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RESUMO 
 

Arashiro RTG. Avaliação do Perfil Microbiológico e dos Fatores de Risco 
Relacionados ao Desenvolvimento de Bolsites em Pacientes com Bolsa Ileal por 
Retocolite Ulcerativa [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2012. 57p. 
 
INTRODUÇÃO: A bolsite tem sido descrita como a complicação mais comum após 
a realização de bolsa ileal por retocolite ulcerativa. A etiologia da bolsite não está 
clara, mas sua resolução ocasional com metronidazol e/ou ciprofloxacina sugere que 
a estase fecal e a superproliferação bacteriana possam estar envolvidas na sua 
patogênese. Poucos estudos analisaram culturas microbianas de amostras teciduais. 
Além disso, várias alterações na morfologia da mucosa são vistas após a construção 
das bolsas ileais, como inflamação aguda e crônica com atrofia vilosa, hiperplasia de 
criptas, metaplasia colônica e displasias. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é 
caracterizar a microflora das bolsas ileais de pacientes operados por RCU com e sem 
bolsites, além de caracterizar as alterações histopatológicas mais freqüentes nas 
bolsas ileais e correlacioná-las com possíveis fatores de risco para o desenvolvimento 
de bolsites. MÉTODOS: Quarenta e um pacientes foram envolvidos no estudo, 
divididos em três grupos: o grupo sem bolsite (NB) não apresentava inflamação da 
bolsa ileal ao momento da avaliação (n=20; 12 mulheres; média de idade, 47.5 anos); 
o grupo BNA apresentava bolsite e incluía pacientes   sem uso de antibióticos (n=14; 
10 mulheres; média de idade, 47 anos) e o grupo BA incluía pacientes com bolsite 
fazendo uso de antibióticos (n= 7; 4 mulheres; média de idade, 41 anos). Foi 
realizada avaliação endoscópica da bolsa ileal com coleta de fezes e amostras 
teciduais para análise microbiológica e histopatológica. RESULTADOS: Houve 
tendência a concentrações aumentadas de Bacteroides sp em pacientes com bolsites 
(p=0,072). No entanto, concentrações significativamente mais elevadas foram 
observadas no grupo BA (p=0,018) comparativamente ao grupo NB. A presença de 
anaeróbios estritos  na flora associada à mucosa aumentou o risco para 
desenvolvimento de bolsites (p=0,048). Foram observadas concentrações 
significativamente elevadas de Propionibacterium sp em pacientes com bolsites 
(p=0,009) e de Candida sp (p=0,043) e Fusobacterium sp (p=0,045) no grupo BA 
comparativamente ao grupo NB. A metaplasia colônica foi encontrada em 15 
(36,6%) dos 41 pacientes: 5 (25%) do grupo NB, 8 (57,1%) do grupo BNA e 2 
(28,6%) do grupo BA. No entanto, nenhuma correlação foi estabelecida entre sua 
presença e a ocorrência de bolsites (p=0,17).  O grau de atrofia mucosa da bolsa ileal 
correlacionou-se com o tempo de seguimento pós-operatório (p=0,055). 
CONCLUSÕES: Concentrações elevadas de Bacteroides sp na flora associada à 
mucosa parecem aumentar o risco de desenvolvimento de bolsites; ao mesmo tempo, 
há um aumento na probabilidade de sua ocorrência à medida em que aumenta a 
concentração de anaeróbios na bolsa ileal; O grau de atrofia da mucosa, a presença 
de metaplasia colônica, o grau de inflamação aguda ou crônica não parecem 
constituir fatores de risco para o desenvolvimento de bolsites; quanto maior o tempo 
de seguimento pós-operatório, maior o grau de atrofia da mucosa. 
 
Descritores: 1.Proctocolite 2.Pouchite 3.Proctocolectomia Restauradora 
4.Microbiologia  5.Histolologia  6.Fatores de risco 



ABSTRACT 
 

Arashiro RTG. Microbiological assessment and risk factors related to developing 
pouchitis in patients with Ileal Pouch- Anal Anastomosis by Ulcerative Colitis 
[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 
57p. 
 
INTRODUCTION: Pouchitis has been described as the most common complication 
after ileal pouch-anal anastomosis for ulcerative colitis. The etiology of pouchitis is 
not clear, but its occasional resolution with metronidazole and/or ciprofloxacin 
suggests that fecal stasis and bacterial overgrowth may be involved in the disease 
process. Few studies have analyzed microbial cultures from tissue biopsy samples. 
Furthermore, many changes in mucosal morphology are seen after ileal pouch 
construction, like acute and chronic inflammation with villus atrophy, crypt 
hyperplasia, colonic metaplasia and dysplasia. AIM: The aim of this study is to 
characterize microflora of ileal pouches in patients with and without pouchitis and 
evaluate the most frequent histopatological changes in ileal pouches and correlate 
them with possible risk factors for the development of pouchitis. METHODS: Forty-
one patients were enrolled in the study, divided into three groups: the no-pouchitis 
group (NB) had no pouchitis at the time of evaluation (n = 20; 14 females; mean age, 
47.5 years), the pouchitis group (BNA) had pouchitis but included patients not taking 
any antibiotics (n = 14; 10 females; mean age, 47 years), and the 
pouchitis+antibiotics group (BA) included patients who had pouchitis and who were 
taking some type of antibiotics (n = 7; 4 males; mean age, 41 years). Ileal pouch 
endoscopy was performed, and fecal and tissue biopsy samples were collected for 
microbiological and histopathological analysis.  RESULTS: There was a trend 
toward higher tissue biopsy concentrations of Bacteroides sp in patients with 
pouchitis (p=0,072). However, significantly higher concentrations were observed in 
group BA (p=0,018) comparatively to group NB. The presence of strict anaerobes in 
tissue-associated flora increased the risk of development of pouchitis (p=0,048). 
There were significantly higher fecal concentrations of Propionibacterium sp in 
patients with pouchitis (p=0,009), and of Candida sp (p=0,043) and Fusobacterium 
sp (p=0,045) in group BA in comparison to group NB.  Colonic metaplasia was 
found in 15 (36,6%) of 41 patients: 5 (25%) of group NB, 8 (57,1%) of group BNA 
and 2 (28,6%) of group BA. However, no correlation was established between its 
presence with pouchitis (p=0,17). Atrophy degree of ileal pouch mucosa correlated 
well with time of postoperative follow-up (p=0,055). CONCLUSIONS: A higher 
risk of developing pouchitis seems to be associated to higher concentrations of 
Bacteroides sp, as well as an increased concentration of anaerobic bacteria in the 
ileal pouch. The degree of mucosal atrophy, the presence of colonic metaplasia and  
the degree of acute or chronic inflammation does not seem to constitute risk factors 
for the development of pouchitis; the longer the time of postoperative follow-up, the 
greater the degree of  mucosal atrophy. 

 
 
Descriptors: 1. Proctocolitis 2. Pouchitis 3.Restorative Proctocolectomy  
4.Microbiology   5.Histology  6.Risk factors 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A retocolectomia total restauradora associada à bolsa ileal (RR-BI) vem se 

consagrando como procedimento padrão-ouro no tratamento da Retocolite Ulcerativa 

(RCU) refratária ao tratamento clínico e da Polipose Adenomatosa Familial (PAF). 

Reduz o inconveniente da diarreia associada às anastomoses ileoanais diretas,  ao 

armazenar as fezes líquidas, ao mesmo tempo em que preserva a função 

esfincteriana. No caso da RCU, passou a ser o procedimento cirúrgico eletivo mais 

utilizado1. 

No entanto, a RR-BI não está isenta de complicações; a inflamação 

inespecífica da bolsa ileal, ou bolsite,  é  a mais comum a longo prazo, com 

incidências que variam de 14 a 59%2-12.  

Embora a fisiopatologia das bolsites ainda permaneça controversa, há fortes 

evidências de que elas representem uma reativação da RCU, pois ocorrem quase que 

exclusivamente nos pacientes submetidos à  RR-BI  por RCU, e não por PAF7,12,13, 

sugerindo uma etiologia autoimune em indivíduo geneticamente predisposto. Outros 

fatores que apoiam essa teoria são a correlação entre a presença de manifestações 

extra-intestinais associada a um aumento do risco de desenvolvimento de 

bolsites3,9,14 e a semelhança endoscópica e histopatológica observada entre os 

padrões das bolsites e da RCU15,16.  

Além disso, a estase fecal, com conseqüente alteração da flora microbiana 

local, vem sendo defendida como um dos fatores mais relevantes na gênese deste 

fenômeno. Embora ainda não tenha sido isolado um agente bacteriano específico, a  

boa resposta clínica com o uso de metronidazol ou ciprofloxacina reforça essa teoria.  

O isolamento de um agente etiológico microbiano específico, no entanto, 

permanece indefinido. Alguns autores identificaram aumento da relação 
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anaeróbios/aeróbios  em bolsas ileais comparativamente ao conteúdo de ileostomias 

após retocolectomia17;  outros, citam diminuição desta relação em pacientes com 

bolsite comparativamente aos controles 18,19. Há, ainda, os que não relatam 

diferenças significativas entre anaeróbios e aeróbios em pacientes com e sem 

bolsite16,20,21.  

 Observa-se, ainda, risco aumentado de desenvolvimento de bolsites em 

pacientes do sexo feminino6, com RCU extensa ou grave7,  manifestações extra-

colônicas3,9,14, início precoce de desenvolvimento da doença3, uso de 

antiinflamatórios não-esteroidais10, polimorfismos do gene do antagonista do 

receptor da interleucina-1 e do TNF11 e presença do anticorpo perinuclear anti-

neutrofílico citoplasmático (pANCA)22. 

Um achado histopatológico freqüente nas bolsas ileais é a metaplasia 

colônica, em aproximadamente 50% dos pacientes com bolsites e  cerca de 18% dos 

pacientes submetidos à RR-BI sem bolsites18.  
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O objetivo deste estudo é caracterizar a microflora das bolsas ileais de 

pacientes operados por RCU com e sem bolsites, além de caracterizar as alterações 

histopatológicas mais freqüentes nas bolsas ileais e correlacioná-las com possíveis 

fatores de risco para o desenvolvimento de bolsites. 
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3.1. Pacientes 

 

 Participaram do estudo 41 pacientes submetidos a RR-BI por retocolite 

ulcerativa (RCU) entre os anos  de 1985 a 2006  no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), junto ao 

Serviço de Cirurgia do Cólon e Reto, do Departamento de Gastroenterologia. A 

técnica utilizada para a confecção da bolsa ileal foi a em “J”, proposta por 

Utsunomiya et al. em 198023. 

 Foram incluídos 15 homens e 26 mulheres, com média de idade de 46,2  

(variação de 23 a 66) anos.  O tempo médio de duração da doença foi de 190,0 

(variação de 15 a 312) meses e, o de seguimento pós-operatório, de 141,7 (variação 

de 24 a 276) meses. Trinta e três pacientes permaneceram com ileostomia temporária 

por um período médio de 22,3 (variação de 1 a 168) meses, enquanto 8 foram 

operados em apenas um tempo cirúrgico, com anastomose primária. Foram excluídos 

do estudo dois pacientes com diagnóstico anátomo-patológico da peça cirúrgica 

compatível com Doença de Crohn. 

  O Índice de Atividade da Bolsite, do inglês Pouchitis Disease Activity Index 

(PDAI), índice sugerido por Sandborn et al.24,  baseado em critérios clínicos, 

endoscópicos e histológicos padronizados, foi o critério utilizado para definir a 

presença ou ausência de quadro de bolsite nos pacientes avaliados, ao momento do 

estudo. Valores maiores ou iguais a 7 preenchem os critérios para bolsite, segundo 

este índice, conforme mostra a tabela 1: 
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Tabela 1 - Critérios do Pouchitis Disease Activity Index (PDAI) 

FONTE: Sandborn WJ, et al. Pouchitis after ileal pouch-anal anastomosis: a                       
pouchitis disease activity index. Mayo Clin Proc. 1994;69:409-15 

Critério Score Total 

1. Clínica:   

    Freqüência evacuatória   

 Usual pós-operatória 0  

 1-2 evacuações/dia> que pós-operatória 1  

 3 evacuações> que pós-operatória 2  

    Sangramento retal   

 Nenhum ou raro 0  

 Diário 1  

    Urgência fecal ou cólicas abdominais   

 Nenhuma 0  

 Ocasional 1  

 Freqüente 2  

    Febre (Temperatura>37,8oC)   

 Ausente 0  

 Presente 1  

2. Achados endoscópicos:   

 Edema 1  

 Granulação 1  

 Friabilidade 1  

 Perda do padrão vascular 1  

 Exsudato mucoso 1  

 Ulceração 1  

3. Achados histopatológicos (Inflamação Aguda)   

    Infiltração leucocitária polimorfonuclear   

 Leve 1  

 Moderada + abscessos de criptas 2  

 Grave + abscessos de criptas 3  

    Ulcerações por campo   

 <25% 1  

 25-50% 2  

 >50% 3  

Total   
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 Assim, os pacientes foram divididos em três grupos: o grupo sem bolsite 

(NB) não apresentava inflamação da bolsa ileal ao momento da avaliação (n=20; 12 

mulheres; média de idade, 47.5 anos); o grupo BNA apresentava bolsite e incluía 

pacientes sem uso de antibióticos (n=14; 10 mulheres; média de idade, 47 anos) e o 

grupo BA incluía pacientes com bolsite fazendo uso de antibióticos (n= 7; 4 

mulheres; média de idade, 41 anos).  

 O projeto de pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido foram 

aprovados pela CAPPESQ (Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa) 

do HC-FMUSP, sob o protocolo de número 1162/07. 
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3.2. Métodos 

 

3.2.1. Avaliação endoscópica da bolsa ileal 

 

Todos os pacientes protocolados foram submetidos a avaliação endoscópica 

da bolsa ileal através de retoscópio  rígido infantil estéril, sem preparo intestinal 

prévio. A descrição endoscópica das bolsas ileais foi realizada segundo os critérios 

do PDAI24 já citados.  

 

3.2.2.  Estudo Microbiológico 

 

Foram coletadas amostras de fezes diretamente da bolsa ileal, com alça estéril 

padronizada, de capacidade aproximada para 1g de fezes.  A seguir, após aspiração 

do conteúdo luminal, foram realizadas três biópsias com pinças estéreis nas áreas de 

maior comprometimento inflamatório, se presente, evitando-se as linhas de sutura e 

grampeamento. Dos fragmentos obtidos, um foi destinado a estudo microbiológico. 

 Tanto as amostras de fezes como os produtos de biópsias foram 

acondicionados em  tubos do tipo eppendorff contendo 1 mL de solução pré-reduzida 

de tampão fosfatado. A seguir, o material coletado foi enviado ao laboratório de 

microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo  

em prazo inferior a duas horas, a fim de se evitar contaminação.  

Os produtos de biópsias foram, então, macerados. A seguir, tanto as amostras 

de fezes como o produto resultante das biópsias foram homogeneizados e diluídos 
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nas razões decimais seriadas de 10-1 a 10-9, em tampão fosfatado e reduzido, 

mantendo as condições de assepsia.  De cada tubo (exceto os referentes às diluições -

6 e -8), com auxílio de alça de platina calibrada (11 mm de diâmetro), foi retirada 

amostra de 0,01mL da solução que, a seguir, foi transferida  para inoculação na 

superfície dos meios de cultura seletivos para bactérias microaerófilas, aeróbias e 

anaeróbias. Após quantificação (contagem de colônias), foi realizada identificação 

dos microrganismos isolados conforme procedimentos padronizados25-27. Para o 

cultivo das bactérias foram utilizados os seguintes meios: 

Staphylococcus sp Chapman - Stone medium* 

Enterobactérias MacConkey agar* 

Streptococcus sp  BHI-ágar sangue* 

Candida albicans  Ágar-Sabouraud** 

Enterococcus sp Enterococcus selective agar** 

Peptococcus sp e  

Peptostreptococcus sp 

Phenylethialcohol agar* 

Phenylethialcohol agar* 

Veillonella sp Veillonella medium* 

Fusobacterium sp BHI* + Vit.K + Hemina + Estreptomicina 

Clostridium sp Reinforced Clostridium medium** 

Bacteroides do grupo B.fragilis  Bacteroides fragilis Bile-esculin Agar Medium 

(BBE) 

Bifidobacterium sp Bifidobacterium medium 

Propionibacterium sp Propionibacterium medium 

Actinomyces sp BHI* + Extrato de levedura 

Bactérias Anaeróbias Gram-

negativas produtoras de 

pigmento negro 

Ágar sangue (TSA) + Vit.K + Hemina 

                                                 
* DIFCO, St. Louis, MO., USA                                       ** MERCK DIAGNOSTICA, RJ., BRASIL 
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3.2.3. Estudo Histopatológico 

 

 Os outros dois fragmentos coletados através da análise endoscópica foram 

destinados a avaliação histopatológica. Participaram do estudo três patologistas que, 

além dos critérios já citados  do PDAI24, descreveram os padrões observados segundo 

os seguintes critérios: grau de inflamação aguda, grau de inflamação crônica, grau de 

atividade, presença de metaplasia colônica, grau de atrofia da mucosa e grau de 

malignidade. Tais dados estão caracterizados na tabela 2: 

Tabela 2 - Graduação e critérios adotados para a caracterização histopatológica 
das  bolsas ileais 

 
Alteração Histológica Graduação 

Grau de inflamação crônica (linfoplasmocitária e 
eosinofílica) 

Ausente ou Leve (0) 

Moderada (1) 

Intensa (2) 

Grau de inflamação aguda (polimorfonucleares) 

Ausente (0) 

Leve (1) 

Moderada (2) 

Intensa (3) 

Grau de atividade 

Ausente (0) 

Criptite Aguda (1)  

Microabscesso de cripta 
(2)  

Erosão ou ulceração (3) 

Presença de metaplasia colônica 
Ausente (0) 

Presente (1) 

Grau de atrofia da mucosa 

Ausente (0) 

Distorção de criptas (1) 

Atrofia de criptas (2) 

Grau de malignidade (atipia citoarquitetural) 

Ausente (0) 

Baixo grau (1) 

Alto grau (2) 

Carcinoma intramucoso 
(3) 

Carcinoma invasivo (4) 



4.
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Foi utilizada a análise de Kruskal-Wallis e de Regressão Logística para a 

avaliação quantitativa de microrganismos por grupo estudado e o Teste Exato de 

Fisher e Teste T de Student não-pareado para a correlação dos critérios anátomo-

patológicos com  os mesmos grupos. 

Além disso, foi aplicado o Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk sobre os 

grupos NB, BNA e BA tanto em relação ao tempo de doença (p=0,661, 0,589 e 

0,442, respectivamente) como ao tempo de evolução pós-operatória (p=0,389, 0,051 

e 0,218, respectivamente). Isso nos permitiu utilizar, a seguir, o método Anova entre 

os mesmos grupos, o que nos fez concluir que se trata de três grupos homogêneos, 

tanto no que diz respeito ao tempo de doença (p=0,222) como ao tempo de evolução 

pós-operatória (p=0,139). 
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3.1.  Análise microbiológica dos produtos de biópsias 
 

 Embora não haja diferença estatisticamente significativa dentre os 

microrganismos isolados nos diferentes grupos, observa-se uma tendência a 

predomínio de Bacteroides sp nos grupos BNA e BA, ou seja, em pacientes com 

bolsites, sem e em uso de antibióticos, respectivamente (p=0,072). Os 

resultados obtidos estão expressos na tabela 3: 

Tabela 3 - Correlação entre as médias das concentrações dos microrganismos 
isolados, expressos em log10  Unidades Formadoras de Colônias 
(UFC) / g de tecido, nos grupos NB, BNA e BA  

 

Microrganismo 

Grupo NB Grupo BNA Grupo BA p 

Média Erro-
padrão 

Média Erro-
padrão 

Média Erro-
padrão 

 

Bacteroides sp 0,00 0,00 0,21 0,20 0,57 0,26 0,07

Candida sp 0,00 0,00 0,21 0,36 0,00 0,00 0,14

Clostridium sp 0,00 0,00 0,21 0,06 0,00 0,00 0,38

Corynebacterium 0,05 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59

Enterobacter sp 0,30 0,16 0,36 0,20 0,14 0,09 0,90

E. coli 2,25 0,44 1,36 0,36 2,14 0,58 0,43

Fusobacterium sp 0,10 0,11 0,07 0,06 0,00 0,00 0,79

Klebsiella sp 0,35 0,16 0,50 0,18 0,43 0,19 0,81

Propionibacterium 0,00 0,00 0,14 0,13 0,00 0,00 0,38

Proteus sp 0,10 0,11 0,07 0,06 0,00 0,00 0,79

Serratia sp 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59

Staphylococcus sp 0,10 0,11 0,00 0,00 0,14 0,09 0,38

Veillonella sp 0,25 0,13 0,50 0,18 0,29 0,11 0,56
 

 

No entanto, ao analisarmos separadamente as correlações entre os grupos 

quanto às médias de Bacteroides sp,  observamos diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos NB e BA (p=0,018), o que não ocorre entre os grupos 
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Tabela 5 - Comparação entre as médias de aeróbios, expressas em log10 UFC g/ 
tecido, nos grupos NB, BNA e BA 

 
Grupo Média Erro-Padrão 

NB 1,9983 0,2619 

BNA 1,3179 0,2846 

BA 1,829 0,7532 
 
 
Tabela 6 - Comparação entre as médias de anaeróbios, expressas em log10 UFC 

g/ tecido, nos grupos NB, BNA e BA 
 
Grupo Média Erro-Padrão 

NB 0,1989 0,0930 

BNA 0,6420 0,1999 

BA 0,4875 0,3192 

  

No entanto, ao estabelecermos um modelo de regressão logística para os 

mesmos grupos, constatamos que, apesar de não haver correlação significativa entre 

a presença de aeróbios e o risco de bolsites, há um aumento da probabilidade de 

ocorrência de bolsites à medida que aumenta a concentração de anaeróbios na bolsa 

ileal, como demonstram as tabelas 7, 8 e 9: 

Tabela 7 - Modelo logístico para risco de bolsites por presença de 
aeróbios/anaeróbios 

 
Coeficiente Estimativa Erro -Padrão p 

Intercepto 0,5477 0,1350 0,0002 

Aeróbios -0,0763 0,0584 0,1989 

Anaeróbios 0,2430 0,1189 0,0480 
 
 
 
Tabela 8 -  Modelo logístico para risco de bolsites por presença de aeróbios 

Coeficiente Estimativa Erro-Padrão p 

Intercepto 0,6447 0,1314 < 0,0001 

Aeróbios -0,0763 0,0607 0,2160 
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Tabela 9 - Modelo logístico para risco de bolsites por presença de anaeróbios 
 
Coeficiente Estimativa Erro-Padrão p 

Intercepto 0,4152 0,0900 < 0,0001 

Anaeróbios 0,2429 0,1200 0,0498 

 

 Portanto, com base nos dados acima, podemos afirmar que cada unidade (em 

base logarítmica de 10) de UFCs de bactérias anaeróbias / g de tecido aumenta em 

27,5% [IC 95%: 0,8%; 61,3%] o risco de bolsites. 
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3.2.  Análise microbiológica das amostras fecais 

 

Ao analisarmos as amostras fecais, verificamos que, apesar da tendência a um 

aumento na concentração de alguns microrganismos nos grupos BNA e BA (como 

Candida sp, Fusobacterium sp e Proteus sp), este predomínio somente é 

estatisticamente significativo no caso do anaeróbio Propionibacterium sp (p=0,009), 

como expressa a tabela 10: 

 

Tabela 10 - Correlação entre as médias das concentrações dos microrganismos 
isolados, expressos em log10 Unidades Formadoras de Colônias 
(UFC) / g de fezes nos grupos NB, BNA e BA 

 

Microrganismo 

Grupo NB Grupo BNA Grupo BA 

p Média Erro-
padrão 

Média Erro-
padrão 

Média Erro-
padrão 

Aeromonas sp 0,00 0,00 0,07 0,05 0,00 0,00 0,38 

Bacillus sp 0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 

Bacterionema sp 0,05 0,04 0,14 0,10 0,00 0,00 0,77 

Bacteroides sp 0,95 0,26 1,29 0,29 1,14 0,36 0,75 

Candida sp 0,30 0,14 0,57 0,16 1,57 0,37 0,10 

Clostridium sp 0,45 0,17 0,14 0,07 0,00 0,00 0,27 

Corynebacterium  0,25 0,11 0,14 0,10 0,86 0,23 0,14 

Edwardsiella sp 0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 

Enterobacter sp 1,80 0,36 2,14 0,38 1,00 0,33 0,35 

E.coli 2,80 0,41 1,86 0,42 4,14 0,61 0,20 

Fusobacterium sp 1,15 0,27 1,64 0,28 2,71 0,41 0,10 

Klebsiella sp 1,70 0,37 2,21 0,40 0,43 0,15 0,15 

Lactobacillus sp 0,05 0,04 0,14 0,10 0,43 0,22 0,68 

Micrococcus sp 0,15 0,13 0,14 0,07 0,57 0,22 0,27 

Peptococcus sp 0,20 0,13 0,07 0,05 0,71 0,36 0,83 

Propionibacterium 0,00 0,00 0,86 0,28 1,14 0,30 0,01 

Proteus sp 1,15 0,34 0,64 0,21 3,29 0,61 0,06 

continua 
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Tabela 10 – (conclusão) Correlação entre as médias das concentrações dos 
microrganismos isolados, expressos em log10 Unidades 
Formadoras de Colônias (UFC) / g de fezes nos grupos NB, BNA 
e BA  

 

Microrganismo 

Grupo NB Grupo BNA Grupo BA 

p Média Erro-
padrão 

Média Erro-
padrão 

Média Erro-
padrão 

Pseudomonas sp 0,25 0,12 0,21 0,11 0,00 0,00 0,56

Rodothorula sp 0,00 0,00 0,14 0,10 0,00 0,00 0,38

Serratia sp 0,30 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19

Staphylococcus 
sp 

0,40 0,12 0,64 0,19 1,43 0,33 0,17

Streptococcus sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,07 0,09

Veillonella sp 1,55 0,32 2,07 0,30 3,29 0,44 0,15

 

Neste caso, avaliando-se separadamente os grupos entre si, observamos 

diferença estatisticamente significativa tanto entre os grupos NB e BNA (p=0,005), 

como entre os grupos NB e BA (p=0,003). O mesmo não ocorre entre os grupos 

BNA e BA (p=0,699), conforme mostra a tabela 11: 

 

Tabela 11 - Comparação entre as médias de Propionibacterium sp, expressas em 
log10 UFC g/ tecido, nos grupos NB, BNA e BA 

 
Grupo Média Erro-Padrão 

NB 0,0000 0,0000 

BNA 0,8571 0,3902 

BA 1,1429 0,5948 
 
  

No caso da Candida sp, embora não haja diferença significativa entre os três 

grupos analisados conjuntamente, observamos que há predomínio significativo deste 

microrganismo no grupo BA comparativamente ao grupo NB (p=0,043). Não há 
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diferença entre os grupos NB e BNA (p=0,288) ou entre os grupos BNA e BA 

(p=0,228), como demonstra a tabela 12: 

 

Tabela 12 - Comparação entre as médias de Candida sp, expressas em log10 UFC 
g/ tecido, nos grupos NB, BNA e BA 

 
Grupo Média Erro-Padrão 

NB 0,3000 0,1638 

BNA 0,5714 0,2276 

BA 1,5714 0,7190 

  

Similarmente ao observado anteriormente, constatamos que, na análise de 

Fusobacterium sp, há diferença significativa entre os grupos NB e BA (p=0,045), o 

que não ocorre  entre os grupos NB e BNA (p=0,244) ou entre os grupos BNA e BA 

(p=0,234): 

Tabela 13 - Comparação entre as médias de Fusobacterium sp, expressas em 
log10 UFC g/ tecido, nos grupos NB, BNA e BA 

 
Grupo Média Erro-Padrão 

 NB 1,1500 0,7190 

 BNA 1,6429 0,3867 

 BA 2,7143 0,8081 
 

 

No caso de Proteus sp, há diferença significativa apenas entre os grupos BNA 

e BA (p=0,022), o que não se repete entre os grupos NB e BNA (p=0,513) ou entre 

os grupos NB e BA  (p=0,072): 

 

 

 



R e s u l t a d o s  | 23 
 

 

Tabela 14 - Comparação entre as médias de Proteus sp, expressas em log10 UFC 
g/ tecido, nos grupos NB, BNA e BA 

 
Grupo Média Erro-Padrão 

 NB 1,1500 0,3992 

 BNA 0,6429 0,2891 

 BA 3,2857 1,1895 

 
  

Do mesmo modo como analisamos previamente os produtos de biópsias, 

consideramos os microrganismos como dois grandes grupos. Assim, não constatamos 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos NB, BNA e BA, tanto em 

relação aos aeróbios/facultativos (p=0,317) como em relação aos anaeróbios 

(p=0,294), conforme as tabelas 15 e 16: 

Tabela 15 - Comparação entre as médias de aeróbios, expressas em log10 UFC g/ 
fezes, nos grupos NB, BNA e BA 

 
Grupo Média Erro-Padrão 

NB 3,0664 0,3127 

BNA 2,7135 0,3823 

BA 4,4525 0,8234 
 
Tabela 16 - Comparação entre as médias de anaeróbios, expressas em log10 UFC 

g/ fezes, nos grupos NB, BNA e BA 
 
Grupo Média Erro-Padrão 

NB 1,8359 0,2640 

BNA 1,9298 0,3506 

BA 2,9314 0,7024 

 
 Ao aplicarmos o modelo de regressão logística para estes grupos, observamos 

que não há efeito significativo, tanto quanto à presença de  aeróbios/facultativos 

(p=0,903) como quanto a anaeróbios (p=0,382), no risco de bolsites, o que é 

demonstrado nas tabelas 17, 18 e 19: 
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Tabela 17 - Modelo logístico para risco de bolsites quanto a presença de 
aeróbios/anaeróbios 

 
Coeficiente Estimativa Erro-Padrão P 

Intercepto 0,4073 0,1815 0,0308 

Aeróbios -0,0073 0,0594 0,9034 

Anaeróbios 0,0623 0,0704 0,3819 
 

Tabela 18 - Modelo logístico para risco de bolsites quanto a presença de 
aeróbios 

 
Coeficiente Estimativa Erro-Padrão P 

Intercepto 0,4430 0,1765 0,0163 

Aeróbios 0,0217 0,0495 0,6628 
 
 
Tabela 19 - Modelo logístico para risco de bolsites quanto a presença de 

anaeróbios 
 
Coeficiente Estimativa Erro-Padrão P 

Intercepto 0,3939 0,14304 0,0089 

Anaeróbios 0,0576 0,05801 0,3272 
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3.3. Avaliação histopatológica dos produtos de biópsias 

 

Através da avaliação histopatológica dos produtos de biópsias, pudemos 

observar que, quanto maior o tempo de seguimento pós-operatório, maior o grau de 

atrofia da mucosa (p=0,055). No entanto, não há correlação entre esta alteração 

histopatológica e o tempo decorrido da doença (p=0,5632). Tais dados são ilustrados 

pelo gráfico 2 e a tabela 20, onde zero corresponde a ausência de atrofia e, 1, a 

distorção das criptas (não foi observada atrofia total das criptas): 

 

Gráfico 2 - Grau de atrofia mucosa correlacionada ao tempo decorrido da 
cirurgia 
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Tabela 23 - Correlação entre os graus de atrofia mucosa e presença de 
metaplasia colônica com o grau de inflamação crônica,  segundo o 
Teste Exato de Fisher 

 
Grau de Inflamação 

Crônica 
Grau de Atrofia Mucosa Metaplasia Colônica 

 0 1 p Não Sim p 

0 13 6 
0,2396 
 

12 7 

0,8275 1 8 9 11 6 

2 5 1 3 3 
 

– O tempo de duração da doença e o grau de inflamação crônica 

(p=0,2031) 

–  O tempo de seguimento pós-operatório e o grau de inflamação 

crônica (p=0,4980) 

Tabela 24 - Correlação entre os tempos de doença e de cirurgia com o grau de 
inflamação crônica,  segundo análise de variância 

 
Grau de 

Inflamação 
Crônica 

Tempo de doença Tempo de cirurgia 

 Média Erro-
padrão 

p Média Erro-
padrão 

p 

0 165,6316 15,69207 
0,2031 
 

127,5789 13,11361 
0,4980 
 

1 219,5294 18,08113 155,2941 13,78505 

2 186,0000 33,76389 134,0000 37,10526 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  DISCUSSÃO 
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Desde sua descrição inicial em 1978, por Parks e Nicholls28, a bolsa ileal vem 

sendo amplamente utilizada como forma de se obter diminuição do número de 

evacuações com preservação esfincteriana em pacientes submetidos a retocolectomia 

total. No caso da RCU, excetuando-se suas contra-indicações (formas agudas 

complicadas, disfunção esfincteriana, desnutrição  ou  coexistência de  câncer da 

porção média ou distal do reto ou ânus), passou a ser o procedimento cirúrgico 

eletivo mais utilizado1. 

Até então, os pacientes  permaneciam com ileostomia terminal definitiva de 

Brooke29 ou anastomose ileoanal e consequente alto número de evacuações diárias. 

O primeiro reservatório, em questão, utilizava três alças de intestino delgado, com 

configuração em “S”. Desde então, outras bolsas ileais foram descritas30,31. No 

entanto, a técnica em “J”, descrita por Utsunomiya23, passou a ser a mais utilizada 

mundialmente, devido à facilidade técnica e bons resultados a longo prazo, sendo  a 

técnica utilizada pelo grupo de Cirurgia do Cólon e Reto da FMUSP desde 198532-34, 

e a empregada neste estudo. 

 Mesmo considerando suas vantagens em relação às técnicas empregadas 

anteriormente, a técnica de reservatório ileal em “J” apresenta complicações, sendo a 

bolsite a mais frequente. Em nosso serviço, foi verificado que 52,5% dos pacientes 

continuaram necessitando de tratamento medicamentoso, esporádico ou contínuo, 

após a cirurgia, em decorrência de quadros de bolsites ou disfunções dos 

reservatórios ileais35. 

 Clinicamente, a bolsite se caracteriza por diarréia aquosa, aumento do 

número de evacuações, dor abdominal, urgência evacuatória, febre, incontinência, 

mal-estar geral e, em alguns casos, enterorragia. Muitas vezes pode ser acompanhada 
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por manifestações extra-intestinais da RCU. Pode apresentar-se sob forma aguda ou 

crônica, sendo a primeira a mais comumente observada35. Episódios recorrentes são 

relatados em taxas variáveis, de 24,67 a 66%12. 

Utilizamos os critérios  do PDAI em nosso estudo, pois julgamos adequada a 

confirmação diagnóstica da bolsite com exame endoscópico, biópsia e análise 

histopatológica. Já foi observado que em até 25% dos pacientes com sintomas típicos 

de bolsite não foi confirmado endoscópica ou histopatologicamente o fenômeno8. 

Deve-se sempre realizar o diagnóstico diferencial com outras entidades, classificadas 

como inflamatórias (retite residual, doença de Crohn, infecção específica da bolsa) e 

não-inflamatórias (diminuição da complacência da bolsa, síndrome da bolsa irritável, 

estenoses, alça eferente longa, esvaziamento diminuído, disfunções do assoalho 

pélvico ou aderências)10,36. 

 

3.1. Análise microbiológica 

 

A resolução ocasional dos quadros de bolsites com o uso de Ciprofloxacina 

e/ou Metronidazol sugere que elas tenham etiologia microbiana, especialmente de 

anaeróbios. No entanto, nenhum agente bacteriano específico foi isolado, e os 

estudos já realizados divergem quanto aos tipos de microrganismos 

prevalentes16,17,18-21,37. Ainda, a maioria dos poucos estudos que avaliaram a flora 

bacteriana associada à mucosa, através da realização de biópsias, não puderam 

estabelecer relação causal com qualquer agente específico18,38. Apenas um estudo 

recente, similarmente ao que observamos, demonstrou elevação na contagem de 

Bacteroides  correlacionada ao aumento de infiltrados de monócitos e granulócitos 
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na mucosa da bolsa ileal. O mesmo estudo evidenciou elevação na concentração de 

Clostridium nestes pacientes e um certo efeito protetor exercido pelos Enterococcus, 

Enterobactérias e Streptococcus39. Este tipo de análise com base em fragmentos 

teciduais elimina o efeito distorcido que pode ser causado pela simples quantificação 

microbiana de amostras fecais, o que pode refletir apenas a flora transitória das  

bolsas ileais40.  

Demonstrou-se  que a  flora das bolsas ileais reproduz a flora colônica, 

através da comprovação  da atividade da azo e nitroreductase em seus efluentes 

(própria das bactérias colônicas)41, e com um aumento tanto da relação 

anaeróbios/aeróbios, como da presença de Bacteroides e Bifidobacteria, além de 

alterações histopatológicas da mucosa, como atrofia vilosa e hiperplasia das 

criptas16,17. Um estudo com microscopia eletrônica de varredura realizado em nosso 

serviço  demonstra claramente esta “colonização” do epitélio ileal: a progressão de 

um epitélio rico em vilosidades e sem criptas, para outro, com achatamento, atrofia, e 

até desaparecimento das vilosidades, além de fácil visualização das criptas de 

Lieberkün, à semelhança dos epitélios colônico e retal42. A metaplasia colônica, 

comumente observada nos reservatórios, caracteriza-se pela produção de 

sulfomucina  (colônica) ao invés de sialomucina (produzida no intestino delgado)18. 

Assim, a escassez de estudos que avaliam a flora associada à mucosa das 

bolsas ileais restringe o estabelecimento de comparações com nosso estudo; ao 

mesmo tempo, a frequente “colonização” do epitélio ileal e a similaridade clínica, 

evolutiva  e histopatológica de pacientes com bolsites e retocolite ulcerativa nos 

permite estabelecer paralelos entre estes dois grupos. 
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Estudo conduzido por Smith et al37 caracterizou a flora microbiana de 

pacientes submetidos a retocolectomia total, assintomáticos, com bolsas ileais por 

RCU, estomas por RCU e bolsas por PAF. Foi observado, no primeiro grupo, o 

predomínio de anaeróbios estritos (bactérias redutoras de sulfato, Clostridium 

perfrigens, Bifidobacteria e Bacteroides); de anaeróbios facultativos (Enterococci, 

Lactobacilli e coliformes) no segundo grupo; e proporções equivalentes de estritos e 

facultativos no terceiro. 

Atenção especial vem sendo conferida recentemente ao papel das bactérias 

redutoras de sulfato (BRS) na etiopatogenia das bolsites.  As BRS são bactérias 

próprias da flora colônica normal, e produzem sulfido de hidrogênio (H2S), um gás 

altamente tóxico à mucosa das bolsas ileais. No cólon, há um sistema de 

detoxificação bastante desenvolvido, que rapidamente converte o sulfido em 

tiossulfato43. Em ratos, demonstrou-se que este sistema possui, no íleo, 1/10 da 

atividade observada no ceco44. As BRS foram isoladas das fezes de pacientes com 

bolsas por RCU, mas não de ileostomias por RCU ou de bolsas por PAF45. Além 

disso, um estudo posterior revelou que a liberação de H2S foi significativamente 

maior em pacientes com bolsite, comparativamente aos que nunca a tiveram ou aos 

que a mantiveram  inativa no último ano46. As BRS estão aumentadas no cólon de 

pacientes com RCU, só surgem nas bolsas após o fechamento da ileostomia, utilizam 

a barreira mucosa como fonte energética,  induzem a apoptose dos colonócitos e 

ulceração mucosa e inibem a oxidação do butirato45. Em casos de bolsites crônicas 

refratárias, torna-se necessária a exclusão de agentes menos comuns, como 

Clostridium difficile47 e citomegalovírus48.  
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Os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, constituem 

importante combustível para a mucosa colônica, por inibirem a proliferação celular e 

estimularem a diferenciação celular19. Foi verificado também que os organismos 

produtores de butirato protegeriam a mucosa  através da inibição do crescimento dos 

Bacteroides17. Diante destes dados, no entanto, observamos uma contradição, se 

considerarmos a tendência de “colonização” da mucosa da bolsa ileal com o decorrer 

dos anos, e que esta “colonização” teoricamente aumentaria a produção de butirato e 

protegeria a mucosa de danos inflamatórios, o que não é observado na prática. 

 Em nosso estudo, o aumento da prevalência de Bacteroides sp nos produtos 

de biópsias de pacientes com bolsites coincide com alguns estudos prévios16 que  

avaliaram amostras fecais. Além disso, já foram observadas concentrações 

aumentadas de Bacteroides sp no muco coletado de bolsas ileais dois meses após o 

fechamento das ileostomias, comparativamente ao reto de controles40. 

Habitualmente, em indivíduos sadios, foi demonstrado predomínio estatisticamente 

significativo de Bacteroides sp não-pigmentado no sigmóide e reto, 

comparativamente a outros locais do trato digestivo baixo, também através da análise 

do muco coletado49. Assim, além da “colonização” da bolsa ileal em pacientes 

operados, já comprovada por alterações histopatológicas e por alterações da flora 

residente, ocorreria uma proliferação ainda maior deste microrganismo em bolsas 

ileais, e em alguns indivíduos susceptíveis  isso poderia desencadear uma sequência 

de eventos responsáveis pelo surgimento das bolsites. 

 Mesmo sendo escassos os estudos envolvendo a caracterização da flora 

associada à mucosa das bolsas ileais e sua possível correlação com as bolsites, alguns 
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autores já sugeriram a presença  de Bacteroides sp como possível agente etiológico 

em pacientes com RCU.  

 Sessenta a 70% dos pacientes com RCU e 25% dos pacientes com Doença de 

Crohn produzem auto-anticorpos citoplasmáticos específicos a uma proteína dos 

neutrófilos de distribuição perinuclear (pANCA). Duas espécies de proteínas 

inumorreativas a pANCA foram detectadas em bactérias residentes na mucosa 

colônica: uma proteína de 100kDa, encontrada em Bacteroides caccae e a Omp C, 

expressa em E. coli50.  Além disso, já foi observado que a frequência de pANCA em 

pacientes com bolsite crônica foi significativamente maior que nos pacientes com 

colite, com bolsa ileal sem inflamação ou com colite e ileostomia22. 

 Outro fator importante a ser considerado na estruturação de uma possível base 

etiopatogênica das doenças inflamatórias intestinais é a formação de um biofilme 

junto à mucosa colônica e entérica. O biofilme é uma comunidade de células 

bacterianas  organizada dentro de uma matriz polimérica auto-produzida e aderente a 

uma superfície51. Através da técnica FISH (Hibridização por Fluorescência in situ), 

que combina a identificação molecular das bactérias com a visualização direta de sua 

relação com a mucosa, foi observado que Bacteroides sp compõem mais de 60% do 

biofilme dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais e apenas 30% em 

pacientes com colite auto-limitada e menos de 15% em pacientes com Síndrome do 

Intestino Irritável (p<0,001)52. Além disso, o mesmo estudo demonstrou a 

persistência de bactérias em pacientes tratados por 5-ASA ou antibióticos, indicando 

que o biofilme pode sobreviver a substâncias antibacterianas. Este fato corrobora o 

aumento significativo de Bacteroides sp na mucosa de pacientes com bolsites, 
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mesmo sob antibioticoterapia, observado em nosso estudo. Já foi descrita, inclusive, 

uma resistência a antibióticos  relativamente comum por Bacteroides fragilis53.  

A escassez de trabalhos em humanos nos levou à revisão de estudos 

experimentais. Alguns deles já visaram elucidar a associação de Bacteroides sp com 

quadros de retocolite.  Demonstrou-se que a colonização por Bacteroides fragilis 

enterotoxigênico (BFET) em ratos pode desencadear quadro de colite assintomática 

(p<0,05) ou piorar significativamente o quadro clínico iniciado previamente por um 

agonista inflamatório, o DSS (sulfato de sódio dextran), comparativamente ao 

placebo ou à colonização por Bacteroides fragilis não-toxigênico (p<0,05)54. O 

mesmo estudo sugere que o BFET parece iniciar tanto uma resposta inflamatória 

mucosa, através da secreção de toxinas proinflamatórias, como uma resposta 

sistêmica, devido ao achado de esplenomegalia nos ratos com colite. Já foi 

demonstrado que a enterotoxina do Bacteroides fragilis aumenta a permeabilidade 

mucosa e a internalização epitelial de bactérias entéricas55. 

Modelos experimentais de colite ulcerativa em porcos demonstraram que a 

resposta inflamatória pode ser exacerbada por prévia imunização com algumas 

correntes de Bacteroides vulgatus, através da transferência de células esplênicas de 

animais imunizados,  e posterior alimentação com o mesmo microrganismo, 

sugerindo um envolvimento do sistema imune mediado por células neste modelo56. O 

mesmo grupo, posteriormente, isolou antígenos da membrana externa  bacteriana 

responsáveis pelo efeito imunológico observado57. 

A avaliação de amostras teciduais do reto de pacientes com RCU demonstrou 

elevação na contagem de vários gêneros de bactérias, incluindo Bifidobacterium, 

Bacteroides, Eubacterium, Clostridium, etc., comparativamente ao grupo controle 
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(p<0,05). O mesmo estudo investigou respostas imunológicas séricas contra as 

bactérias isoladas da mucosa inflamada e observou altos títulos de aglutinação contra 

Bacteroides vulgatus, Bacteroides fragilis e Clostridium ramosum na maioria dos 

pacientes com RCU. Além disso, através da avaliação por imunoblotting, foi isolada 

uma proteína da membrana externa do Bacteroides vulgatus, de 26-kDa (BV43-26), 

contra a qual a imunorreatividade sérica em pacientes com RCU foi muito maior 

(53,8%) que nos controles (9,1%)58. 

Ainda, foram descritos os toll-like receptors (TLR), que são anticorpos 

policlonais reguladores-chave no reconhecimento de moléculas associadas a 

patógenos antimicrobianos. Dois de seus subtipos, o TLR2 e TLR4, estão 

superexpressos na mucosa de bolsas ileais inflamadas, o que representaria uma 

hiperresposta às bactérias comensais nestes pacientes59. 

Foram também comparados e seguidos por seis meses grupos de ratos 

trangênicos livres de germes com ratos colonizados por bactérias não-patogênicas, 

pertencentes à microflora intestinal, livre de bactérias patogênicas, vírus e parasitas. 

Observou-se que apenas os ratos colonizados por Bacteroides sp desenvolveram 

quadros de colite e gastrite, implicando assim o papel desta flora na patogênese da 

inflamação intestinal crônica. Além disso, o padrão de citocinas e marcadores 

bioquímicos observado neste grupo foi similar ao descrito em humanos com doenças 

inflamatórias intestinais (IL-1α, IL-1β, IL-1RA, TNF-α e IL-6)60. Isto demonstra 

fortemente a implicação da flora intestinal normal no desencadeamento de quadros 

de colite. 

Discute-se, inclusive, o mecanismo através do qual a flora intestinal residente 

deflagaria a resposta inflamatória intestinal. Observou-se que tanto espécies de 
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Bifidobacterium como de Bacteroides estimulam a proliferação de clones de células 

T CD4+TCR+ tanto do sangue periférico, como de amostras teciduais de 

pacientes com doenças inflamatórias intestinais, e que há reação cruzada entre estes 

anaeróbios e enterobactérias. Sugere-se, assim, uma hiperresponsividade imune 

mediada por células T a antígenos da microflora intestinal61. Foi demonstrado, 

inclusive, em bolsas ileais, que a flora de pacientes com bolsites estimularia uma 

intensa proliferação de células mononucleares, tanto no sangue periférico (p=0,012), 

como na lâmina própria (p=0,018), ao contrário da flora de bolsas sem inflamação. 

Este efeito foi ainda mais pronunciado quando do estímulo pelo  Bacteroides 

vulgatus, e foi suprimido após administração de metronidazol62. 

Recente estudo envolvendo 19 pacientes, com bolsites e com bolsas ileais 

saudáveis  (por RCU ou PAF), demonstrou, ao contrário do observado em nossa 

análise, um predomínio de Bacteroides justamente no grupo de bolsas ileais 

saudáveis por PAF comparativamente ao grupo com bolsites, após análise por DNA 

fecal. Ao mesmo tempo, houve predomínio tanto nas fezes como na mucosa de 

Lactobacillus e Streptococcus  no mesmo grupo. Houve, ainda, predomínio de 

Clostridium e Eubacterium na análise fecal dos pacientes com bolsites63.  

Como já observado por alguns autores,  a microflora intestinal pode ser 

também afetada por uma série de fatores externos, independentemente das 

conformações anatômicas dos reservatórios ileais e da estase fecal27. A dieta e a 

ingestão de probióticos, nem sempre valorizados ou considerados como “tratamento” 

pelos pacientes, podem reduzir as bactérias patogênicas independentemente do uso 

de antibióticos, minimizando a agressão inflamatória e os sintomas.  
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O mecanismo exato através do qual os Bacteroides sp e outros anaeróbios 

estritos desencadeiam alterações mucosas ainda não está claro. Diante das 

contradições observadas,  destacamos a importância de novos estudos para 

caracterizar o impacto e o papel destas e outras bactérias na patogênese das bolsites.  

Como já publicado, parece não haver valor preditivo no  isolamento destas bactérias 

previamente ao procedimento operatório para a determinação de prognóstico para o 

desenvolvimento de bolsites40. No entanto, a caracterização destes microrganismos 

associado à determinação de processos fisiopatológicos, bioquímicos, inflamatórios 

e/ou imunológicos que gerem as lesões características das doenças inflamatórias 

intestinais, em especial as bolsites, pode proporcionar perspectivas de tratamento e 

qualidade de vida aos muitos pacientes que sofrem com esta entidade clínica. A  não-

responsividade completa a antibióticos, inclusive, amplia possibilidades a outras 

opções terapêuticas, como a terapia biológica e os probióticos, a partir do momento 

em que tais processos fisiopatológicos estiverem adequadamente elucidados. 
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3.2. Análise histopatológica 

 

Estudos prévios correlacionaram a presença de metaplasia colônica à vigência 

de inflamação da bolsa ileal, sugerindo que a atrofia vilosa e a hiperplasia das criptas 

representem predominantemente uma resposta reparativa à confecção dos 

reservatórios ileais. Além disso, a ausência de metaplasia em bolsas por PAF 

sugeriria que tal transformação da mucosa não seria atribuível  apenas a respostas 

adaptativas à conformação anatômica, mas sim à doença de base64.  

Nosso estudo, no entanto, não confirmou a associação entre a metaplasia 

colônica e a presença de bolsites. Além disso, houve  correlação da atrofia mucosa 

com o tempo de seguimento pós-operatório, independentemente da presença de 

bolsites, ao contrário de estudo Apel et al., que sugeriu  que a atrofia vilosa não 

aumentaria com o tempo de seguimento65. Assim, não só a estase fecal e a 

proliferação bacteriana estariam envolvidas no processo adaptativo da mucosa ileal, 

conforme observações prévias66. 

Estudo de Trovato et al67 avaliou bolsas ileais através de endomicroscopia a 

laser confocal in vivo e por análise histopatológica, e obteve incidências de 

metaplasia colônica de 67,7% e 83,3%, respectivamente, e atrofia vilosa em 83,3% 

nas duas análises.  Em nosso estudo, tanto a metaplasia colônica, como a atrofia 

vilosa foram observadas em 36,6% dos pacientes. Em ambos os estudos, não houve 

detecção de displasias.  

Mesmo que o processo de transformação neoplásica não seja o foco de nosso 

estudo, consideramos relevante a completa caracterização histopatológica das bolsas 

ileais, incluindo  a abordagem de  alterações pré-neoplásicas pois, apesar de raro, o 



D i s c u s s ã o  | 43 
 

 

adenocarcinoma do reservatório ileal já foi descrito e, inclusive, caracterizado como 

conseqüente à bolsite  atrófica crônica. Supõe-se que a inflamação persistente da 

bolsa ileal possa sofrer degeneração maligna similarmente ao que ocorre no cólon 

inflamado. Há relatos de desenvolvimento de adenocarcinomas sobre mucosa ileal 

acometida por intensa inflamação crônica e atrofia unicamente, sem história prévia 

de neoplasias ou outros fatores de risco68-70. 

Não houve detecção de displasias ou neoplasias nas mucosas das bolsas ileais 

de nossos pacientes, assim como observado na maioria dos estudos, onde a presença 

de tais alterações foi rara ou ausente71-75. Kariv et al76 avaliaram  3203 pacientes com 

bolsa ileal e revelaram incidência de 0,72% de displasias e 0,36% de 

adenocarcinomas  e consideraram como fatores de risco apenas os diagnósticos pré-

operatórios de displasias ou adenocarcinomas do cólon ou reto.  

Assim, de modo geral, não se justificaria vigilância endoscópica precoce pós-

operatória. No entanto,  seria interessante que, em bolsas de maior tempo pós-

operatório, fossem realizados exames endoscópicos de rotina visando a uma busca 

ativa de atrofia mucosa, mesmo em pacientes assintomáticos, devido à associação da  

atrofia com a seqüência bolsite atrófica – displasia – adenocarcinoma68,77,78.  
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  CONCLUSÕES 



C o n c l u s õ e s  | 45 
 

 

3.1. Concentrações elevadas de Bacteroides sp na flora associada à mucosa 

parecem aumentar o risco de desenvolvimento de bolsites; 

3.2. O aumento na concentração de anaeróbios na bolsa ileal sugere maior risco 

de bolsites; 

3.3. O grau de atrofia da mucosa, a presença de metaplasia colônica, o grau de 

inflamação aguda ou crônica não parecem constituir fatores de risco para o 

desenvolvimento de bolsites; 

3.4. Quanto maior o tempo de seguimento pós-operatório, maior o grau de atrofia 

da mucosa. 
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APÊNDICES 



Relação de prontuários do Hospital das Clínicas da FMUSP 
utilizados em nosso estudo: 

 

3008743c, 2338581c, 2358270a, 2498916d, 3110908g, 2401385i, 3003269c, 

13627562a, 3332955c, 3277164b, 2845270d, 2989977f, 2598331i, 3262800e, 

2826189c, 2446007e, 2640142j, 3319168f, 3205057c, 3203373j, 3366478i, 2435343g, 

3024267j, 3386144k, 13446721b, 3324011g, 6003785a, 3066602e, 3386976ª, 

2758776h, 13518792c, 2672137b, 2858031b, 3255224j, 13593009f, 2911597j, 

3213247b, 3022243h, 2796514k, 13536084h, 3103476j 

 

  



Terrmo de aaprovaçãão do proojeto de pesquisa pela CCAPPesqq: 

 


	FICHA CATALOGRÁFICA
	NORMATIZAÇÃO
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	RESUMO
	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	OBJETIVO
	PACIENTES E MÉTODOS
	ESTATÍSTICA
	RESULTADOS
	DISCUSSÃO
	CONCLUSÕES
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICES



