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QUESTÃO CLÍNICA

Em pacientes com sintomas de dispepsia, é mais 
custo-efetivo testar e tratar a infecção por Helicobacter 
pylori (H. pylori) ou tratar empiricamente com a terapia 
de supressão ácida?

RESUMO

Em pacientes com sintomas não diferenciados de 
dispepsia (isto é, dor epigástrica com ou sem queimação, 
mas sem um diagnóstico específi co), a melhora clínica foi 
semelhante com a supressão ácida empírica (omeprazol 
20 mg por um mês) ou com teste para H. pylori seguido do 
tratamento desta infecção. As porcentagens de pacientes 
que permaneceram livres de sintomas foram semelhantes 
entre os dois grupos. 

Nível de evidência: 1 c (estudo ou conjunto de 
estudos não-aleatórios). 

DESENHO DE ESTUDO

Ensaio clínico aleatório controlado (simples-cego).

APOIO FINANCEIRO

Governamental.

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA

Aleatória.

CASUÍSTICA

699 pacientes de ambulatórios de atenção primária.

DISCUSSÃO

É refl uxo? Úlcera péptica? A chamada dispepsia 
funcional? Em atenção primária, há uma mudança de 
foco do diagnóstico estrito em pacientes sem sintomas 
de alarme (hematêmese etc.) para o tratamento empírico 
visando controlar os sintomas.

Pesquisadores britânicos1 realizaram estudo incluindo 
699 adultos com sintomas de dor epigástrica, queimação 
retroesternal ou ambos, com duração de pelo menos quatro 
semanas e sem sinais ou sintomas de alarme (disfagia, perda 
ponderal, hematêmese ou melena). O objetivo primário do 
estudo foi determinar o custo-efetividade do teste para H. 
pylori associado a estratégia de tratamento quando compa-
rado com o tratamento empírico com omeprazol 20 mg no 
tratamento da dispepsia na atenção primária à saúde. 

Os participantes foram alocados aleatoriamente em 
um dos seguintes grupos: 1) grupo que realizou o teste da 
urease para identifi cação do H. pylori e recebeu esquema de 
erradicação da bactéria (claritromicina 250 mg e metroni-
dazol 400 mg duas vezes ao dia por uma semana) associado 
a omeprazol 20 mg/dia por 30 dias e 2) grupo que recebeu 
apenas omeprazol 20 mg/dia por 30 dias.  

O desfecho primário foi o custo-efetividade, determi-
nado pelo aumento da taxa de custo-efetividade (diferença 
no custo dividido pela diferença no efeito). A diferença no 
efeito foi defi nida como a diferença no número absoluto 
de pacientes sem sintomas dispépticos avaliados por um 
questionário de dispepsia. 

Com o uso da análise por intenção de tratar, os 
pesquisadores compararam os custos, as porcentagens de 
pacientes que estavam livres de sintomas ao fi nal de 12 
meses e a qualidade de vida, expressando os resultados 
fi nais como anos de vida ajustados para qualidade. Após 
um ano estiveram disponíveis os dados de 76% dos pa-
cientes e não houve diferença signifi cativa na redução do 
número de pacientes com sintomas entre os dois grupos 
(83% versus 82%; diferença de risco absoluto = 1%; inter-
valo de confi ança, IC 95%: 5-7%). Não houve diferença 
signifi cativa na qualidade de vida e nos custos. O custo 
adicionado pelo teste do H. pylori foi compensado por 
reduções nos custos com exames de imagem realizados 
no outro grupo.
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COMENTÁRIOS

Dispepsia é uma queixa bastante freqüente na 
prática clínica do dia-a-dia. A grande maioria dos casos 
corresponde a um quadro funcional. A intuição que leva 
o médico a tratar “logo de cara”, sem demorar-se com 
exames, tem nesta POEM (Patients-Oriented Evidence 
that Matters) um respaldo científi co. Se é verdade que em 
determinadas circunstâncias parece prudente solicitar um 
exame complementar para descartar “doenças de maior 
volume” (de acordo com a idade do paciente, por exemplo), 
o cientifi camente condenável é deixar de tratar os sintomas 
até ter os exames em mãos. Com exame complementar, ou 
sem ele, devem-se tratar os sintomas. 

Por outro lado não podemos esquecer que a medici-
na, além de ciência, é arte. Muitas vezes o paciente vem à 
consulta preocupado com a possibilidade de portar “aquela 
bactéria” no estômago e gostaria de fazer um exame para 
ter certeza. Neste caso, sem deixar de tratar também, vale 
lembrar o teste da urease. Relativamente simples, não 
necessita de endoscopia e muitas vezes a sua solicitação 
pode ser considerada como terapêutica.
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