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RESUMO 

 
 

Resumo 

Barros LL. Anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina para diagnóstico da síndrome do 

intestino irritável em pacientes com doenças inflamatórias intestinais [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

Introdução: As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), Doença de Crohn (DC) e a 

Retocolite Ulcerativa (RCU), são desordens de caráter crônico, recidivante, elevada 

morbidade e impacto para o Sistema Único de Saúde. A despeito de tratamento 

adequado, alguns pacientes persistem com sintomas que nem sempre são justificados 

por atividade inflamatória. Nestes casos, o diagnóstico de Síndrome do Intestino 

Irritável (SII) é frequente, principalmente quando os resultados de calprotectina fecal 

são inferiores a 50 µg/g. A SII é ainda considerada uma doença funcional com 

prevalência estimada de até 40% em pacientes com DII e a avaliação clínica 

exclusiva através dos critérios de ROMA IV é insuficiente para diagnosticar a 

sobreposição de DII-SII. Em 2015 dois auto-anticorpos, anti-CdtB e anti-vinculina, 

foram validados como marcadores da SII pós-infecciosa, porém ainda não há 

evidência na literatura do seu papel diagnóstico em pacientes com DII. Objetivo: O 

objetivo principal do presente trabalho é avaliar a aplicabilidade clínica e o 

desempenho dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina para diagnóstico de Síndrome 

do Intestino Irritável em pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais e 

persistência de diarreia. O objetivo secundário é observar a coexistência de 

supercrescimento bacteriano nos pacientes com SII. Pacientes e Métodos: Os 

pacientes  foram divididos em 4 grupos: (i) DII em atividade endoscópica e diarreia 

persistente (mais de 3 evacuações ao dia), (ii) DII em remissão endoscópica - DII-

SII, (iii) SII com predomínio de diarreia; (iv) grupo controle. Os critérios de inclusão 

foram idade superior a 18 anos, presença de diarreia definida como mais de 3 

evacuações ao dia e concordância em participar no estudo. Critérios de exclusão: a) 

outras doenças intestinais; b) antecedente de cirurgia abdominal; c) neoplasia atual 

ou prévia; d) uso de corticoterapia nos 6 meses anteriores à inclusão no estudo; e) 

infecção pelo HIV. Foram coletadas amostras de sangue no momento da 

colonoscopia e a determinação dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina foi 

realizada por ensaio imunoenzimático indireto. Resultados: Foram incluídos 160 

pacientes assim distribuídos: grupo i (n= 44); grupo ii (n= 25); grupo iii (n= 45); 

grupo iv (n= 46). A média de idade foi de 39,5 anos nos pacientes com DII em 

atividade, 46,5 anos no grupo com DII-SII e 39,5 anos nos pacientes com SII com 



predomínio de diarreia e 56,6 anos no grupo controle. Cinquenta e três por cento 

(37/69) dos pacientes com DII apresentavam diagnóstico de Doença de Crohn. o 

valor médio do anti-CdtB aferido por densidade óptica foi de 0,71±0,48 no grupo i, 

0,71±0,43 no grupo ii, 0,70±0,44 no grupo iii e 0,85±0,72 nos controles. Não houve 

diferença significante entre os grupos (p=0,95). Os pacientes com DII-SII 

apresentaram tendência a níveis mais elevados de anti-vinculina (1,68±1,04) quando 

comparados aos pacientes com DII em atividade (1,50±0,81), SII-D (1,50±0,94) e 

controles (1,63±0,9), sem significância estatística (p=0,76). Considerando o ponto de 

corte descrito na literatura de 1,56 para o anti-CdtB e 1,6 para anti-vinculina, a 

frequência de positividade foi, respectivamente: DII em atividade n= 3 (6,8%) e n= 

21 (27,7%); DII em remissão n= 0 e n= 12 (48%); SII-D n=3 (6,6%) e n= 19 

(42,2%); controles n= 5 (10,8%) e n= 23 (50%). Conclusões: Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre os níveis séricos e a frequência de 

anti-CdtB e anti-vinculina entre os grupos de DII em atividade, DII-SII, SII-D e 

controles. Entretanto, houve tendência de níveis mais elevados de anti-vinculina no 

grupo DII-SII.  

Descritores: Doenças inflamatórias intestinais; Síndrome do intestino irritável; 

Diarreia; Infecção; Anti-CdtB; Anti-vinculina. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Abstract 

Barros LL. Anti-CdtB and anti-vinculin antibodies to diagnose superimposed 

irritable bowel syndrome in inflammatory bowel disease patients [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 

Background: Inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn’s Disease and Ulcerative 

Colitis, are chronic conditions associated with high morbidity and healthcare costs. 

Despite adequate treatment, a subgroup of IBD patients exhibits persistent 

gastrointestinal symptoms that are not always related to mucosal damage. In this 

setting, there is frequent association with Irritable Bowel Syndrome (IBS), especially 

when fecal calprotectin level is under 50 µg/g. IBS is still considered a functional 

disease with an estimate prevalence of 40% in IBD patients. ROME IV criteria have 

limited diagnostic accuracy to diagnose superimposed conditions. In 2015, two 

autoantibodies, anti-CdtB and anti-vinculin, were validated as post-infectious IBS 

markers, however there is limited evidence of its role in IBD population. Objetives: 

The primary aim of this study was to assess the clinical applicability of anti-CdtB 

and anti-vinculin antibodies to diagnose superimposed Irritable Bowel Syndrome in 

Inflammatory Bowel Disease patients and persistent diarrhea. The secondary aim 

was to investigate the prevalence of small intestine bacterial overgrowth in IBS 

patients. Methods: Patients were enrolled into 4 groups: (i) active IBD patients with 

chronic diarrhea (more than 3 bowel movements/day); (ii) quiescent IBD and chronic 

diarrhea IBD-IBS (defined by quiescent mucosal inflammation SES-CD ≤ 2 or Mayo 

score <=1); (iii) IBS predominant diarrhea patients; (iv) healthy controls. Inclusion 

criteria were age over 18 years old and consent to participate in the study. Exclusion 

criteria were: other intestinal diseases, previous abdominal surgery or neoplasia, 

corticosteroid use less than 6 months prior to inclusion, HIV infection. All blood 

samples were collected at the time of colonoscopy and serum levels of anti-

CdtB/anti-vinculin antibodies were determined by enzyme-linked immunosorbent 

assay. Results: 160 subjects were included and assigned into group i (n=44); group ii 

(n=25); group iii (n=45); group iv (n=46). The mean age of active IBD patients was 

39.5 years, whereas 46.5 years in the overlapping IBD-IBS group, and 39.5 in the 

IBS-D group; 53.6% (37/69) of total IBD patients had Crohn`s disease. The mean 

value of the optical density for anti-CdtB was 0.71±0.48 in active IBD, 0.71±0.43 in 

quiescent IBD, 0.70±0.44 in IBS-D group and 0.85±0.72 in controls. There were no 



statistical differences observed between groups (p=0.95). IBD-IBS subjects had a 

trend to have higher levels of anti-vinculin (1.68±1.04) when compared to active 

IBD (1.50±0.81), IBS-D (1.50±0.94) and controls (1.63±0.9), without significance 

differences (p=0.76). Considering the cut-off point of 1.56 for anti-CdtB and 1.60 for 

anti-vinculin reported in literature, the frequency of seropositive cases were, 

respectively: active IBD n= 3 (6.8%) and n= 21 (27.7%); quiescent IBD n=0 and n= 

12 (48%); IBS-D n=3 (6.6%) and n=19 (42.2%); controls n= 5 (10.8%) and n=23 

(50%). Conclusions: We did not find distinct levels of either anti-CdtB or anti-

vinculin among active or quiescent IBD, IBS-D and healthy controls. Trend for 

higher anti-vinculin antibodies titers was observed in IBD-IBS.  

Descriptors: Inflammatory bowel diseases; Irritable bowel syndrome; Diarrhea; 

Infection, Anti-CdtB, Anti-vinculin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 As Doenças Inflamatórias Intestinais e o seu diagnóstico diferencial 

 

 As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) representadas pela Doença de 

Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU) são consideradas desordens de caráter 

crônico e progressivo, elevada morbidade, impacto significativo na qualidade de vida 

dos pacientes e custos diretos e indiretos para o Sistema Único de Saúde (SUS) no 

Brasil [1]. 

 Nos últimos anos, houve aumento substancial do seu diagnóstico, 

principalmente em países em desenvolvimento, devido ao reconhecimento precoce 

da doença e à maior disponibilidade de exames endoscópicos. Em revisão sistemática 

publicada em 2018 observa-se tendência à estabilização da incidência e manutenção 

da alta prevalência das DII em nações desenvolvidas, como Estados Unidos, com 

aumento progressivo da incidência e prevalência em países em desenvolvimento, 

como o Brasil e alguns países dos continentes asiático e africano [2, 3]. Em São Paulo, 

a taxa de incidência é, em média, de 13,3 casos novos/100.000 habitantes/ano, 

enquanto a prevalência de DII é de 52,6 casos/100.000 habitantes [4].  

 O padrão etário de acometimento das DII é bimodal com predomínio em 

indivíduos entre 15 a 40 anos. Em aproximadamente 25% dos casos o diagnóstico é 

confirmado antes dos 20 anos. Diversos fatores de risco têm sido relacionados às DII 

como ambientais (urbanização), uso indiscriminado de antibióticos ou 

antiinflamatórios e a falta de amamentação [5, 6].  

 Sua fisiopatologia não é completamente elucidada, mas envolve desregulação 

do sistema imune inato e adaptativo, além de resposta inflamatória anormal à 

microbiota bacteriana comensal em indivíduos geneticamente suscetíveis. Há anos 

também se reconhece a alteração da função da via Th17, das células T regulatórias e 

dos genes da autofagia [7].  

 Mais recentemente, algumas linhas de pesquisa têm enfatizado a importância 

da microbiota intestinal e o papel da disbiose na patogênese das DII [8]. Estudos 
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demonstram uma redução do número de bactérias com propriedades 

antiinflamatórias e, em contrapartida, um aumento de espécies pró-inflamatórias 

quando comparados aos controles saudáveis. As alterações mais frequentes incluem 

um aumento do filo Proteobacteria e Bacteroidetes e redução do filo Firmicutes. 

Bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como o Faecalibacterium 

prausnitzii, estão reduzidas e por conseguinte há menor expressão de células T-

regulatórias nestes indivíduos [9, 10]. 

 O curso das DII é variável entre atividade inflamatória contínua a períodos 

intercalados de remissão laboratorial, endoscópica e radiológica. A Doença de Crohn 

é caracteristicamente marcada por lesão transmural que pode acometer todo o trato 

gastrointestinal e progredir para formação de fístulas ou estenoses. Os principais 

sintomas são dor abdominal, diarreia e perda de peso[6]. Na Retocolite Ulcerativa a 

diarreia mucossanguinolenta acontece na quase totalidade dos pacientes e as lesões 

são limitadas à camada mucosa colônica. Tenesmo e puxo também são 

manifestações clínicas frequentes ao diagnóstico [5].  

Alguns pacientes com DII apresentam sintomas persistentes de dor 

abdominal, distensão, flatulência e diarreia aquosa que nem sempre são justificados 

por atividade inflamatória à colonoscopia. Nestes casos, diagnósticos diferenciais são 

mandatórios e incluem investigação de intolerâncias alimentares, parasitoses 

intestinais, doença celíaca, supercrescimento bacteriano e diarreia por má absorção 

de sais biliares. Alguns pacientes podem apresentar diarreia por dismotilidade 

secundária às alterações estruturais colônicas irreversíveis. Em outros, os sintomas 

presentes durante a fase inativa da DII podem ser atribuídos à Síndrome do Intestino 

Irritável (SII), principalmente quando apresentam resultado de calprotectina fecal 

inferior a 50 µg/g. 

A SII é uma doença que ainda é considerada funcional e é caracterizada por 

dor abdominal recorrente relacionada a alterações do formato ou consistência das 

fezes. Sua fisiopatologia e diagnóstico serão descritos adiante [11].  

Estudos prévios têm demonstrado uma maior prevalência de SII em pacientes 

com DII em remissão quando comparados à população em geral. A maior metanálise 

já publicada incluiu 1700 pacientes e estimou uma prevalência de SII 4 vezes maior 
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nesse subgrupo de pacientes (OR 4,39; 95% IC 2,24–8,61). A prevalência de SII na 

RCU e na DC em remissão foi de 31 e 41%, respectivamente. A razão de 

probabilidade na Doença de Crohn foi maior quando comparado à Retocolite 

Ulcerativa e até 5 vezes maior em relação ao grupo controle[12]. Entretanto, a maior 

parte das publicações não excluiu de forma sistemática causas alternativas de 

sintomas semelhantes à SII nestes pacientes e por este motivo a prevalência exata de 

SII em DII ainda não é bem estabelecida. 

Apesar de controverso na literatura, evidências apontam para a possibilidade 

de coexistência de certo grau de atividade inflamatória microscópica nestes pacientes 

já que a calprotectina fecal dosada neste grupo foi superior em relação aos controles 

assintomáticos [13, 14].  

 Algumas teorias têm sido descritas e propõe que pacientes com a associação 

de DII e SII apresentem resposta neuronal anormal à inflamação crônica com 

consequente hipersensibilidade visceral, hiperalgesia e alodínea, além de alteração da 

motilidade e secreção intestinal. Além disso, há um aumento da permeabilidade 

intestinal secundário à migração e ativação leucocitária próprias das DII [15, 16]. 

O diagnóstico preciso de SII no subgrupo de pacientes com DII em remissão 

é essencial para se evitar progressão da terapêutica com medicações de alto custo e 

com elevado potencial para causar reação adversa. A avaliação clínica exclusiva é 

insuficiente para distinguir entre mínima atividade inflamatória e SII em si. Na 

prática atual esta diferenciação é realizada através dos critérios diagnósticos de 

ROMA IV, por biomarcadores não invasivos como a Proteína C Reativa (PCR) e a 

calprotectina fecal e com colonoscopia e exames de imagem. Entretanto, não há até o 

momento um único exame complementar capaz de confirmar a SII neste subgrupo de 

pacientes com DII que persistem com diarreia, apesar de apresentarem remissão 

endoscópica [17]. 
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1.2 A Síndrome do Intestino Irritável e a sua importância na prática clínica 

 

 A SII é ainda reconhecida como uma doença funcional caracterizada por dor 

abdominal crônica associada à alteração do hábito intestinal, na ausência de causa 

orgânica identificada. É motivo de até 25% das consultas ao Gastroenterologista nos 

Estados Unidos e de elevado impacto socioeconômico com um custo indireto anual 

no seu tratamento de 20 bilhões de dólares [18].  

 A prevalência da SII varia entre 10 a 20% da população adulta, com nítido 

predomínio por pacientes jovens do sexo feminino. A faixa etária mais acometida é 

entre 30 a 49 anos, comparada à superior a 50 anos [19]. Em uma metanálise 

publicada em com número amostral superior a 50.000 indivíduos a prevalência 

estimada de SII foi de 11,8% (95% IC, 7,4%17,2%)[20]. Lovell et al evidenciaram 

maior frequência de SII-D (40%) quando comparada à forma constipação ou  

mista [20]. 

 Sua fisiopatologia envolve a combinação de gatilhos ambientais, 

psicossociais, genéticos, além da relação com a mudança da microbiota intestinal[21]. 

Alguns estudos já demonstraram a presença de hiperalgesia visceral, aumento da 

excitabilidade dos neurônios aferentes e processamento cerebral alterado aos 

estímulos viscerais nestes pacientes [22]. 

 Recentemente, a literatura tem classificado a SII como uma desordem do eixo 

cérebro-intestino-microbiota representada por uma interação complexa entre o trato 

gastrointestinal e o sistema nervoso autônomo central, periférico e a via 

neuroendócrina [23]. Uma metanálise publicada por Liu et al. identificou número 

reduzido de cepas de Lactobacillus, Bifidobacterium e Faecalibacterium prausnitizii 

em indivíduos com SII quando comparados aos controles [24]. 

 A redução da diversidade bacteriana com aumento do número de bactérias 

patobiontes modifica a função da mucosa intestinal, reduz a produção de muco, de 

IgA, de defensinas e aumenta a permeabilidade intestinal a antiǵenos bacterianos 

para a camadas mais profundas do intestino. Esses fatores desencadeiam atração de 

mastócitos, liberação de citocinas e início de uma cascata inflamatória [25]. 
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 Além disso, pacientes com SII apresentam maior prevalência de transtornos 

de ansiedade e depressão. A hipótese mais aceita é que a resposta orgânica ao 

estresse estimula o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal a produzir o hormônio 

adrenocorticotrófico que atua diretamente na permeabilidade intestinal e na secreção 

de glicocorticoide [26]. A ativação do sistema nervoso simpático resulta em produção 

exacerbada de adrenalina e/ou noradrenalina pela medula adrenal [27]. A combinação 

destes fatores estimula mastócitos e macrófagos a liberarem citocinas pró-

inflamatórias como IL-6 e IL-1β. 

 Atualmente, o diagnóstico de SII é estabelecido a partir de critérios clínicos 

definidos no consenso de ROMA IV (Figura 1) [28]. Os sintomas de dor abdominal 

recorrente relacionada às evacuações, com alteração do formato ou da consistência 

das fezes devem estar presentes, no mínimo, uma vez por semana, nos últimos três 

meses, com duração mínima de 6 meses. Flatulência e distensão abdominal, quando 

presentes, também favorecem a suspeita clínica [29]. 

Critérios de ROMA IV para diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável 

Dor abdominal recorrente (≥ 1 dia por semana, nos últimos 3 meses, com início 

6 meses antes do diagnóstico) associada a 2 dos 3 critérios (sinais ou 

sintomas): 

 

• Dor relacionada à evacuação 

• Alteração do formato das fezes 

• Alteração da frequência evacuatória 

 

Figura 1 -  Critérios de ROMA IV para diagnóstico da Síndrome do Intestino 

Irritável 

 

A SII é classificada em quatro subtipos a depender da frequência e da forma 

das evacuações: 

• SII com predomínio de diarreia (SII-D): fezes amolecidas ou pastosas em 

≥ 25% e fezes endurecidas ou ressecadas < 25% das evacuações; 
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• SII com predomínio de constipação (SII-C): fezes endurecidas ou 

ressecadas em ≥ 25% e fezes amolecidas ou pastosas < 25% das 

evacuações; 

• SII forma mista (SII-M): fezes endurecidas ou ressecadas ≥ 25% e fezes 

amolecidas ou pastosas ≥ 25% das evacuações; 

• SII forma indeterminada: critérios insuficientes para inclusão do paciente 

em um dos grupos citados acima. 

A escala visual de Bristol é uma ferramenta útil na prática clínica que facilita 

a classificação da SII em seus diferentes grupos (Figura 2). Os padrões de Bristol 1 e 

2 estão relacionados à constipação, enquanto Bristol 5, 6 e 7 à diarreia. 

 

 

Figura 2 - Escala visual de Bristol 

 

Alguns fatores de risco para SII são descritos na literatura como presença de 

dor abdominal funcional, abuso sexual na infância, transtorno de ansiedade com 

resposta anormal ao estresse, antecedente de cirurgia abdominal e diverticulite, 
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intolerância alimentar e infecção intestinal [30]. Dentre eles, o antecedente de infecção 

é o mais reconhecido como agente causal da SII-D e é descrito em até 20% dos  

casos [31]. Uma metananálise recente demonstrou risco aumentado em 6 vezes de SII-

D após episódio de gastroenterocolite, seja bacteriana ou viral [32].  

Os principais patógenos implicados diretamente na fisiopatologia da SII-D 

pós infecciosa são a Escherichia coli, Samonella, Shigella e o Campylobacter  

jejuni [33]. O aumento da permeabilidade intestinal causado pela infecção facilita a 

passagem antigênica do lúmen para a mucosa e dessa forma estimula a migração de 

linfócitos T, macrófagos e mastócitos com produção de IL-1β, IL-2, IL-6, IL-10, 

TNF, TGF-β e IFN- γ (Figura 3). Modelos animais também comprovam que a 

hipersensibilidade visceral responsável pela dor abdominal é diretamente modulada 

pelo grau de atividade inflamatória da mucosa [32, 34, 35]. 

 

 

* Células EC: Células enterocromafins 

Fonte: Figura adaptada de Lee et al. Post-Infectious Irritable Bowel Syndrome [35].  

Figura 3 -  Fisiopatologia da Síndrome do Intestino Irritável pós-infecciosa  

  

Alguns sinais alarme como idade avançada, anemia, sangramento anal, perda 

de peso não intencional e história familiar de câncer colorretal, quando presentes, 



Introdução  9 

 

exigem investigação adicional para exclusão de outras afecções. Os consensos atuais 

não recomendam exames complementares para o diagnóstico de SII em pacientes de 

baixo risco. Porém, na prática o que se observa é a solicitação de exames como 

hemograma, PCR, sorologia para doença celíaca, teste de tolerância à lactose, 

protoparasitológico de fezes e calprotectina fecal, aumentando os custos para o 

sistema de saúde.  

Estudo recente demonstrou risco inferior a 1% de DII em pacientes com 

sintomas de SII que apresentaram valores de PCR abaixo de 0,5 mg/dL e 

calprotectina fecal menor que 40 μg/g [36]. 

 

1.3  Sobreposição da Síndrome do Intestino Irritável em pacientes com 

Doenças Inflamatórias Intestinais 

  

A Síndrome do Intestino Irritável é um dos diagnósticos diferenciais mais 

prevalentes em portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais que apresentam 

sintomas refratários e tem um impacto significativo na qualidade de vida dos 

pacientes [37].  

Como descrito anteriormente, a SII é de 3 a 5 vezes mais prevalente em 

pacientes portadores de DII quando comparados à população em geral. Coates et al 

observaram que aproximadamente 10% dos pacientes com DII em remissão 

endoscópica referem dor abdominal e 1/3 deles apresenta sintomas compatíveis com 

SII a despeito de remissão histológica [38]. 

Alguns autores sugerem que a SII e as DII fazem parte do mesmo espectro de 

doença. Um estudo avaliou o risco de se desenvolver DII naqueles com diagnóstico 

prévio de SII e comparou à população saudável. Nesta coorte retrospectiva com 

aproximadamente 10 mil pacientes, os indivíduos com SII exibiram um risco 9 vezes 

maior de progressão para DII quando comparados ao grupo controle. O tempo médio 

de diferença entre os dois diagnósticos foi de 2 anos [39]. 

As DII e a SII compartilham características clínicas, genéticas e de 

microbiota intestinal. Os sintomas de dor abdominal e diarreia são comumente 
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sobrepostos [38, 40]. Enquanto a presença de febre, sangramento nas fezes, aumento 

das provas de atividade inflamatória e lesões endoscópicas favorecem o diagnóstico 

de DII, os sintomas isolados de distensão abdominal ou alternância com constipação 

podem representar uma sobreposição com SII nestes pacientes. Esta diferenciação se 

torna mais difícil na Doença de Crohn de localização exclusiva em intestino delgado.  

Além disso, comorbidades psiquiátricas são comuns a ambas as doenças.  

Abdalla et al relataram que os pacientes com a associação DII-SII apresentam maior 

associação com sintomas de ansiedade, depressão, fadiga e distúrbios do sono. Este 

grupo é também mais dependente de opioide para controle de dor [41-43]. 

Em relação à influência genética, mais de 200 loci de susceptibilidade foram 

identificados nas DII (NOD2/CARD15, IRGM, ATG16L1 e IL23R), porém poucos 

são os estudos na SII. Neste sentido, alguns trabalhos propuseram que polimorfismos 

no gene TNF-SF15 (membro 15 superfamília do Fator de Necrose Tumoral) estariam 

presentes tanto na Doença de Crohn quanto na SII [44]. 

Por último, uma publicação recente detectou prevalência de disbiose em 70% 

dos pacientes com DII virgens de tratamento e em 73% daqueles acompanhados por 

SII, comparados a 16% de voluntários saudáveis [45]. 

A hipótese mais aceita na atualidade é de que os pacientes com DII-SII 

exibem hiperresponsividade neuronal secundária à inflamação crônica com 

consequente dismotilidade, alteração da secreção intestinal, hiperalgesia, alodinea e 

hipersensibilidade visceral [46]. 

Vininus-Nebot et al observaram que os sintomas de SII em pacientes com DII 

em remissão estavam associados com inflamação microscópica, aumento da 

permeabilidade intestinal, linfocitose intraepitelial e níveis elevados de TNF-α. Além 

disso, descreveram redução dos níveis de proteínas de adesão celular com zonulina e 

alfa-catenina [14]. Akbar et al demonstraram que os sintomas de SII eram secundários 

à inflamação da DII ao correlacionar os escores de dor abdominal com regulação 

positiva de receptores de sensibilidade visceral em pacientes com sobreposição DII-

SII [47]. 
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1.4  Associação entre SII e Supercrescimento Bacteriano em Intestino Delgado  

 

Durante décadas a SII foi considerada uma doença intestinal funcional, sem 

fator etiológico definido e de origem psicogênica. Nos últimos anos a literatura tem 

demonstrado a importância da disbiose na sua fisiopatologia já que até 78% dos 

pacientes com SII apresentam sintomas relacionados ao supercrescimento bacteriano 

em intestino delgado (SBID) [48].  

Shah et al publicaram uma metanálise que incluiu 25 estudos com 3192 

indivíduos e calcularam a prevalência de SBID em pacientes com SII. Eles 

observaram uma razão de chances 4,9 (95% IC, 2,8-68,6) maior no grupo SII vs 

controles saudáveis [49].  

O SBID é uma entidade clínica frequente caracterizada por hiperproliferação 

de bactérias colônicas no intestino delgado, fermentação excessiva de carboidratos 

da dieta e aumento da produção de gases como hidrogênio (H2) e metano (CH4). 

Classicamente o intestino delgado é colonizado por bactérias gram-positivas e 

aeróbias que variam em número de 101 a 103 unidades formadoras de colônia 

(UFC)/mL. No SBID observa-se um aumento do número de bactérias superior a 103 

UFC/mL em aspirado jejunal [50].  

Os principais sintomas do SBID são dor abdominal, distensão, “bloating”, 

flatulência e alteração do hábito intestinal com constipação ou diarreia. Nas formas 

de apresentação graves os pacientes podem apresentar atrofia de vilosidades, má 

absorção intestinal, deficiência de vitaminas lipossolúveis, hipoalbuminemia e, 

eventualmente, perda de peso [51]. 

Diversas condições clínicas de dismotilidade intestinal estão associadas ao 

SBID como diabetes, esclerodermia, pancreatite crônica, cirurgia de desvio 

intestinal, pseudoobstrução intestinal, DII e SII [52]. Na SII, alguns fatores de risco 

têm sido relacionados à presença de SBID como sexo feminino, idade avançada, uso 

de inibidor de bomba de prótons e opioide, além de baixos níveis de  

hemoglobina [53, 54].  
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O método diagnóstico padrão-ouro é a cultura quantitativa do aspirado de 

intestino delgado. Entretanto, este teste é caro, invasivo e pouco disponível nos 

serviços de saúde. Na prática o diagnóstico de SBID é realizado através de testes 

respiratórios de H2 expirado com substratos de glicose ou lactulose [55]. De acordo 

com o consenso norte-americano o resultado é considerado positivo caso a medida de 

hidrogênio expirado seja superior a 20 p.p.m. em qualquer momento durante o teste 

ou após 90 minutos [56]. 

O seu tratamento requer ciclos de antibioticoterapia e é, em geral, efetivo no 

controle de sintomas. Em uma metanálise publicada por Gatta et al com 1331 

pacientes a taxa de erradicação do SBID foi de 70,8% (95% IC, 61,4-78,2%) quando 

tratados com rifaximina (não disponível no Brasil) [57]. 

 

1.5  Marcadores séricos da Síndrome do Intestino Irritável 

 

1.5.1 Proteína C Reativa Ultrassensível (PCR) 

A PCR é uma proteína produzida pelo fígado utilizada há décadas como 

marcador de fase aguda em diversas patologias. A sua dosagem é realizada de rotina 

no seguimento ambulatorial das DII por ser de baixo custo e amplamente disponível. 

Todavia, valores aumentados também são encontrados em episódios de infecção e 

em doenças autoimunes sistêmicas [58]. 

As principais limitações do uso da PCR são a baixa sensibilidade em 

pacientes com RCUI que em até 50% dos casos exibem valores normais, apesar da 

atividade de doença. Além disso, 15% dos indivíduos saudáveis não apresentam 

aumento dos seus níveis séricos por polimorfismo genético [58, 59]. 

 

1.5.2 Calprotectina fecal 

A calprotectina fecal é uma proteína citosólica transportadora de cálcio e 

zinco, pertencente ao grupo S100, derivada predominantemente de neutrófilos e 

estável nas fezes em temperatura ambiente por até uma semana. A sua liberação 
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colônica reflete atividade inflamatória e, por este motivo, é atualmente o exame mais 

disponível e custo-efetivo no manejo das DII. Na literatura, a calprotectina tem sido 

estudada há mais de 10 anos e há evidência de que a calprotectina seja superior à 

dosagem da PCR e da velocidade de hemossedimentação (VHS) [60-62]. 

A cicatrização da mucosa intestinal é o objetivo terapêutico nas DII e tem 

sido relacionada a menores taxas de hospitalização, cirurgia, menor progressão para 

displasia e câncer. Geert D’Hans et al descreveram a boa correlação entre a 

calprotectina e inflamação endoscópica em 126 pacientes com DII e desde então ela 

tem sido utilizada como biomarcador intermediário adjuvante no manejo de 

pacientes com DII [63]. 

Outros trabalhos publicados demonstraram o papel da calprotectina em 

predizer recidiva clínica em pacientes com DII inativa. Naismith et al demonstraram 

que resultado acima de 240 µg/g identifica maior chance de predizer atividade da 

doença com sensibilidade de 80% e especificidade de 74,4% [64]. Calprotectina 

alterada também se mostrou superior quando comparada às alterações histológicas 

para avaliar recidiva da doença [65, 66]. 

Apesar de elevada sensibilidade, o uso da calprotectina na prática clínica 

ainda é controverso, principalmente quando se questiona o melhor momento do dia 

para coleta, sua frequência de dosagem no seguimento ambulatorial e o papel da 

variabilidade intra-individual. Apesar de muito sensível, a calprotectina é um 

marcador questionável na Doença de Crohn localizada no intestino delgado e quando 

os resultados se encontram na faixa entre 50 a 250 µg/g [67].  

 

1.5.3 Anti- CdtB e Anti-vinculina 

A Cytolethal distending toxin (CdtB) é uma toxina heterotrimérica comum à 

maioria dos patógenos gastrointestinais gram negativos, envolvida na patogenicidade 

bacteriana e persistência da infecção. É composta por três produtos genéticos cdtA, 

cdtB e cdtC (CdtABC), codificadas por um operon constituído por três genes com o 

mesmo nome. Cada variante contém um sítio de ligação ribossômica, que codifica 

proteínas com peso molecular de 30,1, 28,9 e 21,1 KDa, respectivamente. As três 

subunidades formam um complexo tripartite responsável pela ligação à membrana 
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plasmática. O CdtB é a subunidade que possui a DNAse tipo I, que cause lesão do 

DNA de dupla hélice, levando à parada do ciclo celular na fase G2/M. Tal fato induz 

a distensão e senescência da célula e sua morte (Figura 4). Além disso, o CdtB 

possui atividade de fosfatidilinositol 3-4-5 trifosfato fosfatase (PIP3), que é capaz de 

induzir apoptose de células T [68, 69]. 

Dados experimentais documentaram que camundongos infectados com a cepa 

selvagem do C. jejuni apresentaram maior associação com fenótipos de SII-

predomínio diarreia, alteração da microbiota intestinal e redução das células 

intersticiais de Cajal quando comparados à cepa mutada para a deleção do CdtB do 

C. jejuni, o que sugere o papel importante que o CdtB pode representar para a 

fisiopatologia da SII. Além disso, camundongos anti-CdtB positivos apresentaram 

mimetismo molecular e reação cruzada com a vinculina que é considerada uma 

proteína de adesão celular [70, 71].  

 

 

Fonte: Figura adaptada de Lai et al. Molecular Mechanisms and Potential Clinical Applications of 

Campylobacter jejuni Cytolethal Distending Toxin [68]. 

Figura 4 - Mecanismo de patogenicidade celular do CdtB. O CdtA e CdtC se ligam à 

membrana celular por microdomínios de colesterol e facilitam a entrada do CdtB na 
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célula através das vesículas revestidas por clatrina. Após a endocitose, o CdtB 

translocado no citosol é internalizado no complexo de Golgi, retículo endoplasmático 

e núcleo. Por fim, a subunidade CdtB induz a quebra do DNA dupla hélice e a parada 

do ciclo celular. 

A vinculina é uma proteína citoplasmática de 116 kDa, essencial para a 

embriogênese e responsável pela ligação indireta das caderinas aos filamentos de 

actina e ao domínio intracelular [72]. A integridade do epitélio intestinal depende das 

junções entre as células e a matriz extracelular por intermédio de complexos de 

proteínas transmembrana como as adesões focais, junções firmes e desmossomos. 

Evidências recentes sugerem o papel da vinculina no agrupamento entre integrinas e 

como um regulador de apoptose [71]. Possui múltiplas superfícies para recrutamento 

de proteínas de adesão celular. Além disso, estabiliza as integrina de adesão 

mediante o recrutamento de proteínas ligadas à actina, como por exemplo talina, 

assim como pela ligação direta de feixes de actina [72].  

A vinculina é essencial para o mecanismo de patogenicidade dependente da 

adesão agentes infectantes como a Giardia. Um estudo prévio demonstrou que está 

presente no citoesqueleto da Giardia, sendo encontrada com maior abundância nas 

áreas de contato do parasito com o epitélio intestinal, o que sugere o papel da 

vinculina nos mecanismos de aderência [73]. 

Um estudo prévio validou os anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina em uma 

coorte de 2375 pacientes entre 18 e 65 anos, destes 142 eram portadores de DII, 121 

pacientes celíacos e 43 indivíduos saudáveis. Os níveis séricos dos anticorpos foram 

determinados por ELISA e comparados entre os grupos. Títulos de anti-vinculina e 

anti-CdtB foram significativamente maiores nos pacientes com SII quando 

comparados ao grupo de DII, doença celíaca e indivíduos saudáveis. Neste estudo, 

níveis de anti-vinculina superiores à densidade óptica de 1,68 diferenciaram a SII-D 

das DII, com sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança positiva de 

32,6%, 83,8% e 2,0, respectivamente. Enquanto valores de anti-CdtB acima de 2,8 

representam sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança positiva de 

43,7%, 91,6% e 5,2 [74].  
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Em estudo dos mesmo pesquisadores, usando anticorpos anti-CdtB de 

segunda geração, resultados de densidade óptica do anti-CdtB superiores a 1,56 

diferenciaram SII-D de DII com sensibilidade de 43% e especificidade de 93,5%. 

Neste nível, 43% dos pacientes com SII-D apresentaram anticorpo positivo quando 

comparados a 6,5% nos controles (p=0,001) [75]. Dados subsequentes concluíram que 

estes marcadores foram úteis apenas para o diagnóstico de SII com predomínio de 

diarreia ou padrão misto, porém ineficaz para o diagnóstico de SII com predomínio 

de constipação [76]. 

Dessa forma, os autores determinaram a presença de dois anticorpos 

derivados da fisiopatologia da SII pós-infecciosa e, pela primeira vez, descreveram 

um fenômeno de autoimunidade na SII. O resultado positivo foi encontrado em 56% 

dos pacientes com SII-D e suficiente para definir o diagnóstico, sem necessidade de 

exames complementares adicionais. O diagnóstico de SII por sua vez deixaria de ser 

considerado de exclusão e sim de inclusão [74, 77]. 

Pimentel et al também publicaram uma análise de redução de custos para o 

diagnóstico de SII-D ao se substituir a realização de exames complementares como 

colonoscopia ou tomografia pela dosagem dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina. 

Os autores calcularam uma economia de 509 dólares por paciente, além de redução 

de complicações inerentes aos procedimentos invasivos [78]. 

 

1.6 Justificativa do estudo 

 

O fato de ambas as doenças se apresentarem de forma crônica e com 

sintomas semelhantes gera potencial de confusão e erro diagnóstico frequente. 

Atualmente o diagnóstico de SII é realizado apenas através dos critérios de ROMA 

IV. Os estudos publicados na literatura validaram o uso do anti-CdtB e da anti-

vinculina na diferenciação entre SII-D e DII, porém não existe evidência se a 

positividade destes anticorpos confirmaria a sobreposição DII-SII em pacientes com 

DII. 
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Dessa forma, a identificação correta do subgrupo de pacientes com DII-SII é 

fundamental para racionalizar os recursos empregados em exames laboratoriais, 

radiológicos e endoscópicos invasivos, além de otimizar o tratamento clínico 

destinado às Doenças Inflamatórias Intestinais. Considerando que os sintomas da SII 

têm sido atribuídos à presença de supercrescimento bacteriano de intestino delgado, 

torna-se relevante conhecer a prevalência dessa condição em pacientes de SII-D. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo principal do presente trabalho é avaliar a aplicabilidade clínica e o 

desempenho dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina para diagnóstico de Síndrome 

do Intestino Irritável em pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais que se 

apresentam com persistência da diarreia. 

O objetivo secundário é observar a prevalência de supercrescimento 

bacteriano na população de pacientes portadores de Síndrome do Intestino Irritável 

com predomínio de diarreia. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Estudo observacional, prospectivo, unicêntrico em pacientes com Doenças 

Inflamatórias Intestinais que se apresentam com sintomas persistentes de dor 

abdominal e diarreia, realizado de acordo com o STARD 2015 guidelines for 

reporting diagnostic accuracy studies: explanation and elaboration [79, 80]. 

 

3.2 Casuística 

 

3.2.1 Período e local do estudo  

 Foram incluídos pacientes da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

internados ou ambulatoriais, que preenchiam os critérios de elegibilidade entre o 

período de maio de 2018 até janeiro de 2019. Foram recrutados pacientes que 

referiam número superior a 3 evacuações ao dia, com indicação de colonoscopia e 

que concordavam em participar do estudo. A coleta dos exames laboratoriais foi 

realizada no dia da consulta ou antes da realização da colonoscopia. 

 Os pacientes que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

preencheram os questionários sobre dados sócio-demográficos, de atividade clínica 

da Doença de Crohn (Índice de Harvey-Bradswaw) e da Retocolite Ulcerativa 

(Escore de Mayo Modificado), para preenchimento dos critérios de ROMA IV para 

diagnóstico de SII. 
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3.2.2 Critérios de inclusão 

a. Idade superior a 18 anos 

b. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

c. Diagnóstico de DII comprometendo o íleo terminal e/ou o cólon 

estabelecido há, pelo menos, 6 meses e indicação clínica de repetir 

colonoscopia 

d. Diagnóstico de SII-D 

e. Indivíduos assintomáticos em programa de rastreamento de câncer 

colorretal 

 

3.2.3 Critérios de exclusão 

a. Neoplasia atual ou prévia 

b. Sorologia positiva para HIV 

c. Doença de Crohn com fístulas enterocutâneas 

d. Pacientes com outras doenças intestinais como doença celíaca ou colite 

microscópica 

e. Antecedente de cirurgia abdominal ou pélvica, exceto operações na 

parede abdominal 

f. Uso de corticoterapia por qualquer motivo há, pelo menos, 6 meses 

anteriores à inclusão no estudo 

 

3.3 Critérios diagnósticos e determinação dos grupos 

 

O diagnóstico de DII foi realizado de forma ambulatorial através da história 

clínica, de provas de atividade inflamatória (PCR, calprotectina fecal), de exames 

radiológicos e de colonoscopia com biópsias seriadas.  

Os pacientes incluídos foram alocados em 4 grupos: 
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3.3.1  Grupo 1: Doenças Inflamatórias Intestinais em atividade clínica, 

laboratorial e endoscópica 

Diagnóstico de Doença de Crohn ou Retocolite Ulcerativa estabelecido pela 

combinação de achados clínicos, laboratoriais, radiológicos e/ou endoscópicos.  

•  Atividade clinica, laboratorial e endoscópica definidas pela presença de 

sintomas (dor abdominal, diarreia mucossanguinolenta ou perda de peso), 

atividade laboratorial (anemia, ferropenia, hipoalbuminemia, aumento de 

PCR e aumento de calprotectina fecal) e/ou atividade endoscópica 

(erosões e úlceras detectadas na colonoscopia). 

 

3.3.2 Grupo 2: Doenças Inflamatórias Intestinais com persistência da diarreia, 

porém em remissão endoscópica (DII-SII) 

Diagnóstico de Doença de Crohn ou Retocolite Ulcerativa estabelecido pela 

combinação de achados clínicos, laboratoriais, radiológicos e/ou endoscópicos. 

•  Doença de Crohn: Remissão profunda definida por avaliação médica 

subjetiva (anamnese e exame físico), Índice de Harvey-Bradshaw, 

dosagem de PCR inferior a 5 mg/dL, calprotectina fecal inferior a 250 

µg/g, colonoscopia com escore SES-CD inferior a 2. 

•  Retocolite Ulcerativa: Remissão profunda definida por avaliação médica 

subjetiva (anamnese e exame físico), Índice clínico de Mayo simplificado 

de 0 ou 1, dosagem PCR inferior a 5 mg/dL, calprotectina fecal inferior a 

250 µg/g, colonoscopia com escore de Mayo 0. 

 

3.3.3  Grupo 3: Síndrome do Intestino Irritável com predomínio de diarreia 

 Diagnóstico de SII-D realizado de forma clínica por meio do critério ROMA 

IV e por exclusão de outras doenças como parasitoses intestinais, intolerância à 

lactose, doença celíaca, imunodeficiência comum variável e colite microscópica. 

Todos os pacientes apresentaram hemograma e PCR normais, anti-transglutaminase 
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IgA negativo, colonoscopia com biopsias seriadas normais, calprotectina fecal 

inferior a 50 mcg/g. 

 

3.3.4 Grupo 4: Indivíduos saudáveis em programa de rastreamento de câncer 

colorretal  

 Voluntários completamente assintomáticos sob o ponto de vista 

gastrointestinal foram recrutados dentre os participantes do programa de 

rastreamento do câncer colorretal. Ao aceitaram participar do estudo, constituíram o 

grupo controle. 

 

3.4 Avaliação da atividade da doença na DII 

 

3.4.1 Avaliação da atividade clínica 

 Todos os pacientes foram entrevistados e submetidos a exame físico. Foram 

coletados dados sócio-demográficos: nome, idade, sexo, escolaridade, renda familiar, 

antecedente atual ou prévio de tabagismo, história familiar de DII ou SII. Além 

disso, também foram registradas as informações referentes à localização e 

comportamento da Doença Inflamatória Intestinal de acordo com a classificação de 

Montreal, medicações em uso atual e pregresso. 

 

3.4.2 Avaliação laboratorial 

 Na rotina assistencial da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia, a 

investigação diagnóstica de pacientes com sintomas gastrointestinais, solicitada pelo 

médico assistente do paciente, compreende os seguintes exames complementares: 

hemograma, PCR, ferro sérico, saturação de transferrina, ferritina, ácido fólico, 

vitamina B12, proteínas totais e frações, transaminases, sorologia para HIV, 

protoparasitológico de fezes e dosagem de calprotectina fecal.  
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 No presente estudo, esses resultados foram consultados com o objetivo de 

estratificar os grupos de DII de acordo com a presença de atividade inflamatória 

laboratorial. 

 

3.4.3 Colonoscopia 

 Todos os pacientes do estudo foram submetidos à colonoscopia com biópsias. 

A inclusão dos pacientes dos grupos de DII e controles saudáveis foi realizada no 

momento da colonoscopia. Para o grupo SII-D, utilizamos o resultado de 

colonoscopia prévia do paciente. 

 

3.4.4 Teste respiratório para supercrescimento bacteriano 

 Este exame utiliza a medida de gases no ar expirado para avaliar o grau de 

fermentação bacteriana do intestino delgado. Os pacientes recebem lactulose por via 

oral, que é metabolizada pela flora intestinal e convertida nos gases H2 e CH4. No 

presente estudo, as amostras foram imediatamente analisadas em equipamento de 

cromatografia gasosa - Quintron modelo CM2 ou modelo 12i (Quintron Instrument 

Company, Milwaukee, WI, EUA) e a concentração do H2 obtida expressa em partes 

por milhão (p.p.m.). O resultado foi considerado positivo quando houvesse pico 

precoce de H2 de 20 p.p.m. maior que o basal em até 80 minutos. 

 

3.4.5 Coleta de amostras de sangue 

 As amostras de sangue foram coletadas no dia da inclusão do paciente no 

estudo, ou imediatamente antes da colonoscopia. Foram coletados 20 ml de sangue 

venoso de cada paciente por punção de veia periférica com escalpe a vácuo de 21G. 

As amostras foram centrifugadas a 4°C por 10 minutos em rotação de 1.3 rpm, e, em 

seguida, o plasma foi pipetado e armazenado congelado em - 80°C. 
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3.4.6 Pesquisa dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina 

 A análise dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina foi realizada por ELISA 

indireto. Em resumo, utilizamos albumina bovina a 3% dissolvida em solução de 

fosfato tamponada e usada para bloqueio dos sítios de ligação da placa de ELISA. 

Após incubação com o plasma dos pacientes, a reação entre o anticorpo secundário 

conjugado com peroxidase e o substrato 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine (TMB) foi 

usada para detecção dos anticorpos primários. A leitura das densidades ópticas foi 

efetuada após 70 minutos com comprimento de onda de 370 nm.  

 O transporte das amostras foi realizado por uma empresa terceirizada (World 

Courrier) e obedeceu a regulamentação brasileira exigida pela ANVISA e norte-

americana do CDC. Todas as dosagens foram analisadas no Laboratório MAST 

(Medically Associated Science and Technology Program) do Hospital Cedars Sinai 

em Los Angeles, Estados Unidos. Este laboratório foi escolhido pela expertise com o 

método, sendo detentor da patente dos anticorpos. 

 

3.5 Análise estatística 

 

3.5.1  Cálculo amostral 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado considerando as medidas de 

acurácia diagnóstica dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina publicadas por 

Pimentel et al [74], de modo para contemplar a futura realização do teste de one-way 

ANOVA, com 4 grupos. A amostra foi estimada em 45 indivíduos em cada grupo. 

Os parâmetros utilizados foram alpha 0.05, beta 0.80 e 0.90, e f=0.25 (que representa 

um efeito médio de tamanho). Foi utilizado o comando "pwr.anova.test" do pacote 

"pwr" do software R (http://r-project.org/). 

 

3.5.2  Análise de dados 

 As variáveis qualitativas foram expressas pela frequência absoluta (n) e 

relativa (%). As variáveis quantitativas pela média e desvio padrão.  
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 Para verificar associação nas variáveis qualitativas utilizamos o teste exato de 

Fisher. Foram utilizados o teste t-Student ou Mann-Whitney para comparação entre 

dois grupos das variáveis quantitativas, dependendo da suposição de normalidade 

dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A comparação de mais de dois grupos 

foi realizada pelos testes ANOVA (paramétrico) ou Kruskall-Wallis (não 

paramétrico). 

 O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

 O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos da Declaração de 

Helsinki e do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPESQ), projeto número 2.727.928 (Anexo A). 

Todos os participantes foram voluntários e incluídos após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

  



Resultados  29 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

 Foram incluídos 160 pacientes distribuídos nos seguintes grupos:  

Grupo 1:  44 pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais em 

atividade clínica, laboratorial e endoscópica.  

Grupo 2:  25 pacientes no grupo de Doenças Inflamatórias Intestinais em 

remissão endoscópica. 

Grupo 3:  45 pacientes no grupo de Síndrome do Intestino Irritável com 

predomínio de diarreia. 

Grupo 4:  46 indivíduos saudáveis no grupo controle.  

 A Figura 3 demonstra o fluxograma dos pacientes incluídos.   

 

 

Figura 5 -  Fluxograma de inclusões 
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 No grupo 1, dos pacientes com Doença de Crohn 78% apresentavam 

atividade clínica leve, 16% atividade moderada e 7% grave. Enquanto que os 

pacientes com RCU 25% apresentavam atividade leve, 75% moderada e nenhum 

paciente tinha atividade grave. 

 Observamos que a média de idade dos grupos 1, 2, 3 e 4 foi respectivamente 

de 39,5 anos, 46,5 anos, 39,5 anos e 56,6 anos. Em relação ao gênero, houve 

predomínio do sexo feminino em 105 pacientes (65,6%), como demonstrado na 

Tabela 1. 

 A raça branca foi a mais prevalente entre a população do estudo em 96 

indivíduos (60,4%). Na nossa amostra, 114 (71%) pacientes referiram formação 

escolar com ensino médio completo ou nível superior. Enquanto 49 (31,6%) 

pacientes declararam renda familiar de até 2 salários mínimos. 
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Tabela 1 - Características gerais da população do estudo 

Variável Geral 

Grupo  

p-valor DII em atividade  

endoscópica 

DII em remissão  

endoscópica 
SII-D Controle 

Idade 45,6 ± 15,3 39,7 ± 14,1 45,7 ± 14,6 40,0 ± 14,5 56,6 ± 11,6 0,0001 

IMC 24,6 ± 4,6 22,9 ± 4,9 24,7 ± 3,5 23,9 ± 4,6 26,9 ± 3,8 0,0001 

Tabagismo Atual                     
 

  Sim 9 5,6% 2 4,5% 1 3,8% 2 4,5% 4 8,7% 0,8152 

Sexo                       
 

 

F 105 65,6% 20 45,5% 18 69,2% 34 77,3% 33 71,7% 0,0124 

Etnia                       
 

 
Branca 97 60,6% 26 59,1% 17 65,4% 34 77,3% 20 43,5% 

0,0752 
 

Preta 18 11,3% 4 9,1% 2 7,7% 3 6,8% 9 19,6% 

 

Amarela 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2% 

  Parda 44 27,5% 14 31,8% 7 26,9% 7 15,9% 16 34,8% 

Escolaridade                     
 

 

Analfabeto 1 0,6% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

0,0020 
 

Ensino Fundamental incompleto 16 10,1% 2 4,5% 2 7,7% 7 16,3% 5 10,9% 

 

Ensino Fundamental completo 21 13,2% 7 15,9% 3 11,5% 1 2,3% 10 21,7% 

 

Ensino Médio incompleto 7 4,4% 2 4,5% 1 3,8% 0 0,0% 4 8,7% 

 

Ensino Médio completo 54 34,0% 16 36,4% 10 38,5% 9 20,9% 19 41,3% 

  Ensino Superior completo 60 37,7% 16 36,4% 10 38,5% 26 60,5% 8 17,4% 

Renda Familiar                       

 
até 2 salário mínimos 50 31,6% 13 29,5% 12 48,0% 11 25,6% 14 30,4% 

0,0090 

 

de 5 a 10 salários mínimos 26 16,5% 4 9,1% 2 8,0% 13 30,2% 7 15,2% 

 

de 10 a 15 salários mínimos 4 2,5% 1 2,3% 1 4,0% 2 4,7% 0 0,0% 

 

de 15 a 20 salários mínimos 2 1,3% 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 

 

mais de 20 salários mínimos 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 

 

Afastado 41 25,9% 12 27,3% 3 12,0% 6 14,0% 20 43,5% 

  Desempregado 34 21,5% 13 29,5% 7 28,0% 9 20,9% 5 10,9% 

 

 



Resultados  32 

 

Observamos que no grupo dos pacientes com DII em atividade endoscópica 

52,3% tinham diagnóstico de RCU, enquanto no grupo DII em remissão endoscópica 

75% dos indivíduos eram portadores de RCU. O p-valor foi igual a 0,0766 e não 

houve associação estatisticamente significativa entre as variáveis descritas na  

Tabela 2. 

  

Tabela 2 -  Estratificação dos pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais 

 

Diagnóstico 

Grupo  

Total 
DII em atividade  

endoscópica 

DII em remissão  

endoscópica 

DC 21 47,7% 7 28,0% 28 40,6% 

RCUI 23 52,3% 18 72,0% 41 59,4% 

Total 44 100,0% 25 100,0% 69 100,0% 

Resultados expressos como N e percentual. 

p-valor = 0,1316 

 

A Tabela 3 mostra a localização da DC dos pacientes incluídos nos grupos de 

DII em atividade e remissão endoscópica.  A doença era ileocolônica em 70,6% dos 

pacientes do grupo 1 e em 40% dos casos do grupo 2. Não houve diferença estatística 

entre os grupos. 

 

Tabela 3 -  Localização da DC de acordo com os grupos de DII 

 

Localização da 

doença 

Grupo 

Total 
DII em atividade  

endoscópica 

DII em remissão 

endoscópica 

Ileal 0 0,0% 2 40,0% 2 9,1% 

Colônica 5 29,4% 1 20,0% 6 27,3% 

Ileocolônica 12 70,6% 2 40,0% 14 63,6% 

Total 17 100,0% 5 100,0% 22 100,0% 

Resultados expressos como N e percentual. 
p-valor = 0,0515 
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Observamos que dos pacientes com DII em atividade endoscópica 63,6% 

apresentavam pancolite de acordo com a classificação de Montreal, já no grupo com 

DII em remissão endoscópica temos 36,4%. O p-valor foi igual a 0,1392 (Tabela 4). 

Assim temos que não há associação estatisticamente significante entre as variáveis. 

 

Tabela 4 -  Localização da DC de acordo com os grupos de DII 

 

Montreal RCUI 

Grupo 

Total 
DII em atividade 

endoscópica 

DII em remissão 

endoscópica 

Proctite 1 4,5% 3 27,3% 4 12,1% 

Colite Esquerda 7 31,8% 4 36,4% 11 33,3% 

Pancolite 14 63,6% 4 36,4% 18 54,5% 

Total 22 100,0% 11 100,0% 33 100,0% 

Resultados expressos como N e percentual. 

p-valor = 0,1392 
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Os resultados laboratoriais basais dos pacientes com DII são descritos na 

Tabela 5. Conforme esperado, os pacientes incluídos no grupo de SII-D 

apresentavam hemograma normal e provas de atividade inflamatória sem alterações. 

 

Tabela 5 -  Resultados laboratoriais dos pacientes com DII 

 

Variável Geral 
DII em atividade 

endoscópica 

DII em remissão 

endoscópica 
p-valor 

Hemoglobina (g/dL) 13,3 ± 1,5 13,2 ± 1,7 13,7 ±1,2 0,4465 

Leucócitos (mil/mm3) 6905 ± 2260,1 7431,1 ± 2438,7 6419,5 ± 2081,9 0,1795 

Plaquetas (mil/mm3) 283,2 ± 106,6 298,8 ± 130,9 271,3 ± 67,4 0,5158 

PCR (mg/L) 8,7 ± 14,6 13,4 ± 18,4 2,8 ± 3,6 0,0014 

Ferro Sérico (µg/dL) 81,5 ± 33,8 67,7 ± 26,9 100,7 ± 35,6 0,0008 

Sat de Transf (%) 27,3 ±11,2 23,7 ± 9,5 34 ± 12,6 0,0074 

Ferritina (ng/mL) 157 ± 219,9 189,9 ± 284,8 142,2 ± 101,3 0,7433 

Vitamina D (ng / mL) 25,9 ±11,2 24,8 ± 11,6 29,1 ±11 0,1169 

Ácido Fólico (ng/ml) 10,8 ± 4,8 9,7 ± 4,8 12,2 ± 5,2 0,0851 

Vitamina B12 (pg/mL) 557,6 ± 256,1 538,4 ± 168,9 659,7 ± 404,1 0,5448 
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4.2 Resultados do anti-CdtB e anti-vinculina 

 

 A média do anticorpo anti-CdtB aferida por densidade óptica foi de 0,71 ± 

0,48 no grupo 1 (DII em atividade), 0,71 ± 0,43 no grupo 2 (DII em remissão / DII-

SII), 0,70 ± 0,44 no grupo 3 (SII-D) e 0,85 ± 0,72 no grupo controle (Tabela 6). Não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,95).  

 Os pacientes que apresentavam DII-SII tiveram uma tendência de maiores 

valores de anti-vinculina 1,68 ± 1,04 quando comparados aos pacientes com DII em 

atividade 1,50 ± 0,94, SII-D 1,50 ± 0,94 e controles 1,63 ± 0,9, sem significância 

estatística (p= 0,76). 

 Quando considerado o ponto de corte descrito na literatura de 1,56 para anti-

CdtB a frequência de resultados positivos foi de 3 (6,6%) nos grupo 1, 0 no grupo 2, 

3 (6,6%) no grupo 3 e 5 (10,8%) nos controles (Tabela 9).  

 Em relação à distribuição de frequência de anti-vinculina entre os grupos 

quando considerado 1,6 como ponto de corte os resultados foram os seguintes: 21 

(27,7%) no grupo 1, 12 (48%) no grupo 2, 19 (42,2%) no grupo 3 e 23 (50%) nos 

controles (Tabela 10). Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos. Houve tendência de valores mais elevados de 

anticorpos anti-vinculina no grupo 2, porém sem significância estatística.  

 

Tabela 6 -  Valores de densidade óptica dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina 

de acordo com os grupos de estudo 

 

Resultados expressos em média ± desvio padrão. 

 

  

Anticorpo 
DII em atividade 

endoscópica 

DII em remissão 

endoscópica 
SII- D Controles p 

Anti-CdtB 0,71± 0,48 0,71 ± 0,43 0,71± 0,43 0,85 ± 0,72 0,95 

Anti-vinculina 1,5 ± 0,81 1,68 ± 1,04 1,50 ± 0,94 1,63 ± 0,9 0,76 
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Tabela 7 -  Valores de densidade óptica dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina 

entre os grupos de DII 

  

Resultados expressos em média ± desvio padrão. 

 

 

  

Anticorpo 
DII em atividade  

endoscópica 

DII em remissão 

endoscópica 
p 

Anti-CdtB 0,71± 0,48 0,71 ± 0,43 0,9177 

Anti-vinculina 1,5 ± 0,81 1,68 ± 1,04 0,3431 
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Figuras 6 e 7 - Valores de densidade óptica do anti-CdtB entre os grupos do estudo 
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Figura 8 e 9 -  Valores de densidade óptica do anti-vinculina entre os grupos do 

estudo 
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Tabela 8 -  Positividade do anti-CdtB entre os grupos do estudo 

 

Anti-

CdtB 

Grupo 

Total 
DII em atividade 

endoscópica 

DII em remissão 

endoscópica 
SII-D Controle 

<=1.56 41 93,2% 26 100,0% 41 93,2% 41 89,1% 149 93,1% 

>1.56 3 6,8% 0 0,0% 3 6,8% 5 10,9% 11 6,9% 

Total 44 100,0% 26 100,0% 44 100,0% 46 100,0% 160 100,0% 

Resultados expressos como N e percentual. 

p-valor = 0,4370 

 

Tabela 9 -  Positividade do anti-vinculina entre os grupos do estudo 

 

Anti-

vinculina 

Grupo  

Total DII em 

atividade 

endoscópica 

DII em 

remissão 

endoscópica 

SII Controle 

<=1.6 23 52,3% 13 50,0% 26 59,1% 23 50,0% 85 53,1% 

>1.6 21 47,7% 13 50,0% 18 40,9% 23 50,0% 75 46,9% 

Total 44 100,0% 26 100,0% 44 100,0% 46 100,0% 160 100,0% 

Resultados expressos como N e percentual. 

p-valor = 0,8209 
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Dentre os 45 pacientes com Síndrome do Intestino Irritável com predomínio 

de diarreia incluídos, 31 realizaram o teste respiratório para detecção de 

supercrescimento bacteriano. Destes, 18 pacientes apresentaram teste positivo 

(58,06%) e em 13 (41,9%) pacientes o resultado foi negativo. Os demais pacientes 

(n= 14) não estavam disponíveis para realizar o exame. É interessante observar que 

este teste exige um preparo dietético rigoroso e demanda o tempo aproximado de 180 

minutos para cada indivíduo. 

Não houve correlação entre os valores dos anticorpos anti-CdtB e anti-

vinculina com os resultados em p.p.m. do teste respiratório para supercrescimento 

bacteriano conforme apresentado nas Figuras 8 e 9. Do mesmo modo, não foi 

observada correlação entre varíaveis sócio-econômicas, valores dos anticorpos e do 

teste respiratório. 

 

Tabela 10 -  Correlação entre os valores de anti-CdtB e resultado máximo do teste 

respiratório para supercrescimento bacteriano 

 

Variável 
p.p.m. 

rho p-valor 

Anti-CdtB 0,0277 0,8843 

Anti-vinculina 0,2159 0,2519 
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Figura 10 -  Correlação entre os valores de anti-CdtB e resultado máximo do teste 

respiratório para supercrescimento bacteriano 

 

 
Figura 11 -  Correlação entre os valores de anti-vinculina e resultado máximo do 

teste respiratório para supercrescimento bacteriano 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1  Desempenho dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina para o diagnóstico 

de SII em pacientes com DII 

 

 Em pacientes com DII a frequência de SII é 4 vezes maior em relação à 

população em geral. Os critérios de ROMA IV, apesar de validados para o 

diagnóstico de SII, apresentam baixa acurácia quando aplicados na sobreposição DII-

SII, havendo espaço na literatura para novos métodos diagnósticos. De fato, nos 

últimos anos, alguns biomarcadores têm sido descritos com o objetivo de facilitar o 

diagnóstico da SII [81, 82]. Em 2015, Pimentel et al validaram os anticorpos anti-CdtB 

e anti-vinculina a partir do conhecimento da SII pós-infecciosa, em especial, o 

anticorpo anti-CdtB, que foi desenvolvido a partir da proteína CdtB, produzida por 

bactérias como Escherichia coli, Samonella, Shigella e Campylobacter jejuni em 

decorrência de uma infecção gastrointestinal [74]. Desde então, estes testes têm sido 

utilizados nos Estados Unidos no algoritmo diagnóstico de diarreia crônica sem 

sinais de alarme. Entretanto, esses anticorpos não foram avaliados na sobreposição 

DII-SII. 

 No presente estudo prospectivo, conduzido em colaboração com o Hospital 

Cedars Sinai (Dr. Mark Pimentel) avaliamos a aplicabilidade clínica dos anticorpos 

anti-CdtB e anti-vinculina para diagnosticar SII-D em pacientes com DII. 

Considerando que são anticorpos dirigidos contra epítopos de origem microbiana, 

fizemos a hipótese de que a acurácia desses biomarcadores poderia ser influenciada 

pela prevalência elevada de patógenos intestinais em países como o Brasil. 

Desenhamos o estudo para comparar pacientes com DII (com e sem atividade 

endoscópica) com pacientes com SII e controles sadios, sem doença gastrointestinal.  

 Até onde sabemos, este é o primeiro trabalho que analisou os anticorpos anti-

CdtB e anti-vinculina em pacientes com SII-D e DII. É importante ressaltar que o 

nosso estudo foi também o primeiro na literatura que avaliou o comportamento dos 

anticorpos de acordo com a estratificação da presença de atividade inflamatória 

endoscópica nos pacientes com DII. 
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 O principal achado do nosso trabalho é que não houve diferença 

estatisticamente significante dos títulos dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina 

entre os pacientes com DII em atividade endoscópica (grupo 1), DII em remissão 

endoscópica (grupo 2), SII com predomínio de diarreia (grupo 3) e controles 

saudáveis (grupo 4). Apesar de não observarmos associação significante, houve 

tendência a valores mais elevados de anti-vinculina no grupo 2 quando comparado 

aos demais grupos. 

 As médias de densidade óptica do anti-CdtB foram 0,71, semelhantes entre os 

grupos 1, 2 e 3, enquanto o grupo 4 apresentou média de 0,85. Esta diferença não 

alcançou significância estatística. Quando consideramos o ponto de corte de 1,56, 

validado na literatura, encontramos positividade de 6,8% no grupo 1, 0% no grupo 2, 

6,8% no grupo 3 e 10,9% no grupo 4. Nenhum paciente do grupo de DII em 

remissão endoscópica (grupo 2) apresentou anti-CdtB positivo. Maior percentual de 

testes positivos foi encontrado no grupo controle saudáveis.  

Em relação ao anti-vinculina, identificamos médias de densidade óptica mais 

elevadas nos 4 grupos do estudo: 1,5 no grupo 1; 1,68 no grupo 2; 1,5 no grupo 3; 

1,63 no grupo 4. Quando definimos o ponto de corte de 1,6 conforme estabeleceu o 

artigo original de Pimentel et al, 47,7% dos pacientes do grupo 1 foram positivos 

para o anti-vinculina, 50% do grupo 2, 40,9% do grupo 3 e 50% do grupo 4.  

Dessa forma, os resultados do presente trabalho foram discordantes daqueles 

observados no estudo original[74] e algumas hipóteses são levantadas para argumentar 

tal achado.  

Pimentel et al validaram os anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina de forma 

multicêntrica entre 2.681 pacientes em 180 hospitais dos Estados Unidos. O objetivo 

principal era avaliar a acurácia destes marcadores em uma coorte de  indivíduos 

diagnosticados com SII-D, de acordo com os critérios de ROMA IV, e compará-los a 

indivíduos com DII, doença celíaca e controles saudáveis[74]. Recentemente, estes 

autores publicaram um estudo com melhores resultados de sensibilidade e 

especificidade ao utilizar anticorpos de segunda geração e estabilização do antígeno 

de CdtB na placa de ELISA. Analisaram de forma retrospectiva amostras de 100 

pacientes com SII-D e 31 pacientes com DII em atividade endoscópica. A 
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sensibilidade e especificidade do anti-CdtB e do anti-vinculina foram de 43% e 

52,2%; 93,5% e 90,9%[75].  

De forma semelhante aos estudos de validação, no nosso trabalho foram 

utilizados anticorpos de segunda geração e os grupos foram divididos entre SII-D, 

DII e indivíduos sadios. Não foram incluídos pacientes com doença celíaca. 

Entretanto, um aspecto importante a se considerar é que a população com DII aqui 

estudada foi diferente daquela do trabalho original. O presente estudo foi realizado 

em um único centro de referência, de atenção quaternária, com pacientes mais 

graves. Dessa forma, a quase totalidade do grupo  DII foi formada por pacientes 

tratados com imunossupressores ou agentes biológicos. No estudo original, os 

pacientes com DII se encontravam em remissão clínica e não utilizavam 

imunossupressores. Apesar dos pacientes estarem sem utilizar esteroides há pelo 

menos 6 meses, terapia que sabidamente reduz a produção de anticorpos, podemos 

especular se os resultados de densidade óptica de ambos os anticorpos foram 

menores em decorrência do uso de outras drogas imunossupressoras, como a 

azatioprina. Em linha com essa possibilidade, tem-se demonstrado que esses agentes 

podem reduzir o nível de anticorpos contra biológicos e teoricamente de outros 

anticorpos [83]. 

Um segundo ponto de diferença foi o tempo de doença dos pacientes com 

DII. No nosso estudo, tanto o grupo de DII em atividade (grupo 1) quanto o DII em 

remissão (grupo 2) apresentavam doença de longa data. Klem et al realizaram uma 

metanálise e incluíram 45 estudos prospectivos de SII pós-infecciosa. Os autores 

calcularam uma incidência de 10,1% em 3 meses pós infecção e de 14,5% após 1 ano 

do episódio de gastroenterocolite. Nesse trabalho, o risco de SII pós-infecciosa foi 

4,2 vezes maior em indivíduos que apresentaram infecção intestinal em relação aos 

que não tiveram esse antecedente [84]. Não sabemos, por exemplo, como os 

anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina se comportariam caso identificássemos um 

fator infeccioso precipitante para a diarreia antes da inclusão do paciente no estudo. 

Scallan Walter et al, por exemplo, calcularam uma incidência anual de SII 

pós infecção por Campylobacter jejuni de 16,7 em 1000 indivíduos comparada a 3,9 

em 1000 nos controles. O risco relativo neste estudo foi de 4,3% (95% IC 3,0-6,2) 
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[85]. Contudo, no Brasil os dados de prevalência de SII-D pós-infecciosa e seus 

patógenos mais frequentes são escassos.  

 Em 2018, Veras et al avaliaram os genes de virulência do Campylobacter 

jejuni e biomarcadores infamatórios em um estudo de caso-controle com 340 

crianças no Brasil. Foram extraídas amostras de DNA fecal e avaliaram a frequência 

de exposição ao C. jejuni através de técnica molecular de reação em cadeia de 

polimerase. A prevalência do C. jejuni nessa população foi de 9,7% e os genes mais 

expressos foram cadF, iamA, cheW e sodB. A expressão do gene CdtB foi 

encontrada em apenas 15,2% da amostra. Ademais, os autores observaram que 

crianças desnutridas apresentavam maiores taxas de infecção por cepas de C. jejuni 

que não expressavam o gene CdtB [86].  

No nosso trabalho, poderíamos justificar os baixos títulos de anti-CdtB 

encontrados por este motivo. A infecção pelo Campylobacter é considerada uma das 

causas mais frequentes de gastroenterite bacteriana no mundo, com perfis 

epidemiológicos distintos entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos 

primeiros, a prevalência é baixa e há sazonalidade e episódios de surtos. Nos 

segundos, a infecção é endêmica, comumente assintomática e raramente sazonal[87]. 

Todavia, as cepas de Campylobacter encontradas no Brasil, em sua maioria, não 

expressaram a proteína CdtB em quase 85% dos casos [86]. Tal fato poderia contribuir 

para a negatividade dos resultados no presente estudo. 

Uma forma de corrigir este viés teria sido ajustar os resultados do anti-CdtB 

em função da prevalência da infecção por cepas Campylobacter de diferentes 

potenciais de patogenicidade na população brasileira, o que não foi possível neste 

momento devido à necessidade de um número amostral maior e à limitação de 

recursos financeiros. 

 No que se refere ao anticorpo anti-vinculina, no presente estudo foram 

observados valores de densidade óptica e positividade superiores aos descritos na 

literatura. Vale ressaltar que este anticorpo foi inicialmente identificado através de 

mimetismo molecular e de reação cruzada com o anticorpo anti-CdtB [71]. Há de se 

considerar a possibilidade de resultados falso-positivos na presença de outros 

autoanticorpos aqui não avaliados. 
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Um estudo experimental de Narcisi et al demonstrou a presença da vinculina 

no citoesqueleto da Giardia duodenalis através da técnica de Western Blot e reforçou 

a sua importância no mecanismo de adesão celular [73]. A giardíase é uma infecção 

intestinal que acomete cerca de 280 milhões de indivíduos ao ano. No Estado de São 

Paulo estima-se uma prevalência de giardíase em 30% da população [88]. 

Eventualmente, os nossos achados positivos de anti-vinculina entre os quatro grupos 

incluídos poderiam ser atribuídos à alta prevalência de giardíase no Brasil e talvez 

também decorram de uma reação cruzada. 

Na literatura, alguns trabalhos analisaram o comportamento dos anticorpos 

em populações distintas da norte-americana incluída no estudo de validação. 

Schmulson et al avaliaram o desempenho do anti-CdtB e anti-vinculina em pacientes 

mexicanos com diarreia crônica [89]. Foram incluídos 30 pacientes com SII-D, SII-M, 

diarreia funcional, colite microscópica e espru tropical entre 2015 e 2016. A 

positividade dos anticorpos entre os pacientes com SII-D foi de 55% e estes 

resultados foram semelhantes aos do estudo original descrito por Pimentel et al 

(58,6%) [74].  

Neste estudo, um indivíduo com síndrome de supercrescimento bacteriano 

secundária à diverticulose duodenal apresentou anticorpo anti-CdtB positivo [89]. Os 

autores discutiram se a positividade do anti-CdtB estaria relacionada à redução das 

células intersticiais de Kajal, à dismotilidade intestinal ou à reação cruzada com a 

vinculina. As limitações deste trabalho são o pequeno número amostral e a ausência 

de padronização no diagnóstico de diarreia crônica entre os indivíduos incluídos. 

Como não foram incluídos pacientes com DII, torna-se impossível a análise 

comparativa com os nossos resultados. 

Na Austrália, Talley et al avaliaram o papel diagnóstico dos anticorpos anti-

CdtB e anti-vinculina entre indivíduos com SII (n=319), dispepsia funcional (n=116) 

e controles saudáveis (n=246) [90]. Levando-se em conta os objetivos distintos do 

nosso estudo, os autores não encontraram diferença estatisticamente significante dos 

valores de anti-CdtB e anti-vinculina entre o grupo SII e controles sadios. Entretanto, 

as médias de densidade óptica do anti-CdtB foram maiores entre pacientes com SII 

em relação aos controles (2,36 x 2,14, p=0,06). O principal viés deste trabalho foi 
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não ter incluído um espectro maior de causas de diarreia crônica, como pacientes 

com DII e doença celíaca. 

 Além disso, foram descritas algumas diferenças metodológicas em relação ao 

estudo de Pimentel et al [74]. Primeiro, o diagnóstico de SII foi baseado na avaliação 

clínica subjetiva e não seguiu os critérios de ROMA IV como os consensos atuais 

preconizam. Depois, Talley et al utilizaram soro ao invés de plasma sanguíneo para a 

dosagem dos anticorpos, de forma diferente do nosso trabalho [90].   

O nosso estudo apresenta algumas limitações. Embora a maior parte dos 

casos de SII-D apresente histórico de diarreia infecciosa prévia, não pudemos 

caracterizar SII-D pós-infecciosa de acordo com os critérios de ROMA IV. Nossos 

pacientes foram incluídos caso apresentassem número de evacuações diárias igual ou 

superior a 3 e preenchessem os critérios de SII. De acordo com os critérios de 

ROMA IV, o diagnóstico de SII pós-infecciosa requer o início dos sintomas após a 

resolução de uma quadro de gastroenterocolite aguda que é definido por coprocultura 

positiva em um paciente sintomático ou ainda pela presença de 2 dos seguintes 

sintomas (febre, vômitos ou diarreia)[91]. Como o anticorpo anti-CdtB é derivado da 

fisiopatologia da SII pós-infecciosa, os resultados negativos devem ser analisados 

com cautela. 

 Além disso, no nosso estudo os anticorpos não foram analisados no momento 

do diagnóstico de SII-D. Alguns autores já demonstraram que os sintomas 

compatíveis com SII como dor abdominal e diarreia se manifestam nos primeiros 6 

meses após um episódio infeccioso agudo, com o próprio termo sugere[92]. É descrito 

na literatura que a sua resolução acontece em 25% dos pacientes no primeiro ano e 

em até metade deles entre 6 a 8 anos [93, 94]. Este fato talvez resulte em valores séricos 

inferiores do anticorpo anti-CdtB no grupo SII-D. Corrigiríamos esta limitação caso 

os pacientes com SII-D fossem incluídos no momento do seu diagnóstico, o que 

demandaria maior tempo destinado à pesquisa. 

Outra limitação foi não termos alcançado o número amostral no grupo de 

pacientes com DII em remissão endoscópica (grupo 2) conforme previamente 

calculado. Uma das dificuldades foi o fato de os pacientes apresentarem doença de 

longa duração, com muitos casos de cirurgia abdominal, considerado critério de 
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exclusão para o estudo. É preciso levantar a possibilidade de o tamanho amostral não 

ter sido suficiente para demonstrar diferença estatística. 

 A falta de significância estatística dos nossos achados não enfraquece o uso 

dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina para diagnóstico de SII pós-infecciosa. Os 

anticorpos foram propostos à luz do conhecimento mais atual da fisiopatologia da 

SII: disbiose, às alterações da motilidade intestinal, ao aumento da permeabilidade 

intestinal, regulação imune e hipersensibilidade visceral. Entretanto, em pacientes 

com DII, não contribuíram para o diagnóstico de SII no presente estudo. 

 Os nossos resultados não podem ser aplicados à população em geral. Este 

trabalho foi realizado em um serviço de saúde quaternário, que incluiu pacientes com 

múltiplas comorbidades, tempo prolongado de doença e em uso de medicações 

imunossupressoras. A SII-D é uma doença prevalente de baixa complexidade e o seu 

diagnóstico sorológico reduz os custos para o sistema de saúde, evita exames 

invasivos e direciona o tratamento adequado, como já demonstrado na literatura [78]. 

 

5.2  Síndrome de supercrescimento bacteriano em pacientes com SII-D 

 

O supercrescimento bacteriano de intestino delgado é uma condição 

frequentemente associada à SII e com potencial terapêutico importante no controle 

dos sintomas gastrointestinais. Diferentemente do que acreditava, o SBID pode 

ocorrer na ausência de fatores anatômicos predisponentes. De fato, um percentual 

variável de pacientes com SII tem sido diagnosticados com SBID, e essa observação 

tem implicações terapêuticas diretas e contribui para o entendimento da patogênese 

da SII. 

No presente trabalho, os pacientes com SII-D foram submetidos a teste 

respiratório de hidrogênio para detecção de SBID com substrato lactulose. O 

protocolo de preparo para o teste seguiu as orientações descritas no consenso 

americano de SBID. Os pacientes foram orientados a restringir alimentos 

fermentáveis no dia que antecedeu ao exame, suspender o uso de procinéticos ou 
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probióticos por 7 dias e não fumar. O tempo aproximado de duração do teste foi de 

180 minutos para cada indivíduo, que é o recomendável no consenso americano. 

Encontramos uma prevalência elevada de SBID nos pacientes com SII-D 

(58%). Na literatura, as diferenças técnicas relacionadas ao substrato utilizado e o 

tempo de aferição do exame mais reduzido (120 min em alguns estudos) limitam a 

análise comparativa [56]. 

Uma prevalência de supercrescimento que varia de 4 a 78% tem sido relatada 

em pacientes com comparada a 1 a 40% em controles [48]. No Brasil, os dados são 

escassos. No estudo de Costa et al, avaliando 46 pacientes que preenchiam o 

diagnóstico de SII(n=23 com predomínio de diarreia, n=12 com predomínio de 

constipação e n=11 com quadros mistos), a positividade global no teste de H2 foi de 

15,2% e no teste de CH4 foi 10,9%. 

Essa variação de prevalência reflete diferenças na população estudada, 

critérios diagnósticos diferentes e, mais importante, diferenças nos métodos 

utilizados para o diagnóstico. Embora cultura quantitativa do aspirado jejunal seja o 

padrão ouro, raramente é utilizada na prática clínica, tendo sido substituída com 

frequência pelos testes respiratórios. Um aumento na concentração de hidrogênio 

expirado é um critério comumente aceito. Entretanto, o aumento na concentração de 

metano tem sido sugerido como útil, sobretudo em casos de constipação, devido à 

sua produção tanto pelo intestino delgado quanto pelos cólons pela ação de bactérias 

do domínio Archaea, predominantemente Methanobrevibacter smithii. 

No presente estudo, não realizamos o teste de metano. Todavia, é pouco 

provável que mudasse a prevalência de SBID, uma vez que o teste é utilizado em 

casos de constipação, condição ausente nos pacientes incluídos. 

 

5.3 Direções futuras  

 

Este trabalho abre novas perspectivas e direções para pesquisas. Estudos são 

necessários para garantir a validação externa e padronização dos anticorpos anti-
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CdtB e anti-vinculina, e, ainda, para definir os pontos de corte ideais em diferentes 

populações.  

Torna-se necessário comparar os níveis séricos dos anticorpos anti-CdtB e 

anti-vinculina com a intensidade dos sintomas gastrointestinais, tanto em pacientes 

com SII-D quanto naqueles com DII, assim como correlaciona-los com cepas de 

Campylobacter com diferentes potenciais de toxicidade (expressão de CdtB). 

No Brasil é fundamental estabelecer o potencial de reação cruzada do anti-

vinculina com o anticorpo contra espécies de Giardia e estudar outros biomarcadores 

no contexto de alta prevalência de Campylobacter que não expressa CdtB. 

Tendo em vista a prevalência elevada de supercrescimento bacteriano de 

intestino delgado em pacientes com SII-D, acreditamos que poderia ser explicação 

para a persistência da diarreia nos casos de DII em remissão e que preenchem os 

critérios ROMA IV para SII. Essa possibilidade merece estudos futuros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados do presente estudo, podemos concluir que: 

a)  Os níveis séricos dos anticorpos anti-CdtB e anti-vinculina não diferiram 

entre os grupos do estudo, não conseguindo diagnosticar a sobreposição 

entre doença inflamatória intestinal em remissão e síndrome do intestino 

irritável; 

b)  Pacientes incluídos no grupo DII-SII apresentaram tendência de valores 

mais elevados de anti-vinculina quando comparados aos demais grupos; 

c)  A prevalência de supercrescimento bacteriano no grupo de SII-D foi de 

58%. 
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8.2  Anexo B – Questionário 

 

 



Anexos  72 

 

 

 



Anexos  73 

 

 

 



Anexos  74 

 

 

 



Anexos  75 

 

 

 



Anexos  76 

 

 

 



Anexos  77 

 

 

 

 

 

 



Anexos  78 

 

8.3  Anexo C – Artigo publicado 

 

 Barros LL, Farias AQ, Rezaie A. Gastrointestinal motility and absorptive 

disorders in patients with inflammatory bowel diseases: Prevalence, diagnosis 

and treatment. World J Gastroenterol. 2019 Aug 21; 25(31): 4414-4426. 

 


	1. INTRODUÇÃO
	1.1 As Doenças Inflamatórias Intestinais e o seu diagnóstico diferencial
	2. OBJETIVO
	3. MÉTODOS
	4. RESULTADOS
	5. DISCUSSÃO
	6.CONCLUSÕES
	7. REFERÊNCIAS
	8. ANEXOS
	8 ANEXOS
	8.1  Anexo A – Aprovação CAPPESP
	8.2  Anexo B – Questionário
	8.3  Anexo C – Artigo publicado
	 Barros LL, Farias AQ, Rezaie A. Gastrointestinal motility and absorptive disorders in patients with inflammatory bowel diseases: Prevalence, diagnosis and treatment. World J Gastroenterol. 2019 Aug 21; 25(31): 4414-4426.

