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• A partir de um serviço na cidade de Joinville, foram avaliados  40  casos com sinais clínicos de 
SIBO, os sinais variavam de sintomas abdominais inespecíficos (distensão abdominal, dor 
abdominal, flatulência e diarréia) e outros menos frequentes como a má absorção generalizada 
grave e deficiência de nutrientes (podendo causar esteatorréia e perda de peso). 7-8 Os casos de 
SIBO foram comprovados através do teste respiratório de hidrogênio usando como substrato a 
lactulose.   

• O teste realizado é não-invasivo, mais barato e rápido do que os aspirados duodenais que utilizam 
cultura. 1 

•  Os testes respiratórios de hidrogênio levam em conta que a única produção de H2 no corpo 
ocorre pelas bactérias anaeróbias do colón através da fermentação de carboidratos. Em casos de 
má absorção onde açúcar ingerido não é totalmente absorvido pelo intestino, chegando ao 
cólon, e produzindo excesso de hidrogênio. Na SIBO o intestino delgado está colonizado por 
bactérias fermentadoras e que produzem hidrogênio, e quando essas bactérias do intestino 
delgado são expostas a hidratos de carbono (por exemplo, lactulose) elas produzem rapidamente 
grandes quantidades de hidrogênio, o qual passa para a corrente circulatória e é eliminados pelos 
pulmões. 1 Nos pacientes com SIBO o teste expiratório da lactulose apresenta dois 
picos distintos de excreção de hidrogênio: o primeiro pico (chamado de precoce, que 
ocorre em até 60 minutos após a administração da lactulose) 8 devido à atividade 
das bactérias presentes no intestino delgado, e o segundo pico (chamado de final) 
que ocorre devido ao metabolismo bacteriano do cólon. 7 

• O teste pode apresentar resultados falso negativos em pacientes que fizeram uso 
recente de antibióticos ou que possuem uma flora bacteriana intestinal que produz 
mais metano do que hidrogênio (flora metanogênica). 
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• A partir dos resultados obtidos, observa-se a importância dos sintomas (dor 
abdominal, flatulência, desconforto abdominal e diarréia) em pacientes com 
suspeita de SIBO. Foi observada uma prevalência maior no sexo feminino podendo 
estar associado a uma associação com Síndrome do Intestino Irritável. 

• O teste pode apresentar resultados falso negativos em pacientes que fizeram uso 
recente de antibióticos ou que possuem uma flora bacteriana intestinal que produz 
mais metano do que hidrogênio (flora metanogênica). O teste com o uso de lactulose 
é mais específico do que com glicose, e apresenta sensibilidade de 52,4 % e 
especificidade de 85,7 % para o diagnóstico de SIBO. Valor Preditivo positivo de  
61,5%  e Valor Preditivo Negativo  de 53,6%. 7 
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• Em uma casuística de 40 pacientes que realizaram o teste respiratório por algum dos 
seguintes sintomas (dor abdominal, flatulência, distensão abdominal, diarreia), 24 
destes tiveram teste positivo para SIBO. Um paciente teve um pico precoce de H2 
expirado, porém isso pode ser explicado por um trânsito orofecal rápido (podendo 
indicar um falso positivo) 7, este mesmo paciente teve ausência de sintomas durante 
o exame sendo a sua sintomatologia referenciada por outra patologia a ser 
investigada.  

• Quando o teste foi positivo o tratamento instituído foi metronidazol e/ou 
ciprofloxacina.  Dos 40 pacientes com indicação para o teste expiratório, 24 (60%) 
tiveram um resultado positivo para o mesmo. Destes 24, sete são do sexo masculino 
(29,2 %) e dezessete são do sexo feminino (70,8 %).  

• Em relação aos sintomas foi observado que os quatro sintomas mais prevalentes na 
literatura também foram os sintomas mais referenciados pelos pacientes com o teste 
positivo  (tabela 1): 

• A SIBO pode ser caracterizada como um aumento quantitativo do número de 
bactérias no intestino delgado, a partir de espécies que não são normalmente 
encontradas  na flora normal deste local. 1 

• As barreiras protetoras para impedir o crescimento bacteriano são o ácido gástrico, a 
motilidade do intestino delgado, a integridade da mucosa intestinal, a ação 
enzimática das secreções pancreáticas e biliares. Quaisquer fatores que alterem 
essas barreiras protetoras podem estar associados à SIBO. 1 

• Condições que leve a dismotilidade do intestino delgado como a pancreatite crônica 
(diminuição da motilidade do intestino delgado a partir do processo inflamatório 
causado pela condição), neuropatia autonômica diabética, esclerodermia e 
hipotireoidismo podem predispor o crescimento bacteriano. Outros fatores que 
podem estar associados à SIBO são Doença de Crohn, cirurgias reconstrutivas 
intestinais (provavelmente pela estagnação ou recirculação do conteúdo intestinal). 1  
Outra associação ocorre com a doença celíaca, nestes casos a SIBO pode ser 
potencialmente considerada uma complicação da doença celíaca, demonstrando em 
alguns casos a não responsividade à retirada do glúten da dieta pelo fato de alguns 
sintomas persistirem em decorrência da SIBO. 1 

• Em pacientes cirróticos com hipertensão portal a prevalência de SIBO é maior do 
que aqueles pacientes com cirrose, mas que não apresentam hipertensão portal. 5 

• A literatura mostra uma incidência elevada de SIBO em pacientes com síndrome do 
intestino irritável (SII). 2  Com o tratamento da SIBO há uma melhora dos sintomas 
associados à síndrome do intestino irritável. 6  

• Através dos mecanismos fisiopatológicos podemos dividir a SIBO em dois tipos 
diferentes. Um causado pelo aumento do número de bactérias Gram-positivas 
(provenientes do trato respiratório superior) no intestino delgado, e ocorre 
geralmente por uma deficiência na barreira de ácido gástrico. O outro mecanismo é 
o aumento do número de bactérias do cólon no intestino delgado, e geralmente 
ocorre em pacientes com uma depuração intestinal alterada (motilidade diminuída) 
ou por uma comunicação anormal entre o intestino grosso e o intestino delgado. 7 

• O tratamento tem três componentes principais: 

1- Tratamento da doença subjacente (por exemplo: o tratamento de miopatias viscerais, 
divertículos jejunais múltiplos, a troca ou eliminação do uso de medicamentos que 
inibem a motilidade intestinal ou aqueles que inibem a secreção ácida gástrica).  
2- Erradicação do supercrescimento bacteriano adjacente com antibióticos.   
3-  Abordagem das deficiências nutricionais associadas a má-absorção causada pela 
SIBO.1  
• O objetivo da terapia antibiótica não é erradicar a flora bacteriana, mas sim 

modificá-la resultando em melhoria dos sintomas.  Geralmente um único e curto (7 
a 10 dias) tratamento com antibióticos pode melhorar os sintomas por até vários 
meses (46% - 90% dos pacientes) e tornar testes respiratórios negativos em 20% -
75% dos pacientes com SIBO. 9 


