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Pólipos gástricos estão relacionados ao uso crônico de 
inibidores de bomba de próton?

Are gastric polyps related to proton pump inhibitors long term use?

Resumo

Desde 1988, o omeprazol e outros inibidores de bomba 
de próton (IBP) têm sido prescritos frequentemente e de 
forma crônica. Seu amplo uso levantou algumas preocu-
pações sobre a segurança do tratamento crônico com 
IBPs. Desde então vários relatos de casos e trabalhos 
têm mostrado uma relação causal entre o uso crônico de 
IBP e o aparecimento de pólipos gástricos de glândulas 
fúndicas (PGF). No presente estudo, foi comparado o 
tipo histológico de pólipos, níveis séricos de gastrina e 
a presença de Helicobacter pylori em pacientes em uso 
de IBPs. Método: Estudo retrospectivo com revisão do 
banco de dados informatizados do Serviço de Endoscopia 
da Gastroclínica Cascavel, sendo inclusos 103 pacientes 
com pólipos gástricos e divididos em dois grupos - Grupo I: 
54 pacientes usuários de IBP há mais de 1 ano; Grupo II: 
grupo controle, 49 pacientes não usuários de IBP. Resul-
tados: Em ambos os grupos, 98% dos pólipos gástricos 
localizavam-se no corpo gástrico. No Grupo I, 48 (88,8%) 
pacientes apresentaram pólipos glandulares fúndicos, 
enquanto que, no Grupo II, 29 (59,3%) pacientes apre-
sentaram PGF, mostrando uma forte associação entre 
PGF e o uso crônico de IBP, p<0,01. Hipergastrinemia foi 
encontrada em 28 pacientes, sendo 13 (24,07%) perten-
centes ao Grupo I e 15 (30,61%) pertencentes ao Grupo 
II, não sendo encontrado significância na associação 
entre o uso crônico de IBP e hipergastrinemia. O teste 

de urease foi positivo em 3 pacientes do Grupo I (5,56%) 
e em 12 do Grupo II (24,48%). Conclusão: O tipo 
histológico de pólipo gástrico mais comum em usuários 
crônicos de IBPs é do tipo glandular fúndico. Os PGFs 
não têm relação com a hipergastrinemia e estão asso-
ciados à ausência de Helicobacter pylori.

Unitermos: Helicobacter pylori, Omeprazol, Urease.

summaRy

Since 1988, omeprazole and other proton pump inhibitors 
(PPIs) have been prescribed frequently and for long term 
use. Its widespread use has raised some concerns about 
the safety of chronic treatment with PPIs. Several case 
reports and studies have shown a causal relationship 
between chronic use of PPIs and the appearance of PGF. 
In this study, we compared the histologic type of polyps, 
serum gastrin levels and the presence of Helicobacter 
pylori in patients using PPIs. Method: A retrospective 
review from the computerized database of Gastroclínica 
Cascavel endoscopy service, it was included 103 patients 
with gastric polyps and divided into two groups, Group I: 
54 patients using PPIs for more than one year. Group II: 
control group, 49 patients not using PPIs. Results: In 
both groups, 98% of gastric polyps were located in the 
gastric body. In Group I, 48 (88,8%) patients had fundic 
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glandular polyp, while in Group II, 29 (59,3%) patients had 
fundic glandular polyp (FGP), showing a strong association 
between FGP and chronic use of PPIs, p <0.01. Hypergas-
trinemia was found in 28 patients, 13 (24.07%) belonging to 
Group I and 15 (30.61%) belonging to Group II, no signifi-
cance was found in the association between the chronic use 
of PPIs and hypergastrinemia. The urease test was positive in 
3 patients in Group I (5.56%) and 12 in Group II (24.48%). 
Conclusion: The histological type of gastric polyp more 
common in chronic users of PPIs is the fundic glandular type. 
The FGPs are unrelated to hypergastrinemia and are asso-
ciated to absence of Helicobater pylori.

Keywords: Helicobacter pylori, Omeprazole, Urase.

intRodução

Desde 1988, o omeprazol e outros inibidores de bomba de 
próton (IBP) têm sido prescritos frequentemente e de forma 
crônica. Faz parte de 20% das prescrições no Reino Unido1 e 
é a sexta droga mais prescrita nos EUA.2 

A venda anual de IBPs, mais de US$10 bilhões, é superada 
apenas pela venda de estatinas.3 Seu amplo uso levantou 
algumas preocupações sobre a segurança do tratamento 
crônico com IBPs.

Em 1992, Graham publicou 3 relatos de casos de pólipos 
gástricos de glândulas fúndicas (PGF) associados ao uso 
crônico (> 1 ano) de IBP.4 Desde então vários relatos de 
casos e trabalhos têm mostrado uma relação causal entre o 
uso crônico de IBP e o aparecimento de PGF.5-8 

Michael et al., em um estudo retrospectivo, não encontraram 
associação entre o uso de IBP por pelo menos 4 semanas9; 
porém, Jalving et al. demonstraram que o aparecimento de 
PGF ocorre após 12 meses de uso de IBP e que sua ocor-
rência é diretamente proporcional ao tempo de uso da medi-
cação.8

Outro aspecto que levantou preocupações é o tempo prolon-
gado de inibição de secreção ácida, o que aumenta o nível de 
gastrina sérica por feedback. 

A gastrina possui efeito trófico de crescimento celular teorica-
mente e o nível constantemente elevado de gastrina poderia 
aumentar o risco do surgimento de neoplasia, como o câncer 
de cólon, porém ainda não há evidência deste risco. Os 
estudos não conseguiram demonstrar essa associação.10-12 
No presente estudo, foi comparado o tipo histológico de 
pólipos, níveis séricos de gastrina e a presença de H. pylori 
em pacientes em uso de IBPs.

métodos

Realizado um estudo retrospectivo de um banco de dados 
informatizado do Serviço de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) 
da Gastroclínica de Cascavel-PR, sendo selecionados 103 
pacientes com pólipos gástricos, divididos em dois grupos 
sendo o Grupo I: 54 pacientes em uso de IBP por pelo menos 
1 ano, e Grupo II: 49 pacientes que não fazem uso de IBP, 
como grupo controle.  

Todos os pacientes foram submetidos à EDA, os pólipos reti-
rados por pinça ou alça de polipectomia e enviados à análise 
histopatológica no Serviço de Anatomopatologia, realizado 
biópsia de antro para teste de urease e colhido amostra de 
sangue para análise sérica de gastrina. Foi aplicado teste de 
qui-quadrado, sendo considerado significante p < 0,01. Não 
houve conflito de interesses. 

Resultados

Do total de pacientes com pólipos gástricos analisados, 24 
eram do sexo masculino e 79 do sexo feminino, sendo 11 
homens e 43 mulheres no Grupo I e 13 homens e 36 mulheres 
no Grupo II (gráfico 1)

No Grupo I, os pacientes fizeram uso de IBP de 1 a 13 anos, 
sendo a média de 4,48 anos. No Grupo II, por critério, não 
havia usuários de IBP.
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Gráfico 1. Relação do sexo dos pacientes em cada grupo.
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Em ambos os grupos, 98% dos pólipos gástricos localizavam- 
-se no corpo gástrico. No grupo I, 48 (88,8%) pacientes 
apresentaram PGF (figuras 1, 2 e 3), enquanto no grupo II, 
29 (59,3%) pacientes apresentaram PGF, mostrando uma 
forte associação entre PGF e o uso crônico de IBP, p < 0,01.  

A porcentagem dos tamanhos e dos tipos histológicos dos 
pólipos são mostrados na tabela 1 e gráfico 2.

Hipergastrinemia foi encontrada em 28 pacientes, sendo 13 
(24,07%) pertencentes ao grupo I e 15 (30,61%) perten-
centes ao grupo II; não foi encontrado significância na asso-
ciação entre o uso crônico de IBP e hipergastrinemia. 

O teste de urease foi positivo em 3 pacientes do Grupo I 
(5,56%) e em 12 do grupo II (24,48%).

Figuras 1 e 2. Microscopia de pólipos gástricos de 
glândulas fúndicas.

Figura 3. Pólipo gástrico de glândulas fúndicas.

Grupo I Grupo II

Tamanho
<0,5 cm – 67,67%
0,6-1 cm – 32,32%

Tamanho 
<0,5 cm– 57,5%
0,06-1 cm–42,5%

Tipo histológico
88,8% glândulas fúndicas

9,2% glândulas hiperplásicas
2% glândulas inflamatórias

Tipo histológico
59,3% glândulas fúndicas

24,4% glândulas hiperplásicas
6,3% glândulas inflamatórias

Tabela 1. Características morfohistológicas dos pólipos.
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Gráfico 2. Relação do tipo histológico dos 
pólipos analisados.
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disCussão

O estudo mostrou prevalência do sexo feminino em pacientes 
com pólipos gástricos (76,7%), resultados semelhantes 
encontrados em um estudo que avaliou 150 pacientes com 
pólipos gástricos.13 
No entanto, para afirmar este dado epidemiológico, são ne- 
cessários novos estudos, incluindo na amostragem pacientes 
sem pólipos gástricos como controle.

Nossos resultados demonstram forte associação entre PGF 
e o uso de IBP crônico em pacientes com pólipos gástricos. 
O mecanismo de formação de PGF causado pelo uso de IBP 
ainda permanece desconhecido, embora haja teorias sobre o 
acúmulo de ácido clorídrico levando à formação de protusão 
de células parietais e à formação de cistos glandulares 
fúndicos como passos iniciais.8 

O Helicobacter pylori foi significativamente mais prevalente 
no Grupo II. Pólipos glandulares fúndicos parecem desen-
volver–se quase que exclusivamente em pacientes com Heli-
cobacter pylori negativos.6, 8, 14 

Acredita–se que a degradação enzimática do muco gástrico 
pela protease do Helicobacter pylori possa facilitar a saída 
de secreção glandular e, assim, proteger contra a retenção e 
dilatação cística.8,15

Não encontramos associação entre pólipos glandulares 
fúndicos e hipergastrinemia, corroborando com os resultados 
de estudos recentes.6,16 

Em contraste, um estudo prospectivo com 191 pacientes 
sugere que a hipergastrinemia e a presença de Helicobacter 
pylori estão associados a pólipos hiperplásicos.

Em conclusão, houve predominância do sexo feminino em 
ambos os grupos e o tipo histológico de pólipo gástrico mais 
comum em usuários crônicos de IBPs é do tipo glandular 
fúndico. Os PGFs não têm relação com a hipergastrinemia e 
estão associados à ausência de Helicobacter pylori. 
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