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Resumo 

Barbuti RC. Doença do refluxo gastroesofágico: influência da cepa �cagA� do 
�Helicobacter pylori� na resposta terapêutica à inibição da bomba protônica em 
pacientes com esofagite erosiva leve [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2006.  77p. 

INTRODUÇÃO: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e a infecção 
pelo Helicobacter pylori (Hp) são bastante prevalentes. Esta bactéria interfere 
sobre a secreção cloridro-péptica podendo participar da fisiopatologia da 
DRGE. Dentre os fármacos existentes para o tratamento da DRGE, os mais 
eficazes são os inibidores da bomba de prótons (IBP) da célula parietal. 
Sabemos que, provavelmente, o Hp aumenta os índices de cicatrização das 
esofagites erosivas obtidos com tais medicamentos. Não há relato na 
literatura, entretanto, sobre a influência de cepas bacterianas mais agressivas, 
como os Hp/cagA+, na terapia da DRGE com IBP. MÉTODOS: Foram 
avaliados pacientes com esofagite erosiva graus I e II da classificação 
modificada de Savary-Miller. Durante endoscopia inicial, foram obtidas 
amostras de mucosa gástrica de antro e corpo, para estudo histopatológico e 
teste da urease.  O gene cagA foi pesquisado pelo método da PCR. Ao mesmo 
tempo, amostras sangüíneas foram coletadas para a mensuração de gastrinemia 
feita por rádioimunoensaio. Os pacientes foram divididos em 3 grupos: 1) 
Hp- (n=39), 2)Hp+cagA+(n=19), 3) Hp-cagA-(n=21). Administrou-se panto-
prazol 40 mg/d por 6 semanas, quando nova endoscopia foi realizada, 
cicatrização esofágica foi aferida e resultados avaliados. RESULTADOS: 1) 
Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos antes do 
tratamento, no que diz respeito a idade, distribuição por sexo e gastrinemia, 
2) houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 
Hp+(cagA+/cagA-) e Hp- quanto a presença de gastrite antral (p=0,01) e 
fúndica (p=0,00), 3) os grupos Hp+, independentemente da presença do gene 
cagA, cicatrizaram significativamente mais (cagA+73,7%)(cagA- 70,0%) do que 
o grupo Hp- (44,4%) (p=0,05), 4) não houve diferença estatística quanto a 
presença de gastrite de antro ou corpo e cicatrização esofágica nos 3 grupos, 



 

_________________________________________________________________________ Resumo 

5) os indivíduos cuja normalização da mucosa foi conseguida, apresentaram 
média de gastrinemia significativamente maior do que os que não cicatri-
zaram (p=0,02). CONCLUSÕES: 1) a infecção pelo Hp, independentemente 
da presença do gene cagA, facilita a cicatrização esofágica em pacientes 
tratados com pantoprazol, 2) a presença de gastrite antral ou de corpo não 
interferiu na resposta terapêutica, 3) indivíduos com normalização da 
mucosa esofágica após tratamento com pantoprazol, tenderam a apresentar 
níveis superiores de gastrina sérica. 

Descritores: 1.ESOFAGITE PÉTICA/terapia 2.BENZIMIDAZÓIS 
3.HELICOBACTER PYLORI/efeitos de drogas 

 



 

 

Summary 

Barbuti RC. Gastroesphageal reflux disease: influence of cagA strains of 
Helicobacter pylori in the proton pump inhibition therapeutic response in patients 
with low grade erosive esophagitis [thesis]. São Paulo: �Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo�; 2006.  77p. 

INTRODUCTION: The gastroesophageal reflux disease (GERD) and the 
Helicobacter pylori (Hp) infection are very prevalent. This bacterium modifies 
the gastric secretion, which can interfere in GERD pathophysiology. Among 
the therapeutic options for GERD, the proton pump inhibitors (PPI) are the 
most effective drugs. We know that, probably, Hp can facilitate PPI action, 
increasing esophageal healing rates. However, there is no data until now, 
showing better PPI response, during infection with more aggressive Hp 
strains, such as cagA+. METHODS: Patients with grades I and II of the 
modified Savary-Miller classification were studied. During initial endoscopy, 
samples from antrum and body gastric mucosa were collected for urease and 
histology. The cagA gene was achieved by PCR. At the same time, blood has 
been drained for serum gastrin measurement by radioimmuneassay. Patients 
were divided in 3 groups: 1) Hp- (n=39), Hp+cagA+ (n=19), Hp-cagA- (n=21). 
They received pantoprazole 40mg once a day for 6 weeks, when new 
endoscopy was performed, healing rates were achieved and data analyzed. 
RESULTS: 1) There was no statistical difference among the groups before the 
treatment, concerning age, gender and serum gastrin, 2) there was statistical 
difference among groups Hp+(cagA+/cagA-) and Hp-, concerning the 
presence of antral gastritis (p=0.01) and body gastritis (p=0.00), 3) Hp+ 
groups, independently of the cagA status, healed esophageal mucosa 
significantly more (cagA+ 73.7%)(cagA- 70.0%) than Hp- group (44.4%) 
(p=0.05), 4) the presence of antrum and body gastritis did not influence 
healing rates in the 3 groups, 5) patient whose esophageal mucosa healed, 
showed higher serum gastrin levels compared to the non-healed (p=0.02). 
CONCLUSIONS: 1) Hp infection, independently of the cagA status, improves 
healing rates of erosive esophagitis treated with pantoprazole, 2) antral and 
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body gastritis did not interfere with PPI response, 3) patients who had their 
esophageal mucosa healed showed higher gastrin levels. 

Descriptors: 1.PEPTIC ESOPHAGITIS/therapy 2.BENZIMIDAZOLES 
3.HELICOBACTER PYLORI/drug effects 
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O Helicobacter pylori (Hp) é uma bactéria gram-negativa espiralada, 

microaerofílica, flagelada (com seis a oito flagelos) cultivada inicialmente em 

1982 em pacientes com gastrite crônica1. Tem a característica de colonizar 

exclusivamente mucosa gástrica, tendo em 1994, sido considerada carcinó-

geno grau I pela Organização Mundial da Saúde, a partir de grandes estudos 

soro-epidemiológicos de caso-controle2-4. A sua prevalência varia bastante de 

acordo com a região geográfica estudada, idade e condição socioeconômica 

dos indivíduos infectados5-7. Em países desenvolvidos atinge 25% a 50% da 

população e nos em desenvolvimento 70% a 90%8-11. Apresenta-se difusa-

mente distribuído em todo o mundo, estimando-se que cerca de 50% da 

população mundial esteja infectada12. Em São Paulo, Zaterka et al., em 

estudo realizado em doadores de sangue saudáveis do Hospital das Clínicas 

da Universidade de São Paulo, utilizando sorologia como diagnóstico, 

caracterizaram anticorpo anti-Hp em 67% de 993 indivíduos estudados 

(dados não publicados). 

A transmissão parece estar relacionada diretamente às condições 

de saneamento básico, podendo ser encontrado na saliva, tecido gástrico e 

fezes de indivíduos contaminados, reservatórios de água e até no tubo 

digestivo de moscas13-17. É transmitido ao ser humano através da ingestão de 
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alimentos ou água contaminados, inter-pessoal através de contato íntimo, 

procedimentos endoscópicos e mesmo por vetores (fecal-oral, oral-oral, 

gástrico-oral, iatrogênico)18. O papel dos animais domésticos não foi ainda 

comprovado5. 

Dentre os indivíduos infectados, aproximadamente, 10% a 20% 

poderão desenvolver doença ulcerosa péptica gastroduodenal durante a vida 

e cerca de 1% apresentará adenocarcinoma ou linfoma gástricos19-21. A 

evolução diversa se deve a diferentes variáveis como cepa infectante, 

virulência bacteriana, predisposição genética, resposta imune à infecção e 

dieta5. 

As principais marcas da interação entre a bactéria e o ser humano 

consistem na persistência da infecção durante a vida do hospedeiro e na 

resposta do hospedeiro à presença crônica. De fato, embora pareça para-

doxal, ocorre adaptação bilateral, levando à convivência em equilíbrio, 

graças ao mecanismo de retroalimentação negativo22,23. O Hp é um bom 

exemplo de microorganismo com grande freqüência de mutações e recombi-

nações, fazendo com que cada indivíduo seja colonizado, não por um clone 

único, mas por uma verdadeira �nuvem� de bactérias similares, lembrando 

as chamadas �quasespécies� encontradas em vírus RNA como o vírus C e o 

HIV23-26. Esta grande variabilidade provoca modificação dos sinais bacte-

rianos para o hospedeiro, afetando a resposta do organismo infectado. Isso 

explica por que é possível a permanência do Hp por tanto tempo, o encontro 

de diferentes cepas e variantes em um mesmo paciente e a capacidade 
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bacteriana de colonizar praticamente todo indivíduo exposto, apesar da 

grande diversidade genética e de hábitos que o ser humano apresenta23. 

Diversos fatores de virulência estão envolvidos na patogenicidade 

do Hp, incluindo-se várias enzimas (urease, catalase, lipase, fosfolipase e 

protease)5. Destas a mais importante é a urease, a qual é essencial para a 

sobrevivência da bactéria em meio extremamente ácido, como a luz gástrica, 

facilitando a colonização da mucosa do estômago. A urease catalisa a degra-

dação da uréia em amônia e dióxido de carbono que torna o meio mais 

alcalino, permitindo a sobrevivência do microorganismo27,28. 

O Hp produz também toxinas. A primeira descrita foi a toxina 

vacuolizadora (VacA), codificada pelo gene vacA, o qual não apresenta 

homólogos em outras bactérias ou outras espécies de Helicobacter, sugerindo 

grande grau de importância e relação específica com o estômago humano. 

Está presente em todas as cepas de Hp, embora com acentuado polimor-

fismo5,8,9,29. A toxina VacA é importante fator para sobrevivência do Hp no 

estômago, facilitando a entrada de uréia e nutrientes para a bactéria, através 

da formação de poros e perda das �tight junctions� das células epiteliais30,31. 

Apresenta também efeitos deletérios diretos sobre as células do hospedeiro 

como mudanças em seu citoesqueleto, vacuolização, indução à apoptose, 

supressão de sua proliferação e migração32-34. Os alelos do gene vacA apre-

sentam um dos dois tipos de região sinalizadora, s1 (s1a , s1b) ou s2 e um dos 

dois tipos de região intermediária, m1 ou m2, ocorrendo variadas combinações, 

com exceção de s2/m1. O padrão s1/m1 é considerado o mais eficaz quanto 
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à vacuolização5. Originalmente o genótipo s1 foi associado com doença 

ulcerosa duodenal e o s2 com baixo risco ulcerogênico35. Tem sido sugerida a 

existência de diferença entre as toxinas produzidas de acordo com os 

diferentes genótipos35,36. Interessante estudo abrangendo Europa, Estados 

Unidos e Ásia não confirmou a hipótese de relação dos genótipos do gene 

vacA com diferentes evoluções clínicas, concluindo que a genotipagem deste 

gene não é útil na previsão de sintomas, apresentação, resposta terapêutica 

ou grau de inflamação, podendo, contudo, auxiliar na predição da existência 

do gene cagA37. Geralmente a maioria das bactérias vacA/s1 são também cagA 

positivas e vacA/s2 são cagA negativas36. 

Outros fatores de virulência têm sido considerados, porém ainda 

sem definitiva comprovação de efetiva relação com diferentes evoluções 

clínicas8. Dentre os mais investigados, podemos citar a presença de adesinas 

(BabA2)8,38-40, os genes iceA e seus variantes ( iceA1 e iceA2)41-43 e o gene 

OipA44. 

O fator de virulência mais estudado é o gene associado à cito-

toxina (cagA), o qual, descrito em 198945, é hoje considerado marcador de 

cepas que conferem risco aumentado para doença péptico-ulcerosa46 e carci-

noma gástrico47. Este gene caracteriza a chamada �ilha de patogenicidade� 

(PAI)23,45. 

A produção de citoquinas e a presença da cag PAI são tidas como 

os principais fatores de agressividade bacteriana5. A sua presença não é 

observada em todo Hp, mas as bactérias com esta característica parecem ser 
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mais virulentas5, não se conhecendo homólogos em outras espécies de 

Helicobacter ou em outras bactérias5,23. O gene cagA é um marcador para a 

PAI que contém outros genes, em torno de 30, que codificam o sistema IV de 

secreção, o qual é responsável pela injeção de macromoléculas, como toxinas, 

para dentro da célula do hospedeiro48,49. Um dos substratos para este sistema 

de transporte é a proteína CagA, que infundida dentro de células epiteliais, 

afeta sua multiplicação, adesão e migração50,51, além de interferir com as vias 

de comunicação intracelulares52. O gene cagA apresenta variação filogeográ-

fica com genótipos orientais, ocidentais e híbridos23, tornando possível vários 

fenótipos da proteína CagA transferida. A resposta hospedeira mediante a 

formação de anticorpos tem, entretanto, permanecido relativamente constante 

nos últimos 20 anos53. A região cag PAI contém também genes que induzem a 

produção de interleucina oito (IL-8) pelas células epiteliais9,54. Esta, por sua 

vez, atrai neutrófilos que migram dos capilares através da lâmina própria e 

emergem entre as células epiteliais, liberando produtos agressivos (proteases, 

radicais livres etc.) que agridem o epitélio55. 

A mucosa gástrica se acha normalmente bem protegida de 

infecções bacterianas. O Hp conseguiu, entretanto, adaptar-se e contornar de 

maneira eficaz tal proteção. De fato, uma vez ingerida, a bactéria deve evitar 

a atividade bactericida do conteúdo gástrico e penetrar a camada de muco. A 

produção de urease, mobilidade e a forma espiralada do microorganismo são 

essenciais para que isso ocorra23. A urease bacteriana eleva o pH ao seu redor 

e, deste modo, permite sua sobrevivência em pH ácido5. 
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A maior superação encontrada por um microorganismo para 

assegurar a permanência em hospedeiro vertebrado é a superação da 

barreira constituída pelo sistema imunológico. Erradicação espontânea da 

infecção pelo Hp já foi documentada em humanos, entretanto, após sua 

introdução, a bactéria provoca resposta rápida do sistema imune inato e 

adquirido, incluindo a produção de anticorpos locais e sistêmicos que, geral-

mente, não são capazes de eliminá-la56,57. Uma vez estabelecida a cronici-

dade, o estímulo imune permanece constante, com níveis de anticorpos 

mantidos por longo tempo, consistente com modelo de equilíbrio 

dinâmico23,53. 

A não eliminação do Hp é inicialmente possível pela capacidade 

que o germe possui de sobreviver sem invadir o tecido, permanecendo a 

grande maioria de sua população no lúmen gástrico, além do alcance dos 

mecanismos de reconhecimento e efetores do sistema imune1. 

O sistema imunológico inato reconhece o Hp através dos recep-

tores �toll-like�(TLR) que identificam a sua estrutura molecular. O estímulo 

dos receptores TLR faz com que uma verdadeira cascata inflamatória seja 

desencadeada23. 

O Hp também ativa o sistema imunológico adquirido58. Neste 

caso, o reconhecimento necessita de apresentação do antígeno, o qual tem 

seu processo de recepção e processamento dificultado pelo Hp59. A bactéria 

ainda evita a proliferação e ativação dos linfócitos T e induz sua apoptose60,61. 

O microorganismo também, de certa forma, engana o hospedeiro mimeti-
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zando alguns antígenos como o �fator de Lewis�, variando suas proteínas de 

superfície e apresentando grande freqüência de mutações e recombinações 

genômicas62. Pode ainda suprimir alguns mecanismos imunes menos especí-

ficos como a fagocitose63. 

Apesar da complexidade dos mecanismos envolvidos na agressão 

bacteriana, o ser humano é capaz de desenvolver resposta imune levando à 

produção de citoquinas, migração de neutrófilos, macrófagos e linfócitos 

para mucosa gástrica, fato que é mais acentuado quando de infecção por 

cepas com gene cagA presentes (cagA+)57,64. Ocorre desta maneira uma 

resposta específica, com formação de anticorpos e células T efetoras e, 

embora ocorram respostas do tipo Th1 e Th2, existe predominância Th158. A 

importância da heterogenicidade da resposta imunológica interpessoal é 

também demonstrada pela contribuição do polimorfismo das citoquinas pro-

duzidas, como o aumento da resposta de IL-1(beta) e do TNF(alfa), levando 

ao aumento do risco de atrofia gástrica, hipocloridria e adenocarcinoma65,66. 

Relação entre o Helicobacter pylori e a  

doença do refluxo gastroesofágico _______________________________  

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) tem grande impor-

tância clínica na prática gastroenterológica, com elevada prevalência que 

alcança, em nosso meio, 11,9% da população67, podendo levar a graves com-

plicações, destacando-se o adenocarcinoma do esôfago distal68-75. A conduta 
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nesta enfermidade não tem sido uniforme, o que ensejou a realização de 

vários consensos médicos em diversos países76-81. 

Sabemos que DRGE é uma enfermidade péptica já que sua 

fisiopatologia se baseia no retorno do conteúdo gastroduodenal (ácido 

clorídrico, pepsina, sais biliares, enzimas pancreáticas) para o esôfago e 

órgãos adjacentes81-85. Para que exista refluxo e para que este leve à doença, 

deve haver prejuízo dos mecanismos anti-refluxo ou de defesa da mucosa 

esofágica ou órgãos adjacentes83,85-87. Para tal, são importantes as seguintes 

condições fisiopatológicas: 

a) Situação anatômica do esôfago, representada por sua entrada oblíqua no 

hiato88; 

b) Presença de esôfago intra-abdominal que faz com que aumentos de 

pressão na cavidade abdominal se transmitam diretamente ao esôfago 

distal, evitando o aparecimento de diferença de pressão entre o abdome e 

o tórax89; 

c) Pinçamento esofágico pelas fibras do pilar direito do diafragma, formando 

um verdadeiro esfíncter esofágico externo, o que leva a aumento de 

pressão em nível do esfíncter inferior do esôfago, quando há incremento 

da pressão intra-abdominal dificultando o refluxo89,90; 

d) Esfíncter esofágico inferior, principalmente através de relaxamentos transi-

sitórios, os quais são caracterizados pela falta de relação com a deglutição e, 

quando comparados com indivíduos saudáveis, ocorrem em maior 

freqüência e com duração mais prolongada em pacientes com DRGE91; 
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e) Pressão basal esfincteriana diminuída, principalmente nos casos mais 

graves92; 

f) Depuração esofágica prejudicada por falta de saliva, que possui efeito 

tampão e principalmente mecânico, �lavando� o material refluído, desse 

modo impedindo que este permaneça em contato com a mucosa do 

esôfago por tempo prolongado93; 

g) Depuração esofágica prejudicada por alteração da motilidade esofágica93; 

h) Retardo do esvaziamento gástrico, o que faz com que aumente a inci-

dência de relaxamentos do esfíncter inferior esofágico, devido à dis-

tensão do fundo gástrico94-96; 

i) Presença de hérnia hiatal, situação em que pode ocorrer a perda do efeito 

protetor dado pela presença de esôfago intra-abdominal e pelo pinça-

mento diafragmático, promovendo o fenômeno do �re-refluxo� e incre-

mento dos relaxamentos transitórios97,98; 

j) Diminuição da resistência das células da mucosa esofágica, por meca-

nismos intrínsecos ou deficiência de secreção de bicarbonato99. 

 

O Hp pode, teoricamente, interferir na fisiopatologia e tratamento 

da DRGE, por meio do aumento ou diminuição dos fatores agressores à 

mucosa esofágica, ou alterando de alguma maneira os fatores anti-refluxo 

acima mencionados83,100. 

Tal interferência passou a ser cogitada ao se notar, especialmente 

em países desenvolvidos, diminuição progressiva da incidência e conseqüente 
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redução da prevalência da bactéria, associada ao decréscimo de úlceras 

duodenais e gástricas e, por outro lado, elevação na incidência de DRGE e 

suas complicações (esôfago de Barrett e adenocarcinoma do esôfago distal)100,101. 

Labenz et al.102 apresentaram trabalho pioneiro que alavancou a idéia de que 

o Hp poderia interferir na fisiopatologia da DRGE, relatando maior inci-

dência de DRGE em pacientes ulcerosos duodenais após erradicação do Hp, 

quando comparados a indivíduos em que a bactéria não havia sido erradi-

cada. Questionou-se se, de fato, o Hp exercia efeito protetor para o esôfago e 

deletério para estômago e duodeno. A pesquisa de Labenz et al.102 deu 

origem a várias outras que confirmam103-105 e contradizem esta hipótese106-111. 

Se o Hp constitui efetivamente um �protetor� do esôfago, seria 

esta proteção maior quanto mais agressiva a bactéria? Vicari et al.112 sugerem 

que sim, mostrando haver uma tendência de maior prevalência bacteriana 

em indivíduos saudáveis do que aqueles com DRGE, notando ainda que em 

pacientes com DRGE de intensidade mais leve, a prevalência de cepas mais 

agressivas, cagA+, era maior do que aqueles com DRGE mais grave. Loffeld 

et al.113, Warburton-Timms et al.114 e, em nosso meio, Pereira-Lima et al.115 e 

Queiroz et al.116 obtiveram resultados semelhantes. 

A questão-chave no estudo do Hp consiste em esclarecer como a 

presença deste microorganismo pode estar associada a tão diferentes evo-

luções117. Além da capacidade individual de produzir mais ou menos ácido, 

a reação inflamatória diante da infecção pelo o Hp, pode também determinar 

a evolução da infecção66. 
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Sabemos que a presença do Hp facilita a resposta terapêutica 

quando do uso de inibidores da bomba protônica (IBP)118-123. Este fenômeno 

ocorre, provavelmente, devido a fatores relacionados à bactéria e ao próprio 

hospedeiro. As variáveis mais estudadas, que tentam explicar a melhor 

eficácia dos IBP em indivíduos Hp+ são: inflamação crônica, ou mesmo atrofia 

do corpo gástrico que leva à menor produção ácida pela mucosa oxíntica e 

presença de urease bacteriana que eleva o pH ao redor da bactéria. 

Outros fatores, entretanto, merecem também ser considerados: 

a) Gastrite de corpo moderada pode estar relacionada com perda de 

receptores muscarínicos do tipo M3 que mediam a secreção clorídrico 

péptica, deixando, assim de estimular células G, células enterocromafins 

(ECL) e parietais124; 

 b) A formação de aminas voláteis pelo Hp, associadas à perda de bicarbo-

nato pela mucosa inflamada125 e eventual refluxo duodenal (alcalino)126, 

que podem elevar o pH intragástrico, inclusive durante a noite, fazendo 

com que indivíduos infectados tenham menos escape ácido noturno do 

que os não infectados118,119,121,123,125,127; 

 c) É aventada a possibilidade de efeito do Hp sobre a motilidade gástrica, 

podendo levar o esvaziamento gástrico mais rápido do ácido produzido, 

embora os dados neste particular sejam controversos119; 

e) Recentemente ainda, o Hp tem sido relacionado com a expressão de 

leptina e grelina, hormônios que controlam apetite e saciedade. A leptina 

é produzida pelo tecido adiposo e por células parietais e principais, 
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levando a saciedade, por efeito direto sobre o hipotálamo, aumentando 

gasto energético e reduzindo secreção clorídrico-péptica e de gastrina128. 

A grelina é produzida pelas células oxínticas e liberada no jejum, sendo 

suprimida pela alimentação de pela própria leptina129. Em ratos, a grelina 

leva à diminuição do gasto de energia e aumento da secreção péptica130. 

Leptina gástrica é maior em indivíduos Hp positivos do que em 

negativos, diminuindo seus níveis quando a bactéria é erradicada128. A 

grelina tende a apresentar comportamento oposto. Parece haver uma 

tendência ao aumento do índice de massa corpórea em populações que a 

prevalência do Hp vem caindo129. A relação entre Hp, grelina e leptina 

necessita ser melhor estudada23. 

Teoricamente, bactérias mais virulentas, cagA+, levariam à exacer-

bação dos fatores bacterianos, com maior resposta inflamatória pelo hospe-

deiro, podendo facilitar ainda mais a resposta à terapia com IBP, quando 

comparadas com cepas menos virulentas, cagA-. Tal fenômeno não foi ainda 

abordado na literatura, sendo neste sentido proposto o presente estudo. 
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Avaliar a influência do Hp e suas cepas cagA positivas (cagA+) e 

cagA negativas (cagA-), da gastrina sérica e da histopatologia gástrica, na 

cicatrização esofágica de indivíduos com esofagite erosiva, quando tratados 

com um inibidor da bomba protônica. 
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3.1 CASUÍSTICA _________________________________________  

Critérios de seleção ____________________________________________  

Foram estudados 83 pacientes, de ambos os sexos, com diagnóstico 

de esofagite erosiva graus I e II, segundo a classificação de Savary-Miller 

modificada131. Os pacientes se achavam matriculados no Hospital das Clínicas 

no ambulatório do Grupo de Esôfago e Motilidade da Disciplina de Gastro-

enterologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

O estudo foi conduzido, segundo os preceitos da Declaração de 

Helsinque, tendo os pacientes assinado Consentimento Livre e Esclarecido, 

após tomar conhecimento da natureza do estudo e aquiescido em participar 

do mesmo. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética do Departamento 

de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo e pela Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Cappesq). 

Os critérios de inclusão foram os seguintes: 

1) Presença de esofagite erosiva graus I e II pela classificação de Savary-

Miller, modificada à endoscopia digestiva alta (EDA); 
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2) Idade entre 18 e 75 anos; 

3) Presença de sintomas sugestivos de DRGE, típicos e atípicos, como: 

pirose e regurgitação, tosse, rouquidão, laringite, ronco, dor torácica não 

coronariana; 

4) Concordância em participar do estudo. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

1) História de alergia ou hipersensibilidade aos IBP; 

2) Cirurgia prévia do trato digestório superior; 

3) Presença de comorbidades graves (neoplasias, doenças do colágeno, 

diabetes mellitus, distúrbios tiroideanos) ou que necessitem de medica-

mentos que possam interferir na fisiopatologia da DRGE ou na resposta 

aos IBP como: beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, 

antidepressivos tricíclicos, nitratos, anticolinérgicos; 

4) Pacientes do sexo feminino em idade fértil, sem uso de método 

contraceptivo; 

5) Grávidas; 

6) Uso de antibióticos, imunoterápicos, IBP ou bloqueadores dos receptores 

H2 da histamina nos 30 dias que antecederam a inclusão no estudo; 

7) Pacientes que, a critério do médico investigador, não tenham condições 

físicas ou mentais de participação no estudo. 
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3.2 MÉTODOS ___________________________________________  

3.2.1 Protocolo de estudo_______________________________________  

Pacientes com história sugestiva de refluxo gastroesofágico ou 

com queixa dispéptica que motivasse solicitação de EDA, após concordância 

com os critérios de inclusão e assinatura do termo de consentimento 

informado, eram submetidos a exame endoscópico inicial (EDA 1). 

Uma vez caracterizada a presença de esofagite erosiva grau I ou II 

eram colhidos fragmentos de mucosa gástrica para urease e realização de 

exame histopatológico. Ao término do exame endoscópico eram obtidas 

amostras de sangue para dosagem de gastrina sérica, seguindo-se forneci-

mento de um IBP, pantoprazol 40 mg (Pantozol®, Altana Pharma Ltda.), 

prescrito na posologia de uma vez ao dia antes do almoço, por três semanas. 

Após este período, os pacientes retornavam ao ambulatório, onde 

eram novamente avaliados e conferido o número de comprimidos remanes-

centes. A seguir, era fornecido o restante dos comprimidos para mais três 

semanas. Ao término das seis semanas de tratamento, os participantes retor-

navam ao ambulatório para nova avaliação médica, conferência dos compri-

midos remanescentes e realização de EDA final (EDA 2), avaliando-se se 

houve ou não cicatrização completa das erosões. 
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3.2.2 Exame endoscópico_______________________________________  

A EDA era sempre realizada pelo mesmo examinador, conforme 

descrição a seguir. Os pacientes se apresentavam em jejum de oito horas. 

Inicialmente recebiam 2 ml de dimeticona diluídos em 10 ml de água por via 

oral. A seguir, era realizada anestesia tópica da orofaringe com aplicações de 

�spray� de xilocaína a 10% e administrada solução IV, contendo diazepam 

(de 2,5 a 5,0 mg) e meperidina (de 30 a 50 mg), para fins de sedação. 

Foram utilizados aparelhos de videoendoscopia da marca Olympus, 

modelos GIF 100-130-V. Os pacientes eram posicionados em decúbito lateral 

esquerdo e o aparelho introduzido sob visão direta. A seguir, iniciava-se o 

exame endoscópico sistematizado do esôfago, estômago e duodeno. Durante 

o procedimento endoscópico eram recolhidas biópsias de antro e corpo, 

assim distribuídas: quatro do antro (duas da grande curvatura e duas da 

parede anterior) e quatro de corpo (duas da grande curvatura e duas da 

parede anterior). 

Dois fragmentos de cada localização (antro e corpo) eram sepa-

rados para análise histológica e dois para teste da urease e genotipagem das 

cepas de Hp, quando presentes. A leitura do teste da urease era feita até 

24 horas após a coleta de material. Nos casos positivos, procedia-se a tipagem 

da bactéria. 
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3.2.3 Classificação endoscópica da DRGE________________________  

No presente estudo foi utilizada classificação de Savary-Miller 

modificada131. 

Grau I � indivíduos com uma ou mais erosões ovaladas ou 

lineares em uma única prega longitudinal. 

Grau II � indivíduos com erosões em diferentes pregas longi-

tudinais, confluentes ou não, mas que não ocupam toda a circunferência do 

órgão. 

Grau III � erosões confluentes que se estendem por toda a circun-

ferência do esôfago. 

Grau IV � lesões crônicas: úlceras e estenose, isoladas ou asso-

ciadas às lesões nos graus I e III. 

Grau V � epitélio colunar em continuidade com a linha Z, circun-

ferencial ou não, de extensão variável, associado ou não a lesões de graus I a IV. 

3.2.4 Teste da urease___________________________________________  

Dois fragmentos do antro e dois fragmentos do corpo gástricos 

eram inseridos dentro de um tubo estéril, contendo solução reagente 

preparada em nosso serviço, conforme protocolo132 por meio da dissolução 

em água destilada até um volume final de 100 ml e adição das seguintes 

substâncias: 0,010 g extrato de levedura; 0,0091 g KH2PO4; 0,0095 g Na2HPO4; 
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2 g de uréia; 15 gotas de vermelho fenol 0,5%. O pH da solução era ajustado 

para 6,9. 

O reagente para urease era esterilizado por filtração e, a seguir, 

dispensado em tubos com alíquotas de 0,5 ml que eram armazenados a 

�20°C132. 

Na presença de Hp nos fragmentos em estudo, a uréia era desdo-

brada em amônia e gás carbônico, provocando elevação do pH da solução. 

Neste caso o vermelho fenol, que possui coloração amarelada em pH ácido, 

passa a apresentar cor lilás em pH alcalino132. 

3.2.5 Extração do DNA_________________________________________  

Após leitura dos tubos para o teste da urease, estes eram armaze-

nados a 4°C até a extração do ácido desoxirribonucléico (DNA). Com este 

propósito, todo o conteúdo dos tubos, inclusive os fragmentos de biópsias, 

era submetido a processo de centrifugação com 15000 rpm por 25 minutos. O 

sobrenadante era descartado e o restante ressuspendido com SEDTA (50mM 

ácido etilenodiaminotetracético 0,1 M NaCl) 300 µl, dodessulfato de sódio 

(SDS) a 10% 30 µl e proteinase K (10 mg/ml) 15 µl. O próximo passo consistia 

na incubação por uma noite à temperatura de 37°C. Após este período era 

acrescentado NaCl 5 M (volume de 166 µl), sendo o tubo agitado manual-

mente por 15 segundos, após o que se procedia à centrifugação a 15000 rpm 

por 15 minutos. Ao término do processo era acrescentado etanol absoluto 
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gelado ao sobrenadante (duas vezes o seu volume), sendo novamente 

incubado por uma noite a �20°C. Nova centrifugação era finalmente 

realizada a 15000 rpm por 20 minutos, após a qual se procedia à lavagem do 

�botão� de DNA com álcool a 70% quatro vezes e álcool a 100% uma vez. O 

�botão� de DNA era ressuspenso com água destilada estéril em volume de 

30 µl133 e encaminhado para reação em cadeira da polimerase134. 

3.2.6 Reação em cadeia da polimerase (PCR) _____________________  

É necessária a ampliação do material genômico obtido para a 

correta identificação do genótipo bacteriano. Isto é conseguido através do 

método de PCR135. DNA genômico (1,2-6,0 µg) era usado como molde em um 

volume de 25 µl, contendo 20 mmol Tris-HCl (pH 8,4); 50 mM KCl ; 2 mM 

MgCl2, 50 pmol de cada �primer�; 200 µmol de cada dNTP e 2,0 U de Taq 

DNA polimerase (GIBCO BRL, Gaithersburg, MD, EUA). 

A PCR foi realizado em um sistema GeneAmp 2400 (Perkin Elmer, 

Branchburg, NJ, EUA). Após desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, a 

amplificação era realizada em 27 ciclos de 94°C por 30 segundos, 53°C por 30 

segundos e 72°C por 30 segundos, seguidos de 7 minutos de extensão a 4ºC 

no infinito. O controle positivo da reação de PCR foi o kit lambda Gene 

Amp (Perkin Elmer, Branchburg, NJ, EUA). O controle negativo foi 

realizado, excluindo o DNA genômico de Hp em um dos microtubos da 

reação. 
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O jogo de oligonucleotídeos P1 e P2 (que amplificam a região de 

gênica que codifica o antígeno presente em todas as cepas de Hp) foi 

empregado para indicar a presença da bactéria na biópsia gástrica antes de se 

realizar a genotipagem. As condições de amplificação de P1 e P2 foram: 

desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, seguida de 40 ciclos a 93°C por 

um minuto, 57°C por 2 minutos e 70ºC por 2 minutos. A extensão final a 70ºC 

era de 10 minutos e 4ºC no infinito. A seqüência dos oligonucleotídeos 

empregados está apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1  � Oligonucleotídeos usados para a genotipagem das cepas de Helico-

bacter pylori 

REGIÃO NOME SEQÜÊNCIA DOS  
OLIGONUCLEOTÍDEOS 

DIMENSÃO DOS 
PARES DE BASES

m1 VA3-F 5�-GGTCAAAATGCGGTCATGG-3� 290 pb 

 VA3-R 5�-CCATTGGTACCTGTAGAAAC-3�  

m2 VA4-F 5�-GGAGCCCCAGGAAACATTG-3� 352 pb 
 VA4-R 5�-CATAACTAGCGCCTTGCAC-3�  

s1a SS1-F 5�-GTCAGCATCACACCGCAAC-3� 190 pb 

 VA1-R 5�-CTGCTTGAATGCGCCAAAC-3�  

s1b SS3-F 5�-AGCGCCATACCGCAAGAG-3� 187 pb 

 VA1-R 5�-CTGCTTGAATGCGCCAAAC-3�  

s2 SS2-F 5�-GCTAACACGCCAAATGATCC-3� 199 pb 

 VA1-R 5�-CTGCTTGAATGCGCCAAAC-3�  

cagA CAG-1 5�-AGACAACTTGAGCGAGAAAG-3� 320 pb 

 CAG-2 5�-TATTGGGATTCTTGGAGGCG-3�  

Ag P1 5�-TGGCGTGTCTATTGACAGCGAGC-3� 298 pb 
 P2 5�-CGTGCTGGGCATACTTCACCATG-3�  

Ag: seqüência de gene que codifica antígeno de 26KDa espécie específico de Helicobacter 
pylori. 
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3.2.7 Análise dos produtos da PCR______________________________  

Cinco microlitros de cada mistura de PCR eram separados por 

eletroforese em gel de agarose a 2% (GIBCO BRL, Gaithersburg, MD, EUA) e 

corados por brometo de etídio 10 mg/ml. O tampão TAE (0,04M Tris-acetato 

0,001M EDTA) foi utilizado para a �corrida� e preparo do gel de agarose. 

Marcador da dimensão de DNA de 50 pares de base (pb) (GIBCO BRL, 

Gaithersburg, MD, EUA) foi empregado para indicar a magnitude dos pro-

dutos de PCR obtidos. O tampão de aplicação das amostras foi preparado no 

Laboratório de Provas Funcionais do Departamento de Gastroenterologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (0,25% azul de bromo-

fenol, 0,25% xileno cianol e 40% de sacarose em água destilada)136. 

3.2.8 Gastrinemia _____________________________________________  

Imediatamente após a inclusão dos pacientes no estudo era proce-

dida a coleta de sangue. Amostras de soro eram conservadas a 0ºC até análise 

de gastrina sérica por radioimunoensaio137. Foram considerados normais 

valores até 115 pg/ml, de acordo com os valores do Laboratório Central do 

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. 
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3.2.9 Exame histopatológico ____________________________________  

Imediatamente após a obtenção das biópsias de antro e corpo 

gástricos durante a EDA 1, estas eram colocadas em recipiente contendo 

formol e encaminhadas para exame histopatológico no Serviço de Patologia 

do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, com informações 

sobre sua localização (antro ou corpo). As lâminas eram preparadas, con-

forme rotina convencional do serviço, coradas pela hematoxilina-eosina (HE) 

e analisadas sempre pelo mesmo patologista. 

Os diagnósticos foram dados de acordo com a classificação de 

Houston (revisão da classificação de Sydney)138, considerando-se gastrite 

crônica inativa quando da presença de linfócitos em lâmina própria acima do 

esperado (dois a cinco linfócitos por campo ou dois a três linfócitos inter-

foveolares em aumento de 40 vezes)138. A existência de plasmócitos foi consi-

derada como indicador de inflamação crônica inativa recente138. A presença de 

neutrófilos foi considerada como marcador de atividade inflamatória (gastrite 

ativa)138. A perda de tecido glandular foi considerada como marcador de 

atrofia da mucosa gástrica138. 
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O presente estudo consistiu na análise de 83 pacientes, prove-

nientes do ambulatório do Grupo de Esôfago e Motilidade da Disciplina de 

Gastroenterologia Clínica do Departamento de Gastroenterologia da Facul-

dade de Medicina da Universidade de São Paulo, de julho de 2001 a outubro 

de 2003. Todos eles com esofagite erosiva grau I ou II da classificação de 

Savary-Miller modificada, sendo acompanhados de maneira prospectiva, 

controlada por um período de seis semanas e avaliados quanto à cicatrização 

esofágica após tratamento com pantoprazol. 

As variáveis estudadas foram: exame histopatológico de antro e 

corpo gástricos, gastrinemia, ausência ou presença do Hp e suas respectivas 

cepas (cagA+ e cagA-), grau de esofagite na EDA 1 e idade dos pacientes. 

As variáveis foram apresentadas descritivamente em tabelas, 

contendo freqüências absolutas (n) e relativas (%); a associação dessas 

variáveis foi avaliada com: 

a) Teste do Quiquadrado: quando de amostras não pareadas de distribuição 

não normal; 

b) Teste t de Student: quando de amostras não pareadas e de distribuição 

aproximadamente normal; 

c) Análise de variância: três ou mais amostras não pareadas, com distri-

buição normal139. 

Foram considerados significantes valores de p < 0,05. 
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A amostra foi constituída por 83 pacientes (Anexo), 44 (53,0%) 

mulheres e 39 (47,0%) homens (Tabela 2). A idade dos pacientes variou entre 

21 e 74 anos, com média de 48,8 + 13,0 anos (Tabela 3). 

Dos 83 casos, 39 (47,0%) se mostravam negativos para a presença 

de Hp (Hp-), 19 (22,9%) apresentavam Hp (Hp+) com gene CagA presente 

(CagA+), 21 (25,3%) com gene CagA ausente (CagA-)e quatro casos (4,8%) não 

foram avaliados (Anexo, n°: 54, 69, 73, 82). 

Um paciente com teste de urease positivo para presença da 

bactéria, confirmada pelo exame histológico, porém com PCR negativo, o que 

impediu a identificação da cepa (Anexo, nº: 82). 

Um paciente com teste da urease negativo e exame histológico 

positivo, também não sendo possível sua tipagem (Anexo, nº : 54). 

Quatro pacientes não foram acompanhados pelos seguintes 

motivos: dois (Anexo, n°: 9, 10) não retornaram para a EDA 2; dois (Anexo, 

nº: 42, 69) apresentaram efeitos adversos (cefaléia e cólicas abdominais com 

diarréia, respectivamente) atribuídos ao medicamento utilizado, os quais 

regrediram com a sua suspensão. 

Por ocasião da EDA 1, 29 pacientes (34,9%) apresentaram esofagite 

grau I e 54 (65,1%) grau II (Tabela 4). Na EDA 2, após seis semanas de 
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tratamento, 45 (54,2%) apresentaram-se normais. Foi constatado esofagite 

grau I em 21 (25,3%) e grau II em 11 (13,3%) (Tabela 10). Não realizaram a 

segunda endoscopia, pelos motivos expostos acima, seis pacientes (7,2%) 

(Anexo, n°: 9, 19, 42, 50, 69, 73). 

O exame histopatológico antral demonstrou 17 casos (20,5%) 

normais, 58 (69,9%) com gastrite e 2 (2,4%) com atrofia (Anexo, n°: 1, 38) 

(Tabela 5). Em seis pacientes (7,2%) não se conseguiu material por falha na 

obtenção das biópsias (Anexo, n°: 27, 41, 42, 69, 73, 81). 

O exame histopatológico da mucosa gástrica do corpo demonstrou 

34 casos (41,0%) normais e 44 (53,0%) com presença de gastrite (Tabela 6); em 

5 (6,0%) não se conseguiu material por falha na obtenção das biópsias 

(Anexo, n°: 27, 41, 42, 73, 81). 

As amostras de gastrina de 75 pacientes foram analisadas, com 

resultados que variaram de 24,6 a 121,9 pg/ml, com média de 59,8 pg/ml e 

desvio padrão (dp) = 21,6 (Tabela 7). Não foi possível determinar a gastrina 

sérica de oito pacientes (Anexo, n° : 1, 8, 10, 16, 30, 50, 71, 81) por problemas 

técnicos. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos de estudo (Hp-, Hp+cagA+ e Hp+cagA-), quanto à distribuição 

por sexo (p = 0,32) (Tabela 2). 
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Tabela 2  � Distribuição da amostra, conforme sexo e cepa de 

Helicobacter pylori (Hp) 

Hp + Hp � 
cagA+ cagA- SEXO 

n % n % n % 

Feminino 17 43,6 12 63,2 12 57,1 

Masculino 22 56,4 7 36,8 9 42,9 

TOTAL 39 100 19 100 21 100 

Teste do Quiquadrado: p = 0,32 
Obs: quatro pacientes não puderam ser avaliados quanto à ilha de pato-
genicidade. 

 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os três grupos de estudo quanto à média de idade dos pacientes 

(p = 0,49) (Tabela 3). 

Tabela 3  � Distribuição da amostra, conforme idade e cepa do  

Helicobacter pylori (Hp) e idade (anos) 

GRUPO N MÉDIA DP MÍNIMO MÁXIMO 

Hp - 39 50,7 11,8 23 75 

Hp+cagA+ 19 49,6 13,7 24 74 

Hp+cagA- 21 48,9 13,7 21 68 

Análise de variância: p = 0,49 
 

 

Na EDA 1 não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos de estudo quanto à gravidade da esofagite 

(p = 0,55) (Tabela 4). 
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Tabela 4  � Distribuição da amostra, segundo cepa de Helicobacter 

 pylori (Hp) e classificação endoscópica das esofagites  

(Savary-Miller modificada) na EDA 1 

Hp � Hp+cagA+ Hp+cagA- 
EDA 1 

n % n % n % 

Grau I 14 35,9 5 26,3 9 42,9 

Grau II 25 64,1 14 73,7 12 57,1 

TOTAL 39 100,0 19 100,0 21 100,0 

Teste do Quiquadrado: p = 0,55 
 

 

Foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos 

de estudo quanto aos resultados do exame histológico antral (p = 0,01). O 

grupo Hp- apresentou proporção de casos sem gastrite (ativa e inativa) 

13 casos (35,1%), significantemente maior do que os grupos com Hp+CagA+ 

2 casos (11,1%) e CagA- 3 casos (10,0%) (Tabela 5). 

Tabela 5  � Distribuição da amostra, segundo análise histológica do  

antro gástrico e cepas de Helicobacter pylori (Hp) 

Hp � Hp+cagA+* Hp+cagA-* EXAME  
HISTOPATOLÓGICO 

ANTRAL n % n % n % 

Com gastrite§ 24 64,9 16 88,9 17 90,0 

Sem gastrite 13 35,1 2 11,1 3 10,0 

TOTAL 37 100,0 18 100,0 20 100,0 

Teste do Quiquadrado : p = 0,01* 
§: com gastrite = presença de gastrite ativa e inativa e atrofia. 
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Foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos 

de estudo quanto aos resultados do exame histológico de corpo (p = 0,001). O 

grupo Hp- apresentou proporção de casos sem gastrite (ativa e inativa) 

(64,9%), significantemente maior do que os grupos com Hp+ (27,8% e 20,0%, 

respectivamente para os grupos com cagA+ e cagA-) (Tabela 6). 

Tabela 6  � Distribuição da amostra, segundo análise histológica do  

corpo gástrico e cepas de Helicobacter pylori (Hp) 

Hp � Hp+cagA+* Hp+cagA-* EXAME  
HISTOPATOLÓGICO 

DO CORPO n % n % n % 

Com gastrite§ 13 35,1 13 72,2 16 80,0 

Sem gastrite 24 64,9 5 27,8 4 20,0 

TOTAL 37 100,0 18 100,0 20 100,0 

Teste do Quiquadrado : p = 0,001* 
§: com gastrite = presença de gastrite ativa e inativa e atrofia. 

 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos de estudo quanto à média de gastrinemia dos pacientes (p = 

0,85) (Tabela 7). 

Tabela 7  � Gastrinemia, segundo cepas de Helicobacter pylori (Hp) 

GASTRINEMIA (pg/ml) GRUPO 
Média DP Mínimo Máximo n 

Hp- 56,0 21,3 26,7 121,9 33 

Hp+cagA+ 62,2 21,8 24,6 101,6 18 

Hp+cagA- 61,9 21,1 25,8 96,3 20 

Análise de variância: p = 0,85 
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Na EDA 2 foi caracterizada diferença estatisticamente significante 

entre os grupos de estudo (p = 0,05), com relação à cicatrização da mucosa 

esofágica. O grupo Hp- apresentou proporção de casos com esofagite (55,6%) 

significantemente maior do que os grupos Hp+ (26,3% e 30%, respectiva-

mente para os grupos cagA+ e cagA-) (Tabela 8). 

Tabela 8  � Cicatrização esofágica após o tratamento, de acordo com a  

cepa de Helicobacter pylori (Hp) 

Hp � Hp+cagA+* Hp+cagA-* 
EDA 2 

n % n % n % 

Grau I 16 44,4 14 73,7 14 70,0 

Grau II 20 55,6 5 26,3 6 30,0 

TOTAL 36 100,0 19 100,0 20 100,0 

Teste do Quiquadrado: p = 0,05* 
 

 

Não foram encontradas diferença estatisticamente significantes 

entre a média de idade dos pacientes e resposta terapêutica (p = 0,14) (Tabela 

9). 

Tabela 9  � Cicatrização esofágica, de acordo com a idade 

IDADE (anos) EDA 2 
Média DP Mínimo Máximo n 

Normal 52,3 11,7 24 75 45 

Com esofagite 48,2 12,7 23 69 32 

Análise de variância: p = 0,14 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os resultados da EDA 1 e resposta terapêutica (p = 0,43) (Tabela 10). 

Tabela 10 � Cicatrização esofágica, de acordo com o  

resultado da EDA 1 

EDA 2 
Normal Com Esofagite EDA 1 

n % n % 

Grau I 18 40,0 10 31,3 

Grau II 27 60,0 22 68,8 

TOTAL 45 100,0 32 100,0 

Teste do Quiquadrado: p = 0,43 
 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os pacientes com ou sem gastrite de corpo e resposta terapêutica (p = 

0,72) (Tabela 11). 

Tabela 11 � Cicatrização esofágica, de acordo com o exame 

 histopatológico do corpo gástrico 

EDA 2 
Normal Com Esofagite 

EXAME  
HISTOPATOLÓGICO 

DO CORPO n % n % 

Com gastrite§ 30 69,8 23 74,2 

Sem gastrite  13 30,2 8 25,8 

TOTAL 43 100,0 31 100,0 

Teste do Quiquadrado: p = 0,72 
§: com gastrite = presença de gastrite ativa e inativa e atrofia. 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 

entre os pacientes com ou sem gastrite antral e resposta terapêutica 

(p = 0,53) (Tabela 12). 

Tabela 12 � Cicatrização esofágica, de acordo com o exame  

histopatológico do antro gástrico 

EDA 2 
Normal Com Esofagite 

EXAME  
HISTOPATOLÓGICO 

ANTRAL n % n % 

Com gastrite§ 32 74,4 25 80,6 

Sem gastrite  11 25,6 6 19,4 

TOTAL 43 100,0 31 100,0 

Teste do Quiquadrado: p = 0,53 
§: com gastrite = presença de gastrite ativa e inativa e atrofia. 
 

 

Foi encontrada diferença estatisticamente significante entre a 

média de gastrinemia (p = 0,02) e resposta terapêutica. O grupo com EDA 2 

normal apresentou média de gastrinemia significantemente maior do que o 

grupo com EDA 2 com permanência de esofagite erosiva (Tabela 13). 

Tabela 13 � Cicatrização esofágica, de acordo com a gastrinemia 

GASTRINEMIA (pg/ml) EDA 2 
Média DP Mínimo Máximo n 

Normal 63,1 20,8 34,8 121,9 42 

Com esofagite 51,3 19,7 24,6 101,6 28 

Teste t de Student: p = 0,02* 
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A DRGE é afecção bastante prevalente em nosso meio, do mesmo 

modo que o Hp140. Este último, como já comentado, pode levar a uma série 

de alterações do ponto de vista secretor e motor, envolvendo basicamente a 

mucosa gastroduodenal. Como a DRGE é enfermidade péptico-motora, a 

associação entre estas duas variáveis merece ser estudada141. 

Nossa amostra foi composta de população proveniente do ambu-

latório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, tornando-a bastante representativa da população brasileira, 

devido à sua grande heterogeneidade de raças e classes sociais. Os grupos 

que compuseram o presente estudo foram bastante homogêneos, sem dife-

rença significante quanto idade, sexo e grau de esofagite por ocasião da 

realização do primeiro exame endoscópico. 

A DRGE pode ter apresentação clínica variável, com manifes-

tações esofágicas típicas e atípicas141. Quando presentes, as erosões no 

esôfago distal tornam o diagnóstico desta enfermidade mais fidedigno, facili-

tando o acompanhamento da resposta terapêutica, no que tange ao aspecto 

endoscópico. As esofagites erosivas mais leves, como graus I e II da classi-

ficação de Savary-Miller modificada, são as mais prevalentes142. 
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O Consenso Brasileiro da DRGE recomenda o tratamento desta 

afecção com IBP por 6 a 12 semanas81. Optamos por utilizar o pantoprazol 

40 mg ao dia, por um período de seis semanas142. 

Como já observado, a presença de gastrite, sua intensidade e 

localização podem interferir na resposta terapêutica aos IBP118-121,123,143-146. 

Assim, optamos em nosso estudo, pela obtenção de biópsias gástricas, especi-

ficamente de antro e corpo, já que a gastrite antral está relacionada com 

aumento da gastrinemia e conseqüente hipersecreção143 e gastrites de corpo e 

fundo, por outro lado, costumam estar relacionadas com menor produção 

ácida pela mucosa oxíntica, ou seja, hipossecreção143. Na análise inicial da 

população estudada, observamos no grupo Hp- presença de gastrite antral 

em 64,9% e gastrite de corpo em 35,1%, significativamente menor do que os 

grupos com Hp, respectivamente, 88,9% cagA+, 90,0% cagA- no antro e 72,2% 

cagA+, 80,0% cagA- no corpo. Este fato era esperado, já que sabidamente a 

bactéria provoca ocorrência de gastrite crônica ativa em quase todos os 

hospedeiros138. Vale comentar, entretanto, que não é habitual o encontro de 

gastrite em proporção tão elevada em pacientes sem Hp138. A análise histoló-

gica mostrou que os pacientes Hp- com inflamação em antro e/ou corpo 

apresentaram gastrite crônica inativa, não tendo sido encontrado infiltrado 

neutrofílico nessas amostras. A gastrite inativa pode traduzir tratamento 

prévio do Hp um ano ou mais, precedendo a biópsia ou mesmo uso de 

fármacos lesivos para mucosa gástrica, tais como antiinflamatórios não 

esteróides138,147,148. Após o tratamento instituído não observamos influência 
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da presença de gastrite antral ou de corpo na cicatrização da mucosa 

esofágica. Seria esperado que os pacientes que apresentassem gastrite de 

corpo, respondessem melhor ao IBP100. 

Sabemos que para haver esofagite há necessidade da presença de 

fatores de agressão da mucosa esofágica (ácido clorídrico e pepsina), fazendo 

com que seja rara a presença de gastrite muito intensa ou mesmo atrofia 

gástrica em pacientes com esofagite erosiva144, que é justamente a população 

estudada. Em nossa amostra apenas dois pacientes apresentavam atrofia e, 

mesmo assim, de antro (Anexo, n°: 2, 38). 

Outro fator a ser considerado é o tipo de reação imune que predo-

mina em nosso meio. 

A resposta do hospedeiro, mais especificamente, seu componente 

Th1, é fato essencial na patogênese da infecção pelo Hp23,149. Esta reação 

imune Th1 tende a ser mais agressiva e relacionada com o aparecimento de 

lesão gástrica58. Em indivíduos que fazem uso de ciclosporina ou em 

mulheres grávidas, estados tipicamente de predominância de resposta Th2, é 

mais difícil o aparecimento de doença ulcerosa secundária ao Hp23. Uma 

hipótese para a falta de doenças associadas a esta bactéria na África, apesar 

de alta prevalência bacteriana, seria o predomínio de resposta imune Th2 em 

negros africanos, provavelmente facilitada por infestações helmínticas ou 

predisposição genética induzida pela malária150,151. Em países em desenvolvi-

mento, como o Brasil, especialmente na população avaliada neste estudo, o 

padrão da resposta do hospedeiro tenderia a ser parecido com a do africano, 
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já que são comuns infestações helmínticas em nosso meio, além da presença 

de número elevado de pacientes com ascendência africana. Tais fatos 

poderiam levar a menor inflamação fúndica, mesmo com cepas mais 

agressivas (cagA+), diminuindo pouco sua capacidade secretora. 

Existem ainda outras variáveis que controlam a resposta imune. 

Um exemplo importante com relação à capacidade genética de promover 

maior ou menor inflamação é o gene IL-1beta. Este codifica a produção de 

IL-1(beta) de maneira polimórfica, isso é, podendo em um grupo de 

pacientes levar a grande produção de IL-1(beta) e em um outro uma baixa 

produção66,117. Tal citoquina tem sua liberação condicionada à infecção pelo 

Hp, é profundamente pró-inflamatória e é o mais potente inibidor da 

secreção clorídrico péptica que conhecemos, sendo cerca de 100 vezes mais 

potente que o omeprazol e 6000 vezes mais potente que a cimetidina117,152. 

Outros genes também têm sido investigados como o TNF-A relacionado com 

os níveis de TNF(alfa), que produz efeitos semelhantes à IL-1(beta)117. 

Especula-se que a infecção pelo Hp leve a uma vigorosa resposta 

inflamatória com produção de IL-1(beta)/TNF(alfa), o que pode ser benéfico 

inicialmente. O potente efeito anti-secretor pode levar, contudo, à extensão 

da infecção, produzindo maior lesão mucosa da região do corpo gástrico, 

área geralmente mais protegida devido à grande produção de ácido 

clorídrico, o que se reflete posteriormente em atrofia da mucosa117. Esta 

resposta individual é geneticamente determinada, e é de suma importância 

no caso de infecção pelo Hp, porque, embora cepas mais agressivas levem à 
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maior lesão e inflamação, elas não explicam totalmente as diferentes evoluções 

clínicas. Sabemos, por exemplo, que bactérias cagA+ estão relacionadas com o 

desenvolvimento de úlcera duodenal, úlcera e adenocarcinoma gástricos. O 

que leva a uma ou outra evolução depende, em grande parte, da capacidade 

secretória do estômago infectado, fato determinado pelo número e dimensão 

das células parietais. Nos pacientes Hp+ pode haver, no início da infecção, 

aumento da secreção ácida basal e estimulada. Todavia, após erradicação da 

bactéria não existe alteração da secreção ácida máxima estimulada, a qual 

reflete basicamente a capacidade de produção clorídrica de cada indivíduo100. 

Nos pacientes infectados pelo Hp, que apresentam grande número de células 

parietais, o microorganismo não consegue migrar proximalmente, havendo 

tendência à hipercloridria mantida e risco de úlcera duodenal. Naqueles em 

que a mucosa oxíntica é menor, principalmente nos possuidores de genes 

IL-1B com grande capacidade de produção de IL-1(beta), existe menor 

produção ácida facilitando a migração do microorganismo proximalmente, 

levando à atrofia, produzindo terreno propício para o desenvolvimento de 

úlcera e adenocarcinoma gástricos. Em nossa amostra a realização de testes 

de avaliação da capacidade secretória gástrica e do predomínio da resposta 

imune poderia esclarecer este tópico. 

 

Outro fator a ser considerado é a sabida piora do padrão de 

gastrite associado ao uso de inibidores da bomba protônica, visto que esses 

fármacos elevam o pH intragástrico, propiciando a migração proximal do 
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microorganismo, com conseqüente incremento inflamatório em nível de 

corpo e fundo gástricos153,154. 

Existem indicações de que a simples infecção pelo Hp não seria em 

si mesmo fator benéfico para DRGE, mas sim o local da infecção, ou seja, nos 

indivíduos com infecção restrita ao antro, há hipercloridria144 e, quando os 

mecanismos anti-refluxo se acham defeituosos, haverá certa facilitação para o 

surgimento de DRGE, observação reforçada pela freqüente associação da 

DRGE com úlcera duodenal155,156. Uma vez erradicada a bactéria, o paciente 

poderá melhorar da DRGE já que a secreção cloridro-péptica tenderá a 

diminuir144. O oposto é observado em pacientes com gastrite de corpo e 

fundo, em que a erradicação da bactéria poderia levar à retomada da capacidade 

secretora desta região e conseqüente piora ou aparecimento de DRGE103,157. 

Esta teoria se contrapõe às observações de Labenz et al.102, que estudou 

ulcerosos duodenais, o protótipo de pacientes hipersecretores e com gastrite 

antral. A erradicação do Hp em pacientes ulcerosos duodenais está indicada, 

pois sua ausência diminui a recidiva ulcerosa e a necessidade de terapia de 

manutenção com IBP144. Não havendo mais necessidade do uso destes 

fármacos, indivíduos já com fatores predisponentes para DRGE passam a 

apresentar sintomas e sinais desta enfermidade156. 

 

Antes da melhora das condições de saneamento básico observadas 

nos países desenvolvidos, a epidemiologia do Hp era muito parecida com a 

que encontramos agora em países em desenvolvimento, ou seja, grande parte 
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da população infectada, idade precoce de aquisição do microorganismo e 

tendência, portanto, à progressão para pangastrite e atrofia. Com a melhoria 

das condições de saneamento houve diminuição progressiva da infecção pelo 

Hp, fazendo com que houvesse, também, aquisição mais tardia do germe, 

levando a menos atrofia e relativo aumento da capacidade secretora dessa 

população, favorecendo a DRGE nos indivíduos predispostos101. Nos países 

em desenvolvimento, a infecção precoce faz com as crianças tenham uma 

tendência a serem hipersecretoras, aumentando a barreira ácida, protegendo-os 

de outras infecções bacterianas e, de certo modo, favorecendo a verdadeira 

seleção natural para manutenção do Hp nessas populações23,158. Esta infecção 

precoce pode cronicamente evoluir para atrofia da mucosa gástrica e pos-

terior adenocarcinoma. Com a melhoria das condições sanitárias esta seleção 

seria progressivamente perdida23,158. Um marcador da presença de antrite e a 

gastrina. 

Este peptídeo se apresenta na circulação sangüínea na maioria das 

vezes como heptadecapeptídeo (G17). É produzido no antro pelas células G 

que se encontram em íntimo contato com a luz gástrica, sendo a produção de 

G17 estimulada pelo aumento do pH e presença de aminoácidos aromáticos 

antrais, pela acetilcolina, fator liberador de gastrina e cálcio. É inibida pela 

somatostatina159-161. A gastrina é importante estimulador da secreção cloridro 

péptica, direta e indiretamente160,161. Seus níveis tendem a estar elevados em 

indivíduos infectados pelo Hp, já que a bactéria leva a menor produção de 

somatostatina antral, inibindo as células G de maneira menos eficaz162, 



 

______________________________________________________________________6  Discussão 

__________________________________________________________________ 46

podendo, então, estar relacionada com a fisiopatologia da DRGE por influir 

sobre o material refluído para o esôfago. Estudos anteriores têm mencionado 

também um provável efeito motor, influenciando o esfíncter inferior do esôfago, 

através do aumento de sua pressão basal, geralmente quando de níveis 

suprafisiológicos163,164. Em doses fisiológicas a gastrina pode facilitar a ação 

da acetilcolina sobre o esfíncter165 ou mesmo diminuir a pressão esfincteriana, 

aparentemente sem afetar a freqüência dos relaxamentos transitórios166,167. A 

gastrina pode também ter influência direta sobre a própria bactéria, pelo 

menos in vitro, funcionando como um verdadeiro fator de crescimento, 

criando um mecanismo de retro alimentação positivo168. O microorganismo 

pode ainda aumentar a expressão de gastrina por ação direta sobre as células 

G169, lembrando que sua erradicação reverte estes efeitos151,170. 

Nosso estudo mostra haver tendência dos grupos Hp+ apresen-

tarem níveis maiores de gastrinemia quando comparados com o grupo Hp-, 

embora não haja diferença estatisticamente significante (Tabela 7). Os 

indivíduos estudados apresentavam esofagite erosiva e, nesta situação, a 

existência de lesão mucosa está condicionada à presença de refluxo gastro-

esofágico em quantidade e tempo adequados144. Para que haja secreção 

cloridro-péptica é necessário estímulo adequado das células parietais, o que é 

dado, entre outros, pela gastrina143,144. Mesmo os pacientes Hp- necessitariam, 

portanto, de gastrinemia adequada para estímulo suficiente das células parietais. 

Notamos, ainda, presença de antrite também em indivíduos Hp-, o que pode 

elevar a gastrinemia nestes pacientes. É importante também considerar que 
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não se observou qualquer diferença de gastrinemia entre os grupos CagA+ e 

CagA-, podendo a gastrina representar somente um marcador da infecção 

pelo Hp, independente da presença de cepas mais ou menos agressivas. 

Quando, em nosso estudo, a variável considerada foi a cicatrização 

esofágica, observamos que os pacientes com média de gastrina mais elevada, 

embora ainda dentro dos limites considerados normais, responderam signifi-

cativamente melhor ao pantoprazol. É possível que níveis aumentados de 

gastrina estimulem mais células oxínticas, ativando assim um maior número 

de bomba de prótons, permitindo maior eficácia do medicamento utilizado, 

já que este grupo de fármacos se caracteriza por bloquear somente as bombas 

de prótons em atividade119. 

Após o tratamento com pantoprazol a cicatrização da mucosa 

esofágica foi encontrada em 44,4% dos indivíduos Hp-, em 73,7% do grupo 

cagA+ e 70,0% do grupo cagA-. Tais valores são inferiores àqueles esperados. 

Holtmann et al.120, em estudo multicêntrico na Alemanha, obtiveram, em 

quatro semanas de tratamento com pantoprazol 40 mg ao dia, 86,6% de 

cicatrização no grupo com Hp e 76,3% no grupo sem Hp, em pacientes com 

esofagites graus II e III de Savary-Miller. Em outro estudo multicêntrico, 

Labenz et al171. obtiveram 75% de cicatrização com uso de pantoprazol 40 mg 

ao dia, por quatro semanas, em pacientes, na sua maioria, com esofagites 

erosivas leves e sem Hp. Ainda assim, resultados semelhantes aos nossos 

foram também encontrados, como os de Madan et al.172 que trataram indiví-

duos Hp negativos com esofagites erosivas leves e moderadas com panto-
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prazol 80 mg dia, obtendo 54,5% de cicatrização em oito semanas. Korner et 

al.173 obtiveram 65,3% de cicatrização com pantoprazol 40 mg ao dia, por 

quatro semanas, em indivíduos Hp- e Hp+. Em nosso meio, Meneghelli et 

al.174 encontraram, após quatro semanas de tratamento com pantoprazol 40 

mg ao dia, em esofagites graus II e III de Savary-Miller, 76% de cicatrização 

em indivíduos Hp+ e 45% de cicatrização nos Hp-. Na presente investigação o 

critério adotado, quanto à cicatrização esofágica, foi considerar normal os 

pacientes com esôfago distal de aspecto totalmente normal ou com edema. 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos 

Hp+. Foi, entretanto, significante (p=0,05) a resposta dos grupos Hp+, quando 

comparados com o grupo sem Hp-. 

O Hp tem como característica a presença de urease que desdobra a 

uréia, aumentando assim o pH ao redor da bactéria, permitindo sua sobrevi-

vência em um meio inóspito, como a luz gástrica. O pH é uma escala 

logarítmica, produzindo com mínimas variações de [H+], alterações signifi-

cativas em seus valores, fazendo inclusive com que seja observado menor 

quantidade de escape ácido noturno em indivíduos Hp+121,122,144 e facilitando 

a ação dos IBP. 

O Hp pode agir diretamente sobre a bomba de prótons, através de 

um ácido graxo bacteriano ácido cis 9,10-metilenooctadecanóico (MOA), 

bloqueando sua atividade, aumentando a eficácia dos IBP175,176. A infecção 

crônica por esse patógeno pode produzir: a) diminuição de receptores mus-

carínicos do tipo M3, que mediam a secreção clorídrico péptica, deixando 
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assim de estimular células G, ECL e parietais124; b) perda de bicarbonato pela 

mucosa inflamada125 e eventual refluxo duodenal (alcalino)126, podendo 

elevar o pH intragástrico; c) maior produção de óxido nítrico pela mucosa 

gástrica cronicamente inflamada, que age diretamente sobre a secreção 

péptica, inibindo-a94,127,177; d) o hospedeiro pode ainda produzir anticorpos 

antibomba de prótons, que inibem seu funcionamento, facilitando a resposta 

aos IBP178. 

A ausência do Hp faz com estes efeitos facilitadores não existam, 

produzindo resposta terapêutica inferior à dos pacientes infectados, quando 

de mesma dose de IBP. 

Considerando-se os fatores bacterianos, é plausível acreditar que 

quanto mais virulento o microorganismo, melhor será a ação dos IBP. Entre-

tanto, notamos não haver diferença quanto à cicatrização encontrada quando 

comparamos cepas mais agressivas (cagA+) com menos agressivas (cagA-). 

Pode existir, portanto, outro fator intrínseco do Hp, independente do gene 

cagA, ou alguma característica específica do hospedeiro ou de sua resposta 

inflamatória diante da infecção por esse patógeno que facilite a resposta aos 

IBP. 

Em um país como o Brasil, onde a prevalência da infecção pelo Hp 

e da DRGE é bastante alta, levando-se em consideração o caráter crônico da 

DRGE, havendo muitas vezes necessidade de terapia contínua com IBP, a 

infecção por esse patógeno pode fazer com que os gastos com o tratamento 

da DRGE sejam diminuídos. A erradicação indiscriminada do Hp deve ser 
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avaliada com atenção nos países em desenvolvimento, podendo elevar os 

gastos do tratamento da DRGE, além de induzir cada vez mais o apareci-

mento de cepas resistentes de Hp e, principalmente, de outras bactérias, visto 

que o esquema antibiótico utilizado é o mesmo de infecções respiratórias, 

abdominais, ginecológicas e até meningites. 

Um fator a se considerar, entretanto, é a ligação do Hp com o 

carcinoma gástrico. O uso crônico de IBP em indivíduos infectados pode 

levar a uma incidência maior de gastrite atrófica e talvez de adenocarci-

noma153,154,179,180. Necessitamos, talvez, de mais e maiores estudos para que 

este risco seja avaliado em nosso meio. 
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Podemos concluir que, em pacientes com esofagite erosiva leve, 

tratados com pantoprazol por seis semanas: 

1) A infecção pelo Hp, independentemente do gene cagA, facilita a 

cicatrização de esofagites erosivas leves tratadas com pantoprazol; 

2) Indivíduos com normalização da mucosa esofágica após o tratamento 

com pantoprazol, tendem a apresentar gastrinemia mais elevada; 

3) A presença de gastrite de antro e corpo antes do tratamento, não 

modifica a resposta endoscópica. 
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Pacientes participantes do estudo 
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1 I I inativa normal negativo   60 M 

2 I NL atrofia/metaplasia gastrite positivo negativo 69.3 58 F 

3 II I gastrite gastrite positivo positivo 101.6 54 M 

4 I NL gastrite gastrite positivo positivo 65.3 55 F 

5 II NL gastrite normal positivo positivo 92.5 50 F 

6 I NL normal normal negativo  105.0 56 F 

7 II I inativa normal negativo  28.2 26 M 

8 II NL gastrite gastrite positivo positivo  44 F 

DO 9 II  gastrite gastrite negativo 78.9 55 M 

DO 10 II I normal normal negativo  52 M 

11 II I gastrite gastrite positivo positivo 33.2 40 M 

12 II II normal normal negativo  26.9 42 M 

13 I I gastrite gastrite positivo negativo 25.4 43 F 

14 I NL normal normal negativo  42.2 50 F 

15 I I gastrite gastrite positivo positivo 24.6 35 M 

16 II I inativa normal negativo   63 F 

17 II NL gastrite gastrite positivo negativo 83.5 64 F 

18 I I normal normal negativo  53.6 26 M 

19 II  gastrite gastrite positivo negativo 91.4 21 M 

20 I NL gastrite normal positivo negativo 50.4 42 F 

21 II NL normal normal negativo  65.3 54 M 

22 II NL gastrite gastrite positivo positivo 85.8 30 F 

23 II II inativa normal negativo  68.4 33 M 

24 II I inativa normal negativo  26.7 55 F 

25 II NL normal normal positivo negativo 52.0 30 M 

26 II NL gastrite gastrite positivo negativo 77.8 60 M 

27 I I   negativo  64.2 49 M 

continua 
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Pacientes participantes do estudo (continuação) 
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28 II II gastrite gastrite positivo positivo 56.0 52 F 

29 I NL gastrite gastrite positivo positivo 80.2 24 F 

30 I II inativa inativa negativo   52 M 

31 II NL gastrite gastrite positivo positivo 85.7 45 F 

32 II I gastrite gastrite positivo negativo 46.9 51 M 

33 I I gastrite gastrite positivo negativo 79.6 29 M 

34 I NL inativa inativa negativo  121.9 60 M 

35 I II inativa normal negativo  72.5 33 F 

36 I NL gastrite gastrite positivo positivo 38.6 50 F 

37 I NL gastrite gastrite positivo negativo 34.8 66 F 

38 II NL Gastrite com atrofia focal gastrite positivo negativo 40.5 45 F 

39 II NL normal normal negativo  43.2 41 F 

40 II II normal normal positivo positivo 32.9 51 M 

41 II NL   positivo positivo 55.5 29 F 

DO 42 II    negativo 51.8 33 M 

43 II NL inativa inativa negativo  61.0 48 F 

44 II II gastrite gastrite positivo negativo 58.6 40 F 

45 II I normal normal negativo  58.6 51 M 

46 II NL inativa inativa negativo  38.3 49 F 

47 I NL normal normal negativo  38.2 59 M 

48 II NL gastrite normal positivo negativo 38.1 50 F 

49 I NL NL NL negativo  42.5 49 M 

DO 50 II  gastrite gastrite negativo  50 M 

51 II NL NL NL negativo  44.0 51 F 

52 II NL inativa normal negativo  38.9 52 F 

53 II NL inativa normal negativo  58.0 53 F 

54 II II gastrite NL positivo  39.6 54 M 

55 II II inativa inativa negativo  42.5 55 M 
continua 
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Pacientes participantes do estudo (conclusão) 
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56 II I normal normal negativo  44.1 69 M 

57 II NL gastrite gastrite positivo negativo 96.3 57 F 

58 II II gastrite gastrite positivo negativo 57.2 58 F 

59 I NL inativa NL negativo  65.4 59 F 

60 II NL gastrite NL positivo positivo 55.5 60 M 

61 II I NL NL negativo  41.6 61 F 

62 I NL NL NL positivo negativo 38.0 62 F 

63 II II inativa inativa negativo  75.4 63 M 

64 II I gastrite gastrite positivo negativo 62.9 64 F 

65 II NL gastrite NL positivo positivo 60.7 65 M 

66 II NL gastrite gastrite positivo positivo 46.3 66 F 

67 II NL gastrite gastrite positivo positivo 71.3 51 F 

68 II I inativa recente inativa negativo  45.0 50 F 

DO 69 I   gastrite   66.7 23 F 

70 I NL gastrite gastrite positivo negativo 67.9 68 M 

71 I NL gastrite gastrite positivo negativo  46 M 

72 II I inativa inativa negativo  29.7 23 M 

DO 73 II      109.0 73 F 

74 II NL gastrite NL positivo positivo 69.8 74 F 

75 II NL inativo inativa negativo  72.6 75 F 

76 I I inativo NL negativo  71.3 41 M 

77 I NL gastrite gastrite positivo negativo 92.2 32 M 

78 I I NL NL negativo  69.1 67 F 

79 I NL NL gastrite positivo positivo 64.4 67 M 

80 I NL NL NL negativo   56 M 

81 II NL   positivo negativo 75.7 40 M 

82 II NL gastrite gastrite positivo  62.8 55 F 

83 II NL inativa recente NL negativo  62.6 58 F 
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