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Introdução 
Todos prontos? Vamos 

começar! 

A tão falada gastrite é uma 

inflamação da parede interna do 

estômago. Ela pode ser aguda, 

quando surge de repente e logo 

desaparece, ou crônica, quando se 

instala aos poucos e leva muito 

tempo para ser controlada. 

Diversas causas podem gerar a 

gastrite, destacando-se algumas 

condições genéticas próprias e o 

abuso de álcool, fumo e alguns 

medicamentos. 
 

Mas atenção! Ainda há 

uma importante causa de 

gastrite. 
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Introdução 
A bactéria Helicobacter pylori 

(H. pylori) é frequentemente 

encontrada no estômago e quase 

metade da população mundial traz 

esse patógeno consigo. A maioria    

das pessoas não apresentam 

qualquer sintoma ou problema. 

Porém, a H. pylori pode causar 

graves doenças como úlceras e 

gastrite e ser um fator de risco para 

o câncer de estômago. Então a 

gastrite causada por essa bactéria 

pode ser um sinal de alerta. 
 

Mas como essa bactéria 

é tão comum em nosso 

meio? 

Infelizmente sua transmissão é 

facilitada pelo consumo de água e  

alimentos contaminados! 
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EEppiiddeemmiioollooggiiaa 
 

A epidemiologia vai explorar os 

principais grupos de risco, a faixa etária 

mais comum da doença, o sexo mais 

atingido. Ou seja, são informações sobre 

a população afetada pela doença. A 

infecção por H. pylori é, entre as 

infecções bacterianas crônicas, a mais 

comum em humanos. Estimativas 

apontam que 50% da população 

mundial seja afetada em indivíduos de 

todas as idades. A infecção por H. pylori 

não é sinônimo de doença 

gastrointestinal, a bactéria pode persistir 

e o organismo não desenvolver uma 

patologia associada a ela. O maior 

número de infecções se dá em países 

mais pobres. Independente da idade, 

parece haver uma prevalência em 

populações negras e hispânicas em 

comparação com populações brancas, 
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 o que pode, em parte, ser explicado pelos 

fatores socioeconômicos. A interação 

entre H. pylori e excesso de alimentos 

salgados também pode aumentar o risco 

de câncer do estômago. A transmissão 

oral- oral ou oral-fecal permanece a mais 

aceita, devido ao abastecimento de água 

contaminada em países com recursos 

limitados, banho em rios e riachos 

contaminados e consumo de alimentos 

crus. Há ainda evidência de infecção por 

alguns animais, como gatos e ovelhas e 

que poderiam passar para os humanos. 
 
 

 

Ao escanear o QRCode ao lado você 

pode ter acesso a um vídeo sobre o 

assunto! 
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Sintomas 
Se Liga!! 

 
Na forma aguda, os principais sintomas 

são de dor abdominal, náusea e vômito 

sem febre, ou até mesmo não presentar 

sintomas nenhum, o que é muito frequente. 

Então porque se preocupar? Simples, em 

sua forma crônica, a dor abdominal e 

outros sintomas tornam-se frequentes, 

podendo causar complicações como úlcera 

péptica, atrofia gástrica e até o câncer 

gástrico. 

Náuseas e vômitos 

 
 

Dor abdominal 
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Prevenção 
E aí, pessoal! 

 
Como você viram, gastrite é a 

inflamação do estômago e existem 

várias coisas que podem causar 

essa doença. 

Muita gente tem gastrite pela 

infecção da bactéria chamada H. 

pylori. E devido à infecção, os 

sintomas podem persistir por vários 

meses e até anos. 

 

Por isso, é importante 

que você se cuide! 
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Prevenção 
Você agora deve estar se 

perguntando: 

 

Meu deus, como eu vou 

me cuidar para não pegar 

essa bactéria? 

Então... a bactéria é transmitida 

através de água e alimentos 

contaminados, por isso: 

 
Lave bem os 

alimentos antes 

de comer. 

 
Tome água de fonte 

conhecida e limpa. 
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Prevenção 
Mas não para por aí! 

 
Como foi dito, existem outras 

causas que podem agredir o seu 

estômago, algumas delas são: 

O uso por muito 

tempo de 

aspirina, 

ibuprofeno e 

outros 

medicamentos. 

 
O uso por muito 

tempo de Álcool, 

drogas e cigarro 

também podem 

causar gastrite. 
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Quando procurar 

um médico? 
 
 

 

Agora que já 

sabemos que a 

principal causa de 

gastrite crônica é a 

bactéria H. pylori, 

preciso correr no 

médico para 

investigar se tenho 

a bactéria? 

NÃO! 
 
 

 

Vamos entender o porque? 

 
A GRANDE maioria das gastrites 
crônicas por H. pylori são leves, 
SEM SINTOMAS e nenhuma 
consequência negativa no 
futuro. 

 
Apenas cerca de 10% dos 
pacientes com H. pylori vão 
desenvolver ÚLCERAS. 
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Quando procurar 
um médico? 
 
O ideal é aprender que, apesar de 
normalmente sem sintomas, existem 
alguns sintomas que servem de alerta 
para buscar um atendimento médico, 
especialmente se frequente nos 
últimos 6 meses: 

Se sentir muito cheio após as 
refeições ou se sentir saciado 
muito rápido. 

Dor/Queimação em 
região epigástrica 
que melhora ou  
piora com a 
alimentação. 

Náuseas e vômitos. 

 
 

Quem precisa de acompanhamento 
mais cuidadoso? 

 
 

Paciente com parentes de primeiro 
grau com história de Câncer de 
estômago; 

 
Pacientes que fizeram tratamento do 
adenocarcinoma gástrico; 

 
Usuários crônicos de AINE (como o 
famoso AAS); 

 
Pacientes com diagnóstico de Púrpura 
Trombocitopênica Imune. 
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É isso aí, galera, viu 

como não é um "bicho de 

7 cabeças"? Conseguiu 

tirar suas dúvidas? 

 
O quanto está disposto a 

mudar para ter uma vida 

mais saudável? 
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