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Resumo 
 



 

Marques SB. Prevalência de infecção pelo Helicobacter pylori associada às 

afecções diagnosticadas por endoscopia digestiva alta: análise retrospectiva 

de 1478 casos [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2009. 65p. 

 
INTRODUÇÃO: A prevalência da úlcera péptica e outras afecções 
esofagogastroduodenais associadas à infecção pelo H. pylori foram 
alteradas em decorrência da erradicação desta infecção e uso de inibidores 
de secreção gástrica ácida. OBJETIVO: Determinar a prevalência da 
infecção pelo Helicobacter pylori associada às afecções diagnosticadas pela 
endoscopia digestiva alta e analisar fatores de risco. MÉTODOS: Foram 
analisados dados de 1478 pacientes, e as informações dos achados 
endoscópicos foram correlacionadas com resultado de teste de urease, faixa 
etária e gênero. Os pacientes com exame endoscópico normal foram 
considerados como grupo controle para análise estatística dos fatores de 
risco, perfazendo um total de 272 indivíduos. RESULTADOS: A prevalência 
da infecção por H. pylori foi de 53% (n=786), e maior na faixa etária entre 31 
e 40 anos. Os achados endoscópicos mais frequentes foram gastrites 
(n=810; 54,8%), úlceras pépticas duodenais e gástricas (n=494; 33,4%), 
duodenites (n=287; 19,4%) e esofagites (n=217; 14,7%). Apenas a gastrite 
nodular e úlcera péptica foram associadas com infecção por H. pylori 
(p<0,05). Gastrite erosiva no antro (n=644, 78,5%) predominou em relação à 
pangastrite (n=166; 20,2%) e aquelas no corpo (n=19; 2,3%). Entre os casos 
de úlcera péptica, 103 (7%) foram gástricas, 343 (23,2%) foram duodenais e 
48 (3,2%) foram gástrica e duodenal. A esofagite geralmente foi leve (grau 
A; 63,1%), 23,5% foram moderada (grau B) e 13,3% foram intensa (graus C 
e D). Infecção por H. pylori aumentou o risco de úlceras gástrica e duodenal 
em 1,9 e 1,6 vezes, respectivamente. Gênero masculino e maior idade foram 
riscos de todas as outras afecções. CONCLUSÃO: Infecção pelo H. pylori 
associada com maior idade e gênero masculino foram determinantes 
importantes para evolução de afecções gastrintestinais. 
 

Descritores: 1. Endoscopia gastrointestinal 2. Helicobacter pylori/ 
epidemiologia  3. Gastroenteropatias 4. Gastrite 5. Úlcera péptica 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 



 

Marques SB. Prevalence of H. pylori infection associated with clinical 

disorders diagnosed by upper gastrointestinal endoscopies, retrospective 

analysis of 1478 cases [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2009. 65p. 

 

Introduction: Peptic ulcer prevalence and other esophageal and gastro-

duodenal disorders associated with H. pylori infection changed as a 

consequence of its eradication and the use of gastric acid secretor inhibitors. 

Purpose: To establish H. pylori infection prevalence associated with clinical 

disorders diagnosed by upper gastrointestinal endoscopy, and determine the 

risk factors. Methods: Data from 1478 patients were analyzed, and the 

endoscopic findings were correlated with the urease test results, age and 

gender. Patients with normal endoscopy were considered control group for 

statistical analysis of the risk factors, comprising a total of 272 individuals. 

Results: The overall prevalence of H. pylori infection was 53% (n=786), 

being higher between 31 and 40 years old. The most frequent endoscopic 

findings were gastritis (n=810, 54.8%), peptic ulcer (n=494, 33.4%), 

duodenitis (n=287, 19.4%) and esophagitis (n=217, 14.7%). Only nodular 

gastritis and peptic ulcer were associated with H. pylori infection (p<0.05). 

Erosive gastritis (70%) in the antrum (n=644; 78.5%) predominated in 

relation to pangastritis (n=166, 20.2%) and the ones in the corpus (n=19, 

2.3%). Among peptic ulcer cases, 103 (7%) were gastric, 343 (23.2%) were 

duodenal and 48 (3.2%) were gastric and duodenal. Esophagitis usually was 

mild (grade A in 63.1%), 23.5% were moderate (grade B) and 13.3% were 

intense (grades C and D). H. pylori infection increased the risk of gastric and 

duodenal ulcers by 1.9 and 1.6-fold, respectively. Male gender and being 

older were risks of all the other conditions. Conclusion: H. pylori infection 

associated with older age and male gender were important determinants to 

gastrointestinal diseases outcome. 

 

Descriptors: 1. Endoscopy, gastrointestinal 2. Helicobacter pylori / 
epidemiology 3. Gastroenteropathies 4. gastritis 5. peptic ulcer 
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O Helicobacter pylori (H. pylori) coloniza o epitélio gástrico, 

permanecendo coberto pela camada de muco, invade a lâmina própria, 

sendo capturado pelos macrófagos, contribuindo para a indução e 

desenvolvimento de gastrite crônica1.    

A infecção, geralmente ocorre na infância, provavelmente seja 

adquirida dos pais, mais provavelmente da mãe. Estudos genéticos de 

cepas mostraram que a cepa do filho era igual a da mãe2,3. Acompanha o 

indivíduo por toda a sua vida pelo fato do estômago ser seu único nicho, 

podendo ser completamente assintomático apesar da inflamação que 

provoca na mucosa gástrica4. 

A soroprevlência da infecção pelo H pylori varia na população normal 

em diferentes países, dependendo do estato socioeconômico e condições 

sanitárias, sendo maior nos países em desenvolvimento5,6,7 que nos 

desenvolvidos8,9. Entretanto, estudos epidemiológicos na África mostraram 

que a infecção pelo H. pylori nem sempre se correlacionou com o risco de 

desenvolvimento de úlcera péptica e câncer gástrico, denominado de 

enigma “Africano” 10. 

A soroprevalência da infecção pelo H. pylori na população adulta da 

Índia, Bangladeche, Paquistão, e Tailândia variou de 55% a 92%. No 

entanto, nos adultos Chineses e Japoneses foi de 44% e 55%, 
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respectivamente. As taxas de incidência anual de câncer gástrico na Índia, 

Bangladeche, e Tailândia foram 10,6; 1,3; e 2,7 por 100.000 habitantes, 

respectivamente. Contudo, na China e no Japão as taxas de incidência 

anual do câncer gástrico foram de 32-59 e 80-115 por 100000 habitantes, 

respectivamente. Estes dados contrastantes representam o enigma 

“Asiático” 9. 

No Brasil, a soroprevalência de H. pylori na população normal é alta, 

entre 65% no sul e sudeste11,12 e 92% no nordeste13; entretanto, segundo 

dados do INCA (http://www.inca.gov.br/) para 2008 e 2009, a estimativa para 

taxa de incidência de câncer gástrico é de 15 por 100.000 habitantes para 

homem e 8 por 100.000 habitantes para mulher, inferiores às do Japão e 

China que têm menor prevalência de H. pylori.  

Estudo em Hong Kong revelou que 0,5% evoluíram para o câncer 

gástrico e aproximadamente 15% para a úlcera péptica14. Outros autores 

mostraram que 10% dos indivíduos infectados tiveram evolução para úlcera 

péptica.15 No nosso meio, onde a prevalência da infecção é alta, não se 

sabe a porcentagem de indivíduos que evoluíram para a úlcera péptica. 

Embora a prevalência de úlcera péptica seja mais alta no gênero 

masculino que no feminino16,17; na casuística de estudo realizado no nosso 

Serviço em 150 pacientes com úlcera péptica18, a prevalência foi maior no 

gênero feminino em relação ao masculino na proporção de 1,6 para 1.  

http://www.inca.gov.br/
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Esse fato e o desconhecimento sobre a prevalência da úlcera péptica 

associada à infecção pelo H. pylori despertaram nosso interesse para a 

realização deste estudo. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

Determinar a prevalência da infecção pelo Helicobacter pylori 

associada às afecções diagnosticadas pela endoscopia digestiva alta e 

analisar fatores de risco. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Revisão da Literatura 
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A presença de bactérias no estômago humano foi descrita há mais de 

um século, porém, acreditava-se tratar de contaminação alimentar e não de 

colonização da mucosa gástrica19. Em 1983 os pesquisadores australianos 

Barry Marshall e Robin Warren descreveram a presença de bacilos curvos 

no epitélio gástrico de biópsia obtida por endoscopia digestiva alta20. Após 

auto-ingestão experimental da bactéria por Marshall21 e Morris22 foi 

demonstrada que a bactéria colonizava e causava inflamação da mucosa 

gástrica em humanos, que foi resolvida após erradicação da infecção com 

doxiciclina e subsalicitado de bismuto21.  

Esses bacilos se apresentavam em grande número na gastrite crônica 

ativa, aderidos às células epiteliais e protegidos pelo muco. Colônias 

bacterianas transparentes cresceram no ágar chocolate nas culturas de 

biópsias gástricas de antro por técnica para isolamento de Campylobacter. 

As bactérias eram bacilos gram negativos curvos ou espiralados que não se 

encaixavam em nenhuma espécie conhecida, morfológica ou 

bioquimicamente. Foi chamado de Campylobacter pyloridis23, mais tarde 

denominado Campylobacter pylori24. 

A comparação de seqüência de RNA 16S de Campylobacter pylori 

com cinco espécies representativas de Campylobacter mostrou diferenças 

entre Campylobacter pylori e outras espécies de Campylobacter suficiente 

para excluí-lo do gênero Campylobacter25. Em 1989, foi criado o gênero 

Helicobacter e a bactéria foi denominada Helicobacter pylori26.  Até então, 
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duas espécies haviam sido descritas: Helicobacter mustelae que coloniza o 

estômago do furão (Mustela putoris), e Helicobacter pylori que coloniza o 

estômago dos seres humanos. O estômago do furão se assemelha, 

anatômica e fisiologicamente, com o estômago dos seres humanos, 

apresentando gastrite e úlcera gástrica, sendo excelente modelo animal para 

se estudar Helicobacter26, 27. Ainda não está definida a ação patogênica de 

outras espécies de Helicobacter em humanos, como o Helicobacter 

heilmanii, bactéria do gênero encontrada no homem28. 

O H. pylori é um bacilo gram-negativo espiralado, flagelado. 

Habitualmente não é invasivo, permanecendo na superfície da mucosa 

gástrica e uma pequena proporção de células bacterianas adere ao epitélio 

da mucosa gástrica. Sua forma espiralada e seus flagelos o tornam móvel no 

ambiente mucoso e sua eficaz urease o protege contra o ácido, catalisando 

a hidrólise de uréia para produzir tampão de amônia29. 

A prevalência de infecção por H. pylori tem uma grande variação 

geográfica e está relacionada intimamente com o desenvolvimento 

socioeconômico da população30. Há outros fatores de risco para colonização, 

como idade, aglomeração de pessoas e más condições sanitárias30. Em 

países desenvolvidos, como nos EUA, a prevalência da infecção geralmente 

aumenta progressivamente com a idade, com prevalência inferior a 20% em 

indivíduos menores que 25 anos, com aumento em cerca de 1% ao ano, 

atingindo 50% a 60% ao redor dos 70 anos de idade30,31. Nesses países 

notaram-se maiores frequências da infecção em adultos negros que em 

brancos (70% e 34%, respectivamente)32. Contudo, em países em 
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desenvolvimento, como no Brasil, a prevalência da infecção atinge 60% a 

90% da população11. Nestes países a infecção incide em aproximadamente 

10% das crianças por ano entre as idades de 2 a 8 anos, atingindo 60% a 

90% aos 20 anos de idade, mantendo-se constante pelo resto da vida33. 

Dentro de uma mesma área geográfica, a prevalência da bactéria é 

inversamente proporcional às condições socioeconômicas, particularmente 

em relação às condições sanitárias34. Em estudo realizado com crianças no 

nordeste do Brasil, a prevalência da infecção em crianças até 14 anos de 

idade foi de 56%, com aumento progressivo na taxa de infecção, atingindo 

35% das crianças menores que 2 anos e 75% das crianças entre 12 e 14 

anos35. Estudo comparando prevalências da infecção no período entre 1993 

e 2002 na cidade de São Paulo mostrou redução na prevalência da infecção 

de 60% para 30%36. Em adultos, a soroprevalência em doadores de sangue 

na cidade de São Paulo foi de 65%11. 

A soropositividade da infecção por H. pylori é semelhante em ambos 

os sexos32, e a prevalência se mantém constante no decorrer dos anos, 

sendo infreqüente a erradicação espontânea da bactéria33. 

 A colonização do tecido gástrico pelo H. pylori é quase sempre 

acompanhada por uma resposta inflamatória na mucosa adjacente e é a 

principal causa de gastrite crônica ativa37. A fase aguda da infecção quase 

não é detectada na prática clínica e nessa fase há uma resposta inflamatória 

com denso infiltrado de neutrófilos e um exsudato aderente à superfície 

epitelial, de curta duração, associado à hipocloridria38. A fase aguda é 

seguida por uma gastrite crônica, de leve a grave intensidade, com maior 
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densidade de células inflamatórias no antro e persiste por anos38. Embora a 

colonização gástrica com H. pylori sempre induz gastrite histológica, apenas 

uma minoria dos pacientes infectados apresenta sintomatologia. Alguns 

pacientes com gastrite crônica evoluem com atrofia da mucosa gástrica, 

especialmente em corpo e são mais propensos a desenvolver câncer 

gástrico39,40,41,42. Aqueles pacientes que mantêm a forma não atrófica da 

gastrite crônica e com predomínio antral apresentam maior risco para 

desenvolver úlcera duodenal43. Os diferentes padrões de gastrites 

associadas ao H. pylori podem ser determinados por fatores de virulência da 

bactéria, em associação com fatores do hospedeiro e ambientais44,45. 

O H. pylori tem importância etiológica nas gastrites, na doença 

ulcerosa péptica e no câncer gástrico39,46, 47. 

Estudos iniciais mostraram alta prevalência da infecção em pacientes 

com úlcera duodenal (80-95%), mas não específica, sendo observada em 

pacientes com úlcera gástrica (65-95%), dispepsia (20-60%), câncer gástrico 

(70-90%) e em assintomáticos (20-45%)48. 

Estudos evidenciaram que a infecção por H. pylori desempenha 

importante papel na gênese da úlcera péptica49. Estima-se que o risco de 

desenvolvimento de úlcera péptica ao longo da vida em pacientes com H. 

pylori seja em torno de 10% a 20%39,40 e a incidência de úlcera péptica é 

seis a dez vezes maiores em pacientes infectados com H. pylori em relação 

aos não infectados50,51. A erradicação da infecção diminui significativamente 

o risco de recidiva de úlcera em aproximadamente 54%52 e estabeleceu-se 

essa medida como parte do tratamento49,53.  
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Estudo realizado em 1992 na Finlândia com 246 pacientes com 

gastrite não atrófica por H. pylori, mas sem úlcera à endoscopia, 12% 

desenvolveram úlcera péptica diagnosticada por endoscopia no período de 

10 anos de seguimento54. Para homens de meia idade com gastrite crônica 

não atrófica associada ao H. pylori estima-se que o risco de úlcera péptica 

sintomática durante a vida seja em torno de 20% a 30%5. Metaplasia 

gástrica no bulbo duodenal e gastrite ativa antral por H. pylori indica alto 

risco para úlcera duodenal54, apresentando grande densidade da bactéria no 

antro associado a lesões degenerativas e regenerativas na superfície do 

epitélio, particularmente no antro55. Nesses pacientes, constata-se alto 

débito de secreção gástrica 56. 

A gastrite presente em pacientes com úlcera gástrica tende a ser 

diferente daqueles com úlcera duodenal, apresentando topografia mais 

difusa, acometendo também corpo e fundo, associados ou não a atrofia e 

metaplasia intestinal57,58,55,59. Adicionalmente, há maior hipocloridria, com 

conseqüente alteração no grau e local de colonização pelo H. pylori em 

relação aos pacientes com úlcera duodenal, com menor densidade de 

bactéria no antro em relação ao corpo, especialmente nos casos com maior 

grau de atrofia da mucosa gástrica55,59. 

Embora o conceito etiológico da úlcera péptica tenha mudado em 

poucos anos, de psicológico para infeccioso, corroborado pela recidiva da 

úlcera nos casos de não erradicação do H. pylori60, a correlação entre 

fatores psicossociais e úlcera não foi ainda invalidada pela descoberta do H. 

pylori. Fatores psicossociais parecem ser importantes nas úlceras 
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complicadas ou idiopáticas, mas é provável que também colaborem no 

desenvolvimento de doença associada ao H. pylori61.  

Mais recentemente observa-se tendência a diminuição da prevalência 

da úlcera péptica que estaria associada à redução da prevalência de 

infecção por H. pylori14,62, observando-se, assim, aumento na incidência de 

úlcera péptica idiopática63.  

Em pacientes com gastrite, o gênero masculino foi considerado fator 

de risco para o desenvolvimento de úlcera péptica64. Estudo epidemiológico 

realizado na China de 1997 a 2002 mostrou prevalência da úlcera péptica 

significantemente maior nos homens em relação às mulheres numa 

proporção de 3,59 para 164. A faixa etária mais freqüente foi de 20 a 50 

anos. O aumento da úlcera péptica observada nas mulheres na China foi 

associado com maior participação destas na vida social.  

O gênero feminino representado por ratas com gastrite mostrou maior 

cicatrização de úlcera induzida experimentalmente que os ratos com gastrite. 

As fêmeas com gastrite apresentaram menor apoptose e maior proliferação 

celular que os ratos. A produção de PGE2 e de muco também foi maior na 

mucosa das ratas, facilitando a cicatrização da úlcera induzida65.     

Embora a prevalência de úlcera péptica seja mais alta no gênero 

masculino16,17; na casuística de estudo realizado no Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo em 150 pacientes com úlcera péptica, a 

prevalência foi maior no gênero feminino em relação ao masculino na 

proporção de 1,6 para 118.  
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Estudos transversais não mostravam associação entre infecção por H. 

pylori e doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, havia freqüências e 

gravidades semelhantes da doença do refluxo gastroesofágico em pacientes 

com ou sem infecção por H. pylori66. 

 Uma possível associação entre a infecção por H. pylori e doença do 

refluxo gastroesofágico foi sugerida em alguns estudos, porém contestada 

em outros e essa associação ainda permanece não definida. Uma meta-

análise de 14 estudos caso-controle e 10 estudos clínicos demonstraram 

que a ausência de H. pylori estava associada a maior risco de doença de 

refluxo gastroesofágico67. A associação entre refluxo gastroesofágico e 

erradicação da infecção por H. pylori também foi observada em estudos 

clínicos67.  

Em relação ao câncer gástrico e infecção por H. pylori, várias 

evidências apontaram para possível papel da bactéria na patogênese do 

adenocarcinoma gástrico e em 1994 a bactéria foi classificada como 

carcinógeno do tipo 1 para câncer gástrico pela International Agency for 

Research on Cancer68. Indivíduos com gastrite crônica atrófica são mais 

propensos a desenvolver câncer gástrico39,40,41,42. Estima-se que o risco de 

desenvolvimento de câncer gástrico em paciente infectado por H. pylori seja 

em torno de 1% a 2%39,40. Estudos retrospectivos tipo caso-controle 

sugerem que gastrite atrófica do antro e corpo é fator de risco independente 

para câncer gástrico e o risco aumenta exponencialmente com o aumento do 

grau de atrofia69. Entre pacientes com pangastrite atrófica intensa, o risco de 

câncer estimado atinge até 90 vezes em relação a pacientes sem alterações 
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gástricas69. Há dois tipos principais de câncer gástrico associado ao H. 

pylori, o adenocarcinoma e linfoma MALT gástricos. A maioria dos pacientes 

com linfoma MALT gástrico tem infecção por H. pylori, porém menos que 1% 

dos pacientes infectados desenvolvem a afecção70. 

O diagnóstico da infecção por H. pylori pode ser feito através de 

testes não invasivos e invasivos71,72. 

Dos métodos invasivos, o teste de urease do fragmento de biópsia é o 

mais simples, com boa acurácia, barato e com valores de sensibilidade e 

especificidade semelhantes em comparação com histologia, cultura e PCR, 

exceto pela cultura que é 100 % específico71. A sensibilidade é afetada pelo 

número de bactérias presentes no fragmento de biópsia. Estima-se que 104 

organismos são necessários para resultado positivo. As hemorragias 

digestivas, hipocloridrias, uso prévio de antibióticos e de inibidores de 

secreção gástrica ácida são fatores que reduzem a sensibilidade para 

detecção da bactéria pelo método73. 

O teste de urease realizado com apenas um fragmento de mucosa 

antral em pacientes sem qualquer tratamento medicamentoso, apresenta 

sensibilidade de 90% a 95% e especificidade de 98%74. Estudos 

comparando a sensibilidade desse método entre grupos de pacientes 

recebendo diferentes tipos de medicações inibidoras de secreção gástrica 

mostraram que um fragmento de biópsia antral apresenta sensibilidade de 

97% em pacientes sem tratamento, 76% em pacientes com uso de 

bloqueadores de receptores H2, e 41% em pacientes em uso de inibidores 

de bomba de prótons75. 
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Estudos direcionados para avaliar a distribuição topográfica e 

densidade de H. pylori associado à gastrite demonstraram que fragmentos 

de biópsias da pequena curvatura do antro proximal e da grande curvatura 

de corpo distal apresentam maior densidade da bactéria76.  Outro estudo 

para identificação do melhor sítio de coleta de fragmento de biópsia para 

teste de urease demonstrou que na incisura angular há maior sensibilidade 

na detecção de H. pylori quando comparada com região pré-pilórica e de 

corpo77.  

O exame histológico das amostras de fragmentos de biópsia gástrica 

fornece outras informações além da comprovação de infecção, incluindo 

grau e padrão de inflamação, atrofia, metaplasia intestinal e displasia do 

epitélio gástrico. Esse exame apresenta sensibilidade e especificidade para 

diagnóstico da infecção por H. pylori em torno de 98% quando dois 

fragmentos de biópsia são avaliados74. Como no teste de urease, a 

sensibilidade para detecção da infecção por H. pylori reduz com o uso de 

drogas inibidoras da secreção gástrica, principalmente quando o sítio das 

biópsias são da região antral. A avaliação de um fragmento de biópsia antral 

apresentou sensibilidade de 91% em pacientes sem tratamento ou que 

recebiam bloqueadores H2, e de 75% nos pacientes recebendo tratamento 

com inibidores de bomba protônica75. No entanto, a histologia realizada no 

corpo gástrico apresentava sensibilidade semelhante nos grupos de 

pacientes sem tratamento ou em uso de antisecretores75. 

A cultura para H. pylori do fragmento de biópsia gástrica é 

dispendiosa, demorada, e recomendada, principalmente, nos casos em que 
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a sensibilidade aos antimicrobianos deve ser determinada78. A sensibilidade 

varia em torno de 90-95% e especificidade de 100%74. 

Dos principais métodos diagnósticos não invasivos, os sorológicos 

são os mais simples, envolvendo a determinação dos níveis séricos de IgG 

específica72. Apresenta sensibilidade de aproximadamente 95% e 

especificidade de 85% a 95% 74.  

Outro método relevante é o teste respiratório, em que o paciente 

ingere uma solução contendo uréia marcada com 13C ou 14C. Na presença 

de urease bacteriana a uréia é hidrolisada e o dióxido de carbono (com 13C 

ou 14C) liberado da uréia é detectado nas amostras expiratórias. Os testes 

respiratórios são altamente sensíveis (95%) e específicos (98%) para 

diagnóstico da infecção por H. pylori. Assim como nos métodos invasivos, as 

drogas antisecretoras devem ser suspensas pelo menos uma semana antes 

da realização do exame para evitar falso negativo79.  

Testes moleculares envolvendo técnicas de PCR (reação de 

polimerização em cadeia) podem ser utilizados para detecção de H. pylori. 

Apresentam alta sensibilidade e especificidade (95% e 100%), podendo ser 

realizados a partir de fragmentos de biópsias gástricas, saliva e fezes72. 

Diferentes marcadores têm sido utilizados na identificação da bactéria, tais 

como RNA ribossomal (rRNA )16S, e genes da urease A, B e C, fla-A, cagA, 

vacA e hsp72. A metodologia tem alto custo em relação aos outros métodos 

de urease e histologia, além de necessitar de condições laboratoriais 

específicas e risco de falso positivo por contaminação, devido sua alta 
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sensibilidade72,80. Outros métodos incluindo pesquisa de antígenos fecais 

foram introduzidos, porém, ainda de pouco uso na prática clínica72. 
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3.1  CASUÍSTICA 

 

3.1.1  Grupo de estudo 

Foi realizado estudo retrospectivo a partir de listas de trabalho de 

testes de urease para diagnóstico da infecção gástrica por H. pylori do 

Laboratório de Provas Funcionais do Aparelho Digestivo. Os achados 

endoscópicos dos pacientes foram pesquisados no arquivo eletrônico da 

intranet do sistema de banco de dados do Hospital das Clínicas de exames 

realizados no Serviço de Endoscopia Gastrintestinal do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no período entre 

novembro de 2004 e junho de 2005 (www.endoscopia.phcnet.usp.br).  

Foram incluídos no estudo os pacientes que realizaram exame 

endoscópico no período entre novembro de 2004 e junho de 2005. Foram 

excluídos exames repetidos de um mesmo paciente, considerando para 

análise o primeiro exame. Alterações da mucosa esofágica como edema e 

espessamento, mas sem erosões, não foram consideradas como esofagite, 

pois há questionamentos na literatura que não mostram correlação clínico-

endoscópica. 

http://www.endoscopia.phcnet.usp.br/
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Foram analisados dados de 1478 pacientes, e as informações dos 

achados endoscópicos foram correlacionadas com resultado de teste de 

urease, faixa etária e gênero.  

 

3.1.2  Grupo controle 

Os pacientes com exame endoscópico normal foram considerados 

como grupo controle para análise estatística dos fatores de risco, perfazendo 

um total de 272 indivíduos.  

 

3.1.3  Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da CAPPesq, sendo 

aprovado o projeto de pesquisa sob o número 132/06. Por se tratar de 

estudo retrospectivo, foi dispensado o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

3.2  AVALIAÇÃO ENDOSCÓPICA 

Os exames endoscópicos foram realizados no Serviço de Endoscopia 

Gastrintestinal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  
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Após jejum de pelo menos 8 horas, os pacientes receberam solução 

de dimeticona na dose de 40 gotas diluído em 10 ml de água, 10 minutos 

antes do exame endoscópico. Foi feita anestesia tópica da faringe com 

cloridrato de lidocaína spray a 10%, na dose máxima de 100 mg.  

A sedação utilizada foi solução de midazolan e fentanil por via 

endovenosa, administrados separadamente e de forma progressiva até 

atingir nível adequado de relaxamento e sedação. 

Os pacientes foram posicionados em decúbito lateral esquerdo e o 

aparelho foi introduzido sob visão direta analisando-se esôfago, estômago e 

duodeno até a segunda porção, com avaliação da forma, distensibilidade, e 

aspecto da mucosa, e posterior descrição dos achados endoscópicos. 

A detecção de H. pylori pelo teste de urease foi realizada a partir de 

dois fragmentos de biópsias gástricas, obtidos da região de antro e corpo, 

segundo técnica previamente descrita18. Os fragmentos foram imersos em 

meio contendo uréia e indicador de pH, descrito como teste de urease. 

As lesões esofágicas de esofagite erosiva de refluxo gastroesofágico 

foram descritas conforme a classificação de Los Angeles, nos graus A, B, C 

e D81. 

As gastrites endoscópicas foram classificadas de acordo com a 

classificação de Sydney modificada82.  
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As úlceras pépticas gástricas e duodenais foram classificadas quanto 

ao grau de atividade conforme classificação de Sakita, em estágios A, H e 

S83. 

Quadro 1-  Classificação endoscópica de esofagite - Classificação de Los 
Angeles (1996) 

 

o GRAU A  uma (ou mais) solução de continuidade da mucosa 
confinada às pregas mucosas, não maiores que 5 mm cada;  

o GRAU B   pelo menos uma solução de continuidade da mucosa 
com mais de 5 mm de comprimento, confinada às pregas mucosas e 
não contíguas entre o topo de duas pregas;  

o GRAU C   pelo menos uma solução de continuidade da mucosa 
contígua entre o topo de duas (ou mais) pregas mucosas, mas não 
circunferencial (ocupa menos que 75% da circunferência do 
esôfago);  

o GRAU D   uma ou mais solução de continuidade da mucosa 
circunferencial (ocupa no mínimo 75% da circunferência do esôfago). 

Observação: As complicações (estenose, Barrett) são apresentadas à parte 
e podem ou não ser acompanhadas pelos vários graus de esofagite. 
 

 
 

Quadro 2 -  Classificação endoscópica de gastrites - Sistema Sidney  
 

TOPOGRAFIA CATEGORIA GRAU DE 
INTENSIDADE 

Pangastrite Enantematosa Leve 
Gastrite do antro Erosiva plana Moderada 
Gastrite do corpo Erosiva elevada Intensa 
 Atrófica  
 Hemorrágica  
 Refluxo  
 Pregas mucosas hiperplásicas  
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Quadro 3 -  Classificação endoscópica de úlcera péptica - Classificação de 
Sakita 

 
   O ciclo evolutivo da úlcera péptica segundo a Classificação de SAKITA é 
dividido em três estágios: A (de "active"), H (de "healing") e S (de "scar").  

   O aspecto característico do estágio A é o depósito de fibrina, sendo em 
A1 a margem edemaciada e em A2 desaparece o edema marginal e forma-
se um anel eritematoso. A fibrina é esbranquiçada e espessa. 

   No estágio H a base já está diminuída, com o depósito central delgado. 
De H1 para H2 a base diminui e o depósito de fibrina torna-se uma fina 
película. Na etapa H1 a convergência de pregas é acentuada. 

   No estágio S já não se vê depósito de fibrina. Em S1 ainda se observa o 
aspecto avermelhado da cicatriz, que desaparece completamente em S2. 

  

 

3.3  TESTE DE UREASE  

O teste de urease se baseia na hidrólise da uréia pela urease 

bacteriana, resultando em amônia e bicarbonato, alcalinizando o meio. O 

vermelho fenol é utilizado como indicador de pH que no meio ácido 

apresenta coloração amarela e no meio alcalino, vermelho-magenta. 

O reagente para o teste de urease é preparado no Laboratório de 

Provas Funcionais do Aparelho Digestivo do HC-FMUSP segundo técnica in 

house previamente descrita18. 

O reagente da urease é preparado para volume final de 100 ml, 

contendo extrato de levedura 0,010g, KH2PO4 0,0091g, Na2HPO4 0,0095g, 

uréia 2g e vermelho fenol 0,5% 15 gotas. O pH da solução é ajustado para 

6,9 com hidróxido de sódio 0,1N ou ácido clorídrico 0,1M; a solução é 
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esterilizada por filtração em membrana de acetato de celulose com poros de 

0,22 μm. É realizada validação com amostras positivas antes da 

esterilização da solução por filtração em sistema Millipore.  

Alíquotas de 0,5 ml em tubos secos estéreis são armazenadas no 

freezer -20º.C até o uso. 

Os fragmentos de mucosa gástrica foram mergulhados na solução do 

teste de urease e a leitura realizada em até 24 horas. 

 

3.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As associações de idade, gênero, infecção por H. pylori e achados 

endoscópicos entre os pacientes com afecções endoscópicas e grupo 

controle foram determinadas pelos testes t de Student, qui-quadrado e teste 

exato de Fisher, utilizando software SPSS versão 15.0 for Windows 

(Chicago, Illinois, E.U.A.). Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. As variáveis independentes foram avaliadas 

por análise multivariada. 
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Foram analisados 1.478 pacientes, incluindo 272 com exame 

endoscópico normal (grupo controle) (18,4%) e 1.206 pacientes com 

afecções esofagogastroduodenais (81,6%). Quanto ao gênero, 613 

pacientes (41,5%) foram do sexo masculino e 865 do sexo feminino (58,5%). 

A prevalência da infecção por H. pylori foi de 53% (n=786) e 

aumentou com a faixa etária até 31 e 40 anos e diminuiu nas faixas etárias 

maiores que 40 anos (figura 1).  

  

 

Prevalência de infecção por H. pylori nas diferentes faixas etárias
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Figura 1 -  Prevalência da infecção de H. pylori estratificação em faixa 

etária 
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A média de idade dos pacientes foi de 51,14 ± 16,46 anos, sendo 

maior no gênero masculino em relação ao feminino (52,86±16,59 e 

49,92±16,27 anos, respectivamente) (p=0,001). O grupo de pacientes com 

exame endoscópico normal (grupo controle) apresentava média de idade 

menor (38,47±15,22 anos) em relação aos demais pacientes, e o grupo de 

pacientes com úlcera gástrica (58,60±14,39 anos) apresentaram a maior 

média (tabela 1). No grupo de pacientes com gastrites, o subgrupo com 

gastrite atrófica apresentou maior média de idade (66,33 ± 12,16 anos) e o 

subgrupo com gastrite nodular apresentou menor média de idade (38,60 ± 

16,23 anos) (tabela 5). 

 

 

Tabela 1 -  Média de idade por grupo de afecções diagnosticadas por 
endoscopia  

 
Grupo por afecções Média de idade (anos) ± DP 

Gastrite (n=810) 54,30±15,46* 

Úlcera duodenal (n=391) 54,86±14,53* 

Duodenite (n=287) 54,23±15,42* 

Normal (controle) (n=272) 38,47±15,22 

Esofagite (n=217) 52,9±15,05* 

Úlcera gástrica (n=151) 58,60±14,39* 

Pólipo gástrico (n=41) 57,90±14,09* 

*p<0,05 comparado ao controle 
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Os achados mais frequentes foram gastrites, úlceras pépticas 

duodenais e gástricas, duodenites e esofagites. Exame endoscópico normal 

foi observado em 272 pacientes (18,4%), nos quais a média de idade foi de 

38,47±15,22, com predomínio do gênero feminino (n=223; 82%), e 

prevalência de H. pylori em 143 casos (53%) (tabela 2). 

 

Tabela 2 -  Distribuição por diagnóstico endoscópico, gênero e infecção 
por Helicobacter pylori em 1478 pacientes 

 

Gênero H. pylori Achados 
endoscópicos n (%) 

F(%) M(%) Pos(%) Neg(%) 

Gastrite 810(54,8) 445(55) 365(45) 428(53) 382(47) 

Úlcera duodenal 391(26,5) 186(48) 205(52) 252(64) 139(36) 

Duodenite 287(19,4) 137(48) 150(52) 142(49,5) 145(50,5)

Normal (controle) 272 (18,4) 223(82) 49(18) 143(53) 129(47) 

Esofagite 217(14,7) 100(46) 117(54) 104(48) 113(52) 

Úlcera Gástrica  151(10,2) 68(45) 83(55) 97(64) 54(36) 

Pólipo Gastrico  41(2,8) 22(54) 19(46) 13(32) 28(68) 

  

 

 Esofagite foi observada em 217 pacientes (14,7%), sendo mais 

frequente no grupo do sexo masculino (n=117) em relação ao grupo do sexo 

feminino (n=100) (p<0,001) (tabela 3). Houve predomínio de formas leves de 

esofagite (grau A) em 63,1% dos casos, apresentando 23,5% formas 

moderadas (grau B), e 13,3% formas intensas (graus C e D) (tabela 3). 

Pacientes do sexo masculino apresentaram graus mais avançados de 
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esofagite em relação ao sexo feminino (p<0,001) (tabela 3). Hérnia hiatal foi 

observada em 50 pacientes com esofagite (23%). A faixa etária de pacientes 

com esofagite foi maior quando comparada ao grupo controle (52,9±15,05 

anos e 38,47±15,22 anos, respectivamente; p<0,001) (tabela 3). Não houve 

diferença estatisticamente significante entre infecção por H. pylori nos 

pacientes com esofagite e controle (p=0,307) (tabela 3). 

 Epitelização colunar de esôfago distal foi observada em 26 casos 

(1,8%), com maior freqüência no sexo masculino (n=15; 58%) (p<0,001) e 

com idade mais avançada (57,92±15,31 anos) em relação ao grupo controle 

(38,47±15,22 anos) (p<0,001), mas sem diferença na proporção de infecção 

por H. pylori (42,3%) (p=0,317).  

 

Tabela 3 -  Distribuição de pacientes controle e com esofagite, de acordo 
com gênero, infecção por H. pylori (urease) e idade média 

 

Graus Gênero Urease 

Grupos n (%) F (%) M (%) Neg Pos 

Média de 
idade 

(anos) ± DP 

Controle 272 223* (82) 49* (18) 129# (47) 143# (53) 38,4 ± 15,22§ 

Esofagites 217 100* (46) 117* (54) 113# (52) 104# (48) 52,9 ± 15,05§ 

EE-A 137 (63,1) 77 (56) 60 (44) 80 (58) 57 (42) 52,2 ± 14,91 

EE-B 51 (23,5) 16 (31) 35 (69) 18 (35) 33 (65) 54 ± 15,47 

EE-C 17 (7,8) 2 (12) 15 (88) 6 (35) 11 (65) 53,5 ± 16,66 

EE-D 12 (5,5) 5 (42) 7 (58) 9 (75) 3 (25) 55 ± 13,75 

* p < 0,001  # p= 0,307  § p< 0,001 
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Gastrite endoscópica foi observada em 810 casos (54,8%), com idade 

significativamente maior em relação ao controle (54,30±15,46 e 38,47±15,22 

anos, respectivamente) (p<0,001). Houve maior proporção de pacientes do 

gênero masculino, com diferença estatisticamente significante, em relação 

ao grupo controle (p<0,001).  

Pacientes com gastrite endoscópica apresentaram infecção por H. 

pylori em 53% dos casos (n=428), sem diferença estatisticamente 

significante (p=0,939) em relação ao grupo controle. Dentre as diversas 

formas de gastrites, apenas a nodular associou positivamente com infecção 

por H. pylori (p=0,002). Houve predomínio de formas erosivas de gastrites 

(70%), em contraste às formas enantematosa (28%), atrófica (4%) e nodular 

(3%) (tabela 5). A grande maioria dos casos de gastrites teve localização 

antral (n=644; 78,5%), seguida por pangastrite (n=166; 20,2%) e gastrite de 

corpo (n=19; 2,3%) (tabela 6). 

 

Tabela 4 -  Distribuição de pacientes controle e com gastrite de acordo 
com idade, gênero e infecção por H. pylori 

 

Gênero H. pylori 
Grupo Total Média de idade 

± DP F M Neg Pos 

Controle 272 38,4 ± 15,22* 223# 49# 129§ 143§ 

Gastrite 810 54,30±15,46* 445# 365# 382§ 428§ 

                                        * p<0,001                # p<0,001                 § p=0,939 
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Tabela 5 -  Distribuição de pacientes com as diversas formas de gastrites 
endoscópicas conforme média de idade e infecção por H. pylori 

 

H. pylori Tipos de 
Gastrites n (%) Média de idade

Neg (%) Pos (%) 

Erosiva 575 (71) 54,47 ± 14,67 274 (48) 301 (52) 

Enantematosa 229 (28) 55,49 ± 16,29 118 (52) 111 (48) 

Atrófica 30 (4) 66,33 ± 12,16 10 (33)* 20 (67)* 

Nodular 25 (3) 38,60 ± 16,23 4 (16)* 21 (84)* 

* p=0,142 (formas nodular versus atrófica) 

 

Tabela 6 -  Distribuição dos pacientes quanto aos locais e tipos de 
gastrites e infecção por H. pylori 

 

H. pylori (urease) 
Tipos de gastrites n (%) 

Neg (%) Pos (%) 

Gastrite antral  644 (78,5) 297 (46) 347 (54) 
     Erosiva  500 (61) 230 (46) 270 (54) 
     Enantematosa  126 (15,3) 66 (52) 60 (48) 
     Nodular  18 (2,2) 1 (6) 17 (94) 
Gastrite de corpo  19 (2,3) 9 (47) 10 (53) 
     Erosiva  7 (0,8) 5 (72) 2 (28) 
     Enantematosa  8 (0,9) 2 (25) 6 (75) 
     Nodular  4 (0,5) 2 (50) 2 (50) 
Pangastrite  166 (20,2) 90 (54) 76 (46) 
     Erosiva  68 (8,3) 39 (57) 29 (43) 
     Enantematosa  95 (11,5) 50 (53) 45 (47) 
     Nodular  3 (0,4) 1 (33) 2 (67) 
Gastrite atrófica  30 (3,6) 10 (33) 20 (67) 

Total 810 (54,8) 382 (47) 428 (53) 
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Gastrite endoscópica em pacientes sem úlceras pépticas (gástrica 

e/ou bulbar) foi observada em 541 pacientes (36%).  Nesse grupo de 

pacientes, a distribuição por tipos de gastrites foi semelhante àquele 

observado nos pacientes com úlceras, com formas erosivas em 400 casos 

(74%), enantematosa em 139 (26%), nodular em 21 (3,9%) e atrófica em 18 

casos (3,3%). Houve diferença estatisticamente significante entre pacientes 

com gastrite e controle em relação ao sexo (p<0,001) e idade (p<0,001), 

mas não relacionado à infecção por H. pylori (p=0,224). 

Observou-se diagnóstico de úlceras pépticas em um terço dos casos 

(494; 33,4%), com 103 casos (7%) de úlceras gástricas, 343 casos (23,2%) 

de úlceras duodenais e 48 casos (3,2%) com úlceras gástricas e duodenais 

concomitantes (tabela 8). A faixa etária foi significativamente maior nos 

pacientes com úlceras pépticas em relação ao controle (55,87 ± 14,80 e 38,4 

± 15,22; p< 0,001) e também significativamente maior nos pacientes com 

úlceras gástricas em relação aos pacientes com úlceras duodenais (59,68 ± 

15,29 e 54,83 ± 14,79; p=0,004). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre faixa etária de úlceras gástricas ou duodenais isoladas 

comparadas com gástricas e duodenais associadas (tabela 8). Quando 

comparadas ao controle, as úlceras pépticas estavam associadas, de forma 

estatisticamente significante, ao gênero masculino (p<0,001) e à infecção 

por H. pylori (p=0,005) (tabela 7).  Quando comparados os tipos de úlceras 

pépticas entre si, não houve diferença estatisticamente significante para 

gênero e infecção por H. pylori nas úlceras gástricas e duodenais (p=0,910 e 

p=0,176, respectivamente) (tabela 7).   
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Tabela 7 -  Distribuição dos pacientes com úlceras pépticas gástricas e 
duodenais 

 

Gênero H. pylori 
Grupo Média de idade 

± DP F (%) M (%) Neg(%) Pos(%) 

Controle 
(n=272) 38,4 ± 15,22* 223(82)# 49(18)# 129(47)$ 143(53)$ 

Úlcera 
gástrica 58,60±14,39* 69(46)# 82(54)# 57(38)$ 94(62)$ 

Úlcera 
duodenal 54,86±14,53* 186(47,6)# 205(52,4)# 139(35,5)$ 252(64,5) 

Úlceras 
pépticas 
(n=494) 

55,87 ± 14,80* 233(47) 261(53) 183(37) 311(63) 

 Gástrica 
(n=103) 59,68 ± 15,29 47(46) 56(54) 44 (43) 59(57) 

 Duodenal 
(n=343) 54,83 ± 14,79 164(48) 179(52) 126(37) 217(63) 

 Gástrica+ 
duodenal 
(n=48) 

55,15 ± 12,53 22(46) 26(54) 13(27) 35(73) 

*p<0,05   #p<0,05  $p<0,05 

 

 

 Úlceras gástricas foram observadas em 151 casos (10,2%), com 

média de idade maior em relação ao grupo controle (58,60±14,39 e 

38,47±15,22 anos, respectivamente) (p<0,001) (tabela 7). O gênero 

masculino apresentou, de forma estatisticamente significante, maior 

prevalência de úlcera gástrica (n=82, 54%; p<0,001) (tabela 7). A infecção 

por H. pylori também associou positivamente com a presença de úlcera 

gástrica (n=94, 62%; p=0,02) (tabela 7). Quanto aos estágios pela 
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classificação de Sakita, observou-se 35 (23%) pacientes no estágio A, 35 

(23%) no estágio H e 81 (54%) no estágio S.  

 Úlceras duodenais foram observadas em 391 casos (26,5%), e os 

pacientes apresentavam média de idade significativamente maior em relação 

ao grupo controle (54,86±14,53 e 38,47±15,22 anos, respectivamente) 

(p<0,001) (tabela 7). Outros fatores associados foram o sexo masculino e a 

infecção por H. pylori (p<0,001 e p=0,02, respectivamente) (tabela 7, 

respectivamente). Quanto aos estágios pela classificação de Sakita, 

observou-se 49 (13%) pacientes no estágio A, 46 (12%) no estágio H e 296 

(54%) no estágio S. O teste de urease foi negativo em 15 casos (31%) no 

estágio A, 09 casos (20%) no estágio H e 115 casos (39%) no estágio S.  

 Ao analisar a associação entre úlceras pépticas gástricas ou 

duodenais a outros achados endoscópicos (tabela 8), observou-se que a 

proporção de gastrite antral e de corpo nos dois tipos de úlceras foram 

semelhantes. A gastrite atrófica, ao contrário do esperado, foi mais freqüente 

em pacientes com úlcera duodenal (2,8%) em relação à úlcera gástrica 

(0,7%).  A média de idade foi estatisticamente superior nos pacientes com 

úlcera gástrica (p=0,004). 
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Tabela 8 -  Distribuição dos achados endoscópicos em pacientes 
associados a úlceras gástricas e duodenais 

 

 Úlcera gástrica n (%) Úlcera duodenal n (%) 

Achados endoscópicos   

Gastrite (n=810) 73 ( 48,3) 221 (56,5) 

Gastrite antral (n=644) 59 (39,1) 173 (44,2) 

     Enantematosa (n= 126) 15 (9,9) 51 (13,0) 

     Erosiva (n=500) 44 (29,1) 122 (31,2) 

     Nodular (n=18) 0 (0,0) 4 (1,0) 

Gastrite de corpo (n=18) 2 (1,3) 7 (1,8) 

     Enantematosa (n= 8) 1 (0,7) 5 (1,3) 

     Erosiva (n=7) 1 (0,7) 2 (0,5) 

     Nodular (n=4) 0 0 

Pangastrite (n=166) 9 (6,0) 33 (8,4) 

     Enantematosa (n=95) 4 (2,6) 19 (4,9) 

     Erosiva (n=68) 5 (3,3) 14 (3,6) 

     Nodular (n=3) 0 0 

Gastrite atrófica (n=30) 1 (0,7)* 11 (2,8)* 

Esofagite (n=217) 14 (9,3)* 67 (17,1)* 

Duodenite (n=347) 27 (17,9) 60 (15,3) 

     Enantematosa (n=45) 3 (2,0) 10 (2,6) 

     Erosiva (n=302) 24 (15,9) 50 (12,8) 

Fatores de risco   

Gênero   

     Masculino (n=613) 82 (54,3) 205 (52,4) 

     Feminino (n=865) 69 (45,7) 186 (47,6) 

Média de idade 58,60±14,39* 54,86±14,53* 

Idade   

     ≥45 (n=988) 127 (84,1) 298 (76,2) 

     <45 (n=490) 24 (15,9) 93 (23,8) 

H. pylori   

     Positivo (n=786) 94 (62,3) 252 (64,5) 

     Negativo (n=692) 57 (37,7) 139 (35,5) 

*p<0,05 
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O diagnóstico de bulboduodenite foi observado em 287 casos 

(19,4%). Em relação ao grupo controle, observou idade mais avançada 

(54,23±15,42 e 38,47±15,22 anos) (p<0,001) e maior proporção no gênero 

masculino (n=150; 52,3%) (p<0,001) (tabela 9). A infecção por H. pylori foi 

constatada em 142 casos (49,5%) e não se associou à presença de 

bulboduodenite (p=0,464) (tabela 9). 

 

Tabela 9 -  Distribuição de pacientes controle e com duodenites de acordo 
com idade, gênero e infecção por H. pylori 

 
Gênero H. pylori 

Duodenite (n=287) Média de 
idade ± DP F(%) M(%) Neg(%) Pos(%) 

Controle (n=272) 38,4 ± 15,22* 223(82)# 49(18)# 129(47) § 143(53) § 

Duodenite (n=287) 54,23±15,42* 137(48)# 150(52)# 145(50,5) § 142(49,5) §

                         * p< 0,001         # p<0,001                        § p=0,464 

 

 Pólipos gástricos foram evidenciados em apenas 41 casos (2,7%), 

cuja presença estava associada à maior idade (57,90±14,09 anos; p<0,001), 

ao sexo masculino (p=0,006), e inversamente relacionado à presença de H. 

pylori (p=0,005). A maioria dos pólipos foi de natureza hiperplásica pelo 

estudo anátomo-patológico. 

 Os fatores de risco que apresentaram diferença significante foram 

analisados por regressão logística para esofagites, gastrites, úlceras 

gástricas, úlceras duodenais, duodenites, gastrite atrófica e pólipos 

gástricos, em relação ao grupo controle (tabela 10). Infecção por H. pylori 

associou com maior risco para úlceras pépticas gástricas e duodenais (1,9 e 
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1,6 vezes, respectivamente) e com menor risco para pólipo gástrico. Sexo 

masculino e idade mais avançada associaram a maior risco para todas as 

condições acima (tabela 10). 

 

Tabela 10 -  Fatores de risco independentes para afecções clínicas 
diagnosticadas por endoscopia 

 
Afecções clínicas Fatores p Odds Ratio I.C. 95% 

Esofagite Gênero 
Idade 

0,0001 
0,0001 

4,699 
1,067 

3,068-7,198 
1,053-1,082 

Gastrite Gênero 
Idade 

0,0001 
0,0001 

3,876 
1,883 

2,678-5,609 
1,696-2,091 

Úlcera gástrica Gênero 
H. pylori 
Idade 

0,0001 
0,02 
0,0001 

6,022 
1,964 
1,086 

3,446-10,470 
1,150-3,353 
1,067-1,106 

Pólipo gástrico Gênero 
H. pylori 
Idade 

0,0063 
0,0049 
0,0001 

3,036 
0,305 
1,080 

1,368-6,735 
0,134-0,697 
1,053-1,108 

Gastrite atrófica Gênero 
Idade 

0,0003 
0,0001 

6,212 
1,118 

2,288-16,865 
1,078-1,160 

Duodenite Gênero 
Idade 

0,0001 
0,0001 

5,401 
1,070 

3,541-8,240 
1,056-1,084 

Úlcera duodenal Gênero 
H. pylori 
Idade 

0,0001 
0,0122 
0,0001 

5,557 
1,639 
1,078 

3,635-8,496 
1,113-2,411 
1,063-1,093 

I.C. intervalo de confiança  
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O exame endoscópico tornou-se método diagnóstico amplamente 

utilizado para pesquisa de afecções esofagogastroduodenais, sendo prático 

e minimamente invasivo. Possibilita a detecção de afecções causadoras de 

várias sintomatologias, rastreamento de neoplasias em pacientes 

assintomáticos com alto risco. Houve avanço de formas terapêuticas 

endoscópicas que incluem coleta de material para estudo 

anátomopatológico, ressecção de lesões neoplásicas precoces, tratamento 

paliativo ou coadjuvante de neoplasias avançadas, dilatação endoscópica de 

estenoses do trato gastrintestinal, hemostasia de lesões hemorrágicas, 

tratamento de varizes esôfago-gástricas, passagem de próteses, dentre 

outras84. 

Baseado no banco de dados de exames endoscópicos do Serviço de 

Endoscopia Gastrintestinal do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo foram avaliados achados 

endoscópicos de 1478 pacientes, compreendendo casos da rotina do serviço 

de endoscopia. Apesar da falta de dados clínicos e de seguimento dos 

pacientes sobre o número de casos de seguimento endoscópico, uso de 

inibidores de secreção gástrica, ou erradicação prévia de H. pylori, este 

estudo permite identificar fatores de risco relacionados às afecções 

esofagogastroduodenais.  
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A faixa etária foi um importante fator de risco para todas as afecções 

analisadas, incluindo esofagites, gastrites, úlceras pépticas, duodenites e 

pólipos gástricos.  Dos casos de gastrites, pacientes com a forma atrófica 

apresentaram média de idade maior e nos casos de úlceras pépticas, as 

úlceras gástricas apresentaram idade maior que as duodenais. Na literatura 

há vários estudos comprovando a idade como fator de risco para úlceras 

pépticas, em especial a úlcera gástrica85,86,87,88. Watanabe e cols. 

demonstraram que idade superior a  40 anos aumentada o risco de úlcera 

gástrica em 2,3 vezes89. 

Estudo comparando quantidade de secreção ácida no estômago 

demonstrou níveis secretórios maiores em pacientes com maior média de 

idade (57 e 33 anos, respectivamente)90. A maioria das afecções está 

relacionada à maior produção de ácido no estômago, e todas elas associadas à 

maior idade. A atrofia da mucosa gástrica associada à gastrite de corpo é o 

principal fator associado à diminuição da produção de ácido, porém tais processos 

são mais freqüentes na população oriental91. A prevalência de esofagite erosiva 

em 14,7% foi semelhante à de estudo de Hospital secundário em São Paulo, 

onde foi observada esofagite erosiva em 13% dos casos92. Estudo no Japão 

com 8031 pacientes de check-up demonstrou esofagite erosiva em 14,9%93. 

Na Turquia, em hospital terciário, foi relatada prevalência de esofagite 

erosiva em 12,8% de 18.766 exames endoscópicos94. Vários estudos 

sugerem que a prevalência de esofagite nos países desenvolvidos é maior, e 

com maior número de complicações, como esôfago de Barrett95,96. O gênero 

masculino apresentou maior freqüência de esofagite (54%) (p<0,001) e 
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maior proporção de formas avançadas. As formas leves de esofagite foram 

predominantes no gênero feminino (56%), enquanto as formas moderadas e 

intensas foram mais freqüentes no gênero masculino (71%).  

A concomitância de esofagites erosivas com outras afecções 

gastroduodenais em 85% dos casos, incluindo gastrites (n=142, 65%), 

úlceras pépticas duodenais (n=67; 31%) e duodenites (n=82; 38%) sugere 

que os processos etiopatogênicos estão relacionados ao excesso de 

secreção ácida gástrica, associados às falhas nos mecanismos fisiológicos 

anti-refluxo, incluindo alterações de pressão no esfíncter inferior do esôfago, 

hérnia hiatal e alterações no processo de clareamento de ácido no esôfago. 

A associação entre esofagite e gastrite predominantemente antral, 

duodenites e úlceras pépticas duodenais está relatada na literatura em 

vários estudos92,97. 

A prevalência de H. pylori nos pacientes com esofagite (n=104; 48%) 

não foi estatisticamente diferente em relação ao grupo controle (n=143; 

53%). Na literatura, a influência do H. pylori na DRGE ainda não está bem 

estabelecida. Há estudos que sugerem menor freqüência do DRGE em 

portadores do H. pylori, assim como estudos que indicam aumento na 

incidência de DRGE após o tratamento e erradicação da bactéria98,99,100,101. 

Estudos transversais demonstraram que esofagite ocorre 

independentemente da infecção por H. pylori, com freqüência e gravidade 

semelhantes em pacientes com e sem infecção66,92. Estudo de revisão que 

incluia 26 estudos (2112 pacientes) avaliou a prevalência de infecção por H. 
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pylori em pacientes com esofagite, e observou a concomitância das 

afecções em 40% dos casos. Observou-se, também, aumento da 

prevalência de esofagite com idade, mas não com infecção por H. pylori e 

gravidade de esofagite ou entre os gêneros102. 

Estudo prévio de fatores preditores para esofagite, realizado em 

hospital secundário de São Paulo, demonstrou associação entre esofagite e 

sexo masculino, gastrites, duodenites e úlceras pépticas (gástricas e 

duodenais), porém não houve associação entre infecção por H. pylori e 

esofagite92. Baseado nos estudos epidemiológicos, o II Consenso Brasileiro 

sobre Helicobacter pylori não indica ou contra-indica erradicar a infecção por 

H. pylori em portadores de DRGE103.  

O número de complicações decorrentes de esofagite na população 

estudada foi pequeno, a principal complicação foi o Esôfago de Barrett, 

observado em apenas 26 casos (1,8%), prevalência inferior à freqüência 

relatada em outros estudos, nos quais as estimativas de prevalências 

atingem 1% a 10% dos casos da população adulta95,96,104. Prevalências 

semelhantes às encontradas em nosso estudo foram descritas na Turquia, 

com 1,5% de casos de esôfago de Barrett em 18.766 casos estudados94. 

As gastrites endoscópicas foram as afecções mais freqüentes nesse 

estudo (n=810; 54%), com predomínio de formas erosivas (n=575; 70%) em 

relação às formas enantematosa (28%), nodular (3%) e atrófica (3,6%). A 

localização foi preferencialmente antral (78%), seguida por pangastrite e 

poucos casos de gastrite restrita ao corpo (2%).   
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Estudo realizado na Índia de gastrite e infecção por H. pylori, incluindo 

11 sítios de biópsias gástricas, empregando teste de urease, citologia por 

esfregaço e exame histológico, demonstrou maiores prevalências de gastrite 

e densidade de H. pylori na pequena curvatura de antro proximal105. Nesta 

topogragia foi verificada sensibilidade diagnóstica de 98,98% para a infecção 

por H. pylori e o local de biópsia com menor sensibilidade foi a grande 

curvatura de corpo distal (50,48%)105. Neste estudo oitenta por cento dos 

pacientes apresentavam gastrite predominantemente antral e em 82% dos 

casos, H. pylori era predominantemente observado em biópsias de antro. Há 

semelhança na topografia de gastrites dos pacientes encontrados em nossa 

casuística e desse estudo da Índia, com predomínio de gastrite endoscópica 

não atrófica e antral. Inflamação predominantemente antral ocasiona maior 

produção de ácido pelas células não inflamadas do corpo e predispõe a 

úlceras duodenais, enquanto gastrite predominantemente de corpo leva à 

hipocloridria e predispõe a  úlceras gástricas e adenocarcinoma gástrico106. 

Em estudos, comparando a topografia de gastrite na vigência de tratamento 

com inibidores de secreção gástrica, demonstraram maior atividade 

inflamatória em pacientes com gastrite predominantemente antral causada 

por H. pylori. Essa reação também foi observada nos pacientes com úlcera 

duodenal, mas não nos pacientes com úlcera gástrica ou gastrite 

predominantemente de corpo107. 

Apesar da infecção por H. pylori ser verificada em 53% dos casos 

com gastrites (n=434), não foi detectada diferença estatisticamente 

significante em relação ao grupo controle (p= 0,934), mesmo após exclusão  
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de casos com gastrites associadas a úlceras pépticas. Analisando 

individualmente as formas de gastrites, verificou-se que apenas a nodular 

associou positivamente com infecção por H. pylori (p= 0,002).  Uma possível 

explicação para a falta de associação entre presença de gastrite e infecção 

por H. pylori pode ser a alta prevalência da infecção nos pacientes do grupo 

controle (52,6%).  

A prevalência de úlceras pépticas é estimada em torno de 5% a 10% 

da população adulta, com grandes variabilidades populacionais e de 

amostragem, além dos viés de seleção87,50. A alta prevalência de úlceras 

pépticas nesse estudo (n=494; 33,4%) pode ser parcialmente explicada por 

se tratar de exames realizados em pacientes dispépticos e em hospital 

terciário. Há grande diferença na prevalência da úlcera péptica de acordo 

com a região, com predomínio de úlcera duodenal nos países ocidentais e 

das úlceras gástricas nos países orientais, em especial no Japão 89.  Nos 

casos de úlcera duodenal em atividade (estágio A) sem infecção por H. 

pylori houve número importante de comorbidades e a maioria em casos 

internados, 03 deles com óbito na internação, 02 com história de câncer 

recente e 05 com hepatopatias graves. Dos casos com úlceras cicatrizadas 

não se conseguiu informações quanto a erradicação da infecção por H. 

pylori previamente. 

Estudos realizados no Kuwait e no sudeste da China demonstraram 

prevalências de úlceras pépticas em 33,3% e em 40% dos pacientes, 

respectivamente108,109. Estudo na Turquia com maior casuística (n=7014) 



Discussão  
  
 

44

demonstrou também alta prevalência de úlceras pépticas, com úlcera 

duodenal em 18,4% dos casos e úlcera gástrica em 4,6%110. 

Em estudo no sul do Brasil observou-se decréscimo gradativo dos 

percentuais de prevalência da úlcera duodenal, ano após ano, iniciando-se 

em 1996 com 8,6% e se encerrando no final de 2005, com 3,3% 111. 

A alta relação entre úlceras duodenais e gástricas de 2,5 vezes reflete 

o perfil dos pacientes ocidentais, nos quais essa relação pode chegar a dez 

vezes88. Em estudo de 1006 pacientes no sudeste da China com exames 

endoscópicos consecutivos demonstrou alta prevalência de úlceras pépticas 

em 40% e predomínio de úlceras duodenais sobre úlceras gástricas 

(10,2:1)109. Estes valores foram muito superiores às prevalências de úlceras 

duodenais em países como Peru (5,2%) e Europa (11,6%), nos quais as 

relações entre úlceras duodenais e gástricas foram de 1,2:1 e 2:1, 

respectivamente112. Em alguns países orientais a prevalência de úlceras 

gástricas é superior a úlceras duodenais. Estudo envolvendo principalmente 

população japonesa e coreana demonstrou que úlceras gástricas foram 1,5 

vezes mais freqüentes que úlceras duodenais89. 

Vários estudos sugerem que as prevalências de úlceras duodenais e 

gástricas aumentam significativamente com a idade, ocorrendo 

principalmente em pacientes com faixas etárias entre 20 e 50 anos e acima 

de 40 anos, respectivamente87, 88. Em nosso estudo a média de idade foi 

estatisticamente significante maior nos pacientes com úlceras pépticas em 
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relação ao controle (p<0,001), e foi maior nos pacientes com úlcera gástrica 

em relação à úlcera duodenal (p=0,004).  

Apesar da alta proporção de pacientes H. pylori negativos com 

úlceras pépticas (37%), a prevalência da infecção foi significativamente  

maior nos pacientes com úlceras pépticas em relação ao  controle (p=0,005).  

Pólipos gástricos foram pouco freqüentes em nosso estudo (41 casos, 

2,7%). A baixa prevalência de ocorrência em pacientes com infecção por H. 

pylori foi demonstrada em estudo envolvendo uma casuística de pólipos 

gástricos em 120.000 pacientes e também não foi constatada nenhuma 

associação entre H. pylori e pólipos gástricos113. 
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 A prevalência da infecção por H. pylori na amostra estudada foi menor 

que em estudos prévios de soroprevalência no Brasil, mas ainda 

considerados elevados; 

 A gastrite endoscópica foi a afecção mais frequentemente observada, 

com predomínio da forma erosiva e antral; associou positivamente com 

maior idade e gênero masculino, mas sem correlação com infecção por H. 

pylori; 

 As úlceras pépticas gástricas e duodenais tiveram alta prevalência, 

com predomínio das úlceras duodenais e associaram positivamente com 

maior idade, gênero masculino e infecção por H. pylori; 

 Duodenites foram frequentemente observadas e correlacionou 

positivamente com maior idade, gênero masculino, mas sem associação 

com infecção por H. pylori; 

 Esofagite foi achado endoscópico freqüente e correlacionou 

positivamente com gênero masculino e maior idade, mas não com infecção 

por H. pylori; 

 Pólipo gástrico foi achado pouco freqüente, e correlacionou 

positivamente com maior idade, gênero masculino e negativamente com 

infecção por H. pylori. 
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