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RESUMO 

 
 

A flora microbiana do estômago do ser humano e dos animais tem sido pesquisada 
com maior intensidade, desde a descoberta das bactérias do gênero Helicobacter e 
da sua associação com o desenvolvimento de lesões gástricas. Primatas não-
humanos do “Velho Mundo” têm sido propostos como modelos experimentais para 
pesquisas referentes a esses patógenos. No entanto, poucos dados existem sobre a 
infecção por Helicobacter sp. em primatas do “Novo Mundo” e nenhum relato foi feito 
em símios da fauna brasileira. O objetivo desse trabalho foi investigar a presença de 
Helicobacter sp. e de alterações histopatológicas na mucosa gástrica de sagüis 
(Callithrix sp.) mantidos em cativeiro. Trinta sagüis adultos, machos e fêmeas, sendo 
seis da espécie Callithrix jacchus, doze C. kuhli e doze C. geoffroyi, foram utilizados 
no estudo. Fragmentos das regiões do fundo, corpo e antro foram colhidos de 
estômagos fixados em formol tamponado a 10%. As amostras foram processadas e 
incluídas em parafina, para microscopia óptica. Os cortes foram utilizados para a 
coloração de rotina de hematoxilina-eosina (HE), coloração especial de prata pelo 
método de Warthin-Starry (WS) e para reação de imuno-histoquímica (IHQ) com 
anticorpo policlonal anti-H. pylori, de coelho, anticorpos policlonais anti-colágenos I e 
III e anticorpo monoclonal anti-colágeno IV. A reação de IHQ com anticorpo anti-H. 
pylori foi utilizada como exame padrão para o diagnóstico de Helicobacter sp. Quinze 
casos apresentaram marcação positiva para Helicobacter sp. na IHQ, enquanto que 
em 29 casos foram observados organismos morfologicamente compatíveis com 
Helicobacter sp. corados pela prata. Infiltrado inflamatório mononuclear, com 
predomínio de linfócitos, entre plasmócitos e macrófagos, na lâmina própria da 
mucosa gástrica e folículos linfóides foram os achados histopatológicos mais 
comuns observados nos sagüis Helicobacter sp.-positivos e negativos. Os colágenos 
tipo I, III e IV foram detectados em estruturas da parede gástrica dos animais 
Helicobacter sp.-positivos e negativos, sem diferença óbvia entre os dois grupos 
quanto à intensidade ou à localização da marcação. A técnica de imuno-
histoquímica é eficaz na detecção do Helicobacter sp. em sagüis. A coloração pela 
prata pode evidenciar microrganismos com forma bacilar ou cocóide, sem identificar 
o gênero de bactéria presente, possibilitando resultados falso-positivos. Os 
resultados obtidos indicam que os sagüis podem ser naturalmente infectados por 
Helicobacter sp. e desenvolver lesões gástricas, o que favorece o desenvolvimento 
de estudos comparativos em relação à infecção por esse gênero de bactérias no 
homem. 

 
Palavras-chave: Helicobacter, estômago, imuno-histoquímica, Callithrix, 
Callitrichidae. 
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ABSTRACT 
 
 

Gastric microflora from humans and animals has been intensely studied since the 
discovery of the Helicobacter genus and its association with gastrointestinal 
diseases. Old World nonhuman primates have been proposed as experimental 
animal models for investigation of these pathogens. Nevertheless, few reports about 
Helicobacter infection in New World Primates and no studies on Brazilian nonhuman 
primates are available. The objectives of this study were to investigate the presence 
of Helicobacter sp. and to describe the pathologic findings in the gastric mucosa of 
captive marmosets (Callithrix sp.). Thirty adult males and females marmosets, being 
six Callithrix jacchus, twelve C. kuhli, and twelve C. geoffroyi, were studied. 
Histologic specimens from fundic, corpus, and antral gastric regions were collected 
from neutral-buffered 10% formalin-fixed stomachs. Specimens were routinely 
processed in paraffin for light microscopy. Sections were stained with hematoxylin-
eosin (HE) and the Warthin-Starry (WS) silver impregnation method, and 
immunostained with rabbit anti-H. pylori polyclonal antibody, anti-type I and anti-type 
III collagen polyclonal antibodies and anti-type IV collagen monoclonal antibody. 
Immunohistochemistry (IHC) tests were used as standard examination for the 
Helicobacter sp. infection diagnosis. Fifteen stomachs had positive results in the IHC 
tests, while Helicobacter-like organisms (HLOs) were present in silver-stained 
sections from 29 stomachs. Inflammatory mononuclear cell infiltrates with 
predominance of lymphocytes among plasma cells and macrophages, in the lamina 
propria of gastric mucosa, and lymphoid follicles were the most common 
histopathological findings observed in Helicobacter sp.-positive and negative 
marmosets. Collagens type I, III and IV were detected in Helicobacter sp.-positive 
and negative marmosets’ gastric wall, with no obvious differences between the two 
groups relative to intensity or sites of collagens expression. Immunohistochemistry 
was thought to be efficient in detecting Helicobacter sp. in marmosets. The silver 
staining technique demonstrates bacillary and coccoid forms without identifying the 
genus of the bacteria, ultimately leading to false positive results. In this study, 
marmosets were found to be susceptible to Helicobacter sp. natural-occurring 
infection, and to present gastric lesions, thereby opening the way to the development 
of comparative studies on Helicobacter sp. infection in humans.  
 

 
Key words:: Helicobacter, stomach, immunohistochemistry, Callithrix, Callitrichidae. 
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1- INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

A flora bacteriana do estômago dos seres humanos e dos animais tem 

sido foco considerável de pesquisa desde a descrição da bactéria Helicobacter pylori 

como causadora de várias doenças gástricas no homem. O isolamento de outras 

espécies do gênero Helicobacter, algumas com potencial zoonótico, foi obtido do 

estômago de mamíferos como cães, gatos, porcos e primatas, em associação ou 

não, com quadros de gastrite em seus hospedeiros (Fox, 1997; Owen, 1998). Outras 

espécies, como H. cinaedi, H. fennelliae, H. canis, H. pullorum, H. hepaticus e H. 

bilis foram ainda isoladas do intestino de seres humanos, cães, aves e primatas e do 

fígado de ratos e primatas (Fox, 1997; Fox et al., 2001a; Owen, 1998; Saunders et 

al., 1999). 

 

No reino animal, os primatas não-humanos ocupam lugar de muita 

importância em relação ao homem. Seu parentesco evolutivo com o ser humano é 

evidente tanto pela extraordinária semelhança anatômica e comportamental como 

por similaridades bioquímicas específicas. Desta forma, os símios podem ser de 
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grande auxílio em estudos comparativos, particularmente pertinentes às 

enfermidades infecciosas que acometem o ser humano (Zamecnik, 1977). Em 

símios do “Velho Mundo”, o H. pylori tem sido indicado como agente de infecção de 

ocorrência natural, sugerindo que Macaca fuscata, M. mulatta e M. fascicularis 

podem ser utilizados como modelos experimentais para estudos comparativos (Euler 

et al., 1990; Dubois et al., 1991; Shuto et al., 1993; Handt et al., 1997; Dubois et al., 

1998; Reindel et al., 1999). No entanto, poucos dados existem sobre a infecção por 

Helicobacter sp. em primatas do “Novo Mundo” e nenhum relato foi feito em relação 

aos símios da fauna brasileira.  

 

No território brasileiro, a grande diversidade de ecossistemas silvestres 

é acompanhada por uma vasta riqueza primatológica. Os sagüis (Callithrix sp.) - 

formas pequenas que habitam as florestas brasileiras - constituem um bom exemplo 

de primatas neotropicais que podem ser utilizados como modelos experimentais. 

Apresentam boa prolificidade, tamanho pequeno e facilidade para manutenção em 

cativeiro - características importantes para a utilização de animais em pesquisas 

(Stevenson & Rylands, 1988). 

 

O estudo relativo à infecção por bactérias Helicobacter sp., no homem 

e nas diversas espécies animais, apresenta grande importância na atualidade, 

devido ao envolvimento mais estreito entre homens e animais, tanto domésticos 

como selvagens, aumentando os riscos de ocorrência de zoonoses. Cães e gatos já 

vêm sendo apontados como possíveis transmissores desse agente para o homem 

(Jalava et al., 1998). Dessa forma, tornam-se necessários maiores esclarecimentos 



15 

sobre a sua transmissão e a patogenia, além da caracterização dos melhores meios 

de diagnóstico e tratamento para o Helicobacter sp.  

 

O desenvolvimento de estudos sobre o Helicobacter sp. em sagüis, 

além de trazer novos conhecimentos sobre esses animais, pode colaborar para o 

esclarecimento de várias dúvidas ainda existentes a respeito da infecção por 

bactérias gástricas no ser humano. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1- Primatas neotropicais utilizados na pesquisa biomédica. 

 

A região Neotropical tem como constituintes três dos seis países mais 

ricos em termos de diversidade de primatas, incluindo o Brasil, possuidor do maior 

número de espécies, apresentando uma em cada quatro espécies de primatas no 

mundo. Essa região abrange um dos maiores sítios de primatas - as áreas de 

floresta Atlântica no leste do Brasil, com seis gêneros e 24 espécies e subespécies. 

Dezessete dessas 24 espécies são endêmicas da região e muitas delas estão 

ameaçadas de extinção (Mittermeier et al, 1994).  

 

Os primatas Neotropicais mais requisitados para a pesquisa biomédica 

tem sido os micos de cheiro (Saimiri spp.), os macacos da noite (Aotus spp.), os 

Sauins amazôncos (Saguinus spp.), os sagüis ou micos-estrela (Callithrix jacchus) e 

os macacos prego (Cebus apella) (Mittermeier et al, 1994). No passado, o uso de 

sagüis destacou-se em diversas áreas de pesquisa, como a da fisiologia reprodutiva, 
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imunologia, teratologia e testes de segurança de drogas (Cicmanec, 1977; 

Mittermeier et al, 1994).  

 

Os avanços tecnológicos desenvolvidos em laboratório, como ensaios 

não invasivos, reprodução assistida, estudo genético e criação de vacinas, assim 

como conhecimentos adquiridos sobre doenças, organização social e 

comportamento dos primatas, desempenham importantes papéis em programas de 

conservação. É importante ressaltar também que os conhecimentos adquiridos a 

respeito de uma determinada espécie podem ser aplicados a outras, trazendo vários 

benefícios (Mittermeier et al, 1994).  

 

 

2.2- Sagüis (Gênero Callithrix) 

 

2.2.1- Taxonomia 

 

Os sagüis são platirrinos do gênero Callithrix, pertencente à família 

Callitrichidae, infra-ordem Platyrrhini, sub-ordem Haplorrhini, ordem Primates 

(Hershkovitz, 1977). Callithrix jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi são exemplos de 

espécies de sagüis (Mittermeier et al, 1988). 
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2.2.2- Características 

 

São platirrinos, possuindo septo nasal largo e narinas voltadas para os 

lados (Diniz, 1997). Caracterizam-se por tamanho pequeno, medindo de 20 a 30 cm 

de comprimento, do pescoço até a base da cauda, peso variando de 200 a 450 g, 

garras substituindo as unhas, exceto no dedo I e dentes resistentes (Hershkovitz, 

1977; Stevenson e Rylands, 1988; Diniz, 1997). A coloração da pelagem é variável 

de acordo com as espécies, assim como a presença e a coloração de tufos de pêlos 

nas orelhas (Stevenson e Rylands, 1988).  

  

2.2.3- Habitat 

 

Ocupam vários habitats, desde as florestas primárias altas da bacia 

Amazônica e da costa Atlântica do Brasil até pequenas áreas de florestas secas 

semi-decíduas, em regiões da Amazônia e do nordeste brasileiro. Podem ser 

encontrados também no cerrado do Brasil Central, na Bolívia e no Paraguai 

(Stevenson e Rylands, 1988). Os sagüis conhecidos como mico-estrela (Callithrix 

jacchus) foram introduzidos em florestas do Rio de Janeiro, onde se tornaram 

comuns. 

 

A floresta litorânea Atlântica é caracterizada por vegetação semi-

decídua, de folhas largas. A estação chuvosa ocorre nos meses de junho e julho e 

há presença de chuvas fortes ocasionais, na primavera e no verão. A temperatura 
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nas estações quentes varia de 21 a 31oC e a umidade relativa do ar, de 77 a 99% 

(Stevenson e Rylands, 1988). 

 

2.2.4- Hábitos e alimentação 

 

Em geral, os sagüis são arbóreos, ocupando a camada mais baixa de 

florestas altas, entre alturas de 5 a 19 m. Apresentam hábitos diurnos e se 

alimentam de frutos, flores, exsudato de plantas (goma), insetos, lagartos, caracóis, 

rãs, passarinhos e seus ovos (Eisenberg, 1977; Stevenson e Rylands, 1988). 

 

2.2.5- Callithrix jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi 

  

Callithrix jacchus é o sagüi mais conhecido do gênero. Apresenta 

pelagem rajada nas cores preta, cinza e laranja, coroa preta, tufos brancos nas 

orelhas e cauda rajada de preto e cinza (Stevenson e Rylands, 1988). É natural da 

região nordeste do Brasil, ocupando a Mata Atlântica, caatinga e áreas de transição, 

no norte de Salvador, Bahia (Mittermeier et al, 1994; Stevenson e Rylands, 1988). 

Esta espécie foi introduzida no Rio de Janeiro e em várias outras partes do sudeste 

do Brasil (Stevenson e Rylands, 1988).   

 

Callithrix kuhli ocorre em parte limitada do sul da Bahia, em matas 

residuais. Apresenta pelagem rajada de preto, cinza e pouco laranja, coroa preta, 

área de cinza e branco ao redor das faces e na fronte, tufos pretos nas orelhas e 

cauda rajada de preto e cinza (Stevenson e Rylands, 1988). É um sagüi 
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relativamente pouco conhecido, que se apresenta sob ameaça de extinção, devido 

ao rápido processo de destruição de seu habitat (Coimbra-Filho et al, 1983). 

 

Callithrix geoffroyi é próprio das matas de terras baixas, do Espírito 

Santo. É caracterizado por pelagem rajada, nas cores preta, cinza e laranja, coroa 

preta, faces e faixa frontal brancas, tufos pretos nas orelhas e cauda rajada de preto 

e cinza (Stevenson e Rylands, 1988). È provável que tenha apresentado ocorrência 

natural em partes menos elevadas da Zona da Mata de Minas Gerais, no entanto, o 

declínio populacional desta espécie é indiscutível (Coimbra-Filho et al, 1983). 

 

C. jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi são algumas das espécies mantidas 

em colônias, no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ – FEEMA). As 

duas últimas fazem parte de projetos de conservação de espécies ameaçadas de 

extinção, com reprodução em cativeiro (Coimbra-Filho et al, 1983). 

 

 

2.3- Gênero Helicobacter  

 

2.3.1- História 

 

Os primeiros organismos espirais gástricos foram observados em 

humanos por Bottcher em 1874 (Strauss-Ayali e Simpson, 1999). Entre 1881 e 1896, 

foram descritos no estômago de cães, gatos e camundongos (Lee, 1991; Meining et 

al., 1998; Strauss-Ayali e Simpson, 1999). Em 1939, Doenges observou 
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espiroquetas nas glândulas gástricas de seres humanos e macacos Rhesus (Lee, 

1991). No entanto, esses achados não foram considerados de importância na época 

de suas descobertas (Lee, 1991). A primeira associação das bactérias espirais 

encontradas no estômago, com a ocorrência de gastrite e úlcera péptica foi 

apresentada por volta de 1982, época em que as primeiras culturas bacterianas a 

partir de espécimes de biópsia gástrica foram bem sucedidas (Lee, 1991; Dubois, 

1998; Mätz-Rensing et al., 2001). 

Por sua semelhança com as bactérias do gênero Campylobacter, os 

microrganismos descobertos foram denominados Campylobacter pyloridis, nome 

que foi modificado para Campylobacter pylori em 1987 (Buckley e O’Morain, 1998; 

Owen, 1998). O C. pylori foi isolado do estômago de Macaca nemestrina, se 

apresentando morfológica e bioquimicamente similar ao tipo de cepa humana 

(Bronsdon e Schoenknecht, 1988). Nesses símios, as bactérias foram associadas 

com hipercloridria, mucosa gástrica eritematosa e friável e alterações 

histopatológicas de caráter inflamatório, semelhantes às observadas na gastrite 

crônica do homem (Bronsdon e Schoenknecht, 1988). 

 

Em 1989, o gênero Helicobacter foi criado após a descoberta de que o 

“C. pylori” não pertencia ao gênero Campylobacter (Owen, 1998). Esta descoberta 

se deu pela detecção de flagelos e pela análise das seqüências de nucleotídeos do 

gene 16S rRNA (Owen, 1998). As bactérias Helicobacter sp. são curvas ou 

espiraladas, Gram negativas, microaerófilas, têm motilidade e muitas são produtoras 

de urease (Strauss-Ayali e Simpson, 1999). 
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H. pylori foi a primeira espécie classificada a partir do novo gênero e, 

desde então, outras têm sido descobertas colonizando o estômago, os intestinos e o 

fígado de diversos hospedeiros, como primatas, furões, ratos, camundongos, porcos, 

cães e gatos (Dubois, 1998; Fox et al., 2001b). Várias espécies já foram 

identificadas, como o H. heilmannii (anteriormente denominado Gastrospirillum 

hominis), H. nemestrinae, H. mustelae, H. felis, H. acinonyx, H. bizzozeronii, H. 

salomonis, H. canis, H. muridarium, H. cinaedi, H. bilis, H. hepaticus e H. pullorum 

(Dubois, 1998; Strauss-Ayali e Simpson, 1999). Algumas foram reclassificadas a 

partir das espécies descritas como Campylobacter sp. e outras correspondem a 

organismos posteriormente identificados (Owen, 1998; Suerbaum et al., 2002). 

Recentemente, foram isoladas espécies de Helicobacter de primatas neotropicais –

Saguinus oedipus – (Saunders et al., 1999) e do “Velho Mundo” – macaco rhesus 

(Macaca mulatta) – (Fox et al., 2001a) com colite crônica.  

 

2.3.2- Alterações histopatológicas 

 

A doença clínica produzida por H. pylori em seres humanos não é 

desenvolvida pela maioria dos indivíduos infectados, no entanto, cerca de 6 a 20% 

das infecções pode resultar na formação de gastrite crônica ativa e úlcera péptica 

(Heatley, 1991; Cave, 1997). A presença de H. pylori na mucosa gástrica de seres 

humanos também tem sido associada com adenocarcinoma gástrico e linfoma na 

forma digestiva (Skirrow, 1994; Cave, 1997; Jalava et al., 1998; Fujioka et al., 2002). 

As diferenças quanto à patogenicidade das diferentes cepas de H. pylori podem 
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responder em parte pela diversidade de quadros clínicos encontrados (Bodger e 

Crabtree, 1998). 

 

As alterações histopatológicas observadas em pacientes humanos 

infectados somente com H. heilmannii incluíram a presença de invasão linfocitária no 

lúmen das glândulas gástricas, agregados linfóides, inflamação crônica da mucosa 

com presença de neutrófilos, sem diminuição do muco epitelial. No mesmo estudo, 

pacientes infectados somente com H. pylori, não apresentaram invasão da luz 

glandular por linfócitos (Ierardi et al., 2001). A inflamação gástrica na presença do H. 

heilmannii é geralmente mais branda do que na presença do H. pylori e sem 

ulceração (Skirrow, 1994; Lee, 1998).  

 

Em símios do “Velho Mundo”, como Macaca fuscata, M. mulatta, M. 

fascicularis e M. nemestrina e nos “Neotropicais” Saimiri sp., a infecção natural ou 

experimental por Helicobacter, principalmente H. pylori, tem sido documentada em 

associação com gastrite semelhante à que ocorre no homem. (Dubois et al., 1991; 

Handt et al., 1997; Bronsdon e Schoenknecht, 1988; Shuto et al., 1993; Stadtländer 

et al., 1998; Dubois et al., 1999; Reindel et al., 1999; Mätz-Rensing et al., 2001). 

 

Em Macaca fascicularis, o H. pylori foi descrito causando eritema 

localizado a multifocal na mucosa gástrica, gastrite com acentuada infiltração 

linfoplasmocítica na região do antro e, em menor grau, na região do cárdia, 

hiperplasia epitelial das glândulas gástricas, redução no conteúdo de mucina 

presente no epitélio glandular e de revestimento, infiltração relativamente menor de 
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neutrófilos na lâmina própria superficial e glândulas gástricas, erosões e 

espessamento da mucosa antral em até duas vezes o normal (Reindel et al., 1999). 

 

Outras espécies de Helicobacter e organismos semelhantes ao 

Helicobacter são comuns no estômago de animais carnívoros e onívoros, 

freqüentemente em associação com gastrite. Nesses casos, a gastrite tem muitas 

das características da gastrite humana por H. pylori, mas a infiltração celular é 

predominantemente linfóide, sem o componente neutrofílico (Skirrow, 1994). 

 

2.3.3- Patogenia 

 

H. pylori apresenta mecanismos de adaptação à acidez gástrica, como 

a produção de urease e fosfolipases, motilidade e microaerofilismo, que podem ser 

responsáveis pela sua patogenicidade, sendo capaz de alterar a fisiologia gástrica e 

induzir inflamação e até ulceração da mucosa estomacal (Lee, 1991; Strauss-Ayali e 

Simpson, 1999). A bactéria é susceptível ao ácido gástrico, mas é protegida da sua 

ação pela camada de muco em que habita e pela ação da urease por ela produzida, 

que degrada a uréia em amônia e dióxido de carbono, tamponando o íon hidrogênio 

(Tytgat et al., 1991; Skirrow, 1994).  

 

H. pylori adere às células epiteliais gástricas e as enzimas, produtos 

metabólicos e toxinas bacterianas entram em contato com as células, o que pode 

explicar a degeneração epitelial, nos casos em que há grande número de bactérias 

aderidas (Tytgat et al., 1991). A degeneração celular pode ser agravada pela 



25 

liberação de uma citotoxina produtora de vacúolo (VacA), que induz a apoptose 

(Bodger e Crabtree, 1998; Farthing, 1998; Monteleone et al., 2004). Cepas de H. 

pylori que apresentam o gene VacA, foram associadas a ulceração péptica, a 

inflamação gástrica mais severa (Bodger e Crabtree, 1998; Farthing, 1998) e a um 

maior risco de desenvolvimento de câncer gástrico (Garza-González et al., 2004).   

 

Dentre as enzimas potencialmente nocivas produzidas pelo H. pylori 

estão incluídas a urease, a catalase, proteases, lipases e fosfolipases, sendo as três 

últimas consideradas possíveis destruidoras da integridade da camada de muco 

gástrico, que se torna mais solúvel e menos hidrofóbico. As enzimas podem também 

lesar a membrana das células epiteliais (Tytgat et al., 1991).  

 

Várias toxinas também são produzidas pelo H. pylori, podendo causar 

vacúolos celulares. Lipopolissacarídeos presentes na bactéria podem atuar como 

mediadores da inflamação. Outros componentes podem atrair células fagocitárias 

como neutrófilos e macrófagos, que liberam produtos tóxicos, causando injúrias às 

células epiteliais (Tytgat et al., 1991).  

 

A estreita aderência do H. pylori à célula epitelial gástrica é um 

importante fator determinante da patogênese. A aderência bacteriana causa a 

extinção de microvilos, induz à reorganização do citoesqueleto de actina, à formação 

de pedestal e à indução da liberação de interleucina (IL)-8 pela célula (Azuma, 

2004). 
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A variação da severidade da inflamação na mucosa gástrica tem sido 

atribuída à existência de diferentes cepas de H. pylori.  Cepas que possuem o gene 

CagA (“Cytotoxin-associated gene A”) têm sido relacionadas a um maior risco de 

desenvolvimento de câncer gástrico e de ulceração péptica. No entanto, existem 

controvérsias: muitas cepas que não causam doença possuem o CagA, enquanto 

que algumas cepas associadas a doenças, não (Argent et al., 2004). Estudos 

recentes indicam que pode haver variações na atividade biológica do CagA de 

diferentes cepas de H. pylori CagA-positivas, influenciando na sua patogenicidade 

(Argent et al., 2004; Azuma, 2004). As bactérias CagA-positivas parecem induzir a 

mucosa gástrica a promover uma resposta inflamatória mais profunda às citocinas, 

gerando uma gastrite mais severa (Farthing, 1998) e podendo levar ao 

desenvolvimento de ulceração péptica, à infiltração neutrofílica da mucosa 

(“atividade”) e a uma extensa degeneração epitelial (Bodger e Crabtree, 1998).  

 

O gene CagA é um dos genes de uma ilha de patogenicidade (PAI) 

conhecida como Cag PAI. Então, a presença do CagA é considerada como um 

marcador para a presença do Cag PAI, a qual parece estar relacionada à severidade 

da doença desencadeada pelo H. pylori. A infecção por H. pylori Cag PAI-positivo 

tem sido associada com a produção aumentada de IL-8 (que atrai neutrófilos), maior 

inflamação da mucosa gástrica e, segundo estudos estatísticos, com ulceração 

duodenal, atrofia da mucosa gástrica e câncer gástrico (Azuma, 2004; Garza-

González et al., 2004; Monteleone et al., 2004).  
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A proteína CagA, relacionada ao gene CagA, tem sido um dos fatores 

de virulência do H. pylori mais estudados, sendo altamente imunogênica (Azuma, 

2004). Depois da aderência do H. pylori CagA-positivo à célula epitelial gástrica, a 

proteína CagA é injetada diretamente na célula por meio do sistema bacteriano de 

secreção tipo IV (Azuma, 2004). Dentro da célula hospedeira, CagA é fosforilada e 

se liga a uma tirosina fosfatase citoplasmática, a SHP-2, modificando as funções 

celulares, o que pode induzir à proliferação e a movimentos anormais das células 

epiteliais gástricas (Azuma, 2004).  

 

Ainda em relação ao H. pylori, variações individuais do hospedeiro 

quanto ao risco de desenvolver câncer gástrico têm sido associadas com alelos 

específicos do complexo de histocompatibilidade principal (HLA), que produzem 

proteínas que podem influenciar na severidade da inflamação e, dessa forma, levar 

a diferentes conseqüências clínicas (Garza-González et al., 2004). 

 

Os antígenos bacterianos desencadeiam uma resposta imune por meio 

de linfócitos B produtores de IgG e IgA específicas, presentes na lâmina própria da 

mucosa gástrica. A ativação do complemento ocorre seguida de opsonização e 

geração de produtos quimiotáticos para polimorfonucleares (Tytgat et al., 1991). Foi 

sugerido que uma reação auto-imune pode estar envolvida na patogênese da 

gastrite crônica por H. pylori (Negrini et al., 1991; Negrini et al., 1996; Ko et al., 

1997). Uma resposta local por células Th1 ocorre na mucosa, com síntese 

aumentada de interferon (IFN)-, fator de necrose tumoral (TNF)- e IL-12. No 

entanto, o mecanismo pelo qual a resposta inflamatória das células Th1 é gerada e 
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mantida na mucosa gástrica infectada pelo H. pylori permanece sem esclarecimento 

(Monteleone et al., 2004).  

 

Os locais usualmente colonizados pelo Helicobacter sp. no homem e 

nos animais são o muco superficial, as glândulas gástricas e o citoplasma das 

células parietais (Lee, 1991; Happonen et al., 1996; Shimizu et al., 1996; Reindel et 

al., 1999). As regiões do antro, corpo e fundo gástricos costumam ser as mais 

colonizadas, mas a distribuição das bactérias na mucosa pode ser esparsa e 

irregular, com áreas de colonização intensa adjacentes a áreas isentas de 

microrganismos (Dixon et al, 1996; Reindel et al., 1999). H. pylori foi isolado das 

regiões do antro e cárdia de Macaca fascicularis e organismos semelhantes ao H. 

heilmannii, da região do fundo gástrico (Reindel et al., 1999). Nesses animais, foi 

observada uma correlação entre a densidade da colonização bacteriana e a 

intensidade do infiltrado inflamatório e hiperplasia epitelial na mucosa gástrica 

(Reindel et al., 1999). 

 

As vias de infecção para Helicobacter sp., tanto para seres humanos 

como para animais, ainda não foram esclarecidas, mas as principais vias propostas 

são a oral-oral, fecal-oral e iatrogênica, através de sondas e endoscópios 

contaminados (Dubois et al., 1995; Cave, 1997). 
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2.3.4- Diagnóstico 

 

O diagnóstico da infecção por Helicobacter sp. pode ser obtido através 

de testes invasivos e não invasivos. Os primeiros compreendem a coleta de 

amostras por meio de endoscopia e biópsia, para o exame citológico, histológico, 

imuno-histoquímico, cultura, teste de urease, teste da reação da cadeia de 

polimerase (Polimerase Chain Reaction - PCR) e microscopia eletrônica (Ho et al., 

1991; Marzio et al., 1998; Strauss-Ayali e Simpson, 1999). Os exames não invasivos 

compreendem a sorologia e o teste respiratório com uréia marcada (Marzio et al., 

1998; Strauss-Ayali e Simpson, 1999). 

 

2.3.4.1- Exame histológico 

 

O exame histológico deve ser realizado em secções de tecido 

coletadas das várias regiões gástricas, devido à distribuição desigual dos 

microrganismos na mucosa. A presença de infiltrado de células inflamatórias e 

outras alterações na estrutura tecidual também pode ser avaliada em associação 

com as bactérias espirais (Strauss-Ayali e Simpson, 1999). Em estudos realizados 

em cães e gatos, foi demonstrada sensibilidade de 92,3 a 97,6% e especificidade de 

100% do exame histológico na detecção da infecção por Helicobacter sp. (Happonen 

et al., 1996). 

 

As colorações comumente utilizadas nos cortes histológicos para a 

detecção de Helicobacter sp. são a de Gram, Fuccina, Hematoxilina e eosina (HE), 
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Giemsa e Warthin-Starry (prata) (Van Horn e Dworkin, 1990; Loffeld et al., 1991; 

Happonen et al., 1996; Morais et al., 1997). A coloração considerada de escolha 

para a visualização das bactérias espirais nos espécimes de biópsia gástrica é a de 

Warthin-Starry (Strauss-Ayali e Simpson, 1999). No entanto, trabalhos indicaram 

sensibilidade de 92% e especificidade de 81% na detecção de Helicobacter sp. em 

amostras coradas pelo HE e Giemsa (Morais et al., 1997) e correspondência nos 

resultados obtidos com as colorações de Warthin-Starry e HE (Happonen et al., 

1996). 

 

2.3.4.2- Exame imuno-histoquímico 

 

O exame imuno-histoquímico tem sido considerado como um dos 

métodos mais sensíveis para o diagnóstico da infecção por Helicobacter sp., sendo 

ausente ou mínima a reação cruzada com espécies de Campylobacter e outras 

bactérias (Loffeld et al., 1991; Jonkers et al., 1997; Marzio et al., 1998). No entanto, 

os anticorpos anti-H. pylori comercialmente disponíveis podem não diferenciar outras 

espécies de Helicobacter, como o H. heilmannii, do H. pylori (Reindel et al., 1999). 

Esse exame permite a identificação de bactérias situadas nas regiões mais 

profundas da mucosa gástrica e detecta a sua persistência após o tratamento da 

doença (Loffeld et al., 1991; Marzio et al., 1998). Amostras processadas pela técnica 

de inclusão em parafina são tratadas com anticorpo primário policlonal anti-H. pylori, 

seguindo o restante do processamento para marcação dos microrganismos (Loffeld 

et al., 1991; Jonkers et al., 1997; Marzio et al., 1998). As bactérias são coradas na 

superfície do epitélio de revestimento da mucosa gástrica, nas partes superiores e 
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inferiores das glândulas gástricas e também no citoplasma das células (Loffeld et al., 

1991), apresentando-se em aglomerados na forma cocóide ou bacilar (Marzio et al., 

1998).  

  

2.3.4.3- Exame citológico 

 

O exame citológico é um método de diagnóstico rápido, sensível e que 

pode ser considerado pouco invasivo (Jergens et al, 1998). Estudos relataram uma 

maior sensibilidade da citologia sobre a histologia, o teste da urease e o teste 

respiratório com uréia marcada na detecção da infecção por Helicobacter sp. 

(Happonen et al., 1996; Cornetta et al., 1998; Jergens et al, 1998). 

 

2.3.4.4- Cultura 

 

A cultura apresenta baixa sensibilidade no diagnóstico da infecção por 

Helicobacter sp. quando comparada a outros métodos de diagnóstico, além de ser 

de difícil elaboração, devido às exigências especiais das bactérias (Happonen et al., 

1996; Mégraud, 1999; Strauss-Ayali e Simpson, 1999). Esse método, no entanto, é 

específico, permitindo a identificação da espécie de Helicobacter presente na 

amostra, fornecendo suas características microbiológicas e bioquímicas e 

possibilitando testes de susceptibilidade a antibióticos (Happonen et al., 1996; 

Mégraud, 1999). As colônias de H. pylori crescem após um mínimo de três dias e 

são pequenas, redondas e lisas. A identificação das colônias envolve exame 
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microscópico e detecção de enzimas, como urease, catalase e oxidase (Mégraud, 

1999). 

 

2.3.4.5- Teste de urease 

 

O teste de urease detecta a presença de bactérias produtoras de 

urease em amostras gástricas. O material coletado é colocado em tubos de ensaio 

contendo uréia diluída a 10% em água destilada estéril e indicador de pH vermelho 

de fenol (Morais et al., 1997). A mudança da cor do meio, de amarelo para rosa, num 

período de até 24 horas, indica resultado positivo (Mégraud, 1999). A rapidez com 

que a reação ocorre está diretamente relacionada com a quantidade de bactérias 

produtoras de urease presentes na mucosa gástrica (Morais et al., 1997). Alguns kits 

disponíveis no mercado fornecem resultados em até 1 hora (Elitsur et al., 1998; 

Tokunaga et al., 2000). 

 

2.3.4.6- Teste de PCR 

 

O teste de PCR pode ser utilizado para a diferenciação das espécies 

do gênero Helicobacter presentes em espécimes frescos de biópsia e em amostras 

incluídas em parafina (Ho et al., 1991; Ashton-Key, 1996). É uma técnica de 

amplificação e identificação de segmentos específicos do material genético através 

de sondas, que atua como método de diagnóstico específico e sensível, embora não 

tenha sido estabelecido como um método rotineiro (Ho et al., 1991; Mégraud, 1999). 
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2.3.4.7- Teste respiratório com uréia marcada ([13C]uréia) 

 

O teste respiratório com uréia marcada ([13C]uréia) é o teste não 

invasivo de escolha para avaliação da resposta do paciente ao tratamento, pela 

erradicação das bactérias gástricas. Quando a uréia marcada com carbono 13 

([13C]uréia) é ingerida, a enzima urease produzida pelo H. pylori no estômago 

promove sua quebra em amônia e CO2 marcado. O CO2 marcado é absorvido pelo 

sangue, exalado na respiração e os níveis de radioatividade são mensurados 

(Mégraud, 1997; Mégraud, 1999). 

 

2.3.4.8- Sorologia 

 

A sorologia pode ser utilizada no diagnóstico da infecção por H. pylori 

em seres humanos (Karnes et al., 1991), detectando títulos de IgG sérica através de 

kits comerciais (Mégraud, 1997; Strauss-Ayali e Simpson, 1999). Em animais, esses 

kits podem ser ineficazes no diagnóstico da infecção. Um estudo com macacos 

Rhesus (Macaca mulatta) demonstrou a baixa sensibilidade do teste ELISA para 

humanos (14%) na detecção do H. pylori, enquanto outro teste ELISA, que utilizou 

antígenos homólogos-H. pylori e um conjugado de IgG anti-rhesus, resultou em 90% 

de sensibilidade e 100% de especificidade (Handt et al., 1997). 

 

Os métodos comumente utilizados no diagnóstico da infecção por 

Helicobacter sp., como os exames citológico e histológico, não são específicos, 

apenas detectando a presença de bactérias espirais nas amostras coletadas. O 
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exame imuno-histoquímico permite a identificação de bactérias do gênero 

Helicobacter na mucosa gástrica. O teste de urease e o teste respiratório com uréia 

marcada apenas indicam a presença de organismos produtores de urease, não 

sendo específicos para a identificação do Helicobacter sp. Os exames capazes de 

identificar a espécie de bactéria envolvida na infecção são a cultura, o teste de PCR 

e a microscopia eletrônica (Loffeld et al., 1991; Happonen et al., 1996; Meining et al., 

1998; Strauss-Ayali e Simpson, 1999). 

 

 

2.4- Matriz extracelular e lesão gástrica  

 

Os animais multicelulares possuem matrizes extracelulares diversas. 

Elas determinam a forma e a estabilidade do corpo, a estrutura dos órgãos e várias 

atividades celulares (Timpl, 1989). A matriz extracelular (MEC) é formada por malhas 

complexas e intrincadas de moléculas organizadas de forma precisa. Estas malhas 

moleculares determinam a arquitetura tecidual específica e fornecem informações e 

sustentação às células (Aumailley e Gayraud, 1998). As moléculas estruturais da 

matriz são os colágenos, glicoproteínas não colágenas e proteoglicanos (Aumailley e 

Gayraud, 1998). A MEC da mucosa gástrica é composta por colágenos, laminina, 

proteoglicanos, elastina, fibronectina e ácido hialurônico (Mori et al., 2003). Os 

colágenos são as proteínas estruturais primárias do corpo, que formam fibrilas ou 

malhas extracelulares, fornecendo o principal suporte para os tecidos (Prockop e 

Kivirikko 1995). A matriz extracelular desempenha um papel fundamental na 

reparação de feridas (Mikami et al., 1994), não apenas por fornecer o suporte para a 
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regeneração de células, mas também por criar o ambiente necessário para as 

interações celulares (Shahin et al., 1997). Os colágenos fibrilares, em particular, são 

importantes para a geração de resistência nas feridas, como por exemplo, no 

processo de cicatrização da úlcera péptica (Gillessen et al., 1993). Os colágenos I, III 

e IV podem ser detectados de forma intensa na mucosa gástrica em fase de 

cicatrização de úlceras (Shahin et al., 1997). Por outro lado, as metaloproteinases da 

matriz (matrix metalloproteinases - MMPs) são enzimas capazes de degradar 

componentes da MEC, sendo ativas no remodelamento do tecido conectivo, que é 

associado a vários processos fisiológicos e a condições patológicas como o câncer e 

doenças inflamatórias. A MMP-9 foi recentemente proposta como tendo a sua 

expressão e ação induzidas pela infecção das células epiteliais gástricas por H. 

pylori. A ação da MMP-9 pode então, estar envolvida com inflamação, formação de 

úlceras e carcinogênese (Mori et al., 2003). Dessa forma, o estudo da expressão dos 

componentes da MEC gástrica - como os colágenos - em associação com a infecção 

por Helicobacter sp., torna-se importante para a obtenção de novos esclarecimentos, 

tanto sobre a formação, como sobre a resolução de lesões gástricas. 

 

 

A descoberta das bactérias do gênero Helicobacter e a sua associação 

com doenças e alterações gástricas fizeram com que o estômago do homem e de 

diversas espécies animais se tornasse alvo de freqüentes estudos. Vários animais já 

foram investigados com o intuito de se descobrir novos hospedeiros e novas 

espécies de Helicobacter e caracterizar as lesões gástricas encontradas. No entanto, 

poucos dados existem sobre a infecção por Helicobacter sp. em primatas do “Novo 
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Mundo” e nenhum relato foi feito em relação aos símios da fauna brasileira. O 

presente estudo teve como objetivo principal investigar a presença de Helicobacter 

sp. e de lesões no estômago de sagüis. 
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3- OBJETIVOS 

 

 

3.1- OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar a presença de bactérias do gênero Helicobacter – avaliando os 

exames imuno-histoquímico com anticorpo anti-H. pylori e histológico com 

coloração de Warthin-Starry – , e de lesões na mucosa gástrica de sagüis. 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a colonização do Helicobacter sp. nas regiões gástricas do fundo, corpo 

e antro. 

 

 Avaliar a colonização do Helicobacter sp. em três espécies de sagüis: Callithrix 

jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi. 

 

 Pesquisar a presença de alterações na matriz extra-celular do tecido gástrico, 

avaliando a expressão dos colágenos do tipo I, III e IV.  
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4- MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1- Animais 

  

Trinta sagüis (onze machos e dezenove fêmeas) foram selecionados 

ao acaso, incluindo seis Callithrix jacchus (dois machos e quatro fêmeas), doze C. 

kuhli (quatro machos e oito fêmeas) e doze C. geoffroyi (cinco machos e sete 

fêmeas), com idade entre dois e quinze anos. Estes animais foram mantidos em 

cativeiro no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ) - FEEMA, Guapimirim, 

RJ, Brasil e vieram a óbito por causas naturais em diferentes ocasiões. Os animais 

foram mantidos com dieta à base de ração comercial e frutas e água à vontade e 

não apresentaram história de doença gástrica. Os sagüis eram mantidos em grupos 

familiares em viveiros grandes e arejados de alvenaria, em um local rodeado por 

Mata Atlântica (Figura 7). Após o óbito e a necropsia, os órgãos e as carcaças dos 

animais foram fixados em formol a 10% e acondicionados nos arquivos do Museu de 

Primatologia do CPRJ (Coimbra-Filho et al, 1986). 

 



39 

4.2- Metodologia 

 

4.2.1- Colheita das amostras gástricas 

  

Amostras das regiões gástricas do fundo, corpo e antro foram colhidas 

de 30 estômagos fixados em formol a 10%. As 90 amostras foram processadas 

rotineiramente em parafina para análise em microscopia óptica. 

 

4.2.2- Histopatologia 

 

As secções histológicas de 3 a 5 µm de espessura foram coradas com 

a técnica de hematoxilina-eosina (HE) e pelo método de impregnação pela prata de 

Warthin-Starry (Warthin e Starry, 1920), e utilizadas para reação de imuno-

histoquímica com anticorpo policlonal anti-H. pylori, de coelho (DAKO Code No. 

B0471, DAKO Corporation, Carpinteria, CA, USA), com anticorpos policlonais anti-

colágenos tipo I e III, de coelho (BIOGENESIS Código 2150-0020 e Código 2150-

0100, respectivamente) e anticorpo monoclonal anti-colágeno tipo IV (“Monoclonal 

Mouse Anti-Human Collagen IV - Clone CIV 22”, DAKO Code No. M 0785, DAKO 

Corporation, Carpinteria, CA, USA). 
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4.2.3- Reação de imuno-histoquímica 

 

4.2.3.1- Helicobacter sp. 

  

Os cortes histológicos foram desparafinizados, re-hidratados e tratados 

com solução de peróxido de hidrogênio a 6% por 30 minutos (para inibição da 

peroxidase endógena), antes da recuperação antigênica induzida pelo calor (banho-

maria a 96°C, 30 minutos, em solução de recuperação – “Target Retrieval Solution 

10X concentrated”). Após a recuperação antigênica, os cortes foram incubados em 

uma solução de leite e albumina bovina (37°C, 30 minutos), para inibição de ligações 

inespecíficas, seguido por tratamento com anticorpo policlonal anti-H. pylori de 

coelho (anticorpo primário), diluição de 1:400, “overnight” (ON). Os cortes foram 

lavados três vezes com tampão TBS, antes do tratamento com polímero AP com 

marcação anti-camundongo e anti-coelho (anticorpo secundário), DAKO 5, code nº 

K1395 (DAKO Corporation, Carpinteria, CA, USA) por 30 minutos à temperatura 

ambiente. Depois de nova lavagem com tampão TBS, os cortes foram tratados com 

solução “Substrate-Chromogen, Fast Red 2470B46” (DAKO Corporation, Carpinteria, 

CA, USA) para a coloração em vermelho dos microrganismos (etapa de revelação). 

Todos os cortes foram contra-corados com hematoxilina. Cortes histológicos de um 

paciente humano H. pylori-positivo e de um gato Helicobacter sp.-positivo foram 

usados como controles positivos para a técnica de IHQ. Para controles negativos, o 

anticorpo primário foi omitido. 
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4.2.3.2- Colágenos do tipo I, III e IV 

 

Os cortes de tecido foram desparafinizados, re-hidratados e tratados 

com solução de peróxido de hidrogênio a 6% por 30 minutos (para inibição da 

peroxidase endógena), antes da recuperação antigênica induzida pelo calor (banho-

maria a 96°C, 30 minutos, em solução de recuperação – citrato pH 6.0). Após a 

recuperação antigênica, os cortes foram incubados em uma solução de leite e 

albumina bovina (37°C, 30 minutos), para inibição de ligações inespecíficas, seguido 

por tratamento com os anticorpos primários: 1) anticorpo policlonal anti-colágeno tipo 

I, de coelho, diluição de 1:200, ON; 2) anticorpo policlonal anti-colágeno tipo III, de 

coelho, diluição de 1:200, ON; e 3) anticorpo monoclonal anti-colágeno tipo IV, 

diluição de 1:50, ON. Os cortes foram lavados três vezes com tampão TBS, antes do 

tratamento com o anticorpo secundário – “DAKO LSAB Link”, DAKO code nº K0690 

item nº 002488 (DAKO Corporation, Carpinteria, CA, USA) por 30 minutos à 

temperatura ambiente (anticorpo secundário), seguido de 3 banhos em tampão TBS 

e tratamento com “DAKO LSAB HRP”, DAKO code nº K0690 item nº 002492 (DAKO 

Corporation, Carpinteria, CA, USA) por 30 minutos à temperatura ambiente. Após 3 

banhos em tampão TBS, os cortes foram tratados com DAB – “Diaminobenzidine 

tetrahydrochloride Substrate - Chromogen System” DAKO code nº K3468 (DAKO 

Corporation, Carpinteria, CA, USA) para a coloração em marrom (etapa de 

revelação). Todos os cortes foram contra-corados com hematoxilina. Para controles 

negativos, o anticorpo primário foi omitido. 
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4.2.4- Avaliação do material 

 

As amostras coradas pelo método de Warthin-Starry foram avaliadas 

quanto à presença de microrganismos morfologicamente semelhantes ao 

Helicobacter sp. (“Helicobacter-like organisms” - HLOs), nas formas bacilares e 

cocóides, corados em preto na mucosa gástrica,. A confirmação da presença de 

Helicobacter sp. foi feita com base na marcação positiva obtida na reação de imuno-

histoquímica e identificada por coloração vermelha. As amostras negativas no 

exame imuno-histoquímico tiveram novos cortes processados e avaliados para 

confirmação do resultado negativo.  

 

Os achados histopatológicos foram avaliados nas amostra coradas 

pelo HE. A intensidade do infiltrado de células inflamatórias mononucleares foi 

avaliada em uma média de 5 campos por secção histológica, observados com 

aumento de 400X e graduada de 0 a 5, da seguinte forma: grau 0 = nenhuma célula 

inflamatória; grau 1 = 1 a 10 células; grau 2 = 11 a 50 células; grau 3 = 51 a 100 

células; grau 4 = 101 a 200 células e grau 5 ≥ 201 células. A distribuição dos 

infiltrados foi classificada como focal, multifocal ou difusa, com um aumento de 

100X. A presença de Helicobacter sp. foi avaliada em uma média de 5 campos por 

secção histológica, observados com aumento de 400X e graduada de acordo com a 

intensidade em leve (+), moderada (++) ou marcante (+++).  

 

Nas amostras coradas pela reação de imuno-histoquímica com 

anticorpos anti-colágenos, foi feita uma análise descritiva da presença dos 
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colágenos do tipo I, II e IV no tecido gástrico.  

 

Todos os materiais foram examinados por meio de microscopia óptica, 

por um primeiro avaliador, sendo posteriormente examinados por um segundo 

avaliador. 

 

4.2.5- Análise estatística 

  

Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente através de uma 

análise estatística descritiva e dos testes do Qui-Quadrado, de McNemar e exato de 

Fisher, utilizando nível de significância de 5%, com o auxílio do programa SPSS, 

versão 10. O teste do Qui-Quadrado foi utilizado na comparação entre as regiões 

gástricas do fundo, corpo e antro quanto à presença e intensidade de Helicobacter 

sp. e quanto ao grau de infiltrado inflamatório, na comparação entre as espécies de 

sagüis - Callithrix jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi - quanto à presença de Helicobacter 

sp. e quanto ao grau de infiltrado inflamatório e na comparação entre as amostras 

Helicobacter sp.-positivas e negativas quanto ao grau de infiltrado inflamatório. O 

teste de McNemar foi utilizado na comparação entre os resultados dos exames 

imuno-histoquímico e histológico com coloração de prata. O teste exato de Fisher foi 

utilizado na comparação entre duas a duas das espécies de sagüis em relação ao 

grau de infiltrado inflamatório. 
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5- RESULTADOS 
 

 
5.1- Coloração pela prata 

 

A coloração pela prata evidenciou organismos semelhantes ao 

Helicobacter sp. (Helicobacter-like organisms - HLOs), com forma bacilar ou cocóide, 

na camada superficial de muco, superfície do epitélio glandular (Figuras 1, 3 e 5) e 

citoplasma das células gástricas, em 82 (91,1%) das 90 amostras avaliadas (gráfico 

1). As amostras com presença de HLOs corresponderam a 29 dos 30 sagüis 

estudados. 
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Gráfico 1: Porcentagem das amostras positivas e negativas para organismos 

semelhantes ao Helicobacter sp. no exame histológico com coloração pela prata. 

 

 

5.2- Reação de imuno-histoquímica 

 

A reação de imuno-histoquímica (IHQ), com anticorpo policlonal anti-H. 

pylori, revelou marcação positiva - nítida, em vermelho e sem marcação ao fundo - 

na camada superficial de muco, superfície do epitélio glandular (Figuras 2, 4 e 6) e 

citoplasma das células gástricas, em 33 (36,7%) das 90 amostras avaliadas (gráfico 

2). As amostras positivas corresponderam a 15 dos 30 sagüis estudados. 
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Gráfico 2: Porcentagem das amostras positivas e negativas para Helicobacter sp. na 

reação de imuno-histoquímica. 

 

 

5.3- Coloração pela prata X reação de imuno-histoquímica 

 

A coloração pela prata demonstrou a presença de HLOs em 14 (93,3%) 

dos 15 animais em que a IHQ foi negativa (tabela 1). Em relação às amostras, este 

resultado correspondeu à presença de HLOs corados pela prata, em 49 (85,9%) das 

57 amostras em que a IHQ foi negativa. Comparando-se os dois métodos de 

diagnóstico, houve diferença significativa entre os resultados de ambos (p < 0.001, 

teste McNemar, nível de significância de 5% - tabela 2 e gráfico 3). Todas as 33 

amostras positivas na IHQ (100%) foram também positivas na coloração pela prata. 

 

Imuno-histoquímica  
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A avaliação dos resultados obtidos em cada espécie de sagüi, 

separadamente, também demonstrou diferença significativa entre o número de 

animais com presença de HLOs corados pela prata e o número de animais positivos 

pela IHQ (p = 0,031 para C. jacchus e p < 0,001 para C. kuhli e C. geoffroyi). 

 

Tabela 1 - Número de sagüis positivos e negativos nos exames imuno-histoquímico 

(IHQ) e histológico com coloração pela prata (WS). 

Exame Positivo Negativo Total (nº de sagüis) 

IHQ 15 (50,0%) 15 (50,0%) 30 (100,0%) 

WS 29 (96,7%) 1 (3,3%) 30 (100,0%) 

 

 

Tabela 2 - Número de amostras positivas e negativas nos exames imuno-histoquímico 

(IHQ) e histológico com coloração pela prata (WS). 

Exame Positivo Negativo 
Total (nº de 
amostras) 

IHQ 33 (36,7%) 57 (63,3%) 90 (100,0%) 

WS 82 (91,1%) 8 (8,9%) 90 (100,0%) 
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Gráfico 3: Relação entre os resultados positivo e negativo dos exames imuno-

histoquímico e histológico com coloração pela prata, por amostra. 

 

5.4- Regiões gástricas - fundo, corpo e antro 

 

Dentre as três regiões gástricas estudadas, incluindo todos os sagüis, 

a IHQ foi positiva em 11 (36,7%) das 30 amostras de região fúndica, 10 (33,3%) das 

30 amostras de região do corpo e 12 (40%) das 30 amostras de região do antro. Não 

houve diferença significativa entre as três regiões do estômago, quanto à 

positividade da IHQ (p = 0,866, teste qui-quadrado, nível de significância de 5% - 

tabela 3 e gráfico 4). 

 

Imuno-histoquímica 

Coloração pela 
prata 



49 

Em cada uma das três espécies de sagüis avaliadas separadamente 

(C. jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi), a identificação de Helicobacter sp. através da 

IHQ também não apresentou diferença significativa em relação às regiões do fundo, 

corpo e antro gástrico (p = 1,000).  

 

Tabela 3 - Número de amostras positivas na reação de imuno-histoquímica (IHQ +) nas 

três regiões gástricas. 

Região gástrica IHQ + (%) Nº de amostras avaliadas 

Fundo 11 (36,7%) 30 

Corpo 10 (33,3%) 30 

Antro 12 (40,0%) 30 

Total 33 (36,7%) 90 
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Gráfico 4: Relação dos resultados positivo e negativo do exame imuno-histoquímico por 

região gástrica, por amostra. 

 

 

5.5- Callithrix jacchus X C. kuhli X C. geoffroyi 

 

Três C. jacchus, seis C. kuhli e seis C. geoffroyi apresentaram 

amostras gástricas positivas na IHQ com anticorpo anti-H. pylori. Entre as três 

espécies de sagüis avaliadas, não houve diferença significativa quanto à marcação 

positiva na IHQ (p = 1,000). 

 

Considerando a totalidade de amostras gástricas, o exame imuno-

histoquímico foi positivo em 9 (50%) das 18 amostras gástricas de C. jacchus, 15 

Imuno-histoquímica 
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(41,7%) das 36 amostras de C. kuhli e em 9 (25%) das 36 amostras de C. geoffroyi. 

Não houve diferença significativa entre as três espécies de sagüis, quanto à 

positividade da IHQ na mucosa gástrica (p = 0,144, teste qui-quadrado, nível de 

significância de 5% - tabela 4 e gráfico 5).  

 

Tabela 4 - Número de sagüis e amostras positivas na reação de imuno-histoquímica 

(IHQ +) entre as espécies C. jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi.  

Espécie 
Sagüis         

IHQ + (%) 
Nº de sagüis 

avaliados 
Amostras    
IHQ + (%) 

Nº de amostras 
avaliadas 

C. jacchus 3 (50,0%) 6 9 (50,0%) 18 

C. kuhli 6 (50,0%) 12 15 (41,7%) 36 

C. geoffroyi 6 (50,0%) 12 9 (25,0%) 36 

Total 15 (50,0%) 30 33 (36,7%) 90 
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Gráfico 5: Relação dos resultados positivo e negativo do exame imuno-histoquímico por 

espécie de sagüi, por amostra. 

 

5.6- Achados histopatológicos 

 

As tabelas 5 e 6 agrupam os resultados obtidos nos exames 

histopatológico e imuno-histoquímico da mucosa gástrica dos sagüis. 

 

Infiltrado  inflamatório  mononuclear,  com  predomínio  de  linfócitos 

entre  plasmócitos  e  macrófagos,  na  lâmina  própria  da  mucosa  gástrica,  foi  o 

achado  histopatológico  mais  comum  observado  nos  cortes  histológicos  corados 

em  HE  dos  sagüis  avaliados  (Figuras  8,  10-12).  A  submucosa  e  a  túnica  

muscular  estavam  geralmente  livres  de reações inflamatórias substanciais. Dos 30  

Imuno-histoquímica 
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animais estudados, verificou-se a presença de células inflamatórias mononucleares 

– linfócitos, plasmócitos e macrófagos – em graus variáveis (de 1 a 5), em todos os 

casos e folículos linfóides (Figuras 8-10) em 12 casos. 

 

Congestão (Figura 3) foi observada em 9 animais (nos 2, 6, 7, 8, 10, 17,  

23, 24 e 30). Um sagüi (nº 10) apresentou, além de infiltrado inflamatório 

mononuclear – com linfócitos, plasmócitos e macrófagos – e congestão, hemorragia 

e infiltrado constituído por células polimorfonucleares, discreto e focal no antro 

gástrico.  Em outro sagüi (nº 15) foi observado infiltrado constituído por células 

polimorfonucleares, discreto e focal na região do corpo. Um sagüi (nº 16) teve 

infiltrado focal constituído por células polimorfonucleares, nas três regiões gástricas 

e hemorragia nas regiões do fundo e corpo (tabelas 5 e 6). 

 

Os resultados estatísticos (teste do qui-quadrado) não revelaram 

diferença significativa entre os casos positivos e negativos para Helicobacter sp. na 

IHQ, quanto ao grau de infiltrado inflamatório (tabela 7 e gráfico 6). 

 

Tabela 7 - Porcentagem das amostras positivas e negativas na reação de imuno-

histoquímica (IHQ) para Helicobacter sp. em relação ao grau do infiltrado 

inflamatório. 

IHQ  
Grau do infiltrado inflamatório 

0  1 2 3 4 5 Total 

Positiva 0 23,7 42,4 18,2 3,0 9,1 100,0 

Negativa 3,5 19,3 61,4 12,3 3,5 0 100,0 
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Gráfico 6: Relação das amostras positivas e negativas no exame imuno-histoquímico 

para Helicobacter sp. com o grau de infiltrado inflamatório. 

 

A agregação dos graus de infiltrado inflamatório em dois grupos – 0 a 2 

e 3 a 5 – também não revelou diferença significativa entre os casos positivos e 

negativos para Helicobacter sp. na IHQ (gráfico 7), embora os casos positivos 

apresentem maior porcentagem de amostras (30,3%) com infiltrado inflamatório de 

grau 3 a 5 (tabela 8). 
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Tabela 8 - Porcentagem das amostras positivas e negativas na reação de imuno-

histoquímica (IHQ) para Helicobacter sp. em relação ao grau do infiltrado 

inflamatório. 

IHQ  
Grau do infiltrado inflamatório 

0 a 2 3 a 5 Total 

Positiva 69,7 30,3 100,0 

Negativa 84,2 15,8 100,0 

 
 

 
 
 

Gráfico 7: Relação das amostras positivas e negativas no exame imuno-histoquímico 

para Helicobacter sp. com o grau de infiltrado inflamatório. 
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Em relação às espécies de sagüis - Callithrix jacchus, C. kuhli e C. 

geoffroyi - não foi encontrada diferença significativa (teste do qui-quadrado) quanto 

ao grau do infiltrado inflamatório (tabela 9 e gráfico 8). 

 

Tabela 9 - Porcentagem das amostras gástricas de cada espécie de sagüi em 

relação ao grau do infiltrado inflamatório. 

Espécie  
Grau do infiltrado inflamatório 

0  1 2 3 4 5 Total 

C. jacchus 0 5,6 55,6 22,2 0 16,7 100,0 

C. kuhli 0 13,9 69,4 11,1 5,6 0 100,0 

C. geoffroyi 5,6 38,9 38,9 13,9 2,8 0 100,0 
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Gráfico 8: Relação das espécies de sagüi com o grau de infiltrado inflamatório, por 

amostra. 

 

A agregação dos graus de infiltrado inflamatório em dois grupos – 0 a 2 

e 3 a 5 – também não revelou diferença significativa entre as espécies de sagüis 

(gráfico 9). Na comparação entre duas a duas das espécies (teste exato de Fisher, 

nível de significância de 5%), embora a espécie C. jacchus pareça ter sido mais 

afetada (com 38,9% de amostras com graus de infiltração celular mais acentuados, 

contra 16,7% nas demais espécies – tabela 10), por conta do desbalanceamento da 

amostra em termos de quantidade de animais, também não foram observadas 

diferenças significativas. 
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Tabela 10 - Porcentagem das amostras de cada espécie de sagüi em relação ao 

grau do infiltrado inflamatório. 

Espécie  
Grau do infiltrado inflamatório 

0 a 2 3 a 5 Total 

C. jacchus 61,1 38,9 100,0 

C. kuhli 83,3 16,7 100,0 

C. geoffroyi 83,3 16,7 100,0 

 
 

Gráfico 9: Relação das espécies de sagüi com o grau de infiltrado inflamatório, por 

amostra. 
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A análise estatística (teste do qui-quadrado) não revelou diferença 

significativa entre as regiões gástricas quanto ao grau de infiltrado inflamatório 

(tabela 11 e gráfico 10). 

 

Tabela 11 - Porcentagem das amostras de cada região gástrica em relação ao grau 

do infiltrado inflamatório. 

Região 
gástrica  

Grau do infiltrado inflamatório 

0  1 2 3 4 5 Total 

Fundo 3,3 16,7 56,7 13,3 6,7 3,3 100,0 

Corpo 0 30,0 46,7 16,7 3,3 3,3 100,0 

Antro 3,3 20,0 60,0 13,3 0 3,3 100,0 
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Gráfico 10: Relação das regiões gástricas com o grau de infiltrado inflamatório, por 

amostra. 

 

  A agregação dos graus de infiltrado inflamatório em dois grupos – 0 a 2 

e 3 a 5 – também não revelou diferença significativa entre as regiões gástricas 

(gráfico 11), embora a região do antro  pareça ter sido menos afetada (com 16,7% 

de amostras com infiltrado inflamatório de grau 3 a 5, contra 23,3% nas demais 

regiões – tabela 12). 
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Tabela 12 - Porcentagem das amostras de cada região gástrica em relação ao grau 

do infiltrado inflamatório. 

Região gástrica 
Grau do infiltrado inflamatório 

0 a 2 3 a 5 Total 

Fundo 76,7 23,3 100,0 

Corpo 76,7 23,3 100,0 

Antro 83,3 16,7 100,0 

 

 
 

Gráfico 11: Relação das regiões gástricas com o grau de infiltrado inflamatório, por 

amostra. 
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5.7- Achados histopatológicos dos sagüis Helicobacter sp.-positivos 

 

A tabela 5 agrupa os resultados obtidos nos exames histopatológico e 

imuno-histoquímico da mucosa gástrica dos sagüis Helicobacter sp.-positivos. 

 

Infiltrado inflamatório mononuclear, com predomínio de linfócitos entre 

plasmócitos e macrófagos, na lâmina própria da mucosa gástrica, foi o achado 

histopatológico mais comum observado nos cortes histológicos corados em HE dos 

15 sagüis Helicobacter sp.-positivos. A submucosa e a túnica muscular estavam 

geralmente livres de reações inflamatórias substanciais. Verificou-se a presença de 

células inflamatórias mononucleares (linfócitos, plasmócitos e macrófagos) em graus 

variáveis (1 a 5), em todos os 15 casos e folículos linfóides em 4 casos. 

 

Congestão foi observada em 5 animais (nos 2, 6, 7, 8, e 10). Um sagüi 

(nº 10) apresentou, além de infiltrado inflamatório mononuclear (linfócitos, 

plasmócitos e macrófagos) e congestão, hemorragia e infiltrado por 

polimorfonucleares, discreto e focal no antro gástrico.  Em outro sagüi (nº 15) foi 

observado infiltrado por polimorfonucleares, discreto e focal na região do corpo 

(tabela 5). 

 

A relação do grau de infiltrado inflamatório com a intensidade de 

Helicobacter sp. nas regiões gástricas dos sagüis é mostrada na tabela 13. 
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Tabela 13 – Relação do grau de infiltrado inflamatório com a intensidade de 

Helicobacter sp. nas regiões gástricas dos sagüis. 

 

Sagüi 

Regiões gástricas 

Fundo Corpo Antro 

GI 
Helicobacter 

sp. 
GI 

Helicobacter 
sp. 

GI 
Helicobacter 

sp. 

1-C. jacchus 2  ++ 2  ++ 2 ++ 

2-C. jacchus 3  + 3   + 3 + 

3-C. jacchus 5  +++ 5   +++ 5 +++ 

4-C. kuhli 2  + 1   + 1   ++ 

5-C. kuhli 2   1   + 1   + 

6-C. kuhli 3  + 2   + 2   + 

7-C. kuhli 2  + 2   + 2   + 

8-C. kuhli 2  + 3   ++ 2   + 

9-C. kuhli 2  + 2    2    

10-C. geoffroyi 2  ++ 1    3    

11-C. geoffroyi 1 + 1 + 1 + 

12-C. geoffroyi 1   1    2   ++ 

13-C. geoffroyi 1   2    1   + 

14-C. geoffroyi 1   1    1   ++ 

15-C. geoffroyi 3  ++ 4   + 2    

GI = grau do infiltrado inflamatório mononuclear; + = leve; ++ = moderada; +++ = marcante. 

 

A intensidade do infiltrado inflamatório mononuclear variou do grau 1 

ao 5, nas três regiões gástricas avaliadas e a análise estatística (teste do qui-

quadrado) não demonstrou diferença significativa entre elas. O fundo e o antro 
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apresentaram maior porcentagem de amostras (46,7%) com grau 2. O corpo foi a 

região que apresentou maior porcentagem de amostras (40,0%) com grau 1 (Tabela 

14). 

 

Tabela 14 - Porcentagem das amostras de cada região gástrica dos sagüis 

Helicobacter sp.-positivos, em relação ao grau do infiltrado inflamatório. 

Região 
gástrica  

Grau do infiltrado inflamatório 

0  1 2 3 4 5 Total 

Fundo 0 26,7 46,7 20,0 0 6,7 100,0 

Corpo 0 40,0 33,3 13,3 6,7 6,7 100,0 

Antro 0 33,3 46,7 13,3 0 6,7 100,0 

 

A intensidade de Helicobacter sp. variou de leve (+) a marcante (+++) 

nas três regiões gástricas, mas não houve diferença significativa entre elas. A região 

do corpo apresentou a maior porcentagem de amostras (33,3%) com ausência de 

Helicobacter sp., enquanto que o antro foi a região que apresentou a maior 

porcentagem de amostras (13,3%) com presença marcante de Helicobacter sp. As 

regiões do fundo, corpo e antro apresentaram maiores porcentagens de amostras 

(46,7%) com presença leve de Helicobacter sp. (tabela 15). 
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Tabela 15 - Porcentagem das amostras de cada região gástrica em relação à 

intensidade de Helicobacter sp. 

Região gástrica 
Intensidade de Helicobacter sp. 

0 + ++ +++ Total 

Fundo 26,7 46,7 20,0 6,7 100,0 

Corpo 33,3 46,7 13,3 6,7 100,0 

Antro 20,0 46,7 20,0 13,3 100,0 

+ = leve; ++ = moderada; +++ = marcante. 

 

A análise das três espécies de sagüis - Callithrix jacchus, C. kuhli e C. 

geoffroyi - não revelou diferença significativa (teste do qui-quadrado) entre elas 

quanto aos graus do infiltrado inflamatório. C. geoffroyi apresentou maior 

porcentagem de amostras (61,1%) com grau 1; C. kuhli  apresentou maior 

porcentagem de amostras (66,6%) com grau 2 e C. jacchus apresentou o mesmo 

número de amostras (33,3) com graus 2, 3 e 5 (tabela 16). 

 

Tabela 16 - Porcentagem das amostras gástricas de cada espécie de sagüi 

Helicobacter sp.-positivo, em relação ao grau do infiltrado inflamatório. 

Espécie  
Grau do infiltrado inflamatório 

0  1 2 3 4 5 Total 

C. jacchus 0 0 33,3 33,3 0 33,3 100,0 

C. kuhli 0 22,2 66,6 11,1 0 0 100,0 

C. geoffroyi 0 61,1 22,2 11,1 5,5 0 100,0 
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A distribuição do infiltrado inflamatório mononuclear variou nas 

amostras gástricas dos sagüis Helicobacter sp.-positivos. Infiltrado inflamatório focal 

foi observado em 77,8% do total de amostras; infiltrado multifocal foi observado em 

15,6% das amostras e infiltrado difuso em 6,7%. As regiões do fundo, corpo e antro 

apresentaram maiores porcentagens de amostras contendo infiltrado inflamatório 

focal (66,7%, 80,0% e 86,7%, respectivamente). O antro foi a região que apresentou 

maior porcentagem de amostras (86,7%) contendo infiltrado inflamatório focal. O 

fundo foi a região que apresentou maior porcentagem de amostras (26,7%) 

contendo infiltrado inflamatório multifocal. As regiões do fundo, corpo e antro 

apresentaram a mesma porcentagem de amostras (6,7%) contendo infiltrado 

inflamatório difuso (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Porcentagem das amostras de cada região gástrica dos sagüis 

Helicobacter sp.-positivos, em relação à distribuição do infiltrado inflamatório 

mononuclear. 

Região gástrica 
Distribuição do infiltrado inflamatório 

Focal Multifocal Difuso 

Fundo 66,7 26,7 6,7 

Corpo 80,0 13,3 6,7 

Antro 86,7 6,7 6,7 

 

 

Folículos linfóides foram observados em 4 animais, correspondendo a 

7 (15,5%) das 45 amostras gástricas. O sagüi nº 2, Helicobacter sp.-positivo em 

todas as regiões, apresentou folículos linfóides também nas 3 regiões gástricas, 
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sendo 2 no fundo, 6 no corpo e 3 no antro, em conjunto com infiltrado inflamatório de 

grau 3 multifocal e focal e congestão. O sagüi nº 5 apresentou 1 folículo na região do 

fundo e 1 na região do corpo e infiltrado inflamatório focal variando de grau 1 a 2. A 

região do fundo gástrico desse animal apresentou-se negativa para Helicobacter sp. 

O sagüi nº 12 apresentou 2 folículos na região do antro, a qual foi a única região 

Helicobacter sp.-positiva, com infiltrado inflamatório multifocal de grau 2. O sagüi nº 

14 apresentou 1 folículo linfóide na região do antro, que também foi a única região 

Helicobacter sp.-positiva, com infiltrado inflamatório focal de grau 1 (Tabela 5). 

 

 

5.8- Colágenos tipo I, III e IV – expressão na mucosa gástrica 

 

A marcação do anticorpo anti-colágeno tipo I foi identificada de forma 

intensa na submucosa de todas as amostras gástricas avaliadas (Figuras 13 e 14). 

Em poucos casos houve marcação de forma suave na lâmina própria entre as 

glândulas da mucosa gástrica: 3 sagüis Helicobacter sp.-positivos – nos 1 (corpo), 6 

(fundo) e 10 (antro) e 1 sagüi Helicobacter sp.-negativo – no 19 (antro). 

 

O anticorpo anti-colágeno tipo III marcou de forma intensa a 

submucosa de todas as amostras gástricas avaliadas (Figuras 15 e 16).  Na maioria 

dos casos houve marcação na lâmina própria entre as glândulas da mucosa gástrica 

(Figura 16): 11 sagüis Helicobacter sp.-positivos – nos 1, 2, 3, 6, 7, 8 (corpo), 9, 12, 

13, 14, 15 (fundo e corpo) e 9 sagüis Helicobacter sp.- negativos – nos 17 (antro), 19, 

21, 22, 23, 26, 27, 29 e 30.  
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A marcação do anticorpo anti-colágeno tipo IV foi identificada de forma 

intensa ao redor das fibras musculares da camada muscular da mucosa, ao redor 

das glândulas mucosas e dos vasos sangüíneos e também ao redor das fibras das 

camadas musculares, em todas as amostras gástricas avaliadas (Figuras 17 e 18). 
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Figuras 1 a 6: Fotomicrografias de tecido gástrico de sagüis (1, 3 e 5, coloração Warthin-Starry; 
2, 4 e 6, reação de imuno-histoquímica positiva para Helicobacter sp. Figura 1: Organismos 
semelhantes ao Helicobacter (HLOs) na superfície das células epiteliais gástricas e camada 
superficial de muco (1000x). Figura 2: Microrganismos corados em vermelho na camada 
superficial de muco gástrico (1000x). Figura 3: HLOs no interior de uma glândula gástrica (seta) 
(100x). Figuras 4 e 6: Microrganismos corados em vermelho no interior de glândulas gástricas 
(100x). Figura 5: HLOs no interior de glândulas gástricas (setas) (100x).  
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Figura 7: Callithrix geoffroyi. Figuras 8 a 12: Fotomicrografias de tecido gástrico de sagüis, 
coloração H.E. Figura 8: Infiltrado inflamatório mononuclear na mucosa gástrica (seta) e folículo 
linfóide (FL) (100x). Figura 9: Folículo linfóide (FL) e congestão (seta) na mucosa gástrica 
(100x). Figura 10: Infiltrado inflamatório mononuclear na mucosa gástrica (setas) e folículos 
linfóides (FL) (100x). Figura 11: Infiltrado inflamatório mononuclear na mucosa gástrica (seta) 
(100x). Figura 12: Maior aumento da figura 11 (400x). 

 



73 

 

Figuras 13 a 18: Fotomicrografias de tecido gástrico de sagüis, reação de imuno-histoquímica. 
Figuras 13 e 14: Imuno-reatividade do anticorpo anti-colágeno tipo I na submucosa (SM) gástrica. 
M= mucosa; MM= muscular da mucosa (100x). Figura 15: Imuno-reatividade do anticorpo anti-
colágeno tipo III na submucosa (SM) gástrica (50x). Figura 16: Imuno-reatividade do anticorpo anti-
colágeno tipo III na submucosa (SM) e na lâmina própria entre as glândulas da mucosa gástrica 
(setas) (100x). Figura 17: Imuno-reatividade do anticorpo anti-colágeno tipo IV na camada muscular 
da mucosa (MM) e nas camadas musculares (m) (50x). Figura 18: Imuno-reatividade do anticorpo 
anti-colágeno tipo IV na camada muscular da mucosa (MM), entre as glândulas mucosas (seta) e 
nos vasos sangüíneos (V) (100x). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo demonstrou, através dos resultados obtidos com a 

reação de imuno-histoquímica, que os sagüis das espécies C. jacchus, C. kuhli e C. 

geoffroyi podem ser naturalmente colonizados por Helicobacter sp. Os resultados 

obtidos com a coloração pela prata, pelo método de Warthin-Starry, revelaram a 

presença de formas bacilares e cocóides nas amostras gástricas, que poderiam ser 

confundidas com Helicobacter sp., mas que não foram confirmadas com a reação de 

imuno-histoquímica. As formas coradas pela prata foram observadas na mucosa 

gástrica de quase todos os animais estudados (91,1% das amostras), em 

discordância com o resultado do exame imuno-histoquímico, que foi positivo para 

Helicobacter sp. em apenas a metade dos animais (36,7% das amostras). 

Provavelmente, as formas coradas pela prata e não marcadas na reação de imuno-

histoquímica são pertencentes a outros gêneros de microrganismos.  

 

A reação de imuno-histoquímica utilizada neste estudo para o 

diagnóstico da infecção por bactérias do gênero Helicobacter tem sido indicada por 
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muitos autores como o método mais sensível e específico em comparação ao exame 

histológico com colorações especiais, incluindo a prata (Loffeld et al., 1991; Ashton-

Key et al., 1997; Jonkers et al., 1997; Marzio et al., 1998; Toulaymat et al., 1999; 

Eshun et al., 2001). Na medicina humana, a imuno-histoquímica demonstra ser um 

método mais acurado do que a histologia e a cultura, na identificação da persistência 

do H. pylori após a terapia (Toulaymat et al., 1999). Este método permite distinguir 

formas cocóides de H. pylori de outros cocos bacterianos, esporos de fungos e 

microrganismos da ordem Criptosporidia, que podem colonizar o estômago humano, 

além de Escherichia coli e Campylobacter jejuni. (Loffeld et al., 1991; Chan et al., 

1994; Marzio et al., 1998; Toulaymat et al., 1999; Eshun et al., 2001). Além disso, 

nas colorações pela prata e no Giemsa modificado, o H. pylori apresenta a mesma 

coloração que o tecido adjacente, sendo difícil a sua identificação (Loffeld et al., 

1991). 

 

Existe um consenso na área da medicina humana, de que amostras de 

diferentes partes do estômago, obtidas por biópsia, devem ser processadas e 

submetidas ao exame histológico de rotina, utilizando também colorações especiais, 

incluindo o método de Warthin-Starry, para o diagnóstico de infecção por H. pylori 

(Dixon et al., 1996; Mégraud, 1997; Mégraud, 1999). No caso dos sagüis estudados, 

a presença de microrganismos morfologicamente semelhantes ao Helicobacter sp., 

corados em preto por impregnação pela prata, na mucosa gástrica, não foi suficiente 

para firmar o diagnóstico de infecção por Helicobacter sp. Com o auxílio do exame 

imuno-histoquímico, foi possível eliminar os resultados falso-positivos induzidos pela 

coloração por prata.  
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Quanto à especificidade da reação imuno-histoquímica, Loffeld et al. 

(1991) e Jonkers et al. (1997) observaram reação cruzada mínima com 

Campylobacter sp., a qual foi descrita como uma marcação muito clara, que ocorreu 

em até quatro minutos após incubação com a solução reveladora. Os autores não 

observaram reação cruzada com Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus viridans ou Staphylococcus 

aureus. Marzio et al. (1998) realizaram um teste “in vitro”, no qual o anticorpo anti-H. 

pylori foi utilizado sobre Campylobacter jejuni, Escherichia coli e H. pylori, marcando 

somente este último. No entanto, de acordo com Reindel et al. (1999), a reação de 

imuno-histoquímica com anticorpo policlonal anti-H. pylori não possibilita distinção 

entre H. pylori e H. heilmannii, o que pode ocorrer também com outras espécies de 

Helicobacter. Atualmente reconhece-se que métodos bioquímicos e morfológicos 

sozinhos são inadequados para a identificação de espécies de Helicobacter e até 

mesmo a análise da seqüência 16S rRNA pode ser insuficiente sozinha (Fernandez 

et al., 2002). Os sagüis avaliados no presente estudo foram considerados positivos 

para Helicobacter sp. nos casos em que houve marcação positiva na mucosa 

gástrica, não sendo possível, no entanto, identificar qual ou quais as espécies de 

Helicobacter presentes.  

 

A marcação positiva pela reação imuno-histoquímica em amostras de 

três regiões gástricas - fundo, corpo e antro, sem diferença significativa entre elas, 

sugere que a infecção por Helicobacter sp. no estômago de sagüis ocorre de forma 

difusa. No entanto, é possível que diferentes espécies de Helicobacter colonizem 
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com maior freqüência determinadas regiões gástricas. Em estudo anterior, com 

primatas da espécie Macaca fascicularis, bactérias espirais morfologicamente 

compatíveis com H. pylori foram observadas na mucosa antral, enquanto que 

organismos morfologicamente compatíveis com H. heilmannii, foram prevalentes na 

região fúndica (Reindel et al., 1999). 

 

A localização das bactérias na mucosa gástrica dos sagüis, detectada 

por meio da imuno-histoquímica e da coloração especial pela prata na camada 

superficial de muco, superfície do epitélio glandular e citoplasma das células 

gástricas, foi similar à descrita em estudos realizados em seres humanos e em 

Macaca fascicularis (Shimizu et al., 1996; Reindel et al., 1999). 

 

O exame imuno-histoquímico demonstrou eficiência na detecção do 

gênero Helicobacter, mas, para que a identificação da espécie fosse feita, outras 

técnicas complementares de diagnóstico precisariam ser utilizadas. Os resultados 

deste estudo sugeriram ainda não haver predominância da colonização por 

Helicobacter sp. em nenhuma das três espécies de sagüis avaliadas, sendo, 

portanto, semelhante a possibilidade de infecção natural por Helicobacter sp. em C. 

jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi. 

 

A alteração histológica mais comum nos sagüis estudados foi o 

infiltrado inflamatório mononuclear, com predomínio de linfócitos, entre plasmócitos e 

macrófagos, confinado à lâmina própria da mucosa gástrica, independentemente de 

serem Helicobacter sp.-positivos ou negativos. Esse tipo de infiltrado também foi 
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observado em Macaca fascicularis infectados com H. pylori (Reindel et al., 1999) e 

em Saimiri sp. infectados com Ochrobactrum anthropi, Aeromonas salmonicida e 

Pseudomonas vesicularis (Khanolkar-Gaitonde et al., 2000). No presente estudo, 29 

sagüis apresentaram microrganismos com forma bacilar ou cocóide corados pela 

prata, os quais não puderam ser completamente identificados pelos métodos de 

diagnóstico utilizados. Dentre esses 29 animais, 15 foram positivos no teste imuno-

histoquímico para Helicobacter sp. No entanto, não foi possível detectar qual ou 

quais gêneros ou espécies de microrganismos foram responsáveis pelo 

desencadeamento do processo inflamatório na mucosa gástrica dos sagüis.  

 

Estatisticamente, não foi revelada diferença significativa entre os casos 

positivos e negativos para Helicobacter sp. na IHQ, quanto ao grau de infiltrado 

inflamatório na mucosa gástrica. No entanto, o fato de que os casos positivos 

apresentaram maior porcentagem de amostras (30,3%) com infiltrado inflamatório de 

grau 3 a 5 pode sugerir que o Helicobacter sp. desencadeia uma reação inflamatória 

mais intensa do que outros possíveis agentes etiológicos.  

 

No grupo de sagüis Helicobacter sp.-negativos, apenas um animal 

apresentou entre zero (grau zero) e 10 (grau 1) células inflamatórias por campo e no 

grupo de sagüis positivos, 2 animais apresentaram de 1 a 10 (grau 1) células 

inflamatórias por campo. Em relação ao homem, Dixon et al. (1996) relatam que a 

mucosa gástrica normal contém apenas de 2 a 5 células inflamatórias 

mononucleares na lâmina própria, por campo microscópico com objetiva de 40X, 

constituindo-se inflamação crônica quando este número é aumentado. Até o 
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momento, a literatura não apresenta descrição sobre as características da mucosa 

gástrica de sagüis livres de patógenos e, portanto, ainda não foi estabelecido um 

padrão de normalidade para esses animais. Comparativamente, Macaca fascicularis 

considerados normais, sem evidência de H. pylori, apresentaram infiltrados mínimos 

de células mononucleares na lâmina própria, predominantemente localizados na 

mucosa antral e cardíaca e, raramente, na mucosa fúndica (Reindel et al., 1999). Em 

macacos rhesus (Macaca mulatta) H. pylori-negativos também foram observadas 

apenas poucas células mononucleares na mucosa gástrica (Dubois,1998). 

 

Folículos linfóides foram observados em apenas quatro sagüis 

Helicobacter sp.-positivos, representando uma percentagem relativamente pequena 

de animais (15,5%). A infecção por H. pylori em seres humanos (Toulaymat et al., 

1999), macacos rhesus (Mätz-Rensing et al., 2001) e micos de cheiro (Saimiri sp.) 

(Stadtländer et al., 1998) foi associada à presença de folículos linfóides. Na medicina 

humana, os folículos linfóides observados nas biópsias gástricas são considerados 

como uma resposta à infecção crônica por H. pylori, tanto presente, como passada, 

sendo vistos como um padrão de diagnóstico (Dixon et al., 1996; Mendonça et al., 

1999; Toulaymat et al., 1999). Nos sagüis positivos, é possível que espécies 

diferentes de Helicobacter estejam presentes na mucosa gástrica, sem desencadear 

a formação de folículos linfóides. Em relação aos sagüis Helicobacter sp.-negativos, 

oito deles apresentaram folículos linfóides na mucosa gástrica, o que sugere que 

outros agentes etiológicos, além do Helicobacter sp., podem estar associados com a 

sua presença. Uma outra possibilidade é a de que a mucosa gástrica dos sagüis 

normalmente apresente folículos linfóides. Comparativamente, Macaca fascicularis 
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considerados normais, sem evidência de H. pylori, apresentaram folículos linfóides 

na mucosa ou submucosa de todas as regiões gástricas (Reindel et al., 1999).  

 

Apenas dois sagüis Helicobacter sp.-positivos e um sagüi negativo 

apresentaram infiltrado discreto e focal de polimorfonucleares em conjunto com o 

infiltrado mononuclear contendo linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Em Macaca 

fascicularis infectados com H. pylori também foram observados infiltrados 

neutrofílicos discretos e incomuns na lâmina própria superficial e no lúmen das 

glândulas gástricas superiores (Reindel et al., 1999). Outras espécies de 

Helicobacter e organismos semelhantes ao Helicobacter são comuns no estômago 

de animais carnívoros e onívoros, freqüentemente em associação com gastrite 

(Skirrow, 1994). Nesses casos, a gastrite tem muitas das características da gastrite 

humana por H. pylori, mas a infiltração celular é predominantemente linfóide, ao 

invés de conter polimorfonucleares (Skirrow, 1994). 

 

As espécies de sagüis – Callithrix jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi – 

apresentaram resultados sem diferença significativa quanto à intensidade do 

infiltrado inflamatório presente na mucosa gástrica, sugerindo que as três espécies 

apresentam susceptibilidade semelhante à presença dos microrganismos gástricos. 

 

De um modo geral, as três regiões gástricas avaliadas nos sagüis 

Helicobacter sp.-positivos e negativos – fundo, corpo e antro – não apresentaram 

diferença significativa quanto ao grau de infiltrado inflamatório, ou seja, nenhuma 

região apresentou predominância de infiltrado de células inflamatórias de maior 
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intensidade. Em Macaca fascicularis infectados com H. pylori, as lesões gástricas 

predominaram no antro, enquanto que na região fúndica, organismos 

morfologicamente consistentes com H. heilmannii foram observados em associação 

a mínimo infiltrado mononuclear (Reindel et al., 1999). Nos sagüis estudados, é 

possível que diferentes gêneros de microrganismos, associados ou não a espécies 

de Helicobacter, estejam presentes, colonizando a mucosa gástrica e 

desencadeando reações inflamatórias nas três regiões de forma semelhante.  

 

Em relação aos sagüis Helicobacter sp.-positivos, as regiões do fundo, 

corpo e antro apresentaram maiores porcentagens (73,4%, 73,3% e 80,0%, 

respectivamente) de amostras com grau 1 e 2 de infiltrado e maiores porcentagens 

(73,4%, 80,0% e 66,7%, respectivamente) de amostras com ausência ou presença 

leve de Helicobacter sp. Esses dados sugerem que, de um modo geral, a 

intensidade da colonização por Helicobacter sp. corresponde à intensidade da 

reação inflamatória na mucosa gástrica dos sagüis. 

 

Nos animais positivos, não houve diferença significativa entre as 

regiões gástricas quanto à intensidade da colonização por Helicobacter sp. ou 

quanto à intensidade da reação inflamatória. A infecção por H. pylori em Macaca 

fascicularis (Reindel et al., 1999) e em seres humanos (Tytgat et al., 1991) tem sido 

associada à inflamação predominantemente antral e organismos morfologicamente 

consistentes com H. heilmannii foram observados na região fúndica de Macaca 

fascicularis, em associação a mínimo infiltrado mononuclear (Reindel et al., 1999). 

Nos sagüis estudados, é possível que diferentes espécies de Helicobacter estejam 
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presentes, colonizando de forma específica ou não, as regiões do fundo, corpo e 

antro e desencadeando reações inflamatórias de intensidade semelhante.  

 

Em relação à presença dos colágenos do tipo I, III e IV no tecido 

gástrico dos sagüis, não foi observada diferença, quanto à localização ou quanto à 

intensidade, entre as marcações presentes nos animais Helicobacter sp.-positivos e 

negativos.  

 

Nos sagüis, a expressão dos colágenos do tipo I e III foi observada de 

forma semelhante e intensa, na camada submucosa do estômago, mas em relação à 

lâmina própria entre as glândulas da mucosa gástrica, o colágeno I apresentou 

marcação suave em apenas poucos casos, enquanto que o colágeno III apresentou 

marcação intensa na maioria dos casos. Em amostras humanas de tecido gástrico 

normal, foi observado um padrão de distribuição similar entre os colágenos do tipo I 

e III na mucosa e submucosa, mas o colágeno do tipo III apresentou um sinal de 

atividade um pouco mais intenso do que o do tipo I. Na mucosa, ambos os tipos de 

colágeno foram demonstrados como uma malha frouxa de fibras nos espaços entre 

as glândulas gástricas (Gillessen et al., 1993). Em ratos, os colágenos do tipo I, III e 

IV foram detectados por meio de imuno-histoquímica na lâmina própria entre as 

glândulas mucosas e na camada submucosa das amostras de tecido gástrico normal 

(Shahin et al., 1997).  

 

Em relação aos sagüis, a presença de colágeno IV foi detectada por 

uma marcação intensa, ao redor das fibras musculares na camada muscular da 
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mucosa, ao redor das glândulas mucosas e dos vasos sangüíneos e nas camadas 

musculares, ao redor das fibras, evidenciando a membrana basal dessas estruturas, 

em todas as amostras gástricas avaliadas. Os dados observados estão de acordo 

com o conhecimento de que o colágeno IV está presente em grande quantidade nas 

membranas basais, em estreita proximidade com as células, sejam epiteliais, 

musculares, adiposas ou nervosas (Timpl, 1989). De forma contrária, Gillessen et al. 

(1993) não observaram colágeno do tipo IV na mucosa ou submucosa gástrica 

normal humana ou nas amostras com úlceras gástricas, embora esperassem 

encontrar uma pequena quantidade desse tipo de colágeno na parede de veias, que, 

no entanto, não estavam presentes nas amostras coletadas. 

 

Até o momento, não existem informações sobre a expressão de 

componentes da matriz extracelular, especialmente desses tipos de colágenos, no 

tecido gástrico de sagüis, ou de outros símios, considerados livres ou não de lesões 

gástricas e com presença ou não de Helicobacter sp., o que dificulta o 

estabelecimento de padrões. 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que os sagüis são 

susceptíveis à infecção natural por Helicobacter sp. e ao desenvolvimento de lesões 

gástricas. Uma vez que todos os animais avaliados foram mantidos em cativeiro, é 

importante ressaltar que existem duas hipóteses para a origem da infecção: a 

primeira é a de que os sagüis tenham adquirido bactérias Helicobacter no seu 

habitat de origem, antes de serem acondicionados no cativeiro, e, a segunda, é a de 

que os animais tenham entrado em contato com as bactérias somente após estarem 
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em cativeiro. Nesta segunda hipótese, deve-se levar em consideração o contato dos 

sagüis com os tratadores, que têm acesso aos recintos para a limpeza dos mesmos, 

para o fornecimento de água, alimentos e administração de medicamentos. O ser 

humano, dessa forma, teria o papel de agente transmissor do Helicobacter sp. para 

os sagüis. Diante dessa hipótese, é importante refletir a respeito de todas as 

espécies animais que são acolhidas em instituições, após apreensões, para 

posterior re-introdução no habitat de origem. Os animais mantidos em cativeiro 

podem ser infectados por microrganismos provenientes do homem, disseminando-os 

na natureza por ocasião do seu retorno ao habitat natural, levando à ocorrência de 

novas patologias nos animais de vida livre. Em relação ao Callithrix jacchus – o 

mico-estrela – é importante lembrar que, atualmente, essa espécie encontra-se 

disseminada pela região sudeste, sendo encontrada, por exemplo, em parques e até 

mesmo em áreas urbanas, onde comumente são alimentados pelo homem. Ações 

do ser humano, como a de morder frutas, dando pedaços para os sagüis de vida 

livre, podem levar à contaminação desses animais por microrganismos originalmente 

estranhos a eles. 

 

Os dados obtidos neste trabalho refletem a importância de novas e 

constantes pesquisas a respeito da fisiologia de animais selvagens, principalmente 

de primatas não-humanos, uma vez que algumas espécies encontram-se atualmente 

em risco de extinção. Em relação aos primatas não-humanos, deve-se considerar 

ainda a possibilidade da descoberta de novas similaridades com o homem, seja na 

área da morfologia, fisiologia ou em relação à susceptibilidade a agentes 

patogênicos. Essas similaridades, observadas por meio de estudos comparativos, 
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podem trazer benefícios tanto para o homem quanto para os símios, no que diz 

respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças, contribuindo para a preservação 

das espécies. A presença de infecção natural porHelicobacter sp. em Macaca, 

Saguinus oedipus e Callithrix sugere que outros primatas podem também 

apresentar-se infectados, o que significa um vasto campo a ser pesquisado. Os 

dados obtidos no presente estudo podem abrir caminho para a realização de novas 

pesquisas utilizando os sagüis, no sentido de identificar a (s) espécie (s) de 

Helicobacter presente (s), como por exemplo, através do teste da reação da cadeia 

de polimerase (Polimerase Chain Reaction - PCR).  
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7- CONCLUSÕES 
 

 

 Os sagüis das espécies Callithrix jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi são 

susceptíveis à infecção natural por Helicobacter sp. 

 

 O exame imuno-histoquímico com anticorpo anti-H. pylori é eficaz para o 

diagnóstico de infecção por Helicobacter sp. em sagüis. 

 

 O exame histológico utilizando coloração pelo método de Warthin-Starry pode 

levar a resultados falso-positivos, devido à impregnação pela prata, de outros 

microrganismos que não o Helicobacter.  

 

 Bactérias do gênero Helicobacter são encontradas afetando indistintamente os 

segmentos de fundo, corpo e antro do estômago de sagüis C. jacchus, C. kuhli 

e C. geoffroyi.  
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 Sagüis Helicobacter sp.-positivos têm consistente infiltração de células 

mononucleares, com predominância de linfócitos, na lâmina própria da mucosa 

gástrica. Com menor freqüência, apresentam folículos linfóides, congestão, 

hemorragia e infiltrado focal e discreto de células polimorfonucleares.  

 

 Infiltrado inflamatório com predomínio de linfócitos na mucosa, congestão, 

infiltrado discreto e focal de polimorfonucleares, hemorragia e folículos linfóides 

também estão presentes em sagüis Helicobacter sp.-negativos. 

 

 A intensidade do infiltrado inflamatório, assim como a da colonização por 

Helicobacter sp. não varia de forma significativa entre o fundo, corpo e antro 

gástrico de C. jacchus, C. kuhli e C. geoffroyi Helicobacter sp.-positivos.  

 

 A expressão dos colágenos do tipo I, III e IV no tecido gástrico foi semelhante 

entre os sagüis Helicobacter sp.-positivos e negativos.  

 

 Os colágenos do tipo I e III estão presentes na submucosa e, com menor 

freqüência, na lâmina própria entre as glândulas da mucosa gástrica dos 

sagüis. 

 

 O colágeno tipo IV está presente ao redor das glândulas mucosas, dos vasos 

sangüíneos e das fibras das camadas musculares e da camada muscular da 

mucosa, do tecido gástrico dos sagüis.  
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