
ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DE AMOSTRAS 

ENDOSCÓPICAS DE CÃES COM 

GASTROENTEROPATIA CRÔNICA ASSOCIADA À 

PESQUISA DE BACTÉRIAS SEMELHANTES À 

Helicobacter spp. 

Doenças do sistema gastrintestinal em cães representam uma parcela importante dos atendimentos. 

Bactérias do gênero Helicobacter estão associadas ao desenvolvimento de gastrite e neoplasias em 

humanos, sendo que a mesma relação ainda precisa ser esclarecida em cães. A elevada infecção em 

caninos não tem patogenicidade bem elucidadaa,b,c.  

Introdução 

Fragmentos de corpo, fundo, antro e duodeno de dez cães com histórico de vômitos recorrentes foram 

coletados por endoscopia. As amostras de cada região gástrica foram destinadas, separadamente, à 

pesquisa de microrganismos produtores de urease, por intermédio do teste rápido de urease (TRU) - 

consideradas positivas quando o líquido passava de amarelo para magenta (Fig 1A), citologia com 

coloração por fucsina fenicada (Fig 1B) e análise histopatológica por HE, juntamente às amostras de 

duodeno.  

À histopatologia, a gastrite erosiva representou 

80% dos casos, a hiperplásica 10% e um animal 

apresentava adenocarcinoma gástrico (10%). 

Quanto ao infiltrado inflamatório, a gastrite e 

duodenite linfoplasmocítica contabilizaram 70% 

(Fig 1C) e a gastrite eosinofílica 20% (Fig 1D) . 

Neste exame, 50% das amostras gástricas 

apresentavam bactérias semelhantes à 

Helicobacter. O percentual de positividade no 

TRU foi de 60% das amostras de corpo, 50% de 

fundo e 20% de antro, enquanto, na citologia, 

60% das amostras de corpo, 60% de fundo e 40% 

de antro foram positivas (Tabela 1).  
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Material e Métodos 

Figura 1: Avaliação de amostras de mucosa gástrica de cão. A-Teste rápido de 

urease negativo (amarelo) e positivo (magenta). B- Citologia por imprint de 

amostra em lâmina. Bactérias semelhantes a Helicobacter spp (setas) – 400 X. 

Fucsina fenicada. C– Fotomicrografia de infiltrado linfoplasmocitário em mucosa 

gástrica de cão. Linfócitos (setas)- 200 X. HE. D-  Fotomicrografia de infiltrado 

eosinofílico em mucosa gástrica de cão. Eosinófilos (setas)-  200 X. HE.  

Resultados e Discussão 

Tabela 1: Resultados das análises histopatológicas (H&E) gastroduodenais, TRU e citologia de corpo (C), fundo (F) e antro (A) gástrico de amostras 

endoscópicas de cães com gastroenteropatia crônica.  

Conclusão 

A gastrite erosiva linfocítica-plasmocítica e a 

duodenite linfocítica-plasmocítica foram as mais 

comuns nos cães estudados. Bactérias semelhantes 

à Helicobacter spp. foram detectadas em 60% dos 

animais, sendo menos prevalentes em antro. 

Apesar dos testes convencionais mais baratos 

apresentarem alta sensibilidade, devido à 

possibilidade de apresentarem falso negativo, a 

confirmação de uma infecção por Helicobacter 

spp. deve ser mediante a positividade em, no 

mínimo, dois testes.  
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