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Resumo
A identificação de Helicobacter pylori como agente
causal ou associado a úlcera péptica, dispepsia
funcional e câncer gástrico deu novo rumo ao
tratamento e prevenção dessas condições. A
terapia de erradicação é eficaz quando usada em
esquema tríplice que combina dois antibacterianos
e um inibidor da bomba de prótons, embora haja
variações bacteriológicas e geográficas. Esquemas
alternativos são necessários diante de resistência
microbiana ou refratariedade ao tratamento. Em
saúde pública, o uso de terapia de erradicação gera
aumento de custo que é suportável. Entretanto a terapia pode associar-se a esofagite de refluxo,
o que deve ser pesado na adoção de políticas de saúde destinadas à população em geral.

Introdução

I

nfecção por Helicobacter pylori associa-se a úlceras pépticas duodenais e gástricas, causadas ou
não por uso de antiinflamatórios não-esteróides, e
dispepsia funcional. A infecção tem curso clínico altamente variável, manifestando-se por gastrite, úlcera
gástrica ou duodenal, atrofia da mucosa, carcinoma
gástrico ou linfoma gástrico (mucosa-associated
lymphoreticular tissue - MALT)1.
O mecanismo pelo qual a bactéria predispõe à doença péptica não está completamente esclarecido.
Como o H. pylori também é comum em indivíduos
sadios, não é considerado elemento isolado na gênese daquela doença2. A bactéria induz inflamação

crônica da mucosa gástrica com produção de superóxidos, citocinas e fatores de crescimento que
contribuem para promoção da carcinogênese.
A infecção é detectada por cultura de material
biopsiado endoscopicamente e teste respiratório
não-invasivo da urease [14C-uréia]. Em locais em
que foi detectada resistência aos antimicrobianos,
é imprescindível fazer teste de sensibilidade aos
antimicrobianos.
A doença péptica associada à presença da bactéria
tem tratamento específico capaz de aliviar sintomas e
acelerar a cicatrização de lesões. Entretanto, evitar a
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recidiva da doença é mais difícil. Isso pareceu ser sanado com a descoberta da bactéria como agente causal
ou, pelo menos, associado, e de sua erradicação com
esquemas antimicrobianos apropriados. No entanto,
os resultados clínicos são dependentes de variáveis
bacteriológicas e geográficas. Vários esquemas de
erradicação têm sido testados, sem que se tenha
chegado a um regime ótimo universalmente aceito.
Há cerca de 10 anos, o desenvolvimento de vacina
tem sido experimentado sem completo sucesso.
Contemporaneamente, face à preocupação com a
resistência disseminada a macrolídeos, comprometendo o tratamento, a vacina seria uma estratégia
a considerar, Mais recentemente, tem-se tentado
desenvolver um sistema de liberação de antígenos
a partir de espécies vivas de Helicobacter3.
Apesar do reconhecimento de que H. pylori esteja associado à maioria das úlceras pépticas, e subjacente
ao câncer gástrico, pouca atenção tem merecido das
políticas de saúde pública, em termos de detecção e
tratamento, apesar de estudos populacionais terem
mostrado que a erradicação da infecção pode ser
obtida a custo razoável4.
Análise de decisão mediante modelo comportamental5 pode ser realizada para quantificar o benefício
de adotar política de saúde pública para erradicar
H. pylori na população em geral. As influências testadas numa simulação foram ácido gástrico, infecção
por H. pylori, úlcera péptica, dispepsia e doença do
refluxo gastresofágico (DRGE). Se a contribuição
da DRGE for duas vezes maior que a de úlcera
péptica mais dispepsia na gênese global de sintomas
abdominais altos na população, a erradicação deve
ser desconsiderada. Abaixo desse nível, a estratégia
pode melhorar o bem-estar geral. Individualmente,
há sempre vantagem em erradicar a bactéria.
O impacto da erradicação tem sido avaliado nas
diferentes situações.
A erradicação da bactéria é mais eficaz em prevenir a recorrência de úlcera duodenal, quando
o NNT (número de pacientes que se necessita
tratar) para obter a prevenção de uma recidiva
em um ano é de 26.
Revisão Cochrane7 de 56 ensaios clínicos randomizados, realizados em adultos com úlcera péptica e H.
pylori positivos, comparou a terapia de erradicação
por uma semana, outros medicamentos, placebo
e não-tratamento sobre cicatrização da úlcera,

recorrência, alívio de sintomas e efeitos adversos.
Para cicatrização de úlcera duodenal, a terapia de
erradicação foi superior às demais medidas (RR
= 0,66; IC95%: 0,58- 0,76). Na cicatrização de
úlcera gástrica, não houve diferenças significantes
entre terapia de erradicação e outros fármacos
(14 estudos, 1572 pacientes; RR = 1,25; IC95%
: 0,88-1,76). Na prevenção de recidivas de úlcera
duodenal não houve diferenças significantes entre
erradicação e terapia de manutenção com antisecretores (4 ensaios, 319 pacientes; RR = 0,73;
IC95%: 0,42-1,25), mas a erradicação foi superior
a não-tratamento. Na prevenção de recorrência de
úlcera gástrica, a terapia de erradicação foi superior
a não-tratamento (11 ensaios, 1104 pacientes; RR
= 0,29; IC95%: 0,20- 0,42).
Em úlcera associada a uso de AINE, metanálise8
de cinco ensaios clínicos (n=939 participantes) que
compararam erradicação de H. pylori vs. não-erradicação ou erradicação vs. uso de inibidor da bomba de
prótons mostrou menor ocorrência de úlcera péptica
no grupo da erradicação em relação ao controle [34
(7.4%) vs. 64 (13.3%); OR = 0,43; IC95%: 0,20
- 0,93]. Em dois estudos (n=385), compararam-se erradicação vs. uso de um inibidor da bomba de prótons:
cinco de 196 participantes (2,6%) versus zero de 189
participantes (0%) foram os resultados respectivos
das intervenções (OR = 7,43; IC95%: 1,27-43,6).
Assim, a erradicação de Helicobacter pylori reduziu a
incidência de úlcera péptica em toda a população que
recebeu AINE. No entanto, a erradicação mostrou-se
menos eficaz que o tratamento de manutenção com o
inibidor da bomba de prótons na prevenção de úlcera
associada a AINE.
Em outro estudo9, a conclusão foi oposta. O efeito
da erradicação em cicatrização e taxa de recidiva
foi analisado em 115 pacientes com úlceras pépticas, associadas ou não ao uso de AINE e ácido
acetilsalicílico, os quais foram randomizados para
receber terapia quádrupla, terapia tríplice, terapia
dupla e inibidor de bomba de prótons mais placebo.
A presença da bactéria associava-se a maior incidência de recidivas em relação aos pacientes que
não a apresentavam (36% versus 5%; P < 0,01). O
uso de antiinflamatórios associava-se a aumento da
taxa de recidivas, mesmo em pacientes H. pylorinegativos, em comparação aos que não os recebiam
(30% versus 2%; P < 0,05). A ocorrência de recidivas não diferia em pacientes H. pylori-positivos,
quer usassem ou não AINE ou ácido acetilsalicílico.
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Para os autores, a erradicação em pacientes H.
pylori-positivos com úlcera gástrica ou duodenal foi
suficiente, sem necessidade de suplementação com
terapia anti-secretora. A cura da infecção reduziu
recidivas em pacientes que não usavam AINE ou
ácido acetilsalicílico.
Em dispepsia funcional, a erradicação tem motivado controvérsias devido a resultados contraditórios de ensaios clínicos. Em estudo controlado por
placebo10, 158 pacientes com dispepsia e resultado
positivo no teste de urease receberam esquema
tríplice (omeprazol, claritromicina e amoxicilina) por
7 dias. Em um ano de seguimento, H. pylori foi erradicado em 81,01% e 5,06% nos grupos intervenção
e placebo, respectivamente. A melhoria sintomática
da dispepsia favoreceu significativamente o grupo da
intervenção (P = 0,0018).
Outro ensaio clínico randomizado e controlado
por placebo11 avaliou o impacto da erradicação de
H. pylori em sintomas e qualidade de vida de 1558
pacientes com dispepsia e teste positivo para a bactéria, dos quais 99% foram seguidos por dois anos.
O grupo intervenção recebeu ranitidina-citrato de
bismuto mais claritromicina por 14 dias. No grupo da
erradicação, 35% menos participantes consultaram
por dispepsia em dois anos comparativamente ao
grupo placebo (55/787 vs. 78/771; OR: 0,65; IC95%:
0,46 – 0,94; P = 0,021; NNT = 30) e 29% menos
participantes tiveram sintomas regularmente (OR=
0,71; IC95%: 0,56 – 0,90; P = 0,05). Não ocorreu
diferença de qualidade de vida entre os dois grupos.
Os benefícios devem ser cotejados com os custos
da erradicação.
Estudo brasileiro12 realizado em 91 pacientes com
dispepsia não-ulcerosa e positividade para Helicobacter pylori mostrou apenas tendência na melhora de
sintomas com a erradicação (P = 0,164) em comparação ao controle durante um ano de seguimento.
Revisão Cochrane13 de 21 ensaios clínicos randomizados e em paralelo evidenciou redução de risco
relativo de 10% no grupo da erradicação (IC95%:
6%-14%) em comparação a placebo. O NNT para
curar um caso de dispepsia foi 14 (IC95%: 10-25).
Um modelo econômico sugeriu que esse modesto
benefício ainda seja custo-efetivo, mas mais pesquisa
se faz necessária.
O papel da infecção por H. pylori na carcinogênese
gástrica também deve ser considerado no impac-

to do tratamento. A erradicação concorreria para
redução na prevalência de câncer gástrico, segundo
ensaio clínico randomizado realizado em pacientes
sem lesões pré-cancerosas14. Mais recentemente,
observou-se redução na expressão de um tipo de
mucina (MUC6) em antro e corpo do estômago em
indivíduos H. pylori positivos, o que é revertido com
a erradicação da bactéria. Essa mucina tem também
baixa expressão em pacientes com displasia e câncer
gástrico, bem como naqueles com gastrite atrófica
e metaplasia intestinal15. É essencial seguimento
de longo prazo para avaliar o efeito anticâncer da
terapia de erradicação.
O papel da infecção por H. pylori foi também demonstrado em anemia ferropriva não explicada
por outras causas e púrpura trombocitopênica
idiopática.
Além da questão do custo da terapia, há também
preocupação com os malefícios da erradicação. O
efeito protetor do H. pylori em refluxo gastresofágico
tem sido largamente cogitado. As medidas de erradicação na população em geral previnem a ocorrência
de dispepsia não-ulcerosa, úlcera péptica e câncer
gástrico, mas aumentam a prevalência de DRGE.
Estudo brasileiro16 avaliou o risco de refluxo em 157
pacientes dispépticos em tratamento para infecção
por H. pylori. Os pacientes foram randomizados para
receber lanzoprazol, amoxicilina e claritromicina ou
lanzoprazol e mais dois placebos (grupo controle). A
erradicação ocorreu em 90% no grupo da antibioticoterapia e 1% no grupo controle. Após três meses
de seguimento, esofagite foi diagnosticada em 3,7%
do grupo intervenção e 4% no grupo controle (P >
0,2). Aos 12 meses, as diferenças entre os grupos
continuaram não significativas (P > 0,2) em relação
à esofagite de refluxo. Logo, esofagite de refluxo não
se associou à erradicação de H. pylori.
Em outro estudo17 realizado em pacientes com doença renal em estágio final à espera de transplante,
a erradicação com esquema tríplice (omeprazol,
claritromicina e amoxicilina por 7 dias) não acarretou diferenças significativas em relação a gastrite
erosiva hemorrágica em comparação a pacientes
não-tratados ou nos que eram H. pylori negativos.
Ao contrário, a terapia foi protetora contra o
aparecimento de úlceras gástricas e duodenais em
comparação a pacientes não-tratados (1 vs. 5; P =
0,05). Assim, a erradicação pode ser útil a pacientes
imunodeprimidos após transplante renal.
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Evidências sobre 		
esquemas de erradicação

quema foi bem tolerado, houve poucos e moderados
efeitos adversos, e a adesão chegou a 97%21.

Inicialmente, usou-se monoterapia antibiótica que
mostrou mínima eficácia sobre H. pylori. A terapia
dupla, incluindo compostos de bismuto e inibidores
da bomba de prótons, também atingiu taxas de cura
insuficientes. Terapia tríplice baseada em bismuto
(primeiramente usada) ou associada a inibidores da
bomba de prótons em combinação com dois antibióticos (amoxicilina, metronidazol ou claritromicina)
tem sido a mais extensamente recomendada. Terapia
quádrupla (bismuto, tetraciclina, metronidazol e
anti-secretor gástrico) também é eficaz, mas sua
associação com efeitos adversos limita a adesão. A
terapia tríplice é igualmente eficaz, mais bem tolerada e de menor custo total, pois é empregada em
sete dias. O uso de inibidores da bomba de prótons
parece superior ao de antagonistas H2. Dentre os
fatores que influenciam a falha de tratamento, encontra-se a resistência da bactéria a claritromicina
e metronidazol18.
O tratamento da infecção por H. pylori não mudou
significativamente na última década, embora outras
promissoras alternativas tenham sido estudadas.
Permanece como padrão-ouro o uso de amoxicilina, claritromicina e um inibidor da bomba de
prótons19.
Algumas questões permanecem em aberto, sendo
consideradas a seguir.

Papel dos antimicrobianos
Dois problemas são considerados com respeito à
antibioticoterapia: refratariedade ao tratamento e
resistência microbiana às terapias denominadas de
primeira linha (tríplice) e segunda linha (quádrupla),
executadas por 7 dias. Para melhorar a eficácia em
pacientes refratários, propôs-se um novo esquema:
levofloxacino, amoxicilina e inibidor da bomba por
10 dias. Terapia de terceira linha com rifabutina
também foi proposto. Esses esquemas constituem
alternativas para retratamento em casos de falha
na erradicação20.
A avaliação do esquema com levofloxacino (500 mg,
2 vezes/dia), amoxicilina (1 g, 2 vezes/dia) e omeprazol (20 mg, 2 vezes/dia) prescrito por 10 dias a 300
pacientes com úlcera péptica e dispepsia confirmou a
erradicação entre 4 e 8 semanas após a terapia. O es-

Alternativa consiste em manter terapia tríplice com
antibióticos diferentes dos previamente utilizados,
administrando-os por 10-14 dias. O teste de sensibilidade deve guiar as escolhas. Vários estudos
recomendam uso de rifabutina, levofloxacino ou
furazolidona em combinação com amoxicilina na
terapia de terceira linha. Bons resultados têm sido
descritos, embora possam ocorrer leucopenia e
trombocitopenia reversíveis. Em mais de uma falha terapêutica, medicamentos como lactoferrina
e probióticos podem ser usados para melhorar a
erradicação ou minimizar os efeitos adversos22.
A resistência microbiana é fator preponderante na
falha da erradicação. Na Inglaterra e no País de Gales,
de 2000 a 2005, observaram-se taxas de resistência
da ordem de 28,6% para metronidazol e 8,3% para
claritromicina. A resistência foi maior em homens e
em indivíduos com mais de 45 anos.23

Papel dos inibidores da bomba de prótons
Em relação a esses agentes, há divergência em relação a que representante escolher, em que esquema
de administração (1 ou 2 vezes ao dia) e se é necessário tratamento de manutenção após terminar
o ciclo da terapia de erradicação.
A comparação entre omeprazol (20 mg), pantoprazol (40 mg), rabeprazol (20 mg) e esomeprazol (40
mg), todos administrados oralmente, duas vezes ao
dia, por uma semana, em combinação com claritromicina (500 mg, duas vezes ao dia) e amoxicilina (1 g,
duas vezes ao dia) a 576 pacientes com comprovada
infecção não mostrou diferenças significativas entre
os quatro representantes em relação à erradicação.
Porém, os efeitos adversos foram mais comuns com
esomeprazol em comparação aos outros grupos (P
< 0,05)24.
Outro estudo25 comparou a eficácia de rabeprazol
(20 mg, duas vezes/dia) a esomeprazol (40 mg/dia) na
terapia tríplice da infecção por H. pylori. As taxas de
erradicação foram 89,4% no grupo de esomeprazol
e 90,5% no grupo de rabeprazol (P = 0,72). A avaliação de adesão confirmou ser ela de 100% e 99,5%
nos grupos de esomeprazol e rabeprazol, respectivamente (P = 0,32). Os efeitos adversos ocorreram
em 3,83% e 6,16% nos grupos de esomeprazol e
rabeprazol, respectivamente (P = 0,27).
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Papel dos antagonistas H2
Ensaio clínico randomizado26 comparou ranitidina
(300 mg, 2 vezes/dia) a omeprazol (20 mg, 2 vezes/
dia) associados a claritromicina e metronidazol por
14 dias em 150 pacientes dispépticos infectados por
Helicobacter pylori. As taxas de erradicação foram
91% vs. 76% para os grupos de ranitidina e omepra-

zol, respectivamente (P < 0,02). Isso foi atribuído
a comportamento farmacocinético de metronidazol
ser facilitado pelo uso de ranitidina.
Em três estudos incluídos em revisão sistemática
Cochrane13, esquema de erradicação que incluía bismuto mostrou-se mais eficaz que antagonistas H2 e
sucralfato no tratamento de dispepsia não ulcerosa.

Conclusões
• A terapia de erradicação de H. pylori é eficaz em suprimir ou melhorar as condições associadas à
infecção por essa bactéria (úlcera péptica, dispepsia funcional e, possivelmente, câncer gástrico).
• O esquema de erradicação preferencial é a terapia tríplice (amoxicilina, claritromicina e omeprazol),
administrada por sete dias.
• Terapia quádrupla e outros esquemas alternativos são usados quando há refratariedade ou resistência microbiana ao esquema de primeira linha.
• Terapia de manutenção com inibidores da bomba de prótons não é necessária após a erradicação
do H. pylori.
• Como adjuvantes da antibioticoterapia, inibidores da bomba de prótons têm sido preferidos atualmente, mas não se evidenciam diferenças significativas entre os vários representantes.
• A adoção de políticas públicas sobre a erradicação de H. pylori precisa quantificar o benefício em
relação aos riscos (p.ex. esofagite e aumento da ocorrência de refluxo gastresofágico).
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