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O câncer gástrico constitui a neoplasia gástrica epitelial mais frequente, 

representando 95% dos tumores malignos que acometem o estômago humano. 

Embora a incidência do CG venha declinando de uma maneira contínua e 

regular nas últimas décadas, ainda constitui a terceira causa de óbito por câncer 

no mundo, com registro de mais de 900.000 novos casos ao ano. Além disso, é 

estimado que o câncer gástrico persistirá por muito tempo com aumento do 

número absoluto de casos devido ao envelhecimento e ao aumento da 

população do mundo.  

  H. pylori constitui o maior fator etiológico para o câncer gástrico, com 

estudos epidemiológicos estimando que até 90% dos tumores gástricos 

malignos estão associados à infecção. Menos de 1% dos indivíduos infectados 

pela bactéria desenvolverão câncer gástrico durante a vida. 

Estratégias de prevenção primária, secundária ou terciária da infecção por H. 

pylori têm sido sugeridas para reduzir a incidência e mortalidade do câncer 

gástrico. 

A prevenção primária busca prevenir a aquisição da infecção e envolve a 

melhoria das condições socioeconômicas da população e desenvolvimento de 

uma vacina profilática. Estudos mostram cabalmente a associação entre 

melhoria dos padrões socioeconômicos e redução da prevalência  da infecção 



na população. A obtenção de uma vacina profilática e terapêutica, a solução 

ideal, permanece ainda um sonho distante. 

A prevenção secundária envolve a identificação e tratamento dos 

indivíduos já infectados. A cascata clássica de Pelayo Correa com a sequência de  

infecção pelo H. pylori → gastrite crônica → atrofia glandular → metaplasia 

intestinal → displasia →  câncer gástrico, busca estabelecer os limites onde a 

erradicação da bactéria é  capaz de impedir ou retardar a progressão para o 

câncer gástrico. Na presença de apenas gastrite crônica, a simples erradicação 

da bactéria promove a remissão completa das lesões inflamatórias e interrompe 

a evolução para formas mais avançadas.  Com o surgimento de lesões pré-

neoplásicas (gastrite atrófica, metaplasia intestinal e displasia) urge a 

necessidade de estadiar corretamente as gastrites observadas pela adoção do 

sistemas OLGA e/ou OLGIM. Assim, aqueles identificados como de alto risco 

(OLGA III ou IV e/ou OLGIM III ou IV), além de terem a bactéria erradicada, 

deverão ser acompanhados com endoscopias periódicas, já que apenas a  

erradicação de H. pylori não impedirá, em todos os pacientes, a progressão das 

lesões para o câncer gástrico. Mais recentemente, com o avanço tecnológico 

dos instrumentais endoscópicos, como aqueles de alta resolução e a 

cromoscopia virtual, tem sido possível aumentar, em até três vezes, as taxas de 

detecção endoscópica de lesões pré-neoplásicas e favorecendo a realização de 

biópsias dirigidas ao invés de biópsias aleatórias, com importante incremento 

da acurácia dos estadiamentos. 

Finalmente, a prevenção terciária que busca impedir, com a erradicação 

da bactéria, o surgimento de câncer gástrico metacrônico naqueles pacientes já 

tratados de câncer gástrico, seja pela via endoscópica (câncer precoce) ou pela 

cirurgia (câncer avançado).  Estudos recentes têm mostrado que os pacientes 

submetidos a ressecção endoscópica de submucosa por câncer gástrico precoce 

e que tiveram H. pylori erradicado, apresentam uma redução de 

aproximadamente 50% do risco de desenvolverem câncer gástrico metacrônico 



quando comparados àqueles que permanecem infectados. Tais achados 

confirmam que nunca é tarde para erradicar a bactéria na prevenção do câncer 

gástrico. 

A Figura anexa ilustra os achados de diferentes estudos de vida real para 

a prevenção de câncer gástrico através da erradicação de H. pylori em pacientes 

de diferentes estádios da cascata de Pelayo Correa, desde lesões pré-

neoplásicas até câncer gástrico precoce, e seu impacto na incidência e 

mortalidade por câncer gástrico.  

Concluindo, a erradicação de H. pylori é suficiente para a prevenção do 

câncer gástrico em indivíduos com gastrite crônica, sem lesões pré-neoplásicas. 

Após o desenvolvimento dessas lesões, a erradicação da bactéria ainda é capaz 

de retardar ou impedir a progressão para o câncer gástrico, mas alguns 

pacientes poderão evoluir para o câncer gástrico. O aprimoramento das técnicas 

endoscópicas e o emprego de sistemas de estadiamento histológico das 

gastrites tem permitido uma melhor uniformização na forma de seguimento 

desses pacientes. Mesmo em pacientes que já desenvolveram câncer gástrico 

precoce, a erradicação ainda é capaz de reduzir em 50% o risco de câncer 

gástrico metacrônico. A melhora dos níveis socioeconômicos e sanitários da 

população e/ou o desenvolvimento de vacina anti-H. pylori parecem 

representar a solução definitiva para a prevenção do câncer gástrico.  


