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RESUMO

Objetivo: Avaliar a relação entre a infecção por Helicobacter py-
lori e a presença de Giardia intestinalis, diagnosticada através do 
teste de impressão da mucosa duodenal em pacientes com dor 
abdominal. Material e métodos: Foram avaliados prospectiva-
mente 33 pacientes consecutivos com queixa de dor abdominal 
e que realizaram exame parasitológico de fezes; durante a en-
doscopia digestiva alta foram coletadas biópsias de duodeno para 
o teste de impressão e análise microscópica, e de mucosa do 
antro para pesquisa do H. pylori (teste rápido da urease e histo-
logia). Resultados: O teste da impressão da mucosa duodenal 
foi positiva para Giardia intestinalis em 9/33 pacientes (27,2%) 
e o H. pylori foi detectado em 21/33 (63,6%) pacientes, sendo 
4/9 (44,4%) entre os pacientes infestados e 17/24 (70,8%) entre 
os não infestados por Giardia intestinalis. O exame parasitológico 
de fezes foi positivo em apenas 1/9 (11%) pacientes com o teste 
de impressão positivo; outros 3 pacientes apresentaram: Ascaris
lumbricoides, Entamoeba coli e Endolimax nana e a biópsia 
duodenal para Giardia intestinalis foi positiva em 3/8 (37,5%). 
Conclusão: Nossos resultados sugerem que não há associação 
entre parasitoses e infecção por Helicobacter pylori, sendo o teste 
de impressão da mucosa duodenal útil no diagnóstico da infes-
tação por Giardia intestinalis durante investigação de pacientes 
com sintomas dispépticos submetidos à endoscopia digestiva. No 
entanto, são necessários mais estudos com maior amostragem. 

Unitermos: Teste de impressão duodenal, dor abdominal, Giardia 
intestinalis, Helicobacter pylori, crianças e adolescentes.

SUMMARY

Objective: To evaluate the relationship between Helicobacter 
pylori infection and Giardia intestinalis infestation, diagnosed 
by duodenal imprint test, in patients with abdominal pain. 
Material and methods: Thirty three consecutive patients were 
prospecti vely evaluated by esophagogastroduodenoscopy and 
stool examination for ova and parasites. Duodenal biopsy was 
collected for imprint test and histological examination. H. pylori 
was diagnosed by histological examination of gastric antrum and 
rapid urease test. Results: Duodenal imprint test was positive 
for Giardia intestinalis in 9/33 patients (27.2%) and H. ylori was 
detected in 21/33 (63.6%) patients, 4/9 (44.4%) Giardia intestina-
lis positive patients and 17/24 (70.8%) Giardia intestinalis negative 
patients. Stool examination was positive in 1/9 (11%) patient with 
a positive duodenal imprint test, and another 3 patients presented 
Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli e Endolimax nana. Duode-
nal histology was positive for Giardia intestinalis in 3/8 (37,5%). 
Conclusion: Our results suggested that there is no association 
between giardiasis and Helicobacter pylori infection. Duodenal 
imprint test was useful to diagnose Giardia intestinalis infestation 
in dyspeptic patients evaluated by esophagogastroduodenoscopy. 
Nevertheless, more studies with greater sampling are necessary.

Keywords: Duodenal imprint test, abdominal pain, Giardia intesti-
nalis, Helicobacter pylori, children and adolescents.
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INTRODUÇÃO

A Giardia intestinalis é um parasita que habita porções altas do 
intestino delgado, preferencialmente o duodeno e jejuno,1 mas 
pode ser detectado no estômago em situações de hipo ou aclo-
ridria gástrica,2,3 assim como em biópsias de íleo terminal obtidas 
através de colonoscopia.4,5 A giardíase pode ser assintomática ou 
cursar com quadros de diarreia aguda ou crônica, síndrome de 
má absorção ou sintomas dispépticos.6,7 Apresenta alta prevalên-
cia nos países em desenvolvimento e em pessoas de camadas 
sociais menos favorecidas da população dos países desenvolvi-
dos, provavelmente devido à sua relação com as condições pre-
cárias de saneamento básico.8,9,10 No Brasil, a prevalência em 
crianças varia de 5,3 a 63,3%, dependendo da região e da popu-
lação avaliadas.11,12,13 

Por sua vez, a infecção por Helicobacter pylori é geralmente con-
traída na infância e a principal via de transmissão provavelmente 
é a fecal-oral à semelhança do que ocorre com as doenças para-
sitárias e diarreicas nos países em desenvolvimento.14,15 Alguns 
estudos tentam demonstrar a associação entre a prevalência do 
H. pylori e a infestação parasitária ou mesmo com a infecção pelo 
vírus da hepatite A.16,17,18 

A infestação com alguns parasitas, como os hematelmintos, 
desencadeia resposta imunológica do tipo Th2 semelhante à 
induzida pela vacinação coadjuvante que elimina a infecção por 
H. pylori em modelo animal.19 A resposta imunológica à infecção 
por H. pylori  é do tipo Th1 que, de acordo com evidências clínicas e
experimentais, não é capaz de eliminar a bactéria.20 Estudo 
experimental de Fox et al21 mostrou que infecção concomitante com
helmintos e Helicobacter felis em ratos reduz o desenvolvimento 
de gastrite atrófi ca, talvez pelo tipo de resposta imunológica Th2, 
o que diminuiria a reação Th1 induzida pelo H. pylori. Goodman 
et al16 sugeriram que indivíduos com amebíase apresentam baixa 
prevalência de H. pylori,  Torres et al,18 relataram menor prevalên-
cia de H. pylori em adultos com infestação parasitária, mas não 
em crianças. 

A pesquisa de cistos e trofozoítas de Giardia intestinalis em 
amostras fecais é considerada a técnica com maior falha diag-
nóstica (50%),22 mesmo com a repetição dos exames devido à ex-
creção intermitente dos parasitas. A tubagem duodenal apresenta 
sensibilidade de 83% e a biópsia duodenal endoscópica, apesar 
de sensível (100%), deve ser examinada com várias secções 
para pesquisa do parasita nos fragmentos, o que torna o exame 
bastante fastidioso. Alguns autores utilizam o escovado duodenal, 
via endoscópica23 ou cordão encapsulado deglutido (Enterotest).24 
O teste de impressão da mucosa duodenal apresentou alta 

sensibilidade (100%) em 12 crianças com diarreia,22 é con-
siderado método simples, de fácil execução e de alta efi cácia, 
podendo ser recomendado na avaliação rotineira das biópsias 
intestinais.5,25,26 Alguns estudos mostram a presença de G. intesti-
nalis em biópsias duodenais de pacientes dispépticos,7 indicando 
a investigação rotineira de giardíase em biópsias duodenais de 
locais com alta prevalência desta parasitose.24,27 

O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a relação entre a 
infecção por H. pylori e a presença de Giardia intestinalis, diag-
nosticada através do teste de impressão da mucosa duodenal 
em pacientes submetidos à esofagogastroduodenoscopia para 
investigação de dor abdominal. 

MATERIAL E MÉTODOS

O teste da impressão da mucosa duodenal foi realizado prospec-
tivamente em 33 pacientes consecutivos, de ambos os sexos, 
que tiveram indicação de exame endoscópico para investigar 
sintomas dispépticos. Os dados clínicos foram coletados a partir 
de um questionário. Foram excluídos os pacientes que receberam 
medicamentos (antimicrobianos, derivados nitroimidazólicos e 
anti-helmínticos) que poderiam interferir nos resultados no mês 
anterior ao exame.

Foram obtidas de 2 a 4 biópsias da segunda porção duodenal 
para o teste de impressão e análise microscópica. Coletou-se 
também 2 fragmentos da mucosa do antro para pesquisa do H. 
pylori, sendo um para o teste rápido da urease não comercializa-
do e outro para histologia com coloração HE e Giemsa modifi cado 
para detecção do H. pylori.

Teste de impressão da mucosa duodenal: Os fragmentos do 
duodeno foram colocados em uma lâmina de vidro com a super-
fície luminal voltada para baixo e tracionados delicadamente com 
uma agulha fi na por uma extensão de cerca de 3 cm. A lâmina foi 
deixada em temperatura ambiente para secagem e em seguida 
imersa em solução fi xadora contendo partes iguais de álcool 
absoluto e éter sulfúrico, e depois corada com o método de 
Giemsa modifi cado.12 O fragmento de biópsia foi fi xado em 
solução de formaldeído a 10% e o estudo anátomo-patológico foi 
feito com a coloração HE em 8 a 20 cortes. 

Exame parasitológico: Foram obtidas amostras de fezes de cada 
paciente e a análise realizada através da técnica de centrifuga-
ção-fl utuação com sulfato de zinco, que permite identifi car a pre-
sença tanto de helmintos como de protozoários. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA: Foram utilizados o teste G de Cochran 
para comparar os três métodos, o teste de McNemar para compa-
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rar os métodos dois a dois e o teste do Qui quadrado para análise 
das variáveis clínicas e associação com Helicobacter pylori no 
grupo de pacientes com e sem giardíase, utilizando-se o nível de 
signifi cância de 5% (p< 0.05).

RESULTADOS

A idade dos 33 pacientes variou de 3a 8m a 14a (média +/-DP= 
10a 6m ± 2a 5m), M:F = 1,3:1. Os principais sintomas foram dor 
de localização epigástrica em 26/33 (78,8%) pacientes, tipo quei-
mação em 21/33 (63,6%), noturna em 14 (42,4%), acompanha-
das de náuseas em 21 (63,6%), vômitos em 15 (45,4%), plenitude 
gástrica em 14 (42,4%), palidez, anorexia, perda de peso em 12 
(36,3%) e diarreia em 5 (15%). 

O teste da impressão da mucosa duodenal foi positiva para 
Giardia intestinalis em 9 pacientes (27,2%), os sintomas não 
apresentaram diferença estatisticamente signifi cante entre os 
dois grupos (p> 0,05).

O Hp foi detectado em 21/33 (63,6%) pacientes, sendo 4/9 
(44,4%) entre os pacientes infestados e 17/24 (70,8%) entre os 
não infestados por Giardia intestinalis, porém não houve diferença 
estatisticamente signifi cante entre os dois grupos (Tabela 1). 

Tabela 1. Relação entre a infecção por Helicobacter pylori e 

infestação por Giardia intestinalis

H. pylori + – Total

Giardia

+ 4 5 9

- 17 7 24

Total 21 12 33

p> 0,05

Processo infl amatório da mucosa gástrica ocorreu em 16/33 (48,4%) 
pacientes, entre os pacientes infestados por Giardia intestinalis, 4/9 
pacientes (44,4%) apresentavam gastrite crônica com atividade, 
3 deles também infectados por Helicobacter pylori, apenas um apre-
sentava endoscopia normal com TRU e histologia negativas para o 
Hp, a idade destes pacientes variou de 5a 4m a 13a 6m (10a 5m 
± 3a), M:F= 2:1. Entre os pacientes não infestados, 17/24 (70,8%) 
também apresentavam infecção por Hp, 14/17 (82,3%) com gastrite 
crônica ativa, 3 pacientes apesar de infectados apresentavam mu-
cosa normal ou com gastrite crônica inativa. A idade destes pacientes 
variou de 3a 8m a 14a (10a 7m ± 2a 5m), M:F= 1,1:1.

O exame parasitológico de fezes resultou positivo em apenas 
1/9 (11%) pacientes com o teste de impressão positivo; outros 
3 pacientes apresentaram: Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli 

e Endolimax nana, e a biópsia duodenal para Giardia intestina-
lis foi positiva em 3/9 (37,5%). Todos os 24 pacientes com teste 
de impressão duodenal negativo apresentaram o exame parasi-
tológico de fezes e a biópsia duodenal também negativos para 
giardíase. A análise da concordância através do teste de G de 
Cochran mostrou baixa concordância entre os três métodos 
(G= 11,5 – p= 0,0031). Quando comparados dois a dois, a análise da 
concordância através do teste de McNemar mostrou que o exame 
parasitológico e a biópsia duodenal apresentaram concordân-
cia em 87,8% das amostras (qui quadrado= 1,00, p= 0,3173), 
com a concordância em 81%, o teste de impressão e a biópsia 
duodenal (Qui quadrado= 6, p=0,0143) e em apenas 75% dos 
casos, o exame parasitológico de fezes e o teste de impressão 
(qui quadrado= 8, p= 0,0047) apresentaram baixa concordância. 

DISCUSSÃO

Observamos a superioridade do teste da impressão da mucosa 
intestinal em relação à biópsia duodenal e ao exame parasitoló-
gico de fezes para diagnóstico da infestação por Giardia intesti-
nalis. O teste de impressão duodenal foi descrito por Kamath & 
Murugassu 22 e Paerregaard & Hjelt 28 em material de biópsia jejunal 
obtido por cápsula de sucção em crianças portadoras de diarreia 
e má absorção. A efi cácia deste método também foi demonstrada 
em pacientes adultos com sintomas dispépticos submetidos a 
exame endoscópico para diagnóstico de giardíase, obtendo-se 
cifras de positividade signifi cativamente maiores em relação a 
outros métodos, como a biópsia e a tubagem duodenal.24,25 A tu-
bagem duodenal durante algum tempo foi considerada superior 
ao exame fecal, no entanto estudos posteriores mostram alta 
frequência de resultados falsos negativos,29,30 além de ser difícil 
a coleta de material.31

A positividade da G. intestinalis na biópsia duodenal depende do 
número de cortes realizados para a sua pesquisa, sendo efi caz so-
mente com muitos cortes. Kamath & Murugassu22 obteve positivi-
dade em todos os casos, pesquisando em 90 cortes, o que torna 
o exame demorado e pouco prático. Utilizando cortes rotineiros, a 
positividade é baixa.27 No nosso estudo, a positividade com 8 a 20 
secções foi de 3/9 (33%) casos. A vantagem deste método para 
a detecção da parasitose é quando a G. intestinalis está situada 
nas criptas da mucosa intestinal e o resultado da impressão pode 
apresentar-se negativo. A colonização por aderência do trofozoíta 
na mucosa duodenal e jejunal pode acarretar alterações varia-
das da mucosa, sejam funcionais ou morfológicas com atrofi a 
vilositária de graus variados levando a quadro de diarreia e má 
absorção intestinal.27 Observamos infi ltrado infl amatório aumentado 
em todos os casos de giardíase que, no entanto, poderia refl etir
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também um sobrecrescimento microbiano que deve coexistir 
com a infestação.32

A relação entre a giardíase e sintomas dispépticos permanece 
controvertida. Não observamos sintomas específi cos nos nossos 
pacientes infestados. Em países aonde predomina este parasita, 
30% de pacientes adultos que foram submetidos a exame en-
doscópico por sintomas dispépticos apresentaram giardíase.24 
Achados macroscópicos têm sido estabelecidos por alguns au-
tores33 com aspecto de duodenite, descrevendo-se imagem 
típica de duodenite giardiásica34 caracterizada por ponteados 
brancos,1 conforme observado em um paciente que apresentou 
remissão clínica e endoscópica após tratamento da parasitose. 
Outros autores não encontraram alterações macroscópicas da 
mucosa duodenal à semelhança da maioria dos nossos pa-
cientes. É difícil estabelecer uma relação causal entre a presença 
dos sintomas e a giardíase, sendo necessários mais estudos para 
elucidar a ação patogênica da G. intestinalis sobre a mucosa
intestinal. Apesar de pacientes dispépticos apresentarem 
melhora da sintomatologia com a terapia, há necessidade de 
ensaios terapêuticos placebo controlados em pacientes dis-
pépticos para se estabelecer o signifi cado clínico desta parasi-
tose ou a determinado tipo de cepa deste protozoário.

A prevalência da infecção por H. pylori em 63,6% dos indivíduos 
estudados indica o alto grau de contaminação ambiental a que 
estão submetidos, fator que sem dúvida favorece as infecções 
adquiridas por via fecal oral, caso das parasitoses e via mais 
provável da infecção por H. pylori. Observamos que em 44,4% 
dos pacientes com giardíase havia presença concomitante da 
infecção por H. pylori, contrastando com 70,8% em pacientes 
sem giardíase, similar ao observado por Yakoob et al,34 que em 
estudo com adultos observou maior prevalência de infecção por 
Hp nos pacientes sem giardíase do que nos infestados (42% vs 
54%). Nossos resultados sugerem que não há associação entre a 
infecção por H. pylori e a infestação por G. intestinalis, diferente-
mente do que sugerem os resultados de Moreira et al.17 

A resposta imune adequada tem como objetivo a eliminação do 
patógeno, no entanto o H. pylori induz a uma resposta predomi-
nantemente Th1, enquanto as células Th2 estão praticamente 
ausentes, e isso leva a uma resposta imune inadequada que não 
consegue eliminar a bactéria20 e induz a um processo infl amatório – 
gastrite crônica. A resposta Th2 está relacionada com proteção 
induzida pela imunização ativa com produção de anticorpos e, 
neste caso, a erradicação da bactéria. Pacientes com infesta-
ção parasitária apresentam um padrão predominantemente do 
tipo Th219 e especula-se que este fato favoreça a eliminação do 

H. pylori, diminuindo sua prevalência em populações com alta 
prevalência de parasitose.16

O exame parasitológico fecal, apesar de ser um exame simples, de 
fácil execução, de baixo custo, apresenta resultados variáveis em 
sua positividade, com altas taxas de resultados falsamente negati-
vos; mesmo em múltiplas amostras, o protozoário foi detectado em 
30-65% dos casos.25,35 A falta de positividade em pacientes para-
sitados poderia estar relacionada à eliminação periódica de cistos, 
e é mais detectada quanto maior é o número de amostras fecais. 
Parecem existir 3 padrões de excreção em crianças: alta excreção 
que resulta em exame parasitológico positivo, baixa excreção, com 
resultados negativos e uma forma mista.

Nossos resultados sugerem que não há associação entre para-
sitoses e infecção por Helicobacter pylori, sendo o teste de 
impressão da mucosa duodenal útil no diagnóstico da infesta-
ção por Giardia intestinalis durante investigação de pacientes 
com sintomas dispépticos submetidos à endoscopia digestiva. 
No entanto, são necessários mais estudos com maior amostragem. 
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