronii é a espécie de Helicobacter predominante na mucosa gástrica canina (NEIGER et 

al., 1998; VAN DEN BULCK et al., 2006).  

O H. heilmannii, geralmente encontrado em animais como cães, gatos, suínos e 

bovinos, foi relacionado com o desenvolvimento de gastrites e o linfoma gástrico de baixo 

grau em humanos (DE BOCK et al., 2006; TAKEMURA et al., 2009). Além disso, dois tipos 

de "H. heilmannii "foram identificadas com base na seqüência do DNA ribossomal 16S 

(rDNA) desses organismos. O H. heilmannii  tipo I que mostrou-se intimamente relacionado 

com as helicobacterias suínas, chamados "Helicobacter suis Candidatus”, já o "H. heilmannii 

" tipo II, que está altamente relacionado com três espécies de helicobactérias isoladas de cães 

e gatos: H. felis, H. bizzozeronii e H. salomonis (DE BOCK et al., 2006).  

 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EPIDEMIOLOGIA DO HELICOBACTER SPP EM 

CÃES E GATOS 

 

 

A prevalência de Helicobacter spp em mucosas gástricas de cães varia de 67-100% em 

animais clinicamente saudáveis, de 72-90% de cães com êmese recorrente, e em 100% de 

cães de laboratório da raça Beagle (GEYER et al., 1993; HERMANNS et al., 1995; EATON 

et al., 1996; JALAVA et al., 1998; NEIGER et al., 1998; ANACLETO, 2010; 

HAESEBROUCK et al., 2009). Por outro lado, em gatos a prevalência de Helicobacter spp 

em mucosas gástricas é varia de 41% a 100% em animais clinicamente saudáveis (GEYER et 

al., 1993; OTTO, 1994; PAPASOULIOTIS, 1997; NEIGER, 1998; YAMASAKI, 1998) e de 

57% a 100% em animais com êmeses recorrentes (GEYER et al., 1993; HERMANNS et al., 

1995; PAPASOULIOTIS, 1997; YAMASAKI, 1998; TAKEMURA, 2009). 

As condições higiênico-sanitárias em que os animais domésticos se encontram e 

habitam é um fator importante, tal como nos humanos, seno essa teoria suportada pelo fato de 

maiores prevalências serem registradas em animais provenientes de canis, do que em animais 

provenientes de lares domésticos particulares (EATON et al., 1996). 

Fatores como idade, sexo, porte e raça em estudos com cães e gatos, muitas vezes não 

são mencionados, e quando estudados, não apresentam associação com a infecção por 



22 

Helicobacter spp (GEYER, 1993; OTTO, 1994; HERMANNS et al., 1995; HAPPONEN, 

1996; PAPASOULIOTIS, 1997; NEIGER, 1998; CASTIGLIONI et al., 2011).  

Diversas espécies de Helicobacter spp têm sido apontadas como causadoras de gastrite em 

cães e gatos (FOX, 2002; HOHNSON et al., 2008) em muitos casos, a infecção está associada 

com inflamação, degeneração glandular, e hiperplasia de folículos linfóides, porém sem 

uniformidade das conclusões (SIMPSON, 2000).  

Estudos envolvendo o papel da patogenicidade do H. felis demonstraram que a 

infecção experimental em cães gnotobióticos de 7 dias de idade resultou na hiperplasia 

linfocitária de toda a mucosa gástrica, bem como discreto infiltrado linfocitário difuso (LEE 

et al., 1992).  

Apesar da associação da doença clínica no homem, há pouca informação sobre a relação 

do gênero Helicobacter e a enfermidade gástrica nos animais domésticos e selvagens, 

sugerindo que esses microrganismos podem contribuir na patogênese das gastrites, tanto dos 

animais como do homem (CARVALHO et al., 2008).  As bactérias envolvidas são muitas 

vezes caracterizadas pelo ensaio da urease ou pela rotina histopatológica, uma vez que, os 

animais podem ser infectados com mais de uma espécie de Helicobacter urease positivas e 

indistinguíveis à microscopia de luz (SOLNICK; SCHAUER, 2001).  

Os mecanismos de transmissão do gênero Helicobacter spp são poucos compreendidos e 

nenhuma via de transmissão foi claramente definida (LADEIRA et al., 2003). Supõe-se que as 

vias oral-oral e fecal-oral parecem constituir as duas principais formas de transmissão deste 

microrganismo (LADEIRA et al., 2003). Além disso, estudos sugeriram que a água 

contaminada e a comida constituem importantes fonte de infecção (HOPKINS et al., 1993; 

HULTEN et al., 1996). 
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2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
 

 

Existem diferentes métodos para o diagnóstico de infecção pelo Helicobacter spp em 

seres humanos que podem ser adaptados e usados para os animais (LECOINDRE, 2000). 

Vários métodos utilizam a endoscopia gástrica como meio de obtenção de material para 

exame, no entanto, outros métodos não invasivos também podem ser utilizados para obter as 

amostras (CHEY; WONG, 2007; CALVET et al., 2010).  

O diagnóstico da infecção pelo Helicobacter spp pode ser feito por meio de cultivos 

microbiológicos, análises histopatológicas, teste de respiração, teste da urease, testes 

sorológicos e por meio de técnicas moleculares utilizando DNA e RNA do agente (MOURA,  

2004). A escolha do teste depende de fatores como custo e disponibilidade; além disso, deve-

se diferenciar entre os testes utilizados para estabelecer o diagnóstico de infecção e aqueles 

visando a confirmação da erradicação da infecção após terapia anti-microbiana (HUNT, 

2010). 

 

 

2.3.1 Histopatologia, histoquímica e imuno-histoquímica 
 

 

O diagnóstico histopatológico de rotina com a coloração de rotina Hematoxilina e 

eosina (HE) permite a visibilização das bactérias helicoidais, muitas vezes localizadas no 

muco, aderidas à superfície do epitélio e no interior de glândulas gástricas (OWEN, 2010). 

Este método apresenta sensibilidade de 90 a >95% e especificidade de 95 a 99% ,com custo 

moderado (OWEN, 2010).  Este exame também permite a avaliação das alterações teciduais 

concomitantes, incluindo a presença de células inflamatórias, localização e identificação do 

agente (KUTERS et al., 2006). O exame histopatológico da mucosa gástrica é considerado o 

este outro para rotina de diagnóstico de helicobacteriose gástrica nos animais (KUTERS et al., 

2006). 

Em geral as helicobactérias observadas possuem 2,5 a  5,0 µm de comprimento, por 

0,5 a 1,0 µm de largura e com 5 a 9 voltas helicoidais (SAILASUTA; PRACHASILCHAI, 

2012). Na medicina humana tem se recomendado que a coloração utilizada não seja apenas 
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pela hematoxilina-eosina, que pode apresentar índices significantes de falsos-positivos e 

falsos-negativos (MINCIS; MINCIS, 2007). Assim, muitas vezes, restos alimentares, muco da 

superfície luminal do epitélio e outros organismos, como bacilos bacterianos, podem se 

assemelhar ao Helicobacter spp causando confusão e falso positivo. Por isso, autores 

recomendam a utilização de colorações específicas como o Warthin Starry (WS), que facilita 

a identificação histológica das bactérias  mistturas no muco gástrico e no lúmen de glândulas 

gástricas (EATON et al., 1996; NEIGER, 1998).  

Com a coloração de WS as bactérias podem ser visibilizadas na cor marrom- escura 

sobre um fundo amarelado e muitas vezes estão localizadas nas fossetas gástricas, em as 

porções superiores das glândulas gástricas com associação íntima à superfície da célula 

epitelial e no interior do citoplasma das células parietais (SAILASUTA; PRACHASILCHAI, 

2012).  A coloração de WS permite ainda a avaliação da infecção em um elevado número de 

lâminas em um período curto de tempo (SAILASUTA; PRACHASILCHAI, 2012). No 

entanto, embora facilite expressivamente a identificação do Helicobacter spp, a técnica de 

WS possui um procedimento da coloração tecnicamente difícil e dispendiosa, o que leva 

muitos patologistas e laboratórios a considerarem a coloração de Giemsa como eletiva, devido 

a boa acurácia, baixo custo e facilidade técnica de procedimento (BRADEN; CASPARY, 

2001). 

Outras colorações específicas têm sido aplamente utilizadas como Giemsa modificado, 

o azul de toluidina e a carbolfucsina na identificação das bactérias (GEYER et al., 1993; 

HERMANNS et al., 1995; HAPPONEN, 1996; LECOINDRE, 2000; COSTA et al., 2012). 

A reação de imunohistoquímica, a qual possui o princípio da ligação específica de 

anticorpos a antígenos no tecido biológico, tem sido utilizada para a identificação de H.pylori 

e Helicobacter spp em humanos e animais em contexto de pesquisa ou casos específicos em 

humanos (PIRARA, 2003; PRACHASILPCHAI, 2007; XIAOHONG, 2010) . Quando a 

densidade das bactérias é baixa nas amostras, tal como pode ocorrer em biópsias pós-

tratamento, ou para demonstrar a erradicação de organismos H pylori pós-tratamento com o 

objetivo de avaliar a eficácia do tratamento ou em casos específicos em que o indivíduo 

apresenta gastrite crônica sem causa aparente e sem evidência de Helicobacter spp a 

coloração de HE (XIAOHONG, 2010).  
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2.3.2 Citologia 
 

 

A citologia do esfregaço gástrico é um método considerado simples e rápido, porém 

pouco divulgado nas medicinas humana e veterinária (NEIGER; SIMPSON, 2000). O 

material é obtido pelo escovado da mucosa gástrica utilizando o endoscópio com o qual se faz 

um esfregaço em lâminas de vidro, que depois são coradas. As colorações frequentemente 

indicadas para a pesquisa direta do Helicobacter spp nas lâminas, incluem o Papanicolaou, 

métodos de coloração May-Grunwald-Giemsa que levam cerca de 30 minutos. Porém 

colorações mais rápidas e baratas como Diff-Quik também podem ser utilizadas e permite sua 

realização logo após o momento da coleta com identificação do agente em poucos minutos em 

microscopia de luz nos aumentos de 400x e 1000x (HAPPONEN et al., 1998; KAUR, 2004). 

Os esfregaços citológicos gástricos permitem a visibilização de células epiteliais 

colunares enfileiradas ou em ninhos, células inflamatórias e bactérias quando presentes 

(WEBB, 2009). As helicobactérias apresentam morfologia espiralada e são comumente vistas 

em maior número na citologia, comparando-se com a histopatologia (WEBB, 2009). A razão 

para esta diferença está no fato de que a bactéria apresenta íntima associação com a camada 

de muco gástrico que é obtida com as técnicas citológicas, mas frequentemente é perdida pela 

agitação de fluídos durante a fixação por formalina e o processo de rotina do exame 

histológico (WEBB, 2009).  

A sensibilidade da detecção de H. pylori em escova ou citologia de impressão 

utilizando diferentes colorações tem sido relatada entre 71 e 100%, enquanto que a 

especificidade tem sido de 90% a 100% (CUSTÓDIO et al., 2005). Em medicina veterinária, 

são raros os artigos científicos que empregam e comparam esse método com a histopatologia 

para o diagnóstico de helicobacteriose gástrica em animais domésticos.  

 

 

2.3.3 Teste Rápido da Urease 
 

 

Testes de urease são testes simples e rápidos para a detecção de infecção por  

Helicobacter spp, mas apenas indicam a presença ou ausência do agente (FERNANDEZ, 
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2008). O teste rápido de urease (TRU) é uma prova, presuntiva, muito utilizada na medicina 

humana e aplicável a medicina veterinária (LOGAN; WALKER, 2001).  

A grande vantagem deste teste é que ele pode ser realizado  no próprio momento de 

coleta e consiste em colocar um fragmento da mucosa colhida, em um meio com ureia 

(MÉGRAUD, 1995). Assim, a enzima urease produzida pelas helicobactérias, hidrolisa a 

ureia disponível em duas moléculas de amônia (NH4) e uma molécula de dióxido de carbono 

(CO2) desta forma o pH do meio, se eleva mudando a cor da solução para a rosa 

(MÉGRAUD, 1995).  A mudança de cor é obtida em média após 30 minutos a 24 horas 

dependendo do número de bactérias Helicobacter spp na amostra e do kit utilizado (RICCI, 

2007). Todos os testes comerciais de urease rápidos têm especificidades de 95 a 100%, mas a 

sensibilidade é ligeiramente inferior chegando a 85 e 95% (HAZELL et al., 1987; ONDERS, 

1997).  A sensibilidade pode ser afetada principalmente pelo número de bactérias presentes na 

amostra, pois se calcula que 104 organismos são necessários para um resultado positivo 

(RICCI, 2007).  A baixa sensibilidade e especificidade são relatadas no pós-tratamento e em 

pacientes com sangramento, e por estas razões o seu uso não é recomendado nestas situações 

(RICCI, 2007). Resultados falso-negativos podem ser obtidos em pacientes com acloridria 

bem como em pacientes utilizando inibidores da bomba de proton (BASSET et al., 2004). 

 
 
2.3.4 Cultura microbiológica 
 
 

O cultivo microbiológico é utilizada para: investigar as necessidades de crescimento e 

metabolismo bacteriano para fins de diagnóstico, para estabelecer a sensibilidade aos 

antibióticos, para identificar potenciais fatores de virulência e para investigar interações entre 

o agente e o hospedeiro (DUNN et al., 1997).  

As helicobactérias são sensíveis fora do ambiente gástrico e, por isso, são cultivadas a 

partir de biópsias gástricas, as quais podem ser mantidas em meio de transporte Stuart durante 

24 h a 4ºC (HANNINEN et al., 1998). Os Helicobacter spp são isolados em ágar Columbia 

(MacConkey) ou em meio BHI (brain heart infusion), geralmente com adição de antibióticos 

(polimixina, trimetoprim e vancomicina) e albumina (HANNINEN et al., 1998). As placas 

são incubadas num ambiente microaerófilo durante pelo menos 5 dias a 37º C e as colônias 

são gram negativas, urease positivas, oxidase positivas e catalase positivas (RICCI, 2007).  
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Ricci et al. (2007) aponta que a cultura possui especificidade de até 100%, e que a 

sensibilidade pode ser inferior a isso , devido:  ao número insuficiente de biópsias realizadas 

no procedimento endocópico, a contaminação nos meios de culturas, e também, ao uso de 

antibióticos, inibidores da bomba de protons e antagonistas H2 pelos pacientes. 

Este método tem se mostrado cada vez menos usado devido a: condições especiais 

para o transporte de amostras, a utilização de meios caros e complicados com condições 

especiais de conservação, a necessidade de condições especiais de incubação, e ao tempo 

necessário para se obter um resultado (QUEIROZ, 1987; PEREZ-PEREZ, 2000). 

 

 

2.3.5 Sorologia 

 

 

Os testes sorológicos são rápidos, simples, relativamente baratos e consistem na 

determinação quantitativa de anticorpos circulantes (IgG e IgA ), formado pela resposta à 

helicobactérias gástricas (LOGAN; WALKER, 2001). Existem vários métodos são 

empregados para medir os anticorpos de H. pylori, incluindo  a aglutinação em látex, o 

Western blotting e o ensaio imunoenzimático (ELISA) (VON WULFFEN et al., 1992).  

No entanto, o (ELISA), é o método indireto mais usado porque ele é sensível e fácil de 

executar e, portanto, adequado para os estudos epidemiológicos (VON WULFFEN et al., 

1992). Estudos em humanos demonstraram sensibilidade dos testes em 76 a 84% e 

especificidade de 79 a 90% (CHEY, 1999). Porém, os testes sorológicos impossibilitam a 

distinção entre a infecção pelo Helicobacter atual ou no passado além da possibilidade de 

reação cruzada entre as espécies (ANACLETO, 2010).  

 

 

2.3.6 Métodos Moleculares 

 

 

Embora a reação da cadeia da polimerase (PCR) não é utilizada como método de 

diagnóstico na rotinar para a identificação de Helicobacter spp em animais domésticos, 

porém, a PCR é amplamente utilizada para no contexto de pesquisa e várias espécies de 
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Helicobacter spp têm sido identificadas em cães, incluíndo co-infecção por mais de uma 

espécie da bactéria (NEIGER et al., 1998). 

As técnicas da reação da cadeia da polimerase (PCR) pode ser empregada para 

identificar o DNA de Helicobacter spp em amostras gástricas mesmo quando a densidade é 

muito baixa para ser detectado por outros métodos (RICCI, 2007). Além disso, pode ser 

utilizada para identificação do agente em outras  amostras, tais como a saliva, fezes, mucosa 

intestinal, fígado e pâncreas, e com base na sua localização preferencial de colonização e 

análise filogenética do genes dos 16S e 23S ribossômico, das espécies do gênero Helicobacter 

podem, assim, ser subdivididos em gástricos e entero-hepáticos (EKMAN et al., 2013). 

   A PCR tem como finalidade amplificar ou reproduzir in vitro um número de cópias 

de uma região específica de DNA, reproduzindo quantidade suficiente de um fragmento para 

sua avaliação (LI, 1996).  A sensibilidade do método de detecção varia de acordo com o 

primer utilizado, mas é consideravelmente alta com índices de sensibilidade de 98% de 

sensibilidade e de especificidade com 80% (NEIGER et al.,1998; PRACHASILPCHAI,  

2007). 

Os genes 16s rRNA, ureA e o glmM têm sido utilizados na identificação da bactéria 

em muitos estudos epidemiológicos ligados à identificação de reservatórios ambientais, e 

também em trabalhos de determinação do modo de transmissão desta bactéria (SIQUEIRA et 

al., 2007). 

A técnica de hibridação fluorescente in situ (FISH) tem sido utilizada com sucesso na 

identificação de H. pylori e Helicobacter spp em humanos e animais respectivamente, a partir 

de secções de tecido embebidas em parafina fixadas em formalina (BASCHIR et al., 1994).  

 Esta técnica combina a identificação molecular da bactéria com a visibilização do 

agente na mucosa, proporcionando uma vantagem significativa sobre a cultura 

microbiológica, PCR e métodos histolopatológicos de coloração específica (JERGENS et al., 

2009).  Sondas de ácido nucleico são produzidas através da seleção, a clonagem, e a síntese de 

sequências genômicas específicas para um determinado grupo de agentes infecciosos, por sua 

vez, estas sondas podem hibridizar com alvos de DNA ou RNA da amostra (TANG; 

PERSING, 1999). 
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A técnica de FISH é considerada mais específica que a coloração de prata (WS), pois 

esta pode identificar com precisão as batérias, com nas sequências 16S ou 23S do rRNA, 

enquanto que a outras técnicas detectam a capacidade das bactérias em impregnar com a 

coloração de prata (CAN et al., 2005; YILMAZ, 2007). 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

 

O presente estudo tem por objetivo determinar a freqüência de ocorrência de 

helicobacteriose gástrica em cães e gatos domésticos necropsiados junto ao Serviço de 

Patologia Animal do Hospital Veterinário da FMVZ-USP utilizando diferentes metodologias 

diagnósticas. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1 ) Caracterização da população estudada e determinação de frequência de ocorrência da 

helicobacteriose gástrica utilizando a histopatologia segundo gênero, faixa etária, raça e porte 

corporal. 

 

2 ) Determinar a frequência de ocorrência da helicobacteriose gástrica utilizando os exames: 

citológico, colorimétrico por urease, imuno-histoquímico e histoquímico por WS. 

 

3 ) Comparar com a histopatologia, padrão ouro, os métodos de diagnósticos citológico, 

colorimétrico por urease, imuno-histoquímico e histoquímico por WS para a identificação de 

Helicobacter spp nas amostras gástricas.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Foi realizado estudo observacional, prospectivo de determinação da frequência de 

ocorrência de infecção por Helicobacter spp, fundamentado no diagnóstico histopatológico de 

helicobacteriose gástrica e na análise comparativa entre o exame histopatológico e outros 

quatro métodos de diagnóstico utilizando amostras de mucosas gástricas de cães e gatos que 

vieram a óbito por morte natural ou eutanásia no HOVET-USP no período de agosto de 2011 

a agosto de 2012. 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 88 cães e 31 gatos necropsiados junto ao Serviço de Patologia 

Animal do HOVET-USP. A lista de identificação dos animais está nos quadros 2 e 3.  

Quadro 2 – Lista dos cães estudados segundo a identificação, sexo, idade e raça - São Paulo - 2011-2012  
         (Continua) 

IDENTIFICAÇÃO SEXO IDADE*  RAÇA 
01 M 64 PASTOR ALEMÃO 
02 M 228 SRD 
03 F 60 PITT BULL 
04 M 60 BORDER COLLIE 
05 F 84 POODLE TOY 
06 F 4 PASTOR ALEMÃO 
07 M 10 GOLDEN RETRIVIER 
08 F 132 LHASA APSO 
09 F 84 BERNESE MOUNTAIN DOG 
10 M 48 PASTOR ALEMÃO 
11 F 10 GOLDEN RETRIVIER 
12 M 10 GOLDEN RETRIVIER 
13 F 108 SRD 
14 F 132 SRD 
15 M 60 PASTOR ALEMÃO 
16 F 180 SRD 
17 M 96 BOXER 
18 M 84 COCKER 
19 F 84 DOG DE BORDEAUX 
20 F 72 PITT BULL 
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(Continuação) 
IDENTIFICAÇÃO SEXO IDADE*  RAÇA 

21 M 72 SHITZU 
22 M 144 SRD 
23 F 84 PITT BULL 
24 F 120 SRD 
25 F 72 PASTOR ALEMÃO 
26 M 96 PASTOR ALEMÃO 
27 M 96 PASTOR ALEMÃO 
28 F 132 SRD 
29 F 120 PASTOR BELGA 
30 M 2 BULLDOG INGLÊS 
31 M 12 LABRADOR 
32 M 72 BOXER 
33 M 108 POODLE MÉDIO 
34 M 60 SRD 
35 F 48 SRD 
36 M 132 POODLE MÉDIO 
37 M 3 SPITZ ALEMÃO 
38 M 144 SCHNAUZER 
39 F 96 LABRADOR 
40 M 108 POODLE MÉDIO 
41 M 36 SRD 
42 F 132 POODLE MÉDIO 
43 M 132 MALTÊS 
44 M 144 SHNAUZER 
45 M 156 SRD 
46 F 24 PITT BULL 
47 M 120 MALTÊS 
48 F 120 DASCHAUND PELO LISO 
49 F 96 DALMATA 
50 M 108 POODLE MÉDIO 
51 F 2 SPITZ ALEMÃO 
52 F 168 POODLE MÉDIO 
53 M 36 BEAGLE 
54 F 1,9 DOBERMAN 
55 M 192 DASCHAUND  
56 M 264 SRD 
57 M 180 SRD 
58 F 57 LABRADOR 
59 M 48 POODLE MÉDIO 
60 M 24 DOG DE BORDEUAX 
61 M 84 ROTTWEILLER 
62 M 60 POODLE TOY 
63 M 180 SRD 
64 F 132 POODLE MÉDIO 
65 F 6 LHASA APSO 
66 F 120 PASTOR ALEMÃO 
67 M 24 DOG DE BORDEAUX 
68 F 168 POODLE TOY 
69 M 84 SRD 
70 F 36 SRD 
71 F 180 YORK SHIRE 
72 F 108 COCKER 
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(Conclusão) 

IDENTIFICAÇÃO SEXO IDADE*  RAÇA 
73 F 156 SRD 
74 M 3 GOLDEN RETRIVIER 
75 F 132 SRD 
76 F 84 LHASA APSO 
77 M 48 PITT BULL 
78 M 84 DOGUE ALEMÃO 
79 M 32D MASTIFF 
80 M 192 POODLE GIGANTE 
81 M 132 BEAGLE 
82 M 120 MALTÊS 
83 F 120 SHITZU 
84 F 48 BERNESE MOUNTAIN DOG 
85 M 108 LABRADOR 
86 F 12 PASTOR ALEMÃO 
87 M 12 ROTTWEILLER 
88 M 132 LABRADOR 

*Idade demonstrada em meses. Legenda: M = Machos; F = Fêmeas; SRD = Sem raça definida 

 

Quadro 3- Lista dos gatos estudados segundo a identificação, sexo, idade e raça. São Paulo- 2011-2012  

IDENTIFICAÇÃO SEXO IDADE* RAÇA 
1 M 7 SRD 
2 M 4 SAGRADO DA BIRMANIA 
3 F 36 MANIE COON 
4 M 60 BRITISH SHORT HAIR 
5 M 144 PERSA 
6 M 4 SRD 
7 F 120 SRD 
8 M 156 SRD 
9 M 192 ANGORÁ 
10 M 24 SRD 
11 F 12 SRD 
12 F 36 SRD 
13 F 120 SRD 
14 M 84 SRD 
15 F 36 SIAMÊS 
16 M 48 PERSA 
17 M 36 SRD 
18 F 1 SRD 
19 F 204 SRD 
20 F 144 SRD 
21 M 5 SRD 
22 M 192 PERSA 
23 M 120 SRD 
24 M 96 SRD 
25 M 60 SRD 
26 F 120 SRD 
27 F 96 SRD 
28 M 24 SRD 
29 M 5 SRD 
30 M 144 SRD 
31 F 168 BENGAL 

*A idade está demonstrada em meses. Legenda: M = Machos; F = Fêmeas; SRD = Sem raça definida.  
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O estudo foi executado de acordo com os princípios éticos de experimentação animal 

da Comissão de Ética no Uso de Animais da FMVZ-USP sob o número 2348/ 2011 que foi 

aprovado na reunião do dia 17/08/2011. 

 

 

4.1.1 Critérios de Inclusão 

 

 

Os critérios de inclusão dos cães e gatos para a colheita de amostras gástricas foram: 

1- animais de ambos os sexos, de qualquer raça e idade/ faixa etária. 

2- animais com registro e histórico no HOVET-USP e que vieram a óbito natural ou que 

foram submetidos à eutanásia. 

3- animais cujas carcaças tenham sido mantidas sob refrigeração entre 2º a 8ºC e 

encaminhados com intervalo máximo de até 24 horas entre o óbito e a realização da 

necroscopia junto ao Serviço de Patologia Animal do HOVET-USP. 

4- animais que apresentaram pelo menos uma região gástrica viável na histopatologia. 

 

 

4.1.2 Critérios de Exclusão  

 

 

Os critérios de exclusão dos animais para colheita de amostra gástrica foram:  

1- ausência de informações sobre a idade e raça;  

2- intervalo entre óbito e necroscopia superior a 24 horas,  

3- carcaças inadequadas devido ao congelamento e/ou à putrefação. 
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4.2 AMOSTRAS GÁSTRICAS 

 

 

Para coleta das amostras gástricas, os animais foram submetidos ao exame 

macroscópico convencional baseado no exame necroscópico de mamífero não ruminante 

adotado pelo Serviço de Patologia Animal. O procedimento de coleta envolveu a separação do 

estômago dos demais órgãos, a abertura gástrica pela curvatura maior no sentido cárdia- 

duodeno, como apresentado na figura 1. Após a abertura, foi realizada a remoção manual do 

conteúdo estomacal conforme descrito por Happonen et al. (1996). 

 

A mucosa gástrica, quando necessário, foi lavada cuidadosamente em água corrente e 

posicionada de forma a permitir a limpeza e a coleta de amostras para exames citológico, 

histopatológico e para o teste de urease, como exemplificado na figura 2. 

 

Figura 1 - Esquema representativo da abertura do estômago pela curvatura maior no sentido cárdia-duodeno 
durante o exame necroscópico de cães e gatos 

 
Fonte: Ilustração adaptada por Débora Cristina Romero dos autores Dyce e Wensing, 2004. 
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Figura 2 - Esquema representativo dos locais de colheita de amostras de mucosa gástrica a partir de referências 
anatômicas (cárdia, incisura angular e antro) 

 
Fonte: Ilustração adaptada por Débora Cristina Romero dos autores Dyce e Wensing, 2004. 

 

 

 

4.3 MÉTODOS 

 

Os métodos utilizados no estudo estão apresentados nas etapas do item 4.3.1 ao 

4.3.2.4.1. 

 

4.3.1 Estudo da ocorrência de helicobacteriose gástrica em cães e gatos 

 

 

Esta etapa envolveu a determinação da frequência de ocorrência de helicobacteriose 

gástrica em população de cães e de gatos caracterizadas do ponto vista epidemiológico, 

quanto a sexo, idade/faixa etária, raça e porte. 

 

A frequência de ocorrência de helicobacteriose gástrica foi baseada na utilização da 

histopatologia da mucosa gástrica corada por hematoxilina e eosina (HE), a qual foi 
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considerada como o método ouro, ou de referência, para diagnóstico como definidor da 

infecção. 

 

 

4.3.1.1 Método ouro: exame histopatológico da mucosa gástrica 

 

 

Para o exame histopatológico foram colhidos fragmentos de mucosa gástrica total de 

aproximadamente 2 cm extensão que foram fixados em solução de formalina a 10% por 24 a 

48 horas. 

Os fragmentos foram processados segundo técnica padrão para exame microscópico 

de luz com inclusão em parafina, cortes em micrótomo com espessura de 5µm e coloração por 

hematoxilina e eosina (HE). A avaliação histopatológica foi realizada nos aumentos de 40x, 

100x, 400x e 1000x por dois observadores que desconheciam a identificação dos casos 

(D.C.R. e L.R.M.S.). 

A observação de estruturas espiraladas ou helicoidais localizadas no muco do lúmen 

de fovéolas ou de glândulas gástrica foi considerada positiva para a infecção por Helicobacter 

spp nas lâminas coradas por HE. Assim, foi atribuído o escore 0 (zero) para ausência de 

infecção e escore 1 para presença. 

A frequência de ocorrência foi apresentada na forma percentual para cada espécie 

segundo sexo, idade/ faixa etária, raça e porte.  

 

 

4.3.2 Comparação entre os métodos diagnósticos de helicobacteriose 

 

 

Esta etapa envolveu a comparação entre o método ouro (HE) e os seguintes métodos 

diagnósticos: exame citológico da mucosa, teste rápido de urease, exame microscópico por 

Warthin-Starry (histoquímica) e exame imuno-histoquímico. A avaliação dos métodos de 

diagnósticos foi realizada com base nas medidas de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo, valor preditivo negativo e índice de Youden. 
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4.3.2.1 Diagnóstico por exame citológico da mucosa gástrica 

 

 

As amostras das regiões do fundo, corpo e antro/ piloro gástrico para o exame 

citológico foram obtidas utilizando a técnica de escovado de mucosa e, para tanto, foram 

empregadas escovas citológicas descartáveis e estéreis. As amostras presentes nas escovas 

foram, então, passadas por movimentos de rotação e rolamento sobre a lâmina de vidro para a 

confecção dos esfregaços. 

Os esfregaços foram fixados em metanol por 15 segundos, e secos à temperatura 

ambiente. As lâminas foram coradas por 30 minutos em solução alcoólica a 0,7% de azul de 

metileno de Giemsa (código 004/ 11, marca ALLKIMIA®), lavadas em água corrente por 

alguns segundos e, então, secas à temperatura ambiente para posterior análise microscópica. 

A análise citológica procedeu em microscópio de luz nos aumentos de 400x e/ ou 

1000x por um ou dois observadores que desconheciam a identificação do caso. 

A infecção foi considerada positiva quando pelo menos uma bactéria, reconhecida pela 

morfologia helicoidal ou espiralada, foi identificada em um campo microscópico.  

 

 

4.3.2.2 Diagnóstico de helicobacteriose gástrica pelo teste rápido de urease 

 

 

Para o diagnóstico pelo teste rápido de urease, foi usado um fragmento de 

aproximadamente 0,5cm2 de área de cada região do estômago colhido com auxílio de pinça 

anatômica e tesoura reta romba-romba. O fragmento foi colocado em um tubo plástico cônico 

com a solução de teste rápido de urease (Promedical®).  

A leitura da reação foi de acordo com as especificações do fabricante, ou seja, 

incubação à temperatura ambiente e verificação se houve alteração da coloração em até 24 

horas. A infecção foi considerada positiva quando ocorreu elevação do pH caracterizada pela 

mudança do amarelo para o vermelho cereja ou rosa, a qual indicou que a ureia foi convertida 

em amônia pela urease presente na amostra (Figura 3).  
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Figura 3 - A) exemplo de três testes de urease com resultado de leitura negativo para a presença de 
Helicobacter spp. B) exemplo de três testes positivos para a bactéria 

 
Fonte: (ROMERO, 2013). 
 

 

 

4.3.2.3 Diagnóstico da helicobacteriose pelo exame histopatológico da mucosa gástrica: 

coloração de rotina Hematoxilina e Eosina (HE) 

 

 

 Para o diagnóstico pelo exame histopatológico dos fragmentos de mucosa gástrica 

corados em HE seguiu-se o protocolo descrito no item 4.3.1.1.1. 

 

 

4.3.2.4 Diagnóstico de helicobacteriose pela reação imuno-histoquímica 

 

 

O método imuno-histoquímico empregado foi o de estreptavidina-biotina-peroxidade 

(HSU; RAINE, 1981). As reações foram realizadas junto ao Laboratório de Gastroenterologia 

Experimental e Comparada e de Patologia Ambiental do Departamento de Patologia da 

FMVZ-USP (APÊNDICE A). 

Todas as reações tiveram controles positivo e negativo para atestar a veracidade das 

mesmas. O controle positivo da reação utilizado foi um caso de cão e de um gato com 

helicobacteriose gástrica diagnosticados pelo HE. O controle negativo foi o mesmo fragmento 

sem a adição do anticorpo primário na reação. 
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4.3.2.4.1 Metodologia para imunomarcação das helicobactérias em material parafinado 

 

 

O processamento dos blocos de parafina incluiu cortes histológicos de 5µm de 

espessura e adesão dos fragmentos obtidos em lâminas de vidro com adesivo organossilano 

(código K580, adesive, StarFrost, Knittel glass, Alemanha) e mantidos em estufa a 60°C por 

24 horas. 

Os cortes foram, a seguir, desparafinados em dois banhos de xilol a temperatura 

ambiente durante 20 e 10 minutos, respectivamente. Posteriormente, foram hidratados em 

sequência decrescente de etanol por 5 minutos, ou seja, etanol absoluto por duas vezes, a 95% 

e 70%, e lavados em água corrente por 5 minutos. Antes da próxima etapa, as lâminas foram 

lavadas em água destilada por 5 minutos e em solução tampão de soro fetal bovino (PBS) pH 

7,4 por 5 minutos. 

O bloqueio de peroxidase endógena foi realizado em câmara escura por três 

incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada. Em seguida as lâminas foram 

lavadas em água corrente por 5 minutos, seguido de água destilada por 5minutos e deixadas 

em PBS pH 7,4 por no mínimo 5 minutos. 

Para o bloqueio de proteínas endógenas inespecíficas, as lâminas foram incubadas com 

leite desnatado 10% (leite Molico, Nestlé®) por 30 minutos. A etapa seguinte foi incubação 

dos espécimes com anticorpo primário policlonal de coelho anti-H. pylori (cod. B0471, 

Dako®). Esse foi diluído em solução de albumina bovina em pó, fração V, a 1% (cod. A9647, 

Sigma®). A diluição usada foi 1:400 e seguiu-se da incubação em câmara úmida por 24 horas 

a 4ºC. A figura 4 ilustra a embalagem do anticorpo anti- Helicobacter pylori (cod. B0471, 

Dako®) e como o banho de bloqueio das proteínas inespecíficas com leite em pó foi realizado. 

No dia seguinte após três lavagens com tampão PBS por 5 minutos cada, procedeu-se 

a incubação com o anticorpo secundário marcado com biotina anti-coelho utilizando o sistema 

de detecção universal LSAB plus (cod K0690-1, Dako®). Esta etapa foi realizada em câmara 

úmida por 30 minutos a 37ºC. Após a incubação, as lâminas foram lavadas em PBS duas 

vezes por 5 minutos. O próximo passo envolveu a incubação com o anticorpo terciário em 

câmara úmida por 30 minutos a 37ºC. A reação foi finalizada colocando as lâminas em 

tampão PBS duas vezes por 5 minutos. 
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A reação imune foi revelada com solução cromógena de diaminobenzidina (DAB, 

3.3’- diaminobenzidine, cod. D5637, Sigma®) a 0,03% acrescida e ativada com 1,2 ml de 

água oxigenada 3%. O tempo mínimo de revelação foi 1 minuto com bloqueio em água. 

Por fim, os cortes foram lavados em água corrente por 10 minutos, contracorados com 

hematoxilina de Harris por 10 minutos ou mais, lavados abundantemente em água corrente, 

desidratados em etanol, cujas soluções estavam em concentração crescente. A montagem das 

lâminas foi feita com resina Permount® (Fischer scientific, cod SP 15-1000). 

 

Figura 4 - A) Fotografia da embalagem do anticorpo anti-H.pylori (cod B0471, Dako®) usado na reação de 
imuno-histoquímica. B) Fotografia de como o banho de bloqueio das proteínas inespecíficas com o 
leite em pó foi realizado 

 
Fonte: (ROMERO, 2013). 
 

A análise microscópica das lâminas de imuno-histoquímica procedeu em microscópio 

de luz no aumento de 400x por um ou dois observadores que desconheciam a identificação do 

caso. 

A infecção foi considerada positiva quando da identificação de agrupamentos ou 

estruturas isoladas de bactérias helicoidais ou espiraladas coradas em marrom presentes no 

lúmen de fovéolas, no interior de glândulas, entre células e/ou em formatos arredondados no 

citoplasma de células em pelo menos um campo microscópico.  

 

 

4.3.2.5 Diagnóstico de helicobacteriose pela coloração histoquímica Warthin Starry 

 

 

Para o exame histoquímico com o método Warthin Starry (WS) os blocos de parafina 

foram processados no Laboratório de Histopatologia do Departamento de Patologia da 

FMVZ-USP (ANEXO A). 
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A avaliação histopatológica foi realizada nos aumentos de 400x e 1000x por pelo 

menos um dos observadores que desconhecia a identificação dos casos (D.C.R. e L.R.M.S.). 

A observação de estruturas espiraladas ou helicoidais coradas em preto localizadas no 

muco do lúmen de fovéolas ou de glândulas gástrica e entre as células foi considerada positiva 

para infecção por Helicobacter spp. 

 

 

4.4 COMPARAÇÕES DE ANÁLISE DOS CUSTOS DOS EXAMES 

 

 

 A análise dos custos dos exames foi realizada de acordo com a pesquisa de preço de 

mercado e o período de tempo para a divulgação do resultado utilizados por três laboratórios 

de referência da cidade de São Paulo: LAB & VET, PROVET e Serviço de Patologia Animal 

do Hospital Veterinário, FMVZ - USP. Os valores dos exames foram analisados sem adição 

do custo da realização do procedimento de anestesia e do exame endoscópico. Os valores para 

teste o de urease se basearam na tabela de preços da empresa Promedical LTDA.  

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os testes de associação entre a presença da Helicobacter spp e gênero, faixa etária, 

porte e presença ou não de raça definida para as duas populações foram feitos com base na 

estatística do teste de Qui-quadrado de Pearson sendo que os seus níveis descritivos foram 

calculados com correção para continuidade. Para a comparação dos métodos foram utilizados 

o teorema de Bayes e a confecção de gráficos pelo programa Prisma 5.0 e o pelo programa 

estatístico, Pacote R, com a avaliação do índice de Youden (YOUDEN, 1950) para 

estabelecer o nível de desempenho e o índice Kappa para a análise da concordância entre os 

testes.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CASUÍSTICA 

 

 

A caracterização da casuística para cada população foi apresentada nos itens 5.1.1. e 

5.1.2. 

 

 

5.1.1 Caracterização da População Canina 

 

 

A população foi composta por 56% (49/88) de machos e 44% (39/88) de fêmeas como 

demonstrado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Distribuição de machos e fêmeas na população canina 

 

 

O gráfico 2 apresenta o percentual de animais com raça definida, que representou 80% 

(70/88) e sem raça definida (SRD), 20% (18/88). O número de machos com raça definida 

correspondeu a 82% (40/49), enquanto que os machos sem raça definida foram 18% (9/49) 

como apresentado no gráfico 3. As fêmeas com raça definida representaram 77% (30/39) dos 

animais e as fêmeas sem raça definida, 23% (9/39) como apresentado nos gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos cães com raça e sem raça definida 

 

 

 

 

 

Gráficos 3 - Distribuição representativa dos cães machos e fêmeas, com (CRD) e sem raça definida (SRD) 
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Gráfico 4 - Distribuição das raças dos cães em relação ao sexo 

 

 

Quanto à faixa etária dos animais, 21% (18/88) da população se caracterizou por cães 

jovens com idade inferior a 6 meses até 2 anos, 35% (31/88) adultos com idade superior a 2 

anos até 8 anos e 44% (39/88) de idosos com mais de 8 anos. Estes resultados estão 

apresentados no gráfico 5.  

 

Gráfico 5 - Distribuição dos cães segundo a faixa etária em jovens (de 6meses a 2 anos), adultos (acima de 2 a 8 
anos) e idosos (acima de 8 anos) 
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A média de idade dos animais variou de 7,51 ± 3,12 anos. O grupo com maior número 

de indivíduos foi o dos idosos, representando 44% (39/88) da população total como 

demonstrado no gráfico 5. O número de machos e fêmeas distribuídos em cada faixa etária 

está representado no gráfico 6, o qual apresenta 55% (10/18) machos e 45% (8/18) fêmeas no 

grupo juvenil, 68% (21/31) machos e 32% (10/31) fêmeas no grupo dos adultos e 64% 

(18/28) machos e 36% (10/28) fêmeas no grupo dos idosos. Os resultados referentes a análise 

da faixa etária dos cães está no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 -  Distribuição dos cães segundo gênero e faixa etária 
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Quanto ao porte dos animais, 23% (20/88) foram de porte pequeno , 33% (29/88), 

porte médio , 35% (31/88), porte grande e 9% (8/88) porte gigante. Este resultado está 

demonstrado no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 -  Distribuição dos cães segundo o porte corpóreo 

 

O número de machos e fêmeas em cada categoria de porte foi: 45% (9/20) machos e 

55% (11/20) fêmeas nos cães de pequeno porte, 62% (18/29) machos e 37% (11/29) fêmeas 
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nos de porte médio, 58% (18/31) machos e 42%(13/31) fêmeas nos de porte grande e 50% 

(4/8) machos e 50%(4/8) fêmeas nos de porte gigante. Estes resultados estão no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Distribuição dos cães segundo machos e fêmeas e o porte dos animais da população estudada 
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Assim, na população de cães estudados os machos, adultos a idosos (média de idade 

7,51 ± 3,12 anos) com raça definida e de porte médio a grande foram os mais frequentes.  

 

 

5.1.2 Caracterização da População Felina  
 

 

A população felina foi formada por 61% (19/31) de machos e 39% (12/31) fêmeas. O 

gráfico 9 apresenta a distribuição dos gatos em relação ao gênero. 

 

 

 

Gráfico 9 - Distribuição dos gatos segundo o gênero 
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Quanto à raça dos gatos, 72% (22/31), foram gatos sem raça definida e 28% (9/31), 

com raça. O gráfico 10 mostra esta distribuição. 

 

 

Gráfico 10 - Distribuição dos gatos segundo a presença de raça definida ou não 

 

 

Dos animais com raça definida, 67% (6/9) foram machos e 33% (3/9), fêmeas. Dos 

gatos sem raça definida, 60% (13/22) foram machos e 40% (9/22) fêmeas, como apresentado 

no gráfico 11. No gráfico 12 está apresentada a distribuição dos gatos segundo a raça e 

gênero. 

 

 

Gráfico 11 -  Distribuição dos gatos em relação ao gênero e presença de raça definida (CRD) ou não (SRD) 
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Gráfico 12 - Distribuição das raças dos gatos segundo o gênero 
 

 

 

 

A idade média e o desvio padrão foram de 6,50 ± 4,74 anos na população dos gatos. 

Quanto a faixa etária, 26% (8/31) representaram o grupo dos jovens com idade inferior de 6 

meses até 2 anos de idade, 35% (11/31) foram os adultos com idade superior a dois anos até 8 

anos, e 39% (12/31) representaram o grupos dos idosos com idade superior a 8 anos de idade 

como demonstrado no gráfico 13. 

 
Gráfico 13 -  Distribuição percentual dos gatos segundo as faixas etárias  
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Na população jovem 75% (6/8) eram machos e 25% (2/8) fêmeas, na adulta, 54% 

(6/11) machos e 46% (5/11) fêmeas, e, quanto aos idosos, foram 59% (7/12) machos e 41% 

(5/12) fêmeas. O gráfico 14 apresenta a distribuição dos gatos segundo gênero e faixa etária. 

 
Gráfico 14 - Distribuição dos gatos segundo gênero e faixa etária  
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Assim, a maioria dos gatos estudados foi indivíduos machos, sem raça definida, 

adultos a idosos, com idade média de 6,50 ± 4,74 anos. 

 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DA 

HELICOBACTERIOSE GÁSTRICA EM CÃES E GATOS NECROPSIADOS JUNTO 

AO SERVIÇO DE PATOLOGIA ANIMAL – HOVET-USP 

 

 

Determinação da frequência de ocorrência de helicobacteriose para os cães e gatos foi 

apresentada no item 5.2.1 e 5.2.2 segundo o teste ouro adotado. 

 

 

5.2.1 Determinação da frequência de ocorrência da helicobacteriose gástrica em cães 

 

 

A frequência de ocorrência de helicobacteriose nos cães foi 57% (50/88). O gráfico 15 

apresenta a distribuição de cães positivos e negativos para a pesquisa de Helicobacter spp na 

mucosa gástrica.  
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Gráfico 15 - Distribuição do percentual dos cães positivos e negativos para Helicobacter spp na mucosa gástrica 
pela histopatologia corada em HE 

 

 

A distribuição dos cães positivos e negativos segundo o gênero está no gráfico 16. Na 

tabela 1 apresentamos a distribuição conjunta do gênero e os resultados do teste para 

Helicobacter spp. 

 

Tabela 1 – Distribuição da frequência de helicobacteriose segundo o gênero dos cães - São Paulo - 2013 
   HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
SEXO Macho n 18 31 49 

% 36.7% 63.3% 100,0% 
Fêmea n 20 19 39 

% 51.3% 48.7% 100,0% 
Total n 38 50 88 

% 43.2% 56.8% 100,0% 

 

 

Dentre os machos, 63,3% tiveram resultado positivo para infecção por Helicobacter 

spp (31/49), para as fêmeas esse percentual foi de 48,7% (19/39). 

Não foi possível evidenciar associação significativa entre o gênero e a frequência de 

helicobacteriose. A estatística do teste foi igual a X²= 1.873 com p=0,171.  
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Gráfico 16 -  Distribuição dos cães em relação ao número de machos e fêmeas positivos e negativos para 
Helicobacter spp  
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 Quanto à raça dos cães e presença de Helicobacter spp, apresentamos na tabela 2 a 

distribuição conjunta dessas variáveis. 

 
 
Tabela 2 – Distribuição conjunta de raça definida dos cães e presença de Helicobacter - São Paulo - 2013 

   HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
RAÇA 

DEFINIDA 
NÃO n 6 12 18 

% 33.3% 66.7% 100.0% 
SIM n 32 38 70 

% 45.7% 54.3% 100.0% 
Total n 38 50 88 

% 43.2% 56.8% 100,0% 

 

 

Dos 70 animais com raça definida, 54,3% (38/70) foram positivos e 45,7% (32/70) 

negativos; dos cães sem raça definida, 66,7% (12/18) apresentaram infecção por Helicobacter 

spp e 33,3% (6/18) negativos. Não houve associação significativa entre raça definida e 

infecção por Helicobacter spp, (X²=0,461 com p=0,497).  

A análise segundo o gênero e a raça, está apresentada na tabela 3, a qual, demonstrou 

que as fêmeas com raça definida e positivas representaram 46,7% (14/30) e as fêmeas 

positivas e sem raça foram de 55,6% (5/9). As fêmeas negativas e sem raça representaram 

44,4% (4/9) e as com raça e negativas, 53,3% (16/30).  
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Tabela 3 – Distribuição do gênero, raça definida e presença de Helicobacter spp - São Paulo - 2013 
SEXO     HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
Macho RAÇA 

DEFINIDA 
NÃO n 2 7 9 

% 22,2% 77,8% 100,0% 
SIM n 16 24 40 

% 40,0% 60,0% 100,0% 
Total n 18 31 49 

% 36,7% 63,3% 100,0% 
Fêmea RAÇA 

DEFINIDA 
NÃO n 4 5 9 

% 44,4% 55,6% 100,0% 
SIM n 16 14 30 

% 53,3% 46,7% 100,0% 
Total n 20 19 39 

% 51,3% 48,7% 100,0% 

 

Não foram evidenciadas associações significativas entres as variáveis de gênero, raça 

definida e o resultado para Helicobacter spp. Para os machos a estatística do teste foi igual a 

X²=0,381 com p=0,537. Para as fêmeas o resultado do teste de estatística foi igual a X²=0,008 

com p=0,930. 

 Os machos com raça definida e positivos para Helicobatcer spp representaram 60% 

(24/40), enquanto que os machos positivos e sem raça definida foram de, 77,8% (7/8). Os 

machos sem raça definida e negativos representaram 22,2% (2/9) e machos com raça definida 

e negativos foram 40% (16/40).  

A distribuição dos resultados para a Helicobacter ssp segundo a faixa etária dos cães 

está apresentada na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos resultados segundo a faixa etária dos cães - São Paulo - 2013 
   HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
FAIXA 
ETÁRIA 

JOVEM N 6 12 18 
% 33,3% 66,7% 100,0% 

ADULTO N 9 22 31 
% 29,0% 71,0% 100,0% 

IDOSO N 23 16 39 
% 59,0% 41,0% 100,0% 

Total N 38 50 88 
% 43,2% 56,8% 100,0% 

 

Quanto à faixa etária e infecção por Helicobacter spp, a ocorrência de frequência foi 

maior nos adultos com 71% (22/31), seguida pelos jovens 66,7% (12/18) e idosos 41% 
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(16/39). Foi detectada associação significativa entre a presença de infecção e a faixa etária, a 

estatística do teste foi igual a X²=7,206 com p=0,027. A presença dessa bactéria diminuiu 

significativamente nos cães idosos.  

Estratificando segundo o gênero, temos a distribuição da tabela 5. 

A tabela 5 exibe o número de fêmeas segundo a faixa etária e a presença ou não de 

infecção por Helicobacter spp. As fêmeas jovens positivas somaram 75% (6/8) e 25% (2/8) 

negativas. As fêmeas adultas envolveram 50% (5/10) positivas e 50% (5/10) de negativas e as 

idosas representaram 38% (8/21) positivas e 62% (13/21) negativas. O teste de associação 

teve estatística igual a X²=3,269 com p=0,195, não havendo significância estatística para as 

fêmeas. 

 

Tabela 5 – Distribuição do gênero, faixa etária e presença da Helicobacter ssp - São Paulo - 2013 

SEXO     HE HELICOBACTER Total 
NÃO SIM 

Macho FAIXA 
ETÁRIA 

JOVEM n 4 6 10 
% 40,0% 60,0% 100,0% 

ADULTO n 4 17 21 
% 19,0% 81,0% 100,0% 

IDOSO n 10 8 18 
% 55,6% 44,4% 100,0% 

Total n 18 31 49 
% 36,7% 63,3% 100,0% 

Fêmea FAIXA 
ETÁRIA 

JOVEM n 2 6 8 
% 25,0% 75,0% 100,0% 

ADULTO n 5 5 10 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

IDOSO n 13 8 21 
% 61,9% 38,1% 100,0% 

Total n 20 19 39 
% 51,3% 48,7% 100,0% 

 

A tabela 5 também exibe a relação entre a faixa etária dos machos com a infecção por 

Helicobacter spp. O grupo dos machos jovens teve 60% (6/10) positivos e 40% (4/10) 

negativos. O grupo dos machos adultos envolveu 81% (17/21) positivos e 19% (4/21) de 

negativos e o grupo dos idosos representou 44% (8/18) positivos e 56% (10/18) negativos. Foi 

detectada associação significativa entre machos, a faixa etária e presença da Helicobacter ssp, 

a estatística do teste foi igual a X²= 5,797 com p=0,05. Os cães adultos apresentam maior 

percentual de infecção pelo Helicobacter ssp relativamente aos idosos. 
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 Na tabela 6 apresentamos a distribuição conjunta do porte dos cães e o resultado para 

a Helicobacter ssp.   

Tabela 6 – Distribuição do porte dos cães segundo o resultado da presença de Helicobacter ssp -  
São Paulo - 2013 

   HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
PORTE PEQUENO N 10 10 20 

% 50,0% 50,0% 100,0% 
MÉDIO N 13 16 29 

% 44,8% 55,2% 100,0% 
GRANDE N 12 19 31 

% 38,7% 61,3% 100,0% 
GIGANTE N 3 5 8 

% 37,5% 62,5% 100,0% 
Total N 38 50 88 

% 43,2% 56,8% 100,0% 

 

 Quanto ao porte dos cães e presença de infecção, os animais de pequeno porte foram 

50% (10/20) positivos e 50% (10/20) negativos. Os cães de médio porte ficaram com 55,2% 

(16/29) de animais positivos e, 44,8% (13/29), negativos. Os cães de grande porte exibiram 

61,3% (19/31) de positivos, e, 38,7% (12/31) de negativos. Os grupos dos animais gigantes 

ficaram com 62,5% (5/8) de animais positivos, e, 37,5% (3/8) de animais negativos. A 

estatística do teste de associação foi igual a X²=0,769 com p=0,857. Não foi então 

evidenciada associação significativa entre o porte dos cães e a presença da Helicobacter ssp.  

Estratificando pelo gênero, teremos o resultado apresentado na tabela 7, na qual o 

número de fêmeas positivas e negativas com porte pequeno representou 45% (5/11) e 55% 

(6/11) respectivamente. O grupo de fêmeas com porte médio obteve 45% (5/11) de positivas e 

55% (6/11) de negativas. O grupo de fêmeas com porte grande representou 53% (7/13) 

positivas e 47% (6/13) de negativas. O grupo de fêmeas com porte gigante representou 50% 

(2/4) positivas e 50% (2/4) de negativas. 
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Tabela 7 – Distribuição segundo o porte dos cães e presença da Helicobacter ssp por gênero - São Paulo - 2013 

SEXO     HE HELICOBACTER Total 
NÃO SIM 

Macho PORTE PEQUENO N 4 5 9 
% 44,4% 55,6% 100,0% 

MÉDIO N 7 11 18 
% 38,9% 61,1% 100,0% 

GRANDE N 6 12 18 
% 33,3% 66,7% 100,0% 

GIGANTE N 1 3 4 
% 25,0% 75,0% 100,0% 

Total N 18 31 49 
% 36,7% 63,3% 100,0% 

Fêmea PORTE PEQUENO N 6 5 11 
% 54,5% 45,5% 100,0% 

MÉDIO N 6 5 11 
% 54,5% 45,5% 100,0% 

GRANDE N 6 7 13 
% 46,2% 53,8% 100,0% 

GIGANTE N 2 2 4 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total N 20 19 39 
% 51,3% 48,7% 100,0% 

 

A estatística do teste teve valor igual a X²= 0,233 com p=0,972, indicando não haver 

diferença significativa entre as fêmeas infectadas ou não e o porte corpóreo. 

O número de machos positivos e negativos com porte pequeno representou 56% (5/9) 

e 44% (4/9) respectivamente. O grupo de machos com porte médio obteve 61% (11/18) de 

positivos e 39% (7/18) de negativos. O grupo de machos com porte grande representou 67% 

(12/18) positivos e 33% (6/18) de negativos. O grupo de machos com porte gigante 

representou 75% (3/4) positivos e 25% (1/4) de negativos. A estatística do teste foi igual a 

X²= 0,602 com p= 0,896, indicando que não foi identificada diferença significativa entre os 

cães machos em relação ao porte e presença de helicobacteriose.  

 

 

5.2.2 Determinação da frequência de ocorrência da helicobacteriose gástrica em gatos 
 

 

A frequência de ocorrência de helicobateriose em gatos foi 87% (27/31). O gráfico 17 

mostra a distribuição da frequência de ocorrência de helicobacteriose em gatos. 
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Gráfico 17-  Distribuição da frequência de ocorrência de helicobacteriose nos gatos 

 

  

Na tabela 8 apresentamos a distribuição conjunta do gênero dos gatos e presença da 

Helicobacter ssp. 

 

Tabela 8 – Distribuição da presença de Helicobacter ssp segundo o gênero dos gatos -  São Paulo - 2013 
 HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
Gênero Fêmea n 2 10 12 

% 16,7% 83,3% 100,0% 
Macho n 2 17 19 

% 10,5% 89,5% 100,0% 
Total n 4 27 31 

% 12,9% 87,1% 100,0% 

 

Segundo o gênero e presença de helicobacteriose, 89,5% (17/19) dos machos e 83,3% 

(10/12) das fêmeas tiveram resultado positivo.  

A estatística do teste de associação teve valor igual a X²= 0,001 com p=0,999 

indicando não haver associação significativa entre ocorrência de helicobacteriose e gênero dos 

gatos 

 A distribuição da helicobacteriose nos gatos segundo a raça está apresentada na 

tabela 9. 
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Tabela 9 - Distribuição dos gatos com helicobacteriose segundo a raça - São Paulo - 2013 
 HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
Raça 
Definida 

NÃO n 3 19 22 
% 13,6% 86,4% 100,0% 

SIM n 1 8 9 
% 11,1% 88,9% 100,0% 

Total n 4 27 31 
% 12,9% 87,1% 100,0% 

 

Os gatos com raça definida e positivos representaram 88,9% (8/9) e os gatos sem raça 

e positivos representaram 86,4% (19/22).  

O teste de associação teve estatística igual a X²=0,001 com p=0,999, não foi detectada 

associação significativa entre a ocorrência de helicobacteriose nos gatos com ou sem raça. 

  Na tabela 10 apresentamos a distribuição do gênero e raça dos gatos e a presença de 

Helicobacter spp.  

Tabela 10 – Distribuição do gênero dos gatos e raça definida segundo a presença de Helicobacter spp - São 
Paulo - 2013 

Gênero     HE HELICOBACTER Total 
NÃO SIM 

Fêmeas Raça 
Definida 

NÃO N 1 8 9 
% 11,1% 88,9% 100,0% 

SIM N 1 2 3 
% 33,3% 66,7% 100,0% 

Total N 2 10 12 
% 16,7% 83,3% 100,0% 

Machos Raça 
Definida 

NÃO N 2 11 13 
% 15,4% 84,6% 100,0% 

SIM N 0 6 6 
% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total N 2 17 19 
% 10,5% 89,5% 100,0% 

 

Dentre as fêmeas, com raça definida, 66,7% (2/3) apresentavam Helicobacter,  para o 

grupo sem raça definida esse percentual foi de 88,9% (8/9). O teste de associação teve nesse 

caso estatística igual a X²= 0,001 com p=0,999 indicando não haver associação entre elas. 

Devemos observar que o número de observações é bastante reduzido e que um maior número 

de animais deverá ser avaliado para que seja ratificado esse resultado. 

Dentre os machos com raça definida, 100% (6/6) apresentavam a infecção por 

Helicobacter ssp, e 84,6% (11/13) para os gatos sem raça definida. A estatística do teste de 
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associação foi igual a X²= 0,045 com p= 0,832 indicando não haver associação significante 

entre os machos com helicobacteriose e raça definida.  

 Na tabela 11 apresentamos a distribuição conjunta da faixa etária e presença de 

Helicobacter spp segundo o gênero. 

 
Tabela 11 – Distribuição da Helicobacterose por faixa etária nos gatos - São Paulo  - 2013 
   HE HELICOBACTER Total 

NÃO SIM 
Faixa 
etária 

Adulto n 1 10 11 
% 9,1% 90,9% 100,0% 

Idoso n 1 11 12 
% 8,3% 91,7% 100,0% 

Jovem n 2 6 8 
% 25,0% 75,0% 100,0% 

Total n 4 27 31 
% 12,9% 87,1% 100,0% 

 

A distribuição da helicobacteriose segundo as faixas etárias dos gatos foi: 75% (6/8) 

nos jovens, 90,9% (9/11) nos adultos e 91,7% (11/12) nos gatos idosos. O teste de associação 

teve estatística igual a X²= 1,258 com p=0,533, não evidenciando associação entre as 

variáveis. Devemos observar que o número de animais é reduzido e que esse resultado deve 

ser confirmado com base num número maior de observações. 

 Na tabela 12 apresentamos a distribuição conjunta da faixa etária e presença de 

Helicobacter spp, estratificadas pelo gênero dos gatos.  
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Tabela 12 –  Distribuição do resultado da infecção por Helicobacter spp por faixa etária e gênero dos felinos - 
São Paulo - 2013 

Gênero     HE HELICOBACTER Total 
NÃO SIM 

Fêmeas FAIXA 
ETÁRIA 

ADULTA N 1 4 5 
% 20,0% 80,0% 100,0% 

IDOSA N 0 5 5 
% 0,0% 100,0% 100,0% 

JOVEM N 1 1 2 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total N 2 10 12 
% 16,7% 83,3% 100,0% 

Machos FAIXA 
ETÁRIA 

ADULTO N 0 6 6 
% 0,0% 100,0% 100,0% 

IDOSO N 1 6 7 
% 14,3% 85,7% 100,0% 

JOVEM N 1 5 6 
% 16,7% 83,3% 100,0% 

Total N 2 17 19 
% 10,5% 89,5% 100,0% 

Devemos observar que as quantidades de animais são pequenas e que, portanto, as 

porcentagens apresentadas precisam ser ratificadas com base num número maior de animais. 

O grupo das fêmeas jovens obteve 50% (1/2) positivas e 50% (1/2) negativas. O grupo 

das fêmeas adultas envolveu 80% (4/5) positivas e 20% (1/5) de negativas e o grupo dos 

idosos representou 100 (5/5) positivas, o teste de associação teve estatística igual a X²= 3,037 

com p= 0,219, não sendo possível com esse número de dados evidenciar a associação. 

A tabela 12 também exibe a relação entre a faixa etária dos machos com a infecção por 

Helicobacter spp. O grupo dos machos jovens obteve 83,3% (5/6) positivos e 16,7% (1/6) 

negativos. O grupo dos machos adultos envolveu 100% (6/6) positivos e o grupo dos idosos 

representou 85,7% (6/7) positivos e 14,3% (1/7) negativos, o teste de associação nesse caso 

teve estatística igual a X²= 1,638 com p = 0,441, não sendo possível com esse número de 

dados evidenciar a associação. 

 

5.3 RESULTADOS DA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS PARA O DIAGNÓSTICO DE 

HELICOBACTERIOSE GÁSTRICA 

 

 

Os resultados estão apresentados por método de diagnóstico para os cães e gatos em 

separado e a análise estatística foi baseada nas medidas de sensibilidade, especificidade, valor 
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preditivo positivo, valor preditivo negativo, taxas de falso positivo e negativo, precisão global 

e índice de Youden, para a comparação entre métodos diagnósticos.  

 

 

5.3.1 Comparação entre os métodos para o diagnóstico de helicobacteriose gástrica nos 

cães 

 

 

Os resultados comparativos dos métodos aplicados aos cães estão apresentados nos 

itens 5.3.1.1 a 5.3.1.4. 

Na tabela 13 apresentamos os resultados de todas as estatísticas relativas aos quatro 

métodos objeto de comparação com o método ouro (HE). 

 

Tabela 13 – Estatísticas relativas aos métodos em relação ao método ouro – HE -São Paulo – 2013 
           

 HE* Citologia Urease WS IHQ 

Frequência de 
Ocorrência 

57% 42% 67% 47% 48% 

Sensibilidade - 66%  

(0,512-0,787) 

90% 

(0,781-0,966) 

78% 

(0,640-
0,884) 

82% 

(0,685-
0,914) 

Especificidade - 89.5% 

 (0,752--,970) 

63.2% 

(0,459-0,781) 

92.1% 

(0,782-
0,983) 

94.7% 

(0,822-
0,993) 

Taxa de Falso Negativos - 34% 10% 22% 18% 

Taxa de Falso Positivos - 10.5% 36.8% 7.9% 5.3%% 

 HE* Citologia Urease WS IHQ 

Valor Preditivo 
Positivo 

- 89.2% 76.3% 92.9% 95.3% 

Valor Preditivo 
Negativo 

- 66.7%  82.8% 76.1% 80% 

Precisão Global - 76.1% 78.4% 84.1% 87.5% 

Índice de Youden - 55.5% 53.2% 70.1% 76.7% 

Índice Kappa - 0,53 0,55 0,68 0,75 

*Teste ouro. HE: Hematoxilina e eosina.; Urease: Teste rápido de urease.; WS: Wartin-Starry.; IHQ: Imunohistoquímica. 
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 O método para detecção da Helicobacter spp em cães que apresentou a maior 

precisão global e maior índice de Youden foi o IHQ. 

 

5.3.1.1 Comparação entre a citologia e a histopatologia para os cães 

 

A frequência de ocorrência pelo método de citologia identificou 42% (37/88) animais 

positivos para helicobacteriose.  

Na tabela 14 apresentamos a distribuição conjunta dos resultados do método padrão – 

HE e o método citológico. 

 

Tabela 14 – Associação entre o método citológico e método padrão – HE - São Paulo - 2013 
 HE Total 

Negativo Positivo 
CITOLOGIA Negativo n 34 17 51 

% 89,5% 34,0% 58,0% 
Positivo n 4 33 37 

% 10,5% 66,0% 42,0% 
Total n 38 50 88 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Houve associação estatística significante entre os testes, p < 0,0001. A sensibilidade 

do método de citologia para o diagnóstico foi 66% e a especificidade 89,5%. O valor preditivo 

positivo - VPP foi 89,2%, ou seja, 33 cães foram verdadeiros positivos e o valor preditivo 

negativo 66,7%, sendo 34 cães verdadeiros negativos. A precisão global foi igual a 76,1% e o 

índice de Youden foi igual a 55,5% A Tabela 14 mostra estes resultados além de outras 

medidas.  

 

5.3.1.2 Comparação entre o teste rápido de urease e a histopatologia nos cães 

 

 

Na tabela 15 apresentamos a distribuição conjunta do método de diagnóstico de  

urease e o método ouro – HE. 
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Tabela 15 - Associação entre o método de urease e método padrão – HE - São Paulo - 2013 
   HE Total 

Negativo Positivo 
TRU Negativo n 24 5 29 

% 63,2% 10,0% 33,0% 
Positivo n 14 45 59 

% 36,8% 90,0% 67,0% 
Total n 38 50 88 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A frequência de ocorrência pelo método de urease foi 67% (59/88). Houve associação 

significativa entre os métodos, p < 0,0001. A sensibilidade do TRU foi de 90% e a 

especificidade 63,2%. A precisão global foi igual a 78,4% e o Índice de Youden foi igual a 

53,2%. O valor preditivo positivo foi 76,3% e valor preditivo negativo 82,8%. A tabela 15 

apresenta estes e outros resultados. 

 

 

5.3.1.3 Comparação entre o método Warthin starry e a histopatologia nos cães 
 

 

 Na tabela 16 apresentamos a distribuição conjunta dos resultados do método Wartin-

Starry e método ouro – HE. 

 

Tabela 16 – Associação entre os resultados do método WS e o método ouro – HE - São Paulo - 2013 
   HE  Total 

Negativo Positivo  
WS Negativo n 35 11  46 

% 92,1% 22,0%  52,3% 
Positivo n 3 39  42 

% 7,9% 78,0%  47,7% 
Total n 38 50  88 

% 100,0% 100,0%  100,0% 

 

A frequência de ocorrência de helicobacteriose pelo método WS foi 47% (42/88). 

Houve associação significativa entre os métodos, p < 0,0001. A sensibilidade foi de 78% e a 

especificidade 92,1%. O valor preditivo positivo foi 92,9% e o valor preditivo negativo, 

76,1%. A precisão global foi igual a 84,1% e o índice de Youden foi igual a 70,1%. A tabela 

16 apresenta estes e outros resultados. 
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5.3.1.4  Comparação entre a reação imuno histoquímica e a histopatologia para o diagnóstico 

em cães 

 

Na tabela 17 apresentamos a distribuição conjunta dos resultados do método IHQ e 

método ouro – HE. 

 

 

Tabela 17– Associação entre os resultados do método IHQ e o método Ouro – HE - São Paulo - 2013 

   HE Total 

Negativo Positivo 
IHQ Negativo n 36 9 45 

% 94,7% 18,0% 51,1% 
Positivo n 2 41 43 

% 5,3% 82,0% 48,9% 
Total n 38 50 88 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A frequência de ocorrência pelo método de imuno histoquímica foi 49% (43/88). 

Houve associação significativa entre os métodos, p < 0,0001. A sensibilidade foi de 82% e a 

especificidade 94,7%. O valor preditivo positivo foi de 95,3% e valor preditivo negativo, 

80%. A precisão global do método foi igual a 87,5% e o Índice de Youden foi igual a 76,7%. 

A tabela 17 apresenta estes e outros resultados. 

Na tabela 18 são apresentados os resultados de comparação entre os testes quanto a 

especifidade, sensibilidade, índice Youden, preço de custo e prazo de realização de teste de 

diagnóstico.  

 

Tabela 18- Comparação entre os métodos de diagnósticos - São Paulo - 2013. 
Testes Especificidade Sensibilidade Youden Custo Prazo 

Citologia 89% 66% 55,5% R$30,00- 
R$85,00 

Até 3 dias 

Teste rápido 
de urease 

63% 90% 53,2% R$ 1,00 * Até 24horas 

Warthin starry 92% 78% 70,1% 
R$ 55,00- 

R$ 
120,00** 

Até 15 dias 

Imuno-
histoquímica 

94% 82% 76,7% R$300,00-
R$ 380,00 

Até 15 dias 

*Preço referente a uma unidade do produto. ** Valor com exame histopatológico junto. O valor somente da coloração 
específica varia de R 5,00 a R$7,00. 
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5.3.2 Comparação entre os métodos para o diagnóstico de helicobacteriose gástrica nos 

gatos 

 

 

Os resultados comparativos dos métodos aplicados aos gatos estão apresentados nos 

itens 5.3.2.1 a 5.3.2.4. 

Na tabela 19 apresentamos os resultados de todas as estatísticas relativas aos quatro 

métodos objeto de comparação com o método ouro (HE).  

Tabela 19 – Estatísticas relativas aos métodos diagnósticos em relação ao método ouro – HE – Felinos - São 
Paulo - 2013 

 HE* Citologia Urease WS IHQ 

Frequência de 
Ocorrência 

87% 87% 77% 80% 90% 

Sensibilidade - 88.9% 

(0,708-
0,976) 

85.9% 

(0,662-0,958) 

92.6%% 

(0,757-
0,990) 

92.6% 

Especificidade - 100.0% 

(0,397-1,0) 

75% 

(0,194-0,993) 

100.0% 

(0,397-
1,0) 

25% 

Taxa de Falso 
Negativos 

- 11.1% 14.8% 7.4% 7.4% 

Taxa de Falso Positivos - 0.0% 25% 0.0% 75% 

Valor Preditivo 
Positivo 

- 100.0% 95.8% 100.0% 89.3% 

Valor Preditivo 
Negativo 

- 57.1% 42.9% 66.7% 33.3% 

Precisão Global - 90.3% 83.9% 93.5% 83.9% 

Índice de Youden - 88.9% 60.2% 92.6% 17.6% 

Índice Kappa - 0,67 0,46 0,76 0,2 

*Teste ouro. HE: Hematoxilina e eosina.; Urease: Teste rápido de urease.; WS: Wartin-Starry.; IHQ: Imunohistoquímica. 

 

Para os felinos o melhor método foi o WS que apresentou maior precisão global e 

maior Índice de Youden.  
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5.3.2.1 Comparação entre a citologia e a histopatologia para os gatos 

 

 

A frequência de ocorrência pelo método de citologia identificou 87% (27/31) de gatos 

positivos. Houve associação significativa entre os testes, p < 0,0011. A sensibilidade do 

método de citologia para o diagnóstico foi 88,9% e a especificidade 100%. A precisão global 

desse método foi igual a 90,3% e o Índice de Youden foi igual a 88,9%. A tabela 20 mostra 

estes e outros resultados.  

 

Tabela 20 –  Associação entre os resultados do método citológico e o método ouro para os 
felinos - São Paulo - 2013 

   HE Total 

Negativo Positivo 

Citologia Negativo n 4 3 7 

% 100,0% 11,1% 22,6% 

Positivo n 0 24 24 

% 0,0% 88,9% 77,4% 

Total n 4 27 31 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

5.3.2.2 Comparação entre o teste rápido de urease e a histopatologia nos gatos 

 

 

Na tabela 21 apresentamos a distribuição conjunta dos resultados do método urease e 

do método ouro – HE para os felinos. São Paulo, 2013. 

 

Tabela 21 – Associação entre os resultados dos métodos urease e método ouro – HE -São Paulo - 2013 

   HE Total 

Negativo Positivo 
UREASE Negativo n 3 4 7 

% 75,0% 14,8% 22,6% 
Positivo n 1 23 24 

% 25,0% 85,2% 77,4% 
Total n 4 27 31 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A frequência de ocorrência pelo método de urease foi 77% (24/31). Houve associação 

significativa entre os testes, p = 0,015. A sensibilidade foi de 85,2% e a especificidade 75%. 

A precisão global desse método foi igual a 83,9% e o Índice de Youden foi igual a 60,2%. A 

tabela 21 apresenta estes e outros resultados.  

 

 

5.3.2.3  Comparação entre o Warthin Starry e a Histopatologia nos gatos 
 

 

Na tabela 22 apresentamos a distribuição conjunta dos resultados do método Warthin 

starry e do método ouro – HE para os felinos. 

 

Tabela 22 – Associação entre os resultados dos métodos WS e método ouro – HE - São Paulo - 2013 
   HE Total 

Negativo Positivo 
WS Negativo n 4 2 6 

% 100,0% 7,4% 19,4% 
Positivo n 0 25 25 

% 0,0% 92,6% 80,6% 
Total n 4 27 31 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A frequência de ocorrência pelo método de WS foi 80 % (25/31). Houve associação 

significativa entre os métodos, p = 0,0005. A sensibilidade foi de 92,6% e a especificidade 

100%. A precisão global foi igual a 93,5% e o índice de Youden foi igual a 92,6%. A tabela 

22 apresenta os resultados da comparação entre esse e outros métodos. 

 

 

5.3.2.4 Comparação entre a reação imuno-histoquímica e a histopatologia nos gatos 

 

 

Na tabela 23 apresentamos a distribuição conjunta dos resultados do método imuno-

histoquímico - IHQ e do método ouro – HE para os felinos. 
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Tabela 23 – Associação entre os resultados dos métodos IHQ e método ouro – HE - São Paulo - 2013 

   HE Total 
Negativo Positivo 

IHQ Negativo n 1 2 3 
% 25,0% 7,4% 9,7% 

Positivo n 3 25 28 
% 75,0% 92,6% 90,3% 

Total n 4 27 31 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A frequência de ocorrência pelo método de imuno-histoquímica foi 90% (28/31). 

Houve associação significativa entre os métodos, p < 0,0001. A sensibilidade foi de 92,6% e a 

especificidade 25%. A precisão global do método foi igual a 83,9% e o Índice de Youden foi 

igual a 17,6%. A tabela 23 apresenta estes e outros resultados.  

Na tabela 24 estão apresentados os resultados para comparação entre os métodos de 

diagnósticos para os felinos segundo sensibilidade, especificidade, índice Youden, preço de 

custo e prazo para a realização de cada teste. 

 

Tabela 24-  Comparação entre os métodos de diagnósticos para os felinos segundo sensibilidade, 
especificidade, índice Youden, preço de custo e prazo para a realização de cada teste - São 
Paulo - 2013 

Testes Especificidade Sensibilidade Youden Custo Prazo 

Citologia 100% 88% 88,9% R$30,00- R$85,00 Até 3 dias 

Teste Rápido de 

Urease 

75% 85% 60,2% R$ 1,00 * Até 24horas 

Warthin starry 100% 92% 92,6% R$ 55,00-R$ 

120,00** 

Até 15 dias 

Imuno-

histoquímica 

25%  92% 17,6% R$300,00-R$ 

380,00 

Até 15 dias 

*Preço referente a uma unidade do produto. ** Valor com exame histopatológico junto. O valor somente da coloração 
específica varia de R 5,00 a R$7,00. 
 

Para os gatos, o teste de diagnóstico de menor preço, custo e prazo, para a realização 

aliado a melhor sensibilidade, especificidade e índice de Youden é a histoquímica com WS, 

seguido do exame citológico nas condições em que foram realizadas as comparações. 

O teste de urease mostou-se o mais barato e mais rápido com resultados obtidos em até 

24 horas. O segundo teste mais barato incluío a citologia com prazo de até 3 dias úteis. O  WS 

e a IHQ em conjunto com a histopatologia, foram os mais caros e com maior prazo para a 

emissão de resultados. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A discussão foi subdividida em helicobacteriose em cães e em gatos segundo os 

objetivos do estudo.  

 

Estudo da Helicobacteriose em Cães: frequência de ocorrência e dados epidemiológicos 

A frequência de ocorrência da helicobacteriose gástrica em cães varia na dependência 

da população estudada, da origem da amostra e do método de diagnóstico escolhido. 

A população de cães definida neste estudo se caracterizou pelo predomínio de cães 

machos, adultos a idosos, com raça definida que foram necropsiados juntos ao Serviço de 

Patologia Animal. O perfil dos cães estudados é similar ao perfil dos cães domiciliados na 

região de São Paulo quanto ao gênero e faixa etária, porém difere quanto à raça, uma vez que 

os cães domiciliados em São Paulo são em sua maioria sem raça definida (MAGNABOSCO 

et al., 2006; GARCIA, 2009).  

Neste trabalho, assim como em outros estudos, o critério definidor de infecção nas 

amostras gástricas dos cães foi a observação de uma ou mais bactérias helicoidas e espiraladas  

no muco gástrico presente  na superfície do epitélio foveolar e no interior das glândulas 

gástricas utilizando a coloração de HE (SOUZA et al., 2004; ANACLETO, 2010; VIEIRA et 

al., 2012; CHUNG et al., 2013; EKMAN et al., 2013).  

A frequência de ocorrência de infecção por Helicobacter spp nos cães necropsiados 

estudados foi 57% (50/88). Essa frequência foi abaixo da obtida em outros estudos, que 

utilizaram tanto amostras endoscópicas, comoprovenientes de animais necropsiados logo após 

a eutanásia. Os autores referem frequência de ocorrência que varia de 67 a 100% em animais 

clinicamente saudáveis e de 72 a 90% em cães com êmeses recorrentes, e em 100% de cães da 

raça Beagle provenientes de biotérios (HERMANNS et al., 1995; EATON et al., 1996; 

JALAVA, 1998; NEIGER, 1998; DIKER, 2002; HAESEBROUCK et al., 2009; 

ANACLETO, 2010).  
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Eaton et al. (1996) em seu estudo sobre a ocorrência de Helicobacter spp em cães 

provenientes de abrigos, laboratórios e serviço de patologia, demonstraram que a infecção por 

Helicobacter spp é amplamente distribuída na espécie canina. Destaca-se que nos grupos de 

cães estudados por esses autores, com fragmentos colhidos por endoscopia e necropsiados até 

uma hora, apresentaram 100% de positividade, enquanto os cães necropsiados até 24 horas 

apresentaram 67%. Nenhum destes cães apresentavam histórico de gastropatia, as idades 

foram variadas e a distribuição de machos e fêmeas não foi equilibrada. Embora os autores 

não tenham discutido a variação entre as frequências de ocorrência nas amostras analisadas, 

acreditamos que o tempo entre a coleta das amostras (endoscopia, 1hora e 24 horas após o 

óbito) e a análise possa também ter interferido nestes resultados a semelhança do que ocorreu 

na nossa pesquisa. 

A frequência de ocorrência abaixo de 60% também foi relatada por outros 

pesquisadores como por Prachasilpchai et al. (2007), que ao compararem a presença de 

helicobacteriose utilizando diferentes métodos como o HE, o WS, a IHQ e o PCR, em 75 cães 

provenientes de necropsia, obtiveram apenas 17,3% de positividade (13/75) das amostras para 

as bactérias pelo HE. 

Estudos demonstraram que o gênero Helicobacter possui a capacidade de mudar sua 

morfologia para cocos, intra ou extracelular, alterar o metabolismo e padrões de crescimento 

quando submetidos a condições inadequadadas para sua manutenção no ambiente gástrico, 

como a redução do substrato nutricional, aumento da tensão de oxigênio, alcalinização do pH 

gástrico, aumento da temperatura e a exposição a diferentes antibióticos (CATRENICH; 

MAKIN, 1991; AZEVEDO et al., 2007). A mudança na morfologia para a estrutura de cocos 

no conteúdo gástrico após o óbito pode ter dificultado a identificação das bactérias, 

acrescenta-se que a proliferação de outras bactérias após o óbito também pode ter 

impossibilitado a caracterização precisa da bactéria para o gênero Helicobacter pela 

histopatologia de rotina, levando a falsos negativos e baixa frequência de ocorrência nas 

amostras provenientes de necrópsia.  

A população de cães estudada incluiu animais que vieram a óbito por diferentes causas 

de morte e que poderiam estar sob tratamento medicamentoso durante o período de doença. A 

administração de medicamentos como antibióticos de amplo espectro, bloqueadores de 

receptor de histamina (H2) e inibidores da bomba de prótons pode influenciar no diagnóstico 

histopatológico da bactéria (GALATI et al., 2013). O estudo realizado por Anacleto (2010), 
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demonstrou que 100% dos animais não apresentaram infecção por Helicobacter spp pela 

histopatologia por HE e pelo teste de urease após terapia de sete dias com administração de 

claritromicina, amoxicilina e lansoprazol. Já Costa et al. (2009) utilizaram terapia tríplice com 

amoxicilina, metronidazol e omeprazol no tratamento de 21 cães infectados por Helicobacter 

spp. e erradicaram o agente utilizando como métodos diagnósticos a histopatologia por HE e o 

teste de urease.  

A infecção por Helicobacter spp nos cães não apresentou associação significante com 

o gênero, raça e porte corpóreo dos animais quando analisados individualmente. A ausência 

de associação entre gênero e infecção já foi anteriormente apontada por outros autores 

(SOUZA, 2004; LANZONI et al., 2011; VIEIRA, 2012). Vários estudos utilizaram animais 

de diferentes raças, porte e idades e não analisaram a associação destes com a infecção 

(HERMANNS et al., 1995; CASTIGLIONI  et al., 2011).  Em adição, com relação à raça e ao 

porte dos cães, os artigos utilizaram muitas vezes na casuística cães de canil/ biotérios – como 

os Beagles, ou cães sem raça definida e nestes artigos também não foram relatadas a 

associação ou predisposição racial à infecção (GEYER et al., 1993; OTTO, 1994; 

HERRMANNS, 1995; HAPPONEN et al., 1996; PAPASOULIOTIS, 1997; NEIGER, 1998).  

Woodward  et al. (2000)estimaram a prevalência de Helicobacter pylori na população 

de Glasgow na Escócia e mostraram maior prevalência em homens do que em mulheres. 

Porém, outros estudos em humanos não encontraram associação entre o gênero e a infecção 

pelo H.pylori (BEGUE et al., 1998; KAWASAKI, 1998). Assim, helicobacteriose gástrica em 

cães não apresenta associação com gênero, raça e porte dos animais estudados independente 

da origem das amostras analisadas e dos métodos de diagnóstico utilizados. A literatura 

relacionada ao estudo de cães com helicobacteriose não é clara em apontar os resultados das 

análises de associação entre as características epidemiológicas da população e ocorrência de 

infecção por helicobacteriose. 

Nosso estudo mostrou associação significante entre a presença de infecção por 

Helicobacter spp e faixa etária dos cães, no qual há redução da infecção nos cães idosos. 

Houve associação significante para os cães machos e apenas tendência para as fêmeas.  

Estes resultados estão de acordo com os resultados encontrados por outros estudos na 

medicina veterinária que, afirmam que a infecção por Helicobacter spp ocorre na fase jovem 

com persistência na fase adulta e diminuição da fase senil (HANNINEN et al., 1998; 
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SOLNICK; SCHAUER, 2001; CASTIGLIONI et al., 2011). A diminuição da infecção na 

idade senil pode ser explicada pelo desenvolvimento da resposta imune eficiente nesta idade 

(MOYAERT, 2009). 

Em humanos, a curva de prevalência da infecção pelo H. pylori com relação à idade, 

em geral, demonstra que, na infância, ocorre rápido aumento da taxa de infecção nos cinco 

primeiros anos de vida e em idosos a cima de 60 anos, a curva atinge um patamar ou entra em 

leve declínio (OTTO, 1994).  Esse declínio pode ser explicado pela gastrite atrófica, na qual 

há perda do nicho ecológico tornando o microambiente inadequado ao H. pylori (LOGAN; 

WALKER, 2001). 

Nos cães jovens, adultos ou idosos não há estudos que comprovem a presença de 

gastrite atrófica associada à infecção por Helicobacter spp que justifique a redução da 

ocorrência em relação aos animais senis, o diagnóstico das alterações gástricas caninas 

continua um desafio clínico e anatomopatológico (NEIGER; SIMPSON, 2000; GODMAN et 

al., 2010).  

 

Diagnóstico da infecção por Helicobacter spp nos cães: comparação dos métodos de 

diagnóstico 

O critério para escolher a histopatologia corada pelo HE como método de diagnóstico 

de eleição (padrão ouro) no estudo, tanto dos  cães como dos gatos, foi baseado na ampla 

utilização deste método na rotina de medicina veterinária diagnóstica, que possibilita a 

identificação das bactérias helicoidais e espiraladas, como também da avaliação da resposta 

tecidual e o diagnóstico de gastrite e/ou neoplasmas concomitantes à infecção. Salientamos 

que a utilização de amostras gástricas provenientes de necropsia possibilitou o estudo 

aprofundado das lesões gástricas, amostragem de fragmentos em tamanho sufiente para testar 

todos os métodos propostos, verificar a concordância entre os métodos e com outros estudos, 

de forma a se propor ao final a indicação de cada método.  As frequências de ocorrência de 

infecção por Helicobacter spp em cães pelos métodos estudados foram em ordem crescente: 

42% dos cães foram positivos pela citologia, 47%, pela histoquímica a base de prata (WS), 

48%, pela imunohistoquímica, e 67%, pelo TRU. Todos os testes apresentaram associação 

significante a histopatologia e com concordância estatística dos acertos variando de moderada 

a boa entre os resultados de frequência.  
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A citologia em comparação a histopatologia mostrou associação estatística significante 

entre os testes, sensibilidade de 66%, especificidade 89,5% e concordância moderada entre os 

testes (índice Kappa = 0,53). As sensibilidade e especificidade da citologia como método 

diagnóstico para H pylori podem variar entre os laboratórios diagnósticos, mas são 

semelhantes a histopatologia, a apresentam sensibilidade de 90% e especifidade, 95% 

(OWEN, 2010). Akhter et al. (2007) avaliaram 75 amostras gástricas endoscópicas humanas e 

obtiveram 81,8% de sensibilidade e 85% de especificidade na citologia quando comparada 

com o exame histopatológico. Custódio et al. (2005) mostraram que a citologia como método 

diagnóstico para helicobacteriose gástrica humana apresentou 85,3% de sensibilidade e 50,9% 

de especificidade. A hipótese para justificar a baixa sensibilidade encontrada  (66%) no nosso 

estudo pode estar no fato do Helicobacter spp estar distribuído irregularmente e em densidade 

variável no muco gástrico, na superfície epitelial, no interior das fovéolas o que dificultaria na 

amostragem proposta (uma lâmina de cada região gástrica) a identificação do agente. 

Pondera-se também a possibilidade do agente ter alterado a morfologia para forma de cocos, o 

que facilmente seria confundido com outras bactérias cocoides presentes no muco gástrico e 

reduziria a chance de identificação. Este fato pode, por outro lado, explicar que a 

especificidade foi acima da esperada (89,5%), uma vez que a visibilização da forma 

espiralada ou helicoidal é característica deste gênero e não permite a confusão com outras 

bactérias.  

Não foram encontrados artigos que avaliaram o nível de concordância entre citologia e 

histopatologia utilizando o índice Kappa, a determinação da precisão global e do índice 

Youden para comparar com os resultados obtidos. O cálculo da precisão global e do índice 

Youden é pouco empregado na medicina veterinária (PAWESKA et al., 2003; GYÖRKE  et 

al., 2011; BOKKEN et al., 2012; MIRCEAN et al., 2012; MC GOWAN et al., 2013) 

.Contudo a avaliação do desempenho do teste com o cálculo do índice Youden mostrou que a 

citologia teve desempenho moderado (J=55,5%) como método diagnóstico para 

helicobacteriose. A citologia ficou em terceiro em comparação aos demais testes analisados. 

A citologia é considerada um método rápido e barato e ampla aplicação em medicina 

veterinária (JERGENS et al., 1998). O emprego deste método no diagnóstico de doenças 

gástricas e de infecção por Helicobacter spp. é pouco difundido (JERGENS et al., 1998; 

WEBB, 2009). Em comparação aos demais métodos analisados, a citologia também requer a 

endoscopia para coleta das amostras, porém necessita de um citopatologista treinado para o 

diagnóstico. O custo final da realização deste exame é mais alto do que o TRU.  
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Assim, com base nos resultados analisados, a citologia gástrica para o diagnóstico de 

helicobacteriose nas condições do estudo realizado se mostrou um método de precisão 

moderada, e, portanto, de indicação relativa para o diagnóstico de rotina em amostras 

provenientes de necroscopia. No caso de amostras endoscópicas, por outro lado, a citologia 

gástrica poderia também auxiliar no diagnóstico de gastropatias, como apontado por Jergens 

et al. (1998). 

A comparação entre a histopatologia e o TRU mostrou associação estatística 

significante entre os testes, sensibilidade de 90% e especificidade de 63,2%. Os resultados 

obtidos corroboram com o estudo de Happonen e colaboradores (1996) que compararam 

diferentes testes para detecção de Helicobacter spp. no estômago de cães imediatamente após 

eutanásia. O TRU, avaliado aos 30 e 60 minutos, apresentou sensibilidade de 85,7% e 87,5%, 

respectivamente nos cães. A especificidade do método foi de 100% independente do intervalo 

de tempo para a leitura.  Em humanos, a sensibilidade do TRU pode variar entre 70 a 100 % 

(VAIRA, 2000; OWEN, 2010; SEO et al., 2013). Em relação a especificidade, os nossos 

resultados (63,2%) foram inferiores aos encontrados na literatura (HAPPONEN et al., 1996; 

VAIRA, 2000; OWEN, 2010). De acordo com Leodolter e colaboradores (2001) resultados 

falsos positivos podem ocorrer devido a contaminação das amostras gástricas por outras 

bactérias produtoras de urease quando lidas em um período superior a 24 horas. Neste 

contexto, o resultado positivo é devido a outras bactérias gástricas produtoras de urease, como 

Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa e Proteus sp. (HAPPONEN et al., 1996; 

NEIGER; SIMPSON, 2000). Além disso, resultados falso negativos no TRU podem ocorrer 

por baixo número de bactérias (baixa densidade de colonização gástrica) ou por raras espécies 

de Helicobacter spp não produtoras de urease (HAPPONEN et al., 1996; NEIGER; 

SIMPSON, 2000). 

A avaliação da concordância entre o TRU e a histopatologia mostrou moderado acerto 

entre os testes (k=0,55). Quanto a avaliação da performance do teste, a precisão global foi 

igual a 78,4% e o índice de Youden foi igual a 53,2%. Não foram encontrados artigos para 

comparar estes resultados. 

Em relação ao prazo para a obtenção do diagnóstico e o preço do TRU, os dados 

obtidos corroboram com os citados por Laine et al. (1996) e Owen (2010), nos quais o TRU 

tem muita aceitação devido a sua facilidade de preparo e realização, baixo custo e rapidez, 

comparados com o exame histológico. Apesar dessa facilidade e baixo custo poucos 
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veterinários fazem o uso desta técnica durante o procedimento endoscópico, talvez pelo 

desconhecimento das características do método. 

O TRU apesar de apresentar o pior índice Youden (J= 53,2%), concordância com 

histopatologia moderada (K=0,55) e apresentar maior positividade para infecção (69% dos 

cães) apresenta indicação como teste de triagem para avaliação de helicobacteriose nas 

condições do nosso estudo. Em situação de endoscopia de cães gastropatas ou não, indica-se o 

emprego deste teste em associação com histopatologia e não como teste único.  

A histoquímica com WS apresentou associação significativa com a histopatologia e 

boa concordância (K=0,68) entre os testes. A sensibilidade do teste foi 78% e a especificidade 

92,1% mostrando resultados similares com os encontrados por Hartman e Owens (2012) que 

ao comparar o HE, o Giemsa, o WS e a IHQ, encontraram valores de 62% para a 

sensibilidade e de 98% de especificidade para o teste de WS em amostras gástricas humanas. 

Em comparação com o HE, as técnicas de coloração histoquímica, como a WS, demandam 

mais tempo para ficarem prontas, apresentam um custo médio e necessitam de técnicas 

laboratoriais específicas que podem variar com o laboratório, e portanto, não está disponível 

em todos os laboratórios de histologia presentes no mercado (ROTIMI et al., 2000; 

HARTMAN; OWENS, 2012). A avaliação da lâmina corada por WS requer cuidado e 

treinamento pelo patologista, uma vez que é frequente ocorrer precipitação da prata que 

dificulta a identificação dos agentes bacterianos além de por vezes precisar que se refaça a 

coloração por não haver homogeneidade no padrão da coloração. Assim, pode gerar 

resultados falsos positivos ou falsos negativos. Consideramos estas características do WS 

limitante para sua indicação. Esta histoquímica é também utilizada para a avaliar a densidade 

de colonização pela bactéria (MOUTINHO, 2004). Apesar de não termos realizado outra 

coloração histoquímica, ponderamos que há autores que utilizam o Giemsa modificado e o 

Carbol-fucsina como métodos de identificação e contagem de bactérias (ROTIMI et al., 2000; 

COSTA et al., 2012). 

A avaliação do desempenho do teste mostrou que a WS ficou em segundo lugar e 

apresenta alto índice Youden (J=70,1%) e alta precisão global (84,1%). Não foram 

encontrados artigos que utilizam esta forma de avaliação do método para comparação com os 

resultados obtidos. 
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Quanto ao prazo e a análise de custo, o método de histoquímico por WS apresenta 

moderado prazo para o diagnóstico (até 15 dias) e baixo custo. Apesar de todas as 

características positivas e negativas da utilização do WS como método diagnóstico para 

helicobacteriose gástrica, a indicação deste método se restringe quanto a aplicabilidade 

técnica, a necessidade de patologista treinado e a disponibilidade de laboratórios capacitados. 

Mesmo assim, a indicação de associação da histopatologia a histoquímica deve ser sempre 

incentivada quando do objetivo de avaliar a densidade de colonização, após o tratamento 

específico antimicrobiano e antiácido. 

A IHQ apresentou associação significativa com a histopatologia e houve boa 

concordância (K=0,75) entre os testes. A sensibilidade foi 82% e a especificidade, 94,7%. Os 

nossos resultados foram semelhantes aos com encontrados por outros autores 

(PRACHAISILPCHAI  et al., 2007), no qual compararam a IHQ com a histoquímica por WS, 

e constataram que a IHQ foi mais sensível e específica para a detecção da infecção por 

Helicobacter spp do que o WS. Porém, os autores ponderaram que a IHQ é um método caro e 

não é usado para testes de rotina, mas pode ser útil nos casos em que as colorações de rotina 

são difíceis de avaliar ou  confirmar a infecção por Helicobacter spp (PRACHAISILPCHAI 

et al., 2007). 

A IHQ apresentou melhor desempenho (J=76,7%) e melhor precisão global, e por essa 

razão foi considerado o melhor teste. Não foram encontrados artigos que utilizaram o índice 

Youden para avaliar a performance do método para comparar com os resultados obtidos. 

O método de IHQ apresenta elevado custo e prazo longo para o diagnóstico, assim, sua 

utilização como método diagnóstico requer a padronização da técnica para as amostras e nas 

condições de cada laboratório, além de ser um método caro e que requer disponibilização de 

tempo para sua realização e interpretação. Por outro lado, este método possibilita a 

visibilização das bactérias no citoplasma, na forma cocoide e em situações de baixa 

densidade. Acreditamos que não é um método para diagnóstico de rotina, mas sim para o 

emprego em contexto de pesquisa. 

A utilização e análise do índice Youden para a escolha do melhor método de 

diagnóstico quanto a performance foi pela primeira vez empregado na comparação de 

métodos diagnósticos para helicobacteriose gástrica. Klein et al. (1987) afirmam que o índice 

tem como um dos objetivos identificar o método de diagnóstico com menor soma das 
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proporções de erros de classificação, ou seja, aquele que obteve o maior valor do índice de 

Youden (com o valor ideal igual a 1) consequentemente com menor número de diagnósticos 

incorretos, falsos negativos e falsos positivos. Analisando desta forma em ordem decrescente 

de índice de Youden temos: IHQ (76,7%), WS (70,1%), citologia (55,5%) e o TRU (53,2%).  

O método avaliado com maior índice Youden, ou seja, com menor número de 

diagnósticos incorretos em comparação com a histopatologia foi a IHQ para os cães. Apesar 

das características positivas e negativas do método, a IHQ é considerada útil para a 

identificação do Helicobacter spp, porém é um método pouco utilizado e difundido na 

veterinária (SCANZIANI et al., 2001).  

 

 Estudo da Helicobacteriose em Gatos: determinação da frequência de ocorrência e dados 

epidemiológicos 

 

A população de gatos estudada se caracterizou pelo predomínio de gatos machos, 

adultos a idosos, sem raça definida que foram necropsiados juntos ao Serviço de Patologia 

Animal. O perfil epidemiológico dos gatos não foi representativo em relação aos parâmetros 

analisados para a população de gatos domiciliados no município São Paulo. A população 

felina do município de São Paulo se caracteriza pela predominância de fêmeas, jovens a 

adultas sem raça definida (MAGNABOSCO et al., 2006; GARCIA, 2009).  

Assim como nos cães, o critério de positividade para infecção por Helicobacter spp 

nos gatos foi a observação de bactérias helicoidais espiraladas isoladas ou agrupadas no muco 

gástrico presente na superfície do epitélio foveolar e no interior das glândulas gástricas (GHIL 

et al., 2009; TAKEMURA et al., 2009; ARAUJO et al., 2010; TABRIZI et al., 2010; 

MACEDO, 2012). 

A frequência de ocorrência de Helicobacter spp em amostras gástricas, de biópsias 

endoscópicas ou necropsia, de gatos varia de 41 a 100% em animais clinicamente saudáveis 

(GEYER et al., 1993; OTTO, 1994; PAPASOULIOTIS et al., 1997; NEIGER et al., 1998; 

YAMASAKI, 1998) e de 57 a 100% em animais com êmeses recorrentes (GEYER et al., 

1993; HERMANNS et al., 1995; PAPASOULIOTIS, 1997; YAMASAKI, 1998; 

TAKEMURA, 2009). A frequência de ocorrência obtida nas amostras gástricas de gatos 
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necropsidos foi 87% (27/31) e nosso resultado está de acordo com os autores citados 

anteriormente.  

Em nossa pesquisa, não houve significância estatística entre a infecção por 

Helicobacter spp, o gênero, idade e raça do gatos, assim como demonstrado por Akhtardanesh 

et al. (2006), que realizaram o estudo em gatos domiciliados e não domiciliados, com machos 

e fêmeas de diferentes idades. Adicionalmente, outros autores não encontraram associação 

entre a infecção e estes parâmetros analisados (NEIGER et al., 1998; PAPASOULIOTIS et 

al., 1997; LECOINDRE et al., 2000). 

 

Diagnóstico do Helicobacter spp nos gatos: Comparação dos métodos de diagnóstico 

 

A frequência de ocorrência determinada segundo cada método utilizado em ordem 

crescente foi: 77% dos gatos foram positivos para o TRU, 80%, pela histoquímica a base de 

prata (WS), 87%, pela citologia e 90%, pela IHQ. Todos os testes apresentaram associação 

siginificativa ao HE e o nível de concordância variou de ruim a boa entre estes métodos, 

assim como quanto a performance do teste. 

A comparação entre a histopatologia e o TRU mostrou associação estatística 

significante entre os testes e nível de concordância moderada (K=0,46).A sensibilidade obtida 

foi de 85,2% enquanto que a especificidade ficou em 75%. Estes resultados  corroboram com 

outros autores que afirmam que a sensibilidade varia 70 a 100 % para o TRU (HAPONNEN 

et al., 1996.;VAIRA, 2000.; OWEN, 2010.; SEO et al., 2013). Happonen e colaboradores 

(1996) compararam vários testes para detecção de Helicobacter spp. no estômago de cães e 

gatos imediatamente após eutanásia, mostraram que o TRU , aos 30 e 60 minutos, apresentou 

sensibilidade de 94% e 100%, respectivamente nos gatos e a especificidade do método foi 

100%. Em relação à especificidade, os resultados obtidos foram inferiores aos encontrados na 

literatura (HAPPONEN et al., 1996; VAIRA, 2000; OWEN, 2010). De acordo com Leodolter 

et al. (2001) resultados falsos positivos podem ocorrer devido a contaminação das amostras 

gástricas por outras bactérias produtoras de urease quando lidas em um período superior a 24 

horas. Neste contexto, o resultado positivo pode ser decorrente as mesmas razões apontadas 

no estudo nos cães em que outras bactérias, como Proteus mirabilis, Pseudomonas 
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aeruginosa e Proteus spp. podem produzir urease (HAPPONEN et al., 1996; NEIGER; 

SIMPSON, 2000). As mesmas razões consideradas no estudo para os cães podem ser aqui 

também ponderadas para os possíveis resultados falso negativos no TRU (HAPPONEN et al., 

1996; NEIGER; SIMPSON, 2000). 

A avaliação da concordância entre o TRU e a histopatologia mostrou moderado acerto 

entre os testes (k=0,46). Quanto a avaliação da performance do teste, a precisão global foi 

igual a 83,9% e o índice de Youden foi igual a 60,2%. A semelhança dos cães, não foram 

encontrados artigos para comparar estes resultados. 

A avaliação do custo, prazo para obtenção dos resultados e a indicação do TRU para o 

diagnóstico de helicobacteriose gástrica em gatos apresentam as mesmas características do 

emprego deste método nos cães como foi discutido anteriormente. 

A histoquímica pelo WS apresentou associação significativa com a histopatologia e 

nível de concordância bom (K=0,76). A sensibilidade foi 92,6% e especificidade 100% 

corroborando com outros autores (OWEN et al., 2010). Takemura et al. (2009) avaliaram 

amostras gástricas de gatos e utilizaram WS mostrando que este método apresenta indicação 

na avaliação da densidade de colonização bacteriana. 

A utilização de histoquímica na análise das amostras gástricas dos gatos se restringiu 

na avaliação da densidade da colonização (HAPPONEN et al., 1996; TAKEMURA et al., 

2009). Não foram encontrados autores que avaliaram as características, nível de concordância 

e a performance do teste para comparar com os nossos resultados. 

A histoquímica por WS apresentou índice de precisão global de 93,5% e índice 

Youden de 92,6%. Devido a essas características da WS ficou em primeiro como método 

diagnóstico para helicobacteriose gástrica nos gatos. Quanto à indicação da WS, ponderamos 

da mesma forma que para os cães e apresenta as mesmas limitações já apontadas por nós 

anteriormente. 

A citologia apresentou associação estatisticamente significante com histopatologia e 

houve boa concordância (K= 0,67) entre os métodos. A sensibilidade do método foi 88,9% e a 

especificidade 100% que são resultados similares com os obtidos por Tzeng e colaboradores 

(2005), que identificaram 93,8% de sensibilidade e 97,8 % de especificidade para as amostras 

citológicas de biópsia endoscópicas provenientes de pacientes humanos. O estudo realizado 

por Araújo et al. (2010) demonstrou que a histopatologia associada à coloração de WS, como 
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a citologia foram igualmente adequadas e semelhantes para a detecção do Helicobacter spp 

em amostras gástricas de gatos provenientes do Centro de Zoonoses da cidade de Niterói-RJ. 

Estudos comparativos entre os métodos de diagnóstico envolvendo a citologia e a 

histopatologia são escassos tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária 

dificultando as comparações com este estudo. A citologia tem se mostrado um método de 

diagnóstico confiável, rápido e barato quando comparado ao exame histopatológico para a 

detecção do Helicobacter spp e do H.pylori, porém nem sempre permite a visibilização 

conjunta com lesões gástricas associadas (JERGENS et al., 1998; CUSTÓDIO et al., 2005; 

MELLO et al., 2010). 

A citologia apresentou índice de precisão global de 90,3% e índice Youden de 88,9%, 

colocando este método em segundo lugar em termos de desempenho para o diagnóstico de 

helicobacteriose gástrica nos gatos. Não foram encontrados outros estudos que avaliaram a 

concordância e o desempenho dos métodos diagnósticos de gatos com helicobacteriose 

gástrica. 

Quanto à avaliação do custo e prazo, bem como da indicação da citologia como 

método diagnóstico, nós consideramos as mesmas características positivas e negativas que 

realizamos para os cães. Assim, a indicação desta técnica depende do objetivo proposto e do 

treinamento do patologista. No caso de amostras necroscópicas de gatos, a citologia se 

mostrou um método bom e que pode ser empregado. Mas, no caso de amostras endoscópicas, 

nós acreditamos que a histopatologia permitirá associar a identificação do agente com as 

lesões teciduais. 

A IHQ mostrou associação significante com a histopatologia e nível de concordância 

ruim (K= 0,2). A sensibilidade foi 92,6% e a especificidade, 25% concordando com os 

resultados de  sensibilidade do teste com Scanziani et al., (2001), os quais testaram dois 

anticorpos primários (PAB Hp e MAb 371/254.55) que foram altamente sensível e 

produziram resultados positivos em todas as 25 amostras gástricas felinas estudadas. No 

entanto, a IHQ não foi específica quando comparada ao exame histopatológico diferindo de 

outros autores que comparam métodos diagnósticos na medicina humana e demonstram 

especifidade da técnica com o diagnóstico para o H.pylori de até 90% (JONKERS et al., 

1997; ROTIMI et al., 2000). A hipótese que justifica a baixa especificidade em diagnosticar o 

número de animais que obtiveram resposta negativa no teste entre aqueles que não foram 

infectados pelo Helicobacter spp em nosso teste, pode estar associada ao período de após a 
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morte do animal mesmo sendo inferior a 24 horas e as próprias características populacionais 

dos animais estudados particularizando o resultado. 

Considerando o índice Youden em ordem decrescente de desempenho em apresentar 

menor número de diagnósticos incorretos temos: WS (92,6%), citologia (88,9%) e TRU 

(60,2%) e a IHQ (17,6%). Assim, o método com menor número de diagnósticos incorretos em 

comparação com a histopatologia para os gatos foi  a histoquímica pelo WS. Quanto a análise 

do custo, de forma geral, O TRU foi o exame de diagnóstico mais barato e rápido seguido 

pela citologia, histoquímica com coloração específica por WS e, por último, a IHQ. Estes 

dados estão de acordo com os propostos por Hunt et al. (2010) que afirmam que a escolha de 

um teste depende também de fatores como custo e disponibilidade. Outros fatores importantes 

são: situação clínica, prevalência da infecção na população, probabilidade de infecção pré-

teste, diferenças na realização do teste e fatores que possam influenciar os resultados dos 

testes, como o uso de tratamento contra a secreção e antibióticos (HUNT et al., 2010). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto podemos concluir que: 

 

1- A ocorrência de helicobacteriose gástrica foi 57% e mostrou associação com a faixa 

etária na população de cães, que se caracterizou por ser a maioria de machos, adultos com 

idade média de 7,51 ± 3,12 anos, de porte médio a grande e com raça definida. A 

frequência de ocorrência de helicobacteriose foi considerada similar a outros estudos que 

utilizaram amostras oriundas de necropsias e a avaliação da associação com os parâmetros 

epidemiológicos representa uma particularidade da população estudada. 

 

2- A ocorrência de helicobacteriose gástrica nos gatos foi 87% sem associação com 

gênero, faixa etária e raça. Os gatos estudados foram na maioria machos, adultos com 

idade média de 6,5 ± 4,74 anos e sem raça definida. Assim, a frequência de ocorrência 

determinada foi elevada e concordante com outros estudos que utilizaram amostras 

oriundas de necropsias ou endoscópicas independente das características da população de 

estudo. 

 

3- A frequência de ocorrência das bactérias variou de acordo com o teste utilizado e 

espécie, sendo que a frequência em ordem decrescente foi HE> IHQ> TRU> WS> 

Citologia para os cães e, HE> IHQ> Citologia> WS> TRU para os gatos. Assim, para a 

determinação da frequência de ocorrência de helicobacteriose gástrica é possível a escolha 

e a utilização de mais de um método diagnóstico na dependência da espécie animal, do 

objetivo e/ou situação a que se quer investigar, da forma de coleta e origem das amostras, 

dos recursos financeiros disponíveis e do histórico clínico do animal. 

 

4- Nos cães, a IHQ e a histoquímica por WS apresentaram concordância boa e a citologia 

e o TRU, moderada em relação ao HE. Mostrando que a IHQ e o WS nas condições que 

foram realizados exibem menor risco do acaso interferir nos resultados alcançados e 

assim, são métodos que podem ser empregados no diagnóstico de helicobacteriose 

gástrica. 

5- Em relação à comparação do desempenho entre o HE e os demais métodos 

diagnósticos, a IHQ apresentou maior índice Youden revelando que este método exibe 
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melhor desempenho no diagnóstico de helicobacteriose gástrica para os cães nas 

condições do nosso estudo. Porém, a IHQ apresenta restrição de uso em pesquisa devido 

ao elevado custo. 

 

6- Nos gatos, a histoquímica por WS e a citologia apresentaram concordância boa e o 

TRU, moderada e a IHQ, ruim em relação ao HE. Mostrando que o WS e a citologia nas 

condições que foram realizados exibem menor risco do acaso interferir nos resultados 

alcançados e assim, são métodos que podem ser empregados no diagnóstico de 

helicobacteriose gástrica. 

 

7- Em relação à comparação do desempenho entre o HE e os demais métodos 

diagnósticos, a histoquímica por WS apresentou maior índice Youden revelando que este 

método exibe melhor desempenho no diagnóstico de helicobacteriose gástrica para os 

gatos nas condições do nosso estudo. Porém, a técnica apresenta limitações de 

disponibilidade de execução na maioria dos laboratórios de histologia e, assim, a 

aplicação deste método é restrita na rotina diagnóstica. 
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APÊNDICE A 

         (Continua) 

PASSOS DA IMUNOHISTOQUÍMICA USANDO O KIT LSAB e ANTI-H.PYLORI 
– 

 1º DIA DE REAÇÃO 
1 Xilol – 20’   

2 Xilol – 10’  

3 Álcool –ABS – 10’  

4 Álcool – 95% - 5’  

5 Álcool -70%- 5’  

6 H2O corrente – 5’   

7 H2O destilada – 5’  

8 PBS – 5’  

9 H2O2 10V – 10’ CAMARA ESCURA  

10 H2O2 10V – 10’ CAMARA ESCURA  

11 H2O2 10V – 10’ CAMARA ESCURA   

12 H2O corrente – 5’   

13 H2O destilada – 5’  

14 PBS – 5’  

15 Leite Desnatado Molico em pó– 20’ (5g de leite para 50ml de água 
destilada) 

 

16 Limpar as lâminas rentes aos cortes e adicionar os anticorpos 
desejados. Diluir o anticorpo na albumina. Tomar nota da diluição do 

anticorpo. Deixar “overnight” (min 12h e máx 24 h) na geladeira com 

algodão úmido. 
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APENDICE A 

        (Continuação) 

 

   

PASSOS DA IMUNOHISTOQUÍMICA USANDO O KIT LSAB e ANTI-H.PYLORI 
– 

2º DIA DE REAÇÃO 

17 PBS – 5’  

18 PBS – 5’  

19 Anticorpo secundário (vidro amarelo) KIT LSAB 30’ a 37°C na estufa.   

20 PBS – 5’  

21 PBS – 5’  

22 Anticorpo terciário (vidro vermelho) KIT LSAB 30’ a 37°C na estufa. 
Neste momento, começar a preparar o DAB colocar na cuba de vidro 

vertical. 

 

23 PBS – 5’  

24 PBS – 5’ (filtrar Hematoxilina neste momento)  

25 Revelar com DAB + 1,2ml de H2O2   

26 Interromper com H2O corrente.   

27 Lavar as lâminas – 10’  

28 Hematoxilina – em média 20’  

29 H2O corrente – 10 a 20’  

30 Álcool  70% - 5’  

31 Álcool 95% - 5’  

32 Álcool ABS - 5’  
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APENDICE A 

         (Conclusão) 

PASSOS DA IMUNOHISTOQUÍMICA USANDO O KIT LSAB e ANTI-H.PYLORI 
– 

2º DIA DE REAÇÃO 

33 Álcool ABS - 5’  

34 Xilol – 5’  

35 MONTAR  

 



99 

ANEXO A 

 


