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Resumo 

O termo doença ulcerosa péptica (DUP) é utilizado para indicar uma doença caracterizada por lesões na mucosa 

gástrica e/ou duodenal relacionadas à acidez, podendo acometer camadas mais profundas. Esta doença representa a 

principal etiologia do Abdome Agudo Perfurativo, a terceira principal causa de abdome agudo (atrás do inflamatório 

e obstrutivo) e apresentando uma mortalidade estimada de 10%. Possuindo uma patogênese multidimensional, 

quadro clínico diverso e um arsenal terapêutico amplo faz-se necessário que todos os profissionais médicos possuam 

o conhecimento adequado para conduzirem tais situações. 

Palavras-chave: Doença ulcerosa péptica; Fisiopatologia; Diagnóstico; Tratamento. 

 

Abstract 

The term peptic ulcer disease (PUD) is used to indicate a disease characterized by lesions in the gastric and/or duo-

denal mucosa related to acidity, which may affect deeper layers. This disease represents the main etiology of acute 

perforating abdomen, the third main cause of acute abdomen (behind the inflammatory and obstructive) and pre-

senting an estimated mortality of 10%. Having a multidimensional pathogenesis, a wide clinical picture and a vast 

therapeutic arsenal, it is necessary that all medical professionals have the appropriate knowledge to manage such 

situations. 

Keywords: Peptic ulcer disease; Pathophysiology; Diagnosis; Treatment. 

 

Introdução 

O termo doença ulcerosa péptica (DUP) é 

utilizado para indicar uma doença caracterizada 

por lesões na mucosa gástrica e/ou duodenal 

relacionadas à acidez, podendo acometer cama-

das mais profundas (1).  

Estabelecer uma incidência precisa para a 

DUP na população geral é fundamental para 

quantificar o impacto na saúde pública acerca dos 

fatores de risco e das intervenções preventivas (2). 

Infelizmente, a incidência estimada varia bastante 

na literatura médica. Em uma revisão sistemática, 

publicada em 2011, que contemplava 31 estudos 

a incidência das DUP não complicadas foi de 

aproximadamente um caso para cada 1000 pes-

soas durante o ano na população em geral. A in-

cidência das DUP complicadas (perfuração, obs-

trução ou sangramento) foi de 0,7 casos a cada 

1000 pessoas durante o ano (2,3). 

Por fim, cabe ressaltar a importância do 

estudo das doenças ulcerosas pépticas no contex-

to cirúrgico, pois esta doença representa a princi-

pal etiologia do Abdome Agudo Perfurativo 

(Quadro 1), a terceira principal causa de abdome 

agudo (atrás do inflamatório e obstrutivo) e apre-

sentando uma mortalidade estimada de 10%. 
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Sendo o estômago e o duodeno órgãos ocos, 

quando há a perfuração, o ar intraluminal se dis-

persa pela cavidade abdominal. Esta dispersão de 

ar pela cavidade é conhecida como pneumoperi-

tônio, um importante sinal semiológico e radioló-

gico (1). 

 
Quadro 1 - Definição do Abdome Agudo Perfurativo 

 
 

 
 

Definição 

Síndrome dolorosa abdominal grave, 
com caráter de urgência, sendo nor-
malmente identificado um quadro álgi-
co intenso e de início súbito, sendo a 
dor inicialmente localizada com pro-
gressão para difusa e pode ou não estar 
associado a sinais de septicemia e/ou 
choque circulatório. 

 

 
 

Fisiopatologia 

A peritonite generalizada (que provoca 
a dor difusa) possui ou origem química 
(devido ao extravasamento de secre-
ções digestivas, como o ácido estoma-
cal) ou origem infecciosa (por conta da 
multiplicação bacteriana). 

 

 Com base nisso, o trabalho atual busca 

explorar na literatura – por meio de uma revisão 

narrativa – analisar os principais aspectos relaci-

onados à doença ulcerosa péptica. 

  

Metodologia 
 

Revisões narrativas são publicações am-

plas apropriadas para descrever e discutir o de-

senvolvimento ou o “estado da arte” de um de-

terminado assunto, sob o ponto de vista teórico 

ou contextual. Constituem, basicamente, de aná-

lise da literatura publicada em livros, artigos de 

revistas impressas e ou eletrônicas, na interpre-

tação e análise critica pessoal do autor. Essa ca-

tegoria de artigos tem papel fundamental para a 

educação continuada, pois permitem ao leitor 

adquirir e atualizar o conhecimento sobre uma 

temática especifica em curto espaço de tem-

po(4,5). 

Este trabalho consiste, portanto, de uma 

revisão da literatura narrativa sobre os diversos 

aspectos que permeiam o tema: Doença Ulcerosa 

Péptica. Foram realizadas buscas de artigos a res-

peito do tema citado nas bases de dados Medline 

e SciElo, em janeiro a maio de 2020,  utilizando os 

descritores: “doença ulcerosa péptica”, “fisiopa-

tologia”, ‘’quadro clínico’’, “diagnóstico” e “tra-

tamento’’, tanto em português quanto em inglês, 

em diferentes combinações, sendo incluídos os 

estudos que abordassem de forma suficiente os 

aspectos relevantes acerca do tema supracitado. 

 

Resultados e Discussão 

 

Fisiopatologia 

A compreensão histológica e fisiológica do 

estômago é fundamental para entendermos a 

fisiopatologia das úlceras pépticas. No estômago, 

há a presença de inúmeras células, dentre as 

quais, vamos abordar principalmente cinco: célu-

las parietais, responsáveis pela secreção do ácido 

clorídrico e fator intrínseco; endócrinas, respon-

sáveis pela secreção de muco; células principais, 

que secretam pepsinogênio; as células G, produ-

tores de gastrina e células D, produtoras de so-

matostatina (1,6). 

Diversos fatores influenciam a célula pari-

etal a secretar ácido e o estudo desses fatores 

permitiu o desenvolvimento de terapêuticas es-

pecíficas.  A acetilcolina (oriunda do nervo vago), 

gastrina (secretada pelas células G) e a histamina 

(secretada pelas células enterocromafim simile) 

estimulam a produção o de ácido. A queda no pH 

intraluminal se difunde e estimula a célula D, que 

possui ação inibitória sobre a celular G. Dessa 

forma, há um eficiente mecanismo de autorregu-

lação (6) (Figura 1).  

Classicamente acreditava-se que o au-

mento da secreção de ácidos e os hábitos alimen-

tares representassem a principal causa de DUP. 

Porém, com maiores estudos acerca do Helico-

bacter pylori (H. pylori) e dos anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINES), essa percepção foi am-

pliada. Atualmente entende-se a doença ulcerosa 

péptica como uma condição multifatorial, ocasio-

nada pelo desequilíbrio entre fatores agressores 

(pepsina, ácido clorídrico, uso de AINEs, H. pylori, 
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cigarro), protetores (muco, bicarbonato, regene-

ração epitelial, fluxo sanguíneo) e reparadores 

(angiogênese, proliferação celular, reconstituição 

epitelial e fatores de crescimento) (1,6-8). 

Figura 1 - Fatores que estimulam e inibem a secreção de 

ácido clorídrico pela célula parietal gástrica. Abreviações: 

Célula enterocromafim simile (ECL); Ácido clorídrico (HCl); 

Histamina (H2). Bloqueadores H2, atropina e inibidor de 

bomba de prótons são exemplos de medicações utilizadas 

para diminuir a acidez. 

Fonte: Confeccionado pelos próprios autores. 

 

Fatores de Risco 

 Dentre os fatores de risco para esta doen-

ça, podemos destacar como os principais: a infec-

ção pelo Helicobacter pylori (H. pylori) e o uso de 

medicações anti-inflamatórias não estereoidais 

(AINES) (1,3,7,9,10). Esses dois fatores permitem 

uma reflexão interessante. Após a descoberta do 

H. pylori – fato que rendeu um prêmio Nobel pa-

ra Robin Warren e Barry Marshall (11) - houve uma 

mudança completa compreensão da fisiopatolo-

gia da DUP e na terapêutica proposta (1 3,8,10-12). 

Com o início das terapias focadas na erradicação 

do micro-organismo, houve uma considerável 

diminuição na prevalência da doença, porém as 

taxas de DUP complicada (perfuração, sangra-

mento ou obstrução) não acompanharam essa 

diminuição – principalmente em pacientes ido-

sos. 

 A literatura atual aponta que o uso de 

AINES aumenta em quatro vezes o risco de de-

senvolver a doença, além de ser um dos princi-

pais fatores relacionados ao surgimento de com-

plicações (13-15). 

 O tabagismo é um fator de risco relacio-

nado tanto com as úlceras não complicadas quan-

to as complicadas, sendo o risco diretamente 

proporcional à carga tabágica do individuo (mul-

tiplicação do número de maços fumados por dia 

pelo número de anos de tabagismo) (3,7,10,16-19). 

Estima-se que uma população de tabagistas e ex-

tabagistas possui duas vezes a prevalência de 

DUP quando comparada com uma população de 

não tabagistas (17). Acredita-se que o hábito de 

fumar possui capacidade inibidora na secreção de 

bicarbonato estomacal (1). 

 O consumo de álcool também é um im-

portante fator de risco, pois o álcool em altas 

doses é lesivo a mucosa gástrica (1,3,7,10,16-19). O 

consumo exacerbado de bebidas alcóolicas está 

associado a diversos sintomas dolorosos no trato 

gastrointestinal, não sendo exclusivamente asso-

ciado às úlceras (7,10,11). Em um estudo populacio-

nal realizado por ANDERSEN e colaboradores, nos 

anos 2000, foi identificado que a ingestão exces-

siva de álcool (no caso do estudo foi utilizado o 

parâmetro de 42 drinques por semana) aumenta-

va o risco de sangramento da úlcera em quatro 

vezes quando comparado com nenhuma ingestão 

alcóolica (19). 

Diversos fatores genéticos estão associa-

dos tanto com a infecção pelo H. pylori quanto 

com o desenvolvimento das úlceras em si (3,7). 

Os hábitos dietéticos foram levantados 

como uma hipótese importante na formação da 

lesão ulcerosa. Um grande estudo prospectivo 

com 47.806 pacientes não encontrou relação en-

tre o consumo de gorduras e a formação da le-

são(20). Apesar disso, uma dieta rica em frutas e 

verduras (fibras e minerais) está associada com 

uma menor chance de DUP (3). 

Outro fator que esta sendo estudado é o 

psicológico do paciente. Em alguns estudos pros-

pectivos, pacientes constantemente estressados 

apresentaram maior chance de desenvolvimento 
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da DUP. Além disso, alguns estudos identificaram 

que as complicações relacionadas a esta doença 

tornam-se mais prevalentes durante períodos de 

desastre natural ou catástrofes sociais (21-23). Por 

fim, não pode ser considerado apenas o evento 

estressor, mas deve ser levada em consideração a 

resposta fisiológica e psicossocial individual ao 

estresse (21,23). 

Apesar de inúmeros estudos investigando 

os fatores de risco, existem dois pontos funda-

mentais que ainda não possuem uma resposta: o 

motivo exato pelo qual alguns pacientes compli-

cam as úlceras e outros não e a contribuição de 

cada fator de risco para a formação da úlcera e 

sua complicação (1). 

 

Etiologias 

 Embora a doença ulcerosa péptica seja 

multifatorial, várias etiologias estão bem estabe-

lecidas, tais como a infecção pelo H. pylori e o uso 

crônico de anti-inflamatórios não esteroides (AI-

NES). Sabe-se também que, geralmente, a produ-

ção de ácido clorídrico está aumentada em ulce-

rosos duodenais, e normal ou baixa em portado-

res de úlcera gástrica. A ocorrência disso deve-se, 

pois, diferentemente do que ocorre na mucosa 

gástrica, onde a proteção se deve à barreira mu-

cosa, os íons hidrogênio (H+) penetram facilmen-

te nas células da mucosa duodenal, levando à 

diminuição transitória do pH (24,25). 

 Quanto à influência do H. pylori, estima-se 

que 90 a 95% dos portadores de úlcera duodenal, 

e 60 a 75% dos ulcerosos pépticos estão infecta-

dos pela bactéria (6,10,26). Essa bactéria diminui a 

disponibilidade endógena de prostaglandinas e 

do fator de crescimento epitelial, reduzindo a 

defesa da mucosa, além de aumentar a produção 

dos fatores agressivos da mucosa gástrica e duo-

denal. 

Excluindo-se as úlceras decorrentes da in-

fecção do H. pylori, o uso de AINEs é considerado 

a causa mais frequente de úlceras. A patogênese 

da lesão induzida por AINEs baseia-se na supres-

são da síntese de prostaglandinas, que estimulam 

a produção de muco e bicarbonato pelas células 

epiteliais regulam o fluxo sanguíneo (3,13,23). 

Algumas causas menos comuns de úlcera 

em região gastroduodenal (não necessariamente 

doença ulcerosa péptica) incluem: síndrome de 

Zollinger-Ellison ou gastrinoma (secreção excessi-

va de gastrina), mastocitose sistêmica, pâncreas 

anular, doença de Crohn, infecção gástrica por 

outras espécies de Helicobacter (como o Helico-

bacter suis), gastroduodenite eosinofílica, úlcera 

de Cameron (úlceras gástricas no saco de hérnia 

hiatal), isquemia de anastomose em pós-

operatório de procedimentos gástricos (antrec-

tomias ou by-pass gástrico em Y-de-Roux), decor-

rentes de insuficiência vascular (por uso de crack 

ou cocaína, por exemplo) e idiopáticas (1,8,26,27). 

 

Quadro Clínico 

 De modo geral, a sintomatologia da DUP é 

inespecífica e com apresentação clínica diversa. A 

maior parte dos pacientes apresenta-se de forma 

assintomática (cerca de 70% dos pacientes). 

Quando há sintomatologia, pode ser relatado 

indigestão, plenitude pós-prandial, náuseas, vô-

mitos e dor abdominal. Acerca da dor, ela é o 

sintoma mais prevalente e pode ser descrita co-

mo ‘’desconforto’’ ou em queimação pelo pacien-

te (7, 28-31). Em uma revisão sistemática, realizada 

em 2010, BARKUN e LEONTIADIS encontraram 

que cerca de 80% dos pacientes com diagnóstico 

à endoscopia de úlcera péptica relatavam dor 

epigástrica (31). 

 Podemos ainda dividir a DUP em úlcera 

duodenal (UD) e úlcera gástrica (UG). A UD é mais 

prevalente que a UG, estando geralmente locali-

zada nas porções proximais do duodeno, enquan-

to a UG costuma seguir a curvatura menor do 

estômago. Em 1965 Johnson buscou estudar a 

relação entre a posição das úlceras e a secreção 

aumentada/diminuída de ácido (Figura 2) (1). 
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Figura 2 - Classificação de Johnson. (A) é o tipo I, represen-

tando cerca de 60% a 70% dos casos de DUP e está associa-

do à normo/hipocloridria. (B) tipo II, representando cerca 

de 15% dos casos e está associado a hipercloridria. (C) tipo 

III, representa 20% e está associada à hipercloridria. (D) tipo 

IV, bastante rara e está associada à normo/hipocloridria. A 

utilização desta classificação torna-se especialmente útil 

quando há a identificação de uma úlcera que não acompa-

nha a curvatura menor do estômago, pois pode ser uma 

neoplasia gástrica classificação Borrmann II (aspecto ulce-

rado).  

Fonte: Lima, Lima Neto, De Mesquita Júnior, 2020. Imagem 

utilizada com permissão dos autores. 

 

Apesar de ser raro, na literatura há relatos 

de úlcera péptica no esôfago e no divertículo de 

meckel (anomalia congênita mais comum do tra-

to gastrointestinal) (28). 

 A sintomatologia da UG é em ‘’quatro 

tempos’’: (1) sem dor, (2) há a alimentação, (3) 

surgimento da dor e (4) desaparecimento a dor. 

Enquanto a da UD é em ‘’três tempos’’: (1) inci-

almente há dor, (2) há a alimentação e (3) após a 

alimentação há diminuição da dor. Além disso, o 

paciente pode apresentar dor noturna (entre 23h 

e 2h da madrugada) que pode até acordá-lo (co-

nhecido como clocking), pois esse horário é 

quando o padrão circadiano de secreção ácida é 

máximo (1,28,29). 

 As principais complicações relacionadas à 

DUP são a perfuração, o sangramento e a obstru-

ção. Apesar da importante participação da doen-

ça ulcerosa péptica como principal etiologia do 

abdome agudo perfurativo, o sangramento é a 

complicação mais comum, em sua maioria asso-

ciada às UD e representa 80% a 90% das causas 

de hemorragia digestiva alta não varicosa. Paci-

entes com sangramento da úlcera péptica podem 

apresentar náusea, hematêmese ou mele-

na(1,6,29,32). 

 Existem alguns sinais de alerta (red flags) 

para a presença de uma doença mais grave: início 

dos sintomas após 55 anos de idade, disfagia pro-

gressiva, vômitos persistentes ou recorrentes, 

perda de peso ou anorexia, histórico familiar de 

neoplasia gástrica e anemia. A presença desses 

sinais é sugestiva de câncer gástrico (28). 

 

Métodos Diagnósticos 

 O diagnóstico de DUP deve ser levado em 

consideração quando o paciente relata sintomas 

dispépticos e relata uso de AINEs e histórico de 

infecção de H. pylori. Dependendo do quadro 

álgico do paciente pode-se suspeitar de úlcera 

gástrica ou úlcera duodenal, porém o exame físi-

co e a anamnese não possuem uma sensibilidade 

e especificidade elevada (1,7,29). A maioria das DUP 

não complicadas não possui alterações nos exa-

mes laboratoriais (28). 

 A Endoscopia Digestiva Alta (EDA) é o 

padrão ouro para diagnóstico de DUP (7,8,10,28,29). A 

sensibilidade da EDA na detecção de lesões gas-

troduodenais é cerca de 90%, porém varia com 

base no local da úlcera e na experiência do en-

doscopista. Este exame permite confirmar o di-

agnóstico e determinar a etiologia. A biópsia esta 

indicada em casos de úlceras com aparências ma-

lignas: massa ulcerada protrusa no lúmen e alte-

ração nas margens de úlceras (salientes, irregula-

res ou espessadas). Caso seja a biópsia esteja 

indicada, devem ser coletadas amostras de todos 

os quatro quadrantes da úlcera e em áreas não 

necróticas (29). 

A utilização da EDA é aconselhável em pa-

cientes idosos com sintomas dispépticos, pacien-

tes com sinais de alerta (red flags) e em pacientes 
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com sintomas que não cessaram após terapia 

inicial durante 4-8 semanas (28,29). 

Uma forma importante de estratificação 

das úlceras pépticas é classificando-as endoscopi-

camente com base no seu ciclo evolutivo utilizan-

do a classificação de Sakita: ativo (Active), cicatri-

zação (Healing) e cicatriz (Scar) (Quadro 2) (33,34). 

 
Quadro 2 – Classificação de Sakita 

Fases Descrição 

A1 A lesão geralmente tem bordas planas e nítidas, 

fundo com fibrina e por vezes restos necróticos. 

A2 As bordas tornam-se bem definidas, às vezes 

elevadas, tomando forma mais nítida, fundo 

com fibrina espessa e clara. 

H1 A fibrina torna-se mais tênue, inicia-se discreta 

convergência de pregas, com hiperemia margi-

nal. 

H2 Notam-se ilhas de tecido de regeneração, com 

convergência nítida de pregas e intensa hipe-

remia marginal. 

S1 Inicia-se a formação de uma cicatriz vermelha 

com reação inflamatória adjacente residual. 

S2 Resolução do quadro com formação de cicatriz 

branca, com retração adjacente variável. 

 

Outra classificação endoscópica importan-

te é a classificação de Forrest que relaciona as 

úlceras com o estágio de sangramento (Quadro 

3). 

 
Quadro 3 – Classificação de Forrest 

 Tipo Descrição 

I – Hemorragia 

Ativa 

Forrest IA Hemorragia em jato. 

Forrest IB Hemorragia ‘’babando’’. 

 

II – Hemorragia 

Recente 

Forrest IIA Coto vascular visível. 

Forrest IIB Coágulo aderido. 

Forrest IIC Cobertura plana de he-

matina. 

III – Sem 

sangramento 

 

Forrest III 

Sem sinais de sangra-

mentos e base clara ou 

com fibrina. 

  

Ainda no contexto de diagnóstico, deve-

mos enfatizar a Helicobacter pylori. A H. pylori é 

uma bactéria gram-negativa, espiralada, com 

formato em bastonete que exibe múltiplos flage-

los, em hélice, permitindo sua alta mobilidade. A 

bactéria coloniza a mucosa do estômago e está 

relacionada com diversos distúrbios gástricos: 

gastrite aguda, gastrite crônica, úlcera péptica, 

adenocarcinoma gástrico e linfomas, principal-

mente o linfoma do tecido linfoide associado a 

mucosa. Sua sobrevivência no meio ácido do es-

tômago ocasiona em reações inflamatórias que 

perduram por toda a vida, se não for erradica-

da(1,12). 

 Em sua patogênese, há dois principais 

fatores relacionados à bem-sucedida infecção: a 

resistência ao ácido clorídrico e a adesão à muco-

sa gástrica. A produção da urease (enzima que 

atua como receptor de íons H+ e promove a hi-

drólise da ureia normalmente presente na com-

posição do suco gástrico e ocasionam na produ-

ção de amônia e bicarbonato) e a adaptação ge-

nética (atualmente, diversas cepas diferentes já 

foram identificadas e acredita-se que essa varia-

ção explica os variados fatores de virulência) são 

as características que permitem este micro-

organismo resistir ao meio hostil gástrico (1,12,35). 

Após a colonização, há uma resposta inflamatória 

e imune no local, sendo caracterizada pela infil-

tração de neutrófilos, monócitos e plasmócitos, 

havendo aumento da liberação de citocinas pró-

inflamatórias. Com o aumento do fator de necro-

se tumoral alfa (TNF), que é um importante inibi-

dor da secreção gástrica, é desencadeado um 

processo de inflamação da mucosa gástrica (1,36). 

Essas respostas inflamatórias agravam as 

lesões degenerativas do epitélio causadas pela 

bactéria e exercem um papel inibitório na elimi-

nação da mesma. Com esse agravamento das 

lesões, há uma predisposição ao aumento na libe-

ração do ácido gástrico mediado pela gastrina, 

ocasionando em gastrite crônica superficial. É 

importante ressaltar que nem todos os indivíduos 

infectados apresentam sintomatologia, sendo 

que a maioria apresenta-se assintomáticos. 

Quando abordado a esfera dos pacientes sinto-
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máticos, a gastrite (tanto crônica quanto aguda) é 

o quadro clínico aparente mais comum (1,12). 

Há duas modalidades diagnósticas desta 

bactéria: o método invasivo (endoscópico) e o 

método não invasivo (não endoscópico) (6,37).  

Por meio do método invasivo (endoscópi-

co) podemos visualizar diretamente a mucosa 

gástrica, porém essa análise visual não é plena-

mente confiável. Dessa forma, biópsias são reali-

zadas buscando chegar a uma conclusão diagnós-

tica. Destacaremos nesse artigo três testes: histo-

lógico, cultura e teste rápido da uréase (12). 

- Teste Rápido de Urease (TRU): neste 

exame é realizada a coleta do material da mucosa 

do antro gástrico e a colocação deste em um 

frasco contendo ureia e um indicador de PH. Na 

presença da bactéria, há a hidrólise da ureia e a 

formação de CO2 e amônia, aumentando o PH. 

Quando esta mudança ocorre em até 24 horas 

este teste é considerado positivo. Além de ser um 

teste extremamente rápido e com o custo baixo, 

este exame apresenta 90-98% tanto de sensibili-

dade quanto de especificidade (1,6,12,36). 

- Histológico: realizado a partir da biópsia 

de dois ou mais fragmentos do corpo e antro gás-

trico. Podem ser realizadas diversas colorações 

com diferentes propósitos. A coloração a base de 

prata (Warthin-Starry) e o método de Giemsa 

modificado permite a identificação do patógeno 

com elevado grau de sensibilidade e especificida-

de. A coloração de hematoxilina-eosina é utiliza-

da para realizar a avaliação da gastrite. Dessa 

forma, a histopatologia permite tanto a identifi-

cação do patógeno quanto o grau e padrão da 

inflamação. Este exame é considerado o padrão 

ouro no diagnóstico em diversos serviços e estu-

dos, apresentando sensibilidade e especificidade 

superior a 95% na maior parte dos estu-

dos(12,38,39). 

- Cultura: é um dos exames mais comple-

tos relacionados ao diagnóstico do H. pylori, pois 

além de apresentar um diagnóstico definitivo, 

com a correta identificação da bactéria, a cultura 

permite ainda a realização de testes de sensibili-

dade do H. pylori aos antimicrobianos. Possui 

sensibilidade variando entre 80-90% e a especifi-

cidade variando entre 95-100%. As principais 

desvantagens são o tempo necessário para o re-

sultado e o resultado ser dependente do uso de 

drogas inibidoras da bomba de prótons e antibió-

ticos (12,36). 

 Acerca dos métodos não invasivos (não 

endoscópico), abordaremos três exames: o teste 

respiratório com ureia marcada, pesquisa do an-

tígeno fecal e sorologia. 

- Teste Respiratório com Ureia Marcada: 

este teste baseia-se na coleta de amostra de ar 

expirado 30 minutos antes e 30 minutos após a 

ingestão de uma solução contendo ureia marcada 

com C14 (radioativo) ou C13 (não radioativo), 

sendo o composto com marcação por C13 mais 

utilizado. Se houver infecção pelo H. pylori, sua 

enzima urease hidrolisará a ureia em amônia e 

carbonato, desta forma, em seguida é possível 

medir a quantidade de CO2 liberado após o paci-

ente expirar em um recipiente para detectar a 

presença dos marcadores. Este teste apresenta 

uma boa especificidade e sensibilidade, além de 

ser extremamente útil para o controle da erradi-

cação da bactéria (40). 

- Sorologia: quando utilizados servem pa-

ra triagem inicial, porém exigem mais uma con-

firmação pela histopatologia e/ou cultura antes 

do tratamento. Os testes sorológicos não devem 

ser utilizados no controle de tratamento da bac-

téria, pois mesmo após a sua erradicação, o título 

tem diminuição lenta, levando até um ano para 

se tornar negativo, havendo relatos de pacientes 

com títulos positivos até 6,4 anos após erradica-

ção do H. pylori (41). 

- Pesquisa do Antígeno Fecal: consiste em 

um teste imunoenzimático qualitativo no qual 

são empregados anticorpos monoclonais anti-H. 

pylori, este pode ser analisado em qualquer labo-

ratório de análises clínicas através de equipamen-

tos adequados para interpretação da reação. É 
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especialmente relevante para crianças, levando 

ao acesso um diagnóstico seguro e também de 

baixo custo (6,42). 

 

Abordagem Terapêutica 

 A base do tratamento da úlcera péptica 

tem como objetivos: alívio dos sintomas, cicatri-

zação das lesões e prevenção de recidivas e com-

plicações (6) Para alcançar esses objetivos, deve-

se retirar os fatores estressores da mucosa (AI-

NES e tabagismo, por exemplo), utilizar fármacos 

para supressão  ácida e, caso o paciente esteja 

infectado pelo H. pylori, realizar a erradicação da 

bactéria (1). 

 Os antissecretores são os medicamentos 

de escolha para a cicatrização da úlcera, e dois 

grupos são atualmente utilizados: os bloqueado-

res do receptor H2 da histamina e os inibidores 

da bomba de prótons (IBP). As doses preconiza-

das diárias de cimetidina, ranitidina, famotidina e 

nizatidina são de 800 mg, 300 mg, 40 mg e 300 

mg, respectivamente, que podem ser administra-

das em dose única matinal ou noturna, embora, 

com maior frequência, sejam fracionadas em du-

as tomada (6,37,43). 

 As medicações da classe IBP bloqueiam 

diretamente a ATPase K+ ativada, enzima respon-

sável pela união do H+ com o Cl– no canalículo da 

célula parietal, origem do HCl. Atualmente, no 

Brasil, os medicamentos disponíveis são: omepra-

zol, lan- soprazol, pantoprazol, rabeprazol e eso-

meprazol. Estes medi- camentos possuem efi-

cácia semelhante, com cicatrização de 70% após 

2 semanas e 92 a 100% depois de 4 semanas de 

tra- tamento. A dose de IBP é de 20 mg para o 

omeprazol e o rabe- prazol, 30 mg para o lanso-

prazol e 40 mg para o pantoprazol e o esomepra-

zol. O medicamento é administrado pela manhã, 

em jejum (6,37,43). 

 Segundo o IV Consenso Brasileiro sobre a 

infecção por Helicobacter pylori, o tratamento 

padrão consiste em: Inibidor de Bomba de Pró-

tons (Omeprazol 20 mg ou Pantoprazol 40 mg) de 

12 em 12 horas, Claritromicina 500 mg de 12 em 

12 horas e Amoxicilina 1 g de 12 em 12 horas, 

todos por um período de 14 dias (1,37,43). Utiliza-

remos esse esquema medicamentoso para as 

úlceras não complicadas (43). 

Para úlceras complicadas (perfuração, 

obstrução ou sangramento) deve ser feito terapia 

com IBN intravenoso. Assim que os pacientes 

estiverem tolerando receber medicação por via 

oral, deve ser trocado para esta via em dose du-

plicada (por exemplo, Omeprazol 40 mg duas 

vezes ao dia). Após quatro semanas, deve ser 

reduzido para uma dose diária e deve-se manter 

essa dose durante 4-8 semanas (totalizando 8-12 

semanas de tratamento) (43). 

 A endoscopia para confirmação de cura 

deve ser realizada após o tratamento da úlcera 

gástrica (as 8-12 semanas ditas anteriormente) 

caso: os sintomas persistirem, a etiologia perma-

necer inconclusiva, úlceras gigantes (> 2 cm), fa-

tores de risco para câncer gástrico ou úlcera com 

suspeita de malignidade. Devido o baixo risco de 

malignidade em úlceras duodenais, a endoscopia 

não é realizada de rotina (43). 

 

Tratamento Cirúrgico 

 Originalmente o tratamento da DUP era 

realizado por meio do tratamento cirúrgico, po-

rém, com o avanço das medicações IBP e a des-

coberta do H. pylori, esta abordagem ficou cada 

vez mais reservada a situações específicas. O tra-

tamento cirúrgico é destinado aos pacientes que 

não aderiram ao tratamento medicamentoso ou 

apresentaram-se intolerantes à medicação, àque-

les com alto risco de complicações ou com graves 

complicações em curso e pacientes com recidiva 

mesmo com novo tratamento e adequado acom-

panhamento. Geralmente a indicação para cirur-

gia são as graves complicações em curso, princi-

palmente a perfuração, que apesar de ser menos 

comum que o sangramento, é a principal causa 

de emergência cirúrgica (1). 
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Dessa forma, geralmente o foco da abor-

dagem cirúrgica é realizar o fechamento da lesão 

ulcerada, utilizando pontos interrompidos, com o 

reforço de um pedículo omental (omentopexia) 

(Figura 3). Atualmente diversos estudos estão 

evidenciando a videolaparoscopia como uma 

abordagem segura e eficaz (1). 

 

 
Figura 3 - Desenho esquemático representando algumas 

técnicas para fechamento da úlcera perfurada em contexto 

emergencial. (A) Sutura primária; (B) Sutura primária com 

pedículo omental; (C) Reparo de Cellan-Jones; (D) Patch de 

Graham.  

Fonte: Lima, Lima Neto, De Mesquita Júnior, 2020. Imagem 

utilizada com permissão dos autores. 

 

 Para os pacientes refratários ao tratamen-

to medicamentoso, pode ser considerado utilizar 

a abordagem cirúrgica. A principal diferença en-

tre esses procedimentos e os procedimentos 

apresentados na Figura 3 é que estas serão reali-

zadas em caráter eletivo destes procedimentos. O 

tempo exato para ser considerado ‘’intratável 

clinicamente’’ não está muito bem definido na 

literatura, devendo individualizar essa decisão (43). 

 

Para escolher a abordagem cirúrgica 

(Quadro 4), iremos utilizar a Classificação de 

Johnson (Figura 2). 

 

Quadro 4 – Plano Cirúrgico para DUP Intratáveis Clini-
camente 

Classificação de 

Johnson 

Tratamento 

Tipo I Gastrectomia distal e reconstrução 

à Billroth I ou II. 

Tipo II e Tipo III Antrectomia associada com vago-

tomia e cogitar drenagem pilórica. 

Tipo IV Gastrectomia subtotal e reconstru-

ção em Y de Roux. 

 

Podemos ainda subdividir a vagotomia em 

três grupos: troncular (divisão do tronco vagal 

principal), seletiva (divisão dos nervos gástricos 

anterior e posterior de Latajart somente) e alta-

mente seletiva (denervação somente do fundo e 

corpo gástrico). Na vagotomia altamente seletiva, 

não há necessidade de drenagem pilórica (43,44).  

Acerca da drenagem pilórica, vários pro-

cedimentos são possíveis com a vagotomia tron-

cular. A gastrojejunostomia é mais adequada para 

pacientes nos quais o acesso à área piloroduode-

nal não é tecnicamente viável. A piloroplastia de 

Heineke-Mikulicz (fechamento transversal de 

uma gastroduodenotomia longitudinal) é fre-

quentemente usada após a sutura de uma úlcera 

duodenal com sangramento. As gastroduodenos-

tomias de Finney e Jaboulay são utilizadas quan-

do o bulbo duodenal está deformado por cicatri-

zação (43). 

 

Conclusão 

Com base no que foi apresentado, é pos-

sível identificar a importância da doença ulcerosa 

péptica para as ciências médicas, tanto no con-

texto clínico quanto cirúrgico.  

Possuindo uma patogênese multidimensi-

onal, quadro clínico diverso e um arsenal tera-

pêutico amplo faz-se necessário que todos os 

profissionais médicos possuam o conhecimento 

adequado para conduzirem tais situações. 
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