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Editorial

Porque ser sócio da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da
Sociedade de Gastroenterologia do Rio de Janeiro

A Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e sua federada de nosso estado, a
Sociedade de Gastroenterologia do Rio de Janeiro (SGRJ), constituem entidades sem fins lucrativos
com objetivo primordial de transmissão e atualização do conhecimento científico em nossa
especialidade. Ambas são representantes oficiais da Gastroenterologia junto à Associação Médica
Brasileira (AMB), única entidade com poder de emitir o título de especialista em nosso país.
Logo, a primeira grande vantagem é que, para ser considerado gastroenterologista, o médico
terá que estar filiado à SGRJ e, por conseguinte, à FBG.

A primeira promove anualmente um Congresso de alto nível científico, com três dias de
duração, denominado "GASTREN-RIO" e voltado à gastroenterologia clínica, com inúmeros
convidados nacionais e internacionais. Somam-se a estes mais de três a quatro Simpósios de
Atualização ao longo do ano, sendo o associado isento de pagamento em ambas atividades.

A segunda realiza Congressos a cada dois anos, em âmbito nacional, onde a inscrição
aos membros do corpo associado é significativamente mais em conta quando comparada aos
não sócios.

A Sociedade de Gastroenterologia do Rio de Janeiro publica a revista JBG – Jornal
Brasileiro de Gastroenterologia, voltada a "Temas de Atualização" de nossa especialidade, com
periodicidade trimestral, e a FBG oferece a GED (Gastroendoscopia) e Arquivos de Gastro-
enterologia, este último com artigos originais e indexados. Estes periódicos são oferecidos
gratuitamente aos membros quites com nossas Sociedades. Inúmeras outras regalias podem
ser verificadas no site da FBG (www.fbg.org.br).

Enfim, quer seja para se credenciar como especialista, quer seja para manter-se
atualizado, a Federação Brasileira de Gastroenterologia é "link" obrigatório em nossa
especialidade. Logo, ser sócio da FBG e da SGRJ é um sinal de qualidade e identidade na
Gastroenterologia Nacional.

José Galvão-Alves
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Acute bacterial infections in cirrhosis. Relationship with
hepatorenal syndrome (HRS) and variceal bleeding

INTRODUCTION

Acute bacterial infections are frequent complications in
decompensated cirrhosis. The reported incidence of
bacterial infections in hospitalizad cirrhotic patients
diagnosed at the time of admission or during hospitalization
is of approximately 35%. Two factors play an important
role in the development of bacterial infections: the severity
of liver disease and the admission for gastrointestinal
hemorrhage. Patients with decompensated cirrhosis develop
bacterial infections significantly more frequently than patients
with compensated cirrhosis. On the other hand, the
incidence of bacterial infections in patients with
gastrointestinal hemorrhage is of approximately 45%, with
lower incidence in patients with preserved liver function
than in cChild C cirrhotic patients. Mortality associated with
bacterial infections in cirrhosis is relatively high. In some
cases the cause of death may be directly related to the
infection (i.e. septic shock). However, in most cases the
mechanism of death is due to a gastrointestinal hemorrhage
or a rapid deterioration of hepatic and renal function (type-
1 HRS) which are known to be related to the infection.

The current study review spontaneous bacterial
peritonitis, the most characteristic infection in cirrhosis,
and the mechanisms by which bacterial infections in
cirrhosis precipitate the development of gastrointestinal
hemorrhage and acute on chronic liver failure.

SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS

Etiology
Spontaneous bacterial peritonitis (SBP) consists in the

spontaneous infection of the ascitic fluid in the absence of
any intrabadominal cause of infection. It is usually a
monobacterial infection. Escherichia Coli, Klepsiella species,
Streptococcus and Staphylococcus are the most frequently
isolated organisms in the ascitic fluid culture. The
concentration of bacteria is low and the ascitic fluid culture
is negative in approximately 50% of cases. Gram stain is

positive in less than10%. Diagnosis of SBP, therefore, does
not relay on these techniques. The inflammatory response
in the peritoneum, however, is important. The
concentration of polymorphonuclears in ascitic fluid is
always over 250 cells per cubic millimeter and often greter
than 2000. The concentration of cytokines (tumor necrosis
factor α and interleukin 6) is also very high.

Clinical picture
The clinical picture of SBP depends on the time of

diagnosis. Early in the course of the infection patients may
present only fever. In more advanced phases they may
present a peritonitic picture with abdominal pain and
rebound tenderness. Very often there is a rapid deterioration
of liver and renal function with hepatic encephalopathy
and type-1 HRS. A significant number of patients with
variceal bleeding present SBP or other bacterial infections.
There is closed interrelation between infections and
bleeding. Bacterial infections may precipitate the rupture
of the varices. On the other hand, bacterial infections may
induce bacterial translocation and the development of
sepsis and SBP.  Finally, patients may develop septic shock.

Pathogenesis
The pathogenesis of SBP is multifactorial. The initial

event is a translocation of bacteria from the intestinal lumen
to the intestinal lymphatics and the systemic circulation.
Intestinal bacterial overgrowth related to the sympathetic
overactivity present in patients with decompensated
cirrhosis, which causes intestinal hypomotility, and an
increase in intestinal permeability due to structural
abnormalities in the intestinal wall associated to portal
hypertension are the most important mechanisms of
bacterial translocation. A second important factor in the
pathogenesis of SBP is an impaired Kupffer cell function,
the most important cellular component of the reticulo-
endothelial system. In addition to a decrease in the number
and functionality of these cells, a lack of contact of blood
with Kupffer cells due to intrahepatic shunting (blood that

Vicente Arroyo
MD, Liver Unit, Institut of Digestive and Metabolic Diseases, Hospital Clinic, University of Barcelona, Barcelona and Ciberehd,Spain
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circulates through the liver but not in contact with the
hepatic cells due to interstitial fibrosis) and extrahepatic
shunting (blood that bypass the liver through the collateral
circulation) is an important mechanism. The impairment
in the phagocitic activity associated to this decrease in
Kupffer cell function predisposes to the development of
persistent bacteremia after bacterial tranlocation. Finally
the third important factor is the concentration of proteins
in the ascitic fluid, which decreases with the progression
of portal hypertension. When the ascitic fluid protein
concentration is below 10-15 g/l, the antibacterial activity
of the ascitic fluid, which is related to proteins with
opsonising capacity (fibronectin, complement), is low and
this favours the colonization of the ascitic fluid by the
circulating bacteria.

Diagnosis
Diagnosis of SBP is based in the measurement of the

concentration of polymorphonuclear leukocytes in the
ascitic fluid and the empiric treatment consists in the
intravenous administration of third generation
cephalosporins. In cases not responding to this treatment,
antibiotics should changed according to the results of the
cultures or empirically. Resolution of the infection is
obtained in almost 90% of cases in 3 to 5 days. Despite
this rapid response, approximately 30% of patients dye
during hospitalization, mainly as a consequence of an acute
deterioration of circulatory, renal and hepatic function.

Prophylaxis and treatment
Patients who recovered from an episode of SBP have

a 60% probability of developing SBP recurrence within
one year after the resolution of the infection. A similar
probability has been reported in patients without previous
episodes of SBP having low protein ascites and advanced
liver insufficiency (serum bilirubin greater than 3-4 mg/
dl). Patients with ascites and gastrointestinal hemorrhage
are also predisposed to develop SBP (27%) within the
first two weeks after the bleeding episode. Long-term
selective intestinal decontamination with oral norfoxacin
is highly effective in the primary prophylaxis of SBP in
patients with low protein ascites and advanced liver failure
and in the secondary prophylasis of SBP in patients
recovering from an episode of this infection. It is also
effective in preventing SBP in patients with gastrointestinal
hemorrhage, although a recent trial indicates that i.v.
ceftriaxone is more effective than oral norfloxacin in
bleeding cirrhotic patients with severe liver liver failure.
Since patients with severe circulatory dysfunction, as
indicated by abnormal serum creatinine (> 1.2 mg/dl) and
or dilutional hyponatremia are predisposed to develop type-
1 HRS after SBP, these patients should also be considered
as potential candidates fro primary prophylaxis.

A recent prospective study suggests that the traditional
concept on the effect of B-lactamic antibiotics on SBP
should be changed (Acevedo J, unpublished observations).
A total of 224 patients with 500 infections during 393
hospital admissions were studied. SBP (n=126), urinary
tract infections (n=96) and cellulitis (n=66) were the most
frequent infections. One third (175) were nosocomial
infections. Multiresistant bacteria were isolated in 87 cases
(BLEAs in 42, pseudomona auruginosa in 17, Staphylo-
coccus aureus MR in 14 and Enterococcus faecium in 14).
These multiresistant bacterial were mainly isolated in
nosocomial infections: SBP (28% vs 3%), urinary tract
infections (63% vs 22%), cellulitis (36% vs 6%) and
pneumonia (29% vs 11%). Resolution of the infections
with the traditional empiric treatment (third generation
cephalosporins or amoxicillin-clavulanic acid) was more
frequent in community acquired infections: SBP (83% vs.
44%), urinary tract infections (78% vs, 24%) cellulitis (87%
vs 36%) and pneumonia (53% vs 17%). This study,
therefore, indicates that multiresistan bacteria are common
causes of nosocomial infections in cirrhosis and that these
patients should not receive the traditional antibiotic regime.
The association of a carbapenem and a glicopeptide should
be more adequate.

OTHER BACTERIAL INFECTIONS

Urinary tract infection is very common in cirrhosis.
Several predisposing factor have been recognized
including the frequent use of catheters in patients admitted
in intensive care units and ascites. In most cases is oligo
or asymptomatic and bacteriuria alone can be presented
in 40% of cases. The most frequent micoorganisms are
gram-negative bacilli and enteroccoci in case of urinary
manipulation. The empirical treatment should include third
ge neration thephalosporins or amoxicillin-clavulanic acid.
In case of treatment failure ampicillin should be added
and ultrasonography should be performed to rule out a
urological problem.

The causative orgnisms in cases with community
acquired pneumonia are the same as in the general
population: Streptococcus pneumoniae, Haemofilus
influence, Mycoplasma pneumonias or Legionella spp and,
in addition gram negative bacilli, particularly Klebsiella
pneumoniae, and anaerobic bacterial.  The empiric use of
third generation cephalosporins or amoxixillin-clavulanic
plus a macrolide (clarithromicin or azitromycin) or of
levofloxacin is recommended. In case of treatment failure
the possibility of a infection by Staphylococcus aureus or
Pseudomonas spp should be considered. Predisposing
factors for nosocomial pneumonia are tracheal intubation,
hepatic encephalopathy and esophageal tamponade.
Gram-negative bacilli, Staphylococcus spp and Psedomonas
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spp are the bacteria most frequently isolated. Empirical
treatment should include antipseudomonic antibiotics
(ceftacidime or cefepine plas ciprofloxacin) plus
vancomycin in case of tracheal intubation. In patients
without predisposing factors for Psudomonas spp or
Staphylococcus spp, third generation cefalosporins are very
effective and do not present significant adverse effects.

The mechanism of spontaneous bacteremia and of the
sponneous infection of a hepatic hydrothorax is similar to
that of SBP. Empiric treatment of these infections is,
therefore, the same of SBP. In contrast the etiology of
secondary bacteremia is different. Catheter sepsis is caused
by Staphylococcus aureus or Staphylococcus epidermidis.
Anaerobic facultative streptococci are usually involved in
infectious complications after tanscatheter embilization.
Ifections after TIPS insertion or revision are usually caused
by gram-possitive cocci or enterobacteria. Finally gram-
possitive cocci and gram negative bacilli can cause
infections after variceal schlerotherapy. The recommended
empiric treatment for catheter sepsis is vancomycin and
to remove the catheter. Fever after transcatheter arterial
embolization is frequent and does not necessarily represent
an infection. In case of bacteremia amoxicillin-clavulanic
acid is indicated. Finally, bacteremia after TIPS insertion
or revision should be treated with third generation
cephalosporins plus vancomycin.

Endocarditis is rare in cirrhosis in the absence of
predisposing factors (prosthesic valves and invasive
procedures). The most frequent organisms in this infection
are Staphylococcus aureus, Staphyloccocus epidermidis,
and streptococci. Vancomycin plus gentamycin are the
treatment of choice in patients with  prosthesis valves.

Skin injuries in patients with edema and deficient
hygienic standards are the reason of the high incidence of
cellulitis and lymphangitis in decompensated cirrhosis. The
empiric treatment should cover gram-possitive cocci
(Staphyloccocus aureus and streptococci) and entero-
bacteria. Amoxicillin-clavulanic acid, third generation
cephalosporins plus cloxacillin or ofloxacin are good options
for empiric treatment.

RELATIONSHIP BETWEEN BACTERIAL INFECTIONS
AND GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE

Patients with cirrhosis and gastrointestinal hemorrhage
are predisposed to develop acute bacterial infections. For
example, the incidence of SBP (27%) within the first two
weeks after the bleeding in patients with ascites in different
series range between 25% to 30%. These patients also
develop frequently espontaenous of secondary bacteremia,
pneumonia and urinary tract infection. The mechanism
related to this feature is multifactorial including increased
intestinal permeability to bacteria, impaired reticulo-

endothelial cell function, encephalopathy, catheters and
endoscopic treatment. Selective intestinal decontamination
with oral norfoxacin is highly effective in the primary
prophylaxis of bacterial infections in patients with
gastrointestinal hemorrhage, although a recent trial
indicates that i.v. ceftriaxone is more effective than oral
norfloxacin in bleeding cirrhotic patients with severe liver
liver failure.

Current evidence also suggests that infections
predispose to recurrent variceal bleeding in cirrhosis. The
initial study suggesting this association included 64
pacientes with gastrointestinal hemorrhage, 23 with
bacterial infections. Compared with patients without
bacterial infections those infected received a significantly
larger number of blood units transfused, a larger
perventage develop recurrent variceal bleeding and a
larger percentage died within four weeks. A multivariate
analysis showed infections as the only independent
predictor factor of rebleeding. A second study confirmed
these findings. Of 163 patients with gastrointestinal
hemorrhage 76 of whom develop failure to control the
bleeding, the incidence of bacterial infectieeding was
significantly higher in patients with failure to control the
bleeding. On multivariate analysis, infections and the
degree of liver insufficiency were independent predictors
of failure control the bleeding. The influence of bacterial
infections on failure con control variceal bleeding has been
since confirmed in other investigations.

Several mechanisms have been proposed to explain
this feature. Endotoxin released during may releases
endothelin contraction of intrahepatic miofibroblast,that
causes activation  infection and thereby increasing
intrahepatic vascular resistance and portal pressure.
Cirrhotic patients with bacterial infections also induce
deterioration of circulatory function and activation of the
rennin-angiotensin system, sympathetic nervous systems
and antidiuretic hormone, which are also powerful
vasoconstrictors of the intrahepatic circulation. Finally
bacterial infections have been shown to impair coagulation
in cirrhotic patients.

TYPE-1 HRS. A SPECIAL FORM OF MULTIORGAN
FAILURE FREQUENTLY ASSOCIATED TO SBP

Clinical  types of HRS
HRS is a functional renal failure due to low renal

perfusion. The traditional concept is that HRS is due to
deterioration in circulatory function secondary to intense
vasodilation in the splanchnic circulation (peripheral arterial
vasodilation hypothesis). During the last decade, however,
several features suggest a much more complex
pathogenesis. In fact, two types of HRS (type-1 HRS, and
type-2 HRS) with different clinical course and prognostic
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implications have been identified. Moreover, effective
therapies of HRS have recently been developed, and
differences also exist in treatment response between type-
1 and type-2 HRS. Type-1 and type-2 HRS are, therefore,
not different expressions of a common disorder but
probably two syndromes with distinct pathogenesis.

Type-1 HRS is characterized by a severe and rapidly
progressive renal failure, which has been defined as
doubling of serum creatinine reaching a level greater than
2.5 mg/dl in less than two weeks. Although type-1 HRS
may arise spontaneously it frequently occurs in closed
relationship with a precipitating factor, such as severe
bacterial infection, mainly spontaneous bacterial peritonitis,
gastrointestinal hemorrhage, major surgical procedure or
acute hepatitis superimposed to cirrhosis. The association
of HRS and spontaneous bacterial peritonitis (SBP) has
been carefully investigated. Type-1 HRS develops in
approximately 25% of patients with SBP despite a rapid
resolution of the infection with non-nephrotoxic antibiotics.
Patients with severe circulatory dysfunction (moderate
increase in serum creatinine and high levels of plasma
renin activity and norepinephrine concentration) prior to
infection or intense inflammatory response (high
concentration of polimorphonuclear leukocytes in ascitic
fluid and high cytokine levels in plasma and ascitic fluid)
are prone to develop type-1 HRS after the infection.
Besides renal failure, patients with type-1 HRS associated
to SBP show signs and symptoms of rapid and severe
deterioration of liver function (jaundice, coagulopathy and
hepatic encephalopathy) and circulatory function (arterial
hypotension, very high plasma levels of renin and
norepinephrine). It is interesting to note that sepsis related
with other types of infection in patients with cirrhosis
induces type-1 HRS less frequently than SBP. Without
treatment, type-1 HRS is the complication of cirrhosis with
the poorest prognosis with a median survival time after
the onset of renal failure of only two weeks.

Type-2 HRS is characterized by a moderate (serum
creatinine lower than 2.5 mg/dl) and slowly progressive
renal failure. Patients with type-2 HRS show signs of liver
failure and arterial hypotension but to a lesser degree
than patients with type-1 HRS. The dominant clinical feature
is severe ascites with poor o no response to diuretics (a
condition known as refractory ascites). Patients with type-
2 HRS are predisposed to develop type-1 HRS following
SBP or other precipitating events. Median survival of
patients with type-2 HRS (6 months) is worse than that of
patients with non-azotemic cirrhosis with ascites.

Pathogenesis of type-2 HRS
Arterial vasodilation in the splanchnic circulation due

to the local release of nitric oxide and other vasodilatory
substances is an important mechanism of renal dysfunction

and type-2 HRS. Early in the course of the disease, when
splanchnic arterial vasodilation is moderate, the decrease
in systemic vascular resistance is compensated by the
development of a hyperdynamic circulation (increased heart
rate and cardiac output). However, as the disease progresses
and arterial vasodilation increases, the hyperdynamic
circulation is insufficient to correct the changes in circulatory
function. Effective arterial hypovolemia develops, leading
to activation of the renin-angiotensin and sympathetic
nervous systems and antidiuretic hormone to maintain
arterial pressure. Since the splanchnic circulation is resistant
to the effect of angiotensin-II, noradrenaline and vasopressin
due to the local release of nitric oxide and other vasodilators,
the maintenance of arterial pressure is due to
vasoconstriction in extra-splanchnic vascular territories such
as the kidneys, muscle and skin and brain. Type-2 HRS
represents the extreme expression in the progression of
splanchnic arterial vasodilation. The homeostatic stimulation
of the renin-angiotensin system, the sympathetic nervous
system and antidiuretic hormone is very intense leading to
intense renal vasoconstriction and marked decrease in renal
perfusion and GFR.

For many years it has been assumed that type-2 HRS
develops in the setting of a hyperdynamic circulation and
increased cardiac output, despite that two pioneer studies
assessing cardiovascular function in patients with HRS or
refractory ascites (most of them with type-2 HRS) showed
data indicating that cardiac output was significantly reduced
comparing to patients without HRS. In some cases cardiac
output was even lower than in normal subjects, suggesting
that circulatory dysfunction associated with HRS is due
not only to arterial vasodilation but also to a decrease in
cardiac function. A recent study supports this feature. It
consisted in a longitudinal investigation in 62 non-azotemic
cirrhotic patients with ascites. Forty percent developed
HRS. These patients were studied at inclussion and
following the development of HRS. In the initial study, those
patients who went on to develop HRS had significantly
lower mean arterial pressure and cardiac output, and
significantly higher plasma renin activity and
norepinephrine concentration compared with those who
did not developed HRS. Moreover, those who developed
type-2 HRS had a further decrease in arterial pressure
and cardiac output and increase in renin and nor-
epinephrine without changes in peripheral vascular
resistance. These findings, therefore, supports that
progression of circulatory dysfunction in cirrhosis is due
to both an increase in arterial vasodilation and a decrease
in cardiac function and that type-2 HRS occurs when these
abnormalities are extreme.

Type-1 HRS. A special form of multiorgan failure
Type-1 and type-II HRS have two features in common.
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They occur in patients with cirrhosis and ascites and renal
failure is an important component of both syndromes.
However, they show important differences. Type-2 HRS
develops imperceptibly in patients with cirrhosis and ascites
who are otherwise in stable clinical condition. These patients
do not differ clinically from patients with cirrhosis and ascites
without renal failure. They repond poorly to diuretics but
this also occurs in a significant number of patients with
normal serum creatinine concentration. Circulatory function,
although severily deteriorated, remains steady or progress
slowly during months as it occurs with the renal function.
Patients have advanced cirrhosis but the degree of liver
failure is also stable. Hepatic encephalopathy is unfrequent.
The main clinical problem of patients with type-2 HRS is
refractory ascites. In contrast, type-1 HRS is an extremely
unstable condition. It frequently develops in the setting of
an important clinical event that acts as a precititating factor.
On the other hand, there is a rapid deterioration of
circulatory and renal function within days after the onset of
the syndrome leading to severe arterial hypotension and
acute renal failure with intense oliguria. Finally, there is
also a rapid deterioration of hepatic function, with increase
in jaundice and encephalopathy.

Recent studies in patients with SBP have presented data
indicating that type-1 HRS represents a special form of acute
multiorgan failure related to the rapid deterioration in
circulatory function. The syndrome develops in the setting
of a significant decrease in arterial pressure and a marked
stimulation of the renin-angiotensin and sympathetic nervous
systems in the absence of changes in systemic vascular
resistance, which is consistent with an increase in the arterial
vasodilation obscured by the vascular effect of these
vasoconstrictor systems. There is also an acute decrease
in the cardiac output which contributes to the effective
arterial hypovolemia. The mechanism of this impairment
in cardiac function is complex. There is a cirrhotic
cardiomiopathy that decreases the cardiac response to
stress conditions. On the other hand, in patients developing
type-1 HRS associated to SBP there is a decrease in
cardiopulmonary pressures suggesting a decrease in
cardiac preload. Finally, depite the stimulation of the
sympathetic nervous system there is no increase in heart
rate indicating an impaired cardiac chronotropic function.

In addition to renal vasoconstriction, patients with type-
1 HRS associated with SBP develop vasoconstriction in
the intrahepatic circulation, with a marked reduction in
hepatic blood flow and an increase in portal pressure.
The acute deterioration of hepatic function and the
increased incidence of variceal bleeding associated to type-
1 HRS may be related to this feature. Cerebral vascular
resistance is also increased in patients with decompensated
cirrhosis and correlates directly with the activity of the
renin-angiotensin and sympathetic nervous system and

renal vasoconstriction. Reduction in cerebral blood flow
could play a contributory role to hepatic encephalopathy
in these patients.

Two recent studies in patients with cirrhosis and sepsis
have shown a surprisingly high incidence of relative adrenal
insufficiency in patients with hemodynamic unstability and
renal failure. Vasoconstriction of the suprarenal arteries
is an attractive mechanism for the featrure. Since cortisol
is essential for the vascular effect of angiotensin-II and
noradrenaline, adrenal insufficiency may contributes to the
deterioration of circulatory function in patients with SBP.
In fact, treatment with stress doses of hydrocortisone in
cirrhotic patients with sepsis and circulatory instability
improves circulatory function and reduces mortality.

Patients with SBP, therefore frequently develop an acute
deterioration of liver and renal function, cardiovascular
hemodynamics, encephalopathy and adrenal function. This
form of multiorgan failure should be kept in maind when
assessing a patient with rapidly progressive renal function
(type-1 HRS).

Prevention of type-1 HRS associated to SBP
Two randomized controlled studies in large series of

patients have shown that type-1 HRS can be prevented
either by selective intestinal decontamination in patients
at risk of developing SBP and HRS or by circulatory support
with intravenous albumin at SBP diagnosis.

The first study was performed in cirrhotic patients with
high risk of developing SBP and type-1 HRS. Primary
prophylaxis of SBP using long-term oral norfloxacin were
given to 35 patients with low protein ascites (<1.5 mg/dl)
and serum bilirubin > 4 mg/dl or serum creatinine >
1.2 mg/dl; 33 patients received placebo. Norfloxacin
administration was associated to a significant decrease in
one-year probability of development of SBP (7% vs 61%)
and type-1 HRS (28% versus 41%) and a significant increase
in the three-month and one-year probability of survival (94%
versus 62%  and 60% versus 48%, respectively).

In the second study, the administration of albumin (1.5
g/kg IV at infection diagnosis and 1 g/kg IV 48 hours later)
to patients with cirrhosis and spontaneous bacterial
peritonitis markedly reduced the incidence circulatory
dysfunction and type-1 HRS (10% incidence of type-1 HRS
in patients receiving albumin vs. 33% in the control group).
Hospital mortality rate (10% vs. 29%) and the 3.month
mortality rate (22% vs. 41%) were lower in patients
receiving albumin. Albumin administration to cirrhotic
patients with SBP induces not only an expansion of the
plasma volume but also an increase in systemic vascular
resistance. The efficacy of albumin in the prevention of
type-1 HRS could, therefore, be related to both an increase
in cardiac preload and cardiac output and a vasoconstrictor
effect of albumin in the arterial circulation.

VICENTE ARROYO
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Esofagite medicamentosa

INTRODUÇÃO

A esofagite medicamentosa é uma condição clínica
comum causada pela impactação de cápsulas ou
comprimidos no interior do esôfago, levando à sua
dissolução e à liberação do medicamento não diluído, que
entrará diretamente em contato com a mucosa esofágica,
causando graus variados de esofagite.

Desde sua descrição inicial na década de 19701 com
comprimidos de cloreto de potássio, pouco mais de 1000
casos de esofagite medicamentosa causada por mais de
70 medicamentos foram descritos (Tabela 1).

Epidemiologia e Patogênese
A real incidência da esofagite medicamentosa parece

subestimada, uma vez que apenas casos incomuns, por
novos medicamentos ou que evoluem para complicações,
são relatados. Um estudo sueco da década de 1970 relatou
incidência de 4 /100.000 casos por ano.2 Considerando o
aumento do consumo de medicamentos ocorrido a partir
da década de 1970, um estudo norte-americano estimou
que cerca de 10.000 novos casos por ano ocorram naquele
país.3

A esofagite medicamentosa pode ocorrer em todas as
idades (de 3 a 98 anos), com nítida prevalência no sexo
feminino (71%), principalmente quando relacionada com
o uso de anti-inflamatórios nãoesteroides, alendronato,
antibióticos e brometo de emeprônio.4

Na maioria dos casos, não se identificam fatores de
risco que predisponham à impactação do comprimido
no esôfago, restando apenas a má administração do
medicamento (Tabela 2). Mesmo em indivíduos com
motilidade esofágica normal pode ocorrer moderada
lentificação do trânsito esofágico, principalmente quando

ocorre a ingestão com pouca água e/ou em posição
supina, aumentando o tempo de contato da substância
com a mucosa esofágica.5,6

São fatores predisponentes importantes para o
desenvolvimento de esofagite medicamentosa: idade
avançada (maior consumo de medicamentos, maior tempo
na posição deitada, redução da produção de saliva,
alterações de motilidade esofágica e desatenção às
orientações para administração de medicamentos),
presença de distúrbios motores esofágicos (esofagopatia
esclerodérmica, acalasia, hipomotilidade relacionada com
a doença do refluxo gastroesofágico, estenose de esôfago
dentre outros) e de compressões extrínsecas do esôfago
(aneurisma de aorta [Figura 1], aumento do átrio esquerdo
[Tabela 2]).

Embora a lentificação/impactação da pílula no interior
do esôfago constitua fator necessário para a produção
da esofagite medicamentosa, isoladamente não é
suficiente. Sua composição também é importante fator
na produção da lesão de mucosa, havendo vários
mecanismos envolvidos. Medicamentos como tetra-
ciclinas, ácido ascórbico, sulfato ferroso e brometo de
emeprônio produzem pH ácido (em torno de 3) quando
dissolvidos em 10mL de água ou em saliva5 ao passo
que 100 mg de  fenitoína dissolvidos em 10mL de água
produzem pH de 10,4 acarretando lesão alcalina;7 drogas
como cloreto de potássio exercem seu efeito pelo
aumento local da osmolaridade sem alterar o pH; agentes
anticolinérgicos ou teofilina, pela indução de refluxo
gastroesofágico e redução da produção de saliva;8

doxiciclina, anti-inflamatórios não-esteroidais (AINE) e
alprenolol são absorvidos pela mucosa acarretando
acúmulo celular em concentrações tóxicas ("envene-
namento celular").9,10,11,12



66                                                                                                JBG, J. bras. gastroenterol., Rio de Janeiro, v.9, n.2, p.65-70, abr./jun. 2009

LUIZ JOÃO ABRAHÃO JUNIOR E COLABORADORES

DIAGNÓSTICO

Clinicamente, a esofagite por pílula se caracteriza pelo
início súbito de odinofagia e dor torácica em pacientes
previamente assintomáticos.  Às vezes a dor torácica pode
ser o sintoma predominante, simulando dor de origem
cardíaca e levando o paciente a procurar atendimento pela
suspeita de infarto agudo do miocárdio. A relação da dor
com deglutição torna este último diagnóstico improvável.

O histórico de uso de medicamentos é fundamental
para o diagnóstico de esofagite medicamentosa, devendo-
se ter atenção aos hábitos de administração como, por
exemplo, a ingestão de medicamentos com pouca água e
na posição deitada. Mesmo que não haja história
epidemiológica compatível, o diagnóstico de esofagite
medicamentosa deve ser sempre suspeitado em pacientes
previamente assintomáticos que apresentam odinofagia
de início súbito.

Hemorragia digestiva pode ocorrer, principalmente
quando relacionada com o uso de AINE, podendo ser
maciça por perfuração para o átrio esquerdo e para
grandes vasos.13-16 Casos raros de perfuração esofágica e
mediastinite foram descritos com o uso de sulfato ferroso
de liberação prolongada,17 valproato de sódio de liberação
prolongada18 e compostos de cafeína-aspirina.19

Perda de peso e disfagia também podem ocorrer,
sendo a disfagia indolor um fenômeno raro.5 Disfagia
lentamente progressiva secundária à estenose está mais
frequentemente relacionada com o de quinidina, cloreto
de potássio de liberação lenta, sulfato ferroso e alpre-
nolol.4

Figura 1. Aspectos radiológicos na esofagite medicamentosa:
A - Compressão extrínseca do esôfago por aneurisma de aorta;
B - Pequenas ulcerações com leve estenose em esôfago médio
causadas por impactação de doxiciclina
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A endoscopia digestiva alta é o procedimento de
escolha na suspeita de esofagite medicamentosa. Nos
casos típicos não complicados em que a relação entre o
início dos sintomas e o uso de medicamentos é clara, a
investigação complementar pode ser dispensada. Em
pacientes com sintomas progressivos ou persistentes,
em que há dúvidas diagnósticas ou quando há predomínio
de disfagia, a endoscopia é mandatória.

Na maioria dos casos, a endoscopia digestiva será
anormal. Os achados mais frequentes são as ulcerações,
que podem ser únicas (Figura 2) ou múltiplas, de
tamanhos variados, circundadas por mucosa normal, mais
frequentemente localizadas na transição entre o esôfago
superior e o médio (área de redução da peristalse e de
compressão extrínseca pelo arco aórtico). Nos casos de
lesão por alendronato, as úlceras podem ser recobertas
por exsudato espesso, com aspecto pseudomembranoso
(Figura 3).20

Figura 3. Esofagite por alendronato: A - úlceras com exsudato
pseudomembranoso em esôfago distal; B - úlceras com exsudato
pseudomembranoso em esôfago proximal; C - aspecto endoscópico
normal 2 meses após interrupção da medicação

Figura 2. Dois casos de ulceração única em esôfago proximal causada
pela impactação de comprimidos. A - ulceração por AINE; B - ulceração
por doxiciclina

ESOFAGITE MEDICAMENTOSA

A endoscopia digestiva é mais sensível que a
esofagografia (Figura 1B) para o diagnóstico de pequenas
lesões de mucosa, permitindo a obtenção de biópsias para
o diagnóstico diferencial com esofagite infecciosa e
neoplasias, por exemplo. A esofagografia é de grande
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utilidade para análise das relações do esôfago com órgãos
adjacentes, como na avaliação de compressões extrín-
secas (Figura 1A) e de estenoses.4

Aspecto pseudotumoral em que predomina intensa
reação inflamatória com nodularidade e abundante
exsudato pode ocorrer em casos de lesão por quinidina,21

sulfato ferroso de liberação prolongada22 e naproxeno de
liberação prolongada;23 estes casos geralmente se
resolvem espontaneamente, após interrupção da medi-
cação. Úlceras circunferenciais e lesões repetitivas podem
provocar, ao cicatrizarem, estenoses fibróticas cujo trata-
mento de escolha é a dilatação endoscópica.

DROGAS ESPECÍFICAS

Antibióticos
Os antibióticos são responsáveis por cerca de 60% de

todos os casos de esofagite medicamentosa, particular-
mente a tetraciclina e a doxiciclina.24-27

Geralmente a lesão provocada por estes antibióticos tem
como evento inicial a impactação na luz esofágica secun-
dária à ingestão com pouca água e em posição supina.
Pacientes com doenças esofágicas apresentam risco elevado
de esofagite causada por estes medicamentos, em especial
aqueles pacientes com distúrbios motores, estenoses,
membranas e anéis ou compressões extrínsecas.

A apresentação do medicamento também pode
influenciar no risco de lesão esofágica (Tabela 3). A
tetraciclina em cápsula apresenta maior probabilidade de
impactação esofágica do que em comprimidos; curio-
samente não existem casos relatados de esofagite medi-
camentosa com a apresentação líquida.28

exercer seus efeitos deletérios em qualquer parte do
trato gastrintestinal.30  Representam aproximadamente
10% dos casos de esofagite medicamentosa, sendo
responsáveis por elevado número de hemorragia diges-
tiva ou estenose (cerca de 1/3 dos casos).31,32  Em paci-
entes com doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), o
uso de AINE e de AAS pode provocar o desenvolvimento
de erosões, ulcerações ou complicações esofágicas
(estenose).33,34

Bifosfonados
Alendronato, pamidronato, etidronato e risedronato são

substâncias utilizadas na inibição da reabsorção óssea que,
exceto pela última, podem causar esofagite medica-
mentosa.

O alendronato se tornou na última década, a substância
mais frequentemente relatada na literatura como causa
de esofagite medicamentosa, podendo ocasionar eso-
fagites graves, complicadas por estenose ou perfu-
ração.35,36

Cloreto de potássio, quinidina, sulfato ou
succinato ferroso e alprenolol
Este grupo de medicamentos tem sido relatado na

literatura como responsáveis por esofagite medica-
mentosa, cuja apresentação difere da forma tradicional,
isto é, pode ocorrer disfagia progressiva sem relato de
dor ou com dor leve.

Pacientes em uso de cloreto de potássio geralmente
são cardiopatas, apresentam cardiomegalia ou foram
submetidos a cirurgia cardíaca, o que pode causar aderên-
cias e fixações do esôfago, predispondo à esofagite por
este medicamento.37

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O principal diagnóstico diferencial da esofagite medica-
mentosa é com esofagite herpética.38 Embora as ulce-
rações sejam semelhantes do ponto de vista endoscópico,
na esofagite herpética costumam apresentar distribuição
mais difusa. A história clínica também pode ajudar:
esofagite herpética geralmente ocorre em pacientes
imunodeprimidos, e nos raros casos de pacientes imuno-
competentes, os sintomas esofágicos costumam ser
precedidos por quadro gripal com febre, mialgias, cefaléia
e infecção respiratória alta.39

A doença do refluxo também pode causar erosões e
ulcerações superficiais no esôfago distinguindo-se da
esofagite medicamentosa, visto geralmente se localizar
no terço distal, em associação à hérnia de hiato.

Esofagite por cândida também pode causar ulcerações,
na grande maioria dos casos, no contexto de placas
esbranquiçadas difusas aderidas à mucosa.40

A lesão esofágica provocada pelos antibióticos geral-
mente é superficial, resolvendo-se espontaneamente após
alguns dias ou semanas.

Outros antibióticos relacionados à esofagite medica-
mentosa são clindamicina, minociclina, penicilina, ampi-
cilina e eritromicina, entre outros29 (Tabela 1).

Antiinflamatórios não esteroides e ácido
acetilsalicílico (AAS)
AINE e AAS são substâncias conhecidas pelo seu

potencial ulcerogênico gastroduodenal, podendo também
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Envolvimento esofágico pela doença de Crohn, embora
raro, pode se apresentar com ulcerações aftoides no
esôfago semelhantes às da esofagite medicamentosa.41

Úlceras esofágicas também podem ser causadas por
citomegalovírus (CMV) e vírus da imunodeficiência
humana (HIV), intubação nasogástrica prolongada,
escleroterapia, carcinoma ulcerado e síndrome de
Stevens-Johnson.42,43,44

Estenoses induzidas por impactação de medicamentos
geralmente se localizam no esôfago médio, fazendo
diagnóstico diferencial com outras causas de estenose alta
como esôfago de Barrett, esofagite actínica, esofagite
cáustica, secundária a tumores primários e metastáticos,
e raramente como sequela de envolvimento esofágico por
doenças dermatológicas (epidermólise bolhosa,
penfigoide).45

TRATAMENTO

A maioria dos casos de esofagite medicamentosa cica-
triza espontaneamente em dias a semanas após a
interrupção da medicação e adoção de medidas de
suporte.5

Analgésicos orais líquidos ou parenterais e anestésicos
tópicos via oral podem ser usados para alívio da dor,
devendo-se evitar alimentos irritantes (álcool, café,
cítricos).

Sucralfato e antissecretores (bloqueadores H2 ou
inibidores da bomba de prótons) podem ser utilizados,
embora não haja evidências que indiquem que estas
últimas participam ativamente no processo de cicatri-
zação.

Casos graves podem requerer internação para
hidratação e analgesia venosas e suporte nutricional. Nos
casos de hemorragia digestiva ou estenoses, o tratamento
endoscópico está indicado.46

PREVENÇÃO

A adoção de medidas para assegurar o trânsito rápido
de pílulas através do esôfago é o principal objetivo da
prevenção, o que pode ser obtido através das medidas:3

• Ingerir comprimidos com pelo menos 100 ml de
líquido, devendo dobrar este volume quando se tratar de
alendronato, cloreto de potássio ou quinidina.

• Ingerir comprimidos na posição em pé ou sentado.
• Permanecer em pé ou sentado 10 minutos após a

ingestão de comprimidos (30 minutos para as pílulas de
maior risco, como alendronato).

• Evitar medicamentos com alta probabilidade de lesão
esofágica em pacientes restritos ao leito, com com-
pressões extrínsecas do esôfago, estenose ou dismo-
tilidade.
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Constipação intestinal crônica:
Abordagem diagnóstica e terapêutica

INTRODUÇÃO

A constipação intestinal é um dos sintomas mais
frequentes na prática diária de gastroenterologistas,
clínicos, cirurgiões gerais ou do aparelho digestivo, e dos
coloproctologistas, tanto como queixa principal ou
secundária, de 5% a 20% no mundo ocidental. Apesar de
sua alta prevalência, a constipação intestinal persiste como
um desafio do ponto de vista de diagnóstico e de tratamento
e tem importante impacto econômico. Vários fatores
concorrem para esta dificuldade. Primeiro, o conceito de
constipação varia consideravelmente entre pacientes e
profissionais envolvidos, o que em parte explica a grande
variação entre casuísticas, estudos epidemiológicos e
resultados terapêuticos. Segundo, a constipação repre-
senta uma condição de causa multifatorial e complexa,
com o frequente envolvimento de fatores dietéticos, psico-
lógicos, culturais e comportamentais. Finalmente, a cons-
tipação é ainda cercada por preconceitos e tabus que
dificultam a avaliação objetiva do quadro e induzem à
automedicação, nem sempre inócua, ou até mesmo um
tratamento mais agressivo pelo médico, por vezes sem
uma avaliação prévia mais criteriosa.

A exteriorização do sintoma pelo paciente é também
subjetiva e complexa. Nesse sentido, a uniformidade na
conceituação, a exclusão de causas orgânicas intestinais
e extraintestinais e a caracterização da gravidade através
da avaliação da resposta ao tratamento inicial são etapas
fundamentais da abordagem. Quando o indivíduo se
autodefine como constipado, a prevalência deste sintoma
na população em geral atinge 17%, e quando a definição
mais frequentemente empregada por médicos e
epidemiologistas, a frequência menor do que três eva-
cuações por semana é considerada, a prevalência da
constipação intestinal reduz-se para 2%. A necessidade

de uma definição mais específica e completa da cons-
tipação intestinal idiopática crônica levou à elaboração da
chamada definição operacional ou critérios de Roma. Esta
definição, que tem recebido grande aceitação na literatura,
encontra-se em sua terceira revisão (Critérios de Roma
III), e inclui:

1- Presença de duas ou mais das seguintes queixas,
por período de seis meses, na ausência de laxativos: a)
esforço em pelo menos 25% das evacuações; b) sensação
de evacuação incompleta em pelo menos 25% das
evacuações; c) fezes endurecidas ou cíbalos em pelo
menos 25% das evacuações; d) necessidade de uso de
manobras digitais para o esvaziamento do reto em pelo
menos 25% das evacuações; e e) frequência menor do
que três evacuações por semana; ou então,

2- Presença isolada de uma média de duas ou menos
evacuações por semana.

A exclusão de causas orgânicas intestinais e sistêmicas
é fundamental antes de se iniciar a investigação funcional
dos pacientes com distúrbios da defecação. Além de
hábitos inadequados, inúmeros medicamentos, incluindo
antipressivos, analgésicos, diuréticos, quimioterápicos e
doenças sistêmicas, como o hipotireoidismo e neuropatias,
e portanto a história clínica é muito importante. O enema
opaco e/ou a colonoscopia estão indicados na fase inicial,
a qual pode incluir outros exames laboratoriais específicos
quando necessários.

A seguir, institui-se um esquema terapêutico inicial, o
qual inclui uma avaliação mais detalhada dos sintomas
sob forma de um diário, orientação dietética, e quando
indicado, a avaliação psicológica. A suplementação de
fibras e líquidos na dieta e os exercícios físicos são úteis,
podendo melhorar ou mesmo corrigir o sintoma. Uma vez
que o sintoma de constipação é de difícil caracterização e
quantificação, o que se preconiza atualmente é o
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acompanhamento através de diário, no qual o paciente
anota a frequência evacuatória, e possíveis fatores
relacionados, como dieta, medicamentos, bem como
sintomas relacionados, como distensão abdominal e dor.

A prescrição de laxantes deve ser criteriosa, dando-se
preferência a agentes hidrofílicos como a lactulose,
evitando-se agentes catárticos ou irritantes de efeito
imediato. Antes de prosseguir com qualquer medida
terapêutica mais agressiva os pacientes deverão ser
submetidos à investigação funcional em laboratório de
fisiologia do cólon, reto e ânus.

INVESTIGAÇÃO FUNCIONAL

Embora a fisiologia anorretocolônica tenha recebido
grande atenção da literatura, muitos serviços ainda não
estão equipados para esta investigação. Para a constipação
intestinal não responsiva às medidas conservadoras, o
tempo de trânsito colônico, a manometria anorretal e a
defecografia são exames que permitem a definição do
tipo de constipação. O recente avanço desta metodologia
permitiu nova perspectiva de abordagens diagnóstica e
terapêutica. Devido à natureza complexa e multifatorial
dos distúrbios colorretais e do assoalho pélvico que podem
levar ao sintoma de constipação intestinal, a abordagem
multidisciplinar, incluindo a participação de gastroente-
rologistas, coloproctologistas, uroginecologistas, enfer-
meiros, psicólogos, nutricionistas, é frequentemente
necessária, para que todos os aspectos envolvidos sejam
avaliados de forma adequada.

Tempo de trânsito colônico
A medida do tempo de trânsito colônico representa

forma de abordagem inicial prática e objetiva da frequência
das evacuações. O método mais simples e de fácil inter-
pretação requer a ingestão de marcadores radiopacos
incluídos em uma cápsula de gelatina. A eventual estase
de marcadores ao longo do cólon pode ser avaliada através
da quantificação dos mesmos em radiografias simples de
abdômen. O tempo de trânsito colônico normal envolve a
eliminação de pelo menos 80% dos marcadores no 5o dia
de estudo. O tempo de trânsito colônico total em indivíduos
hígidos é de aproximadamente 37 horas, sendo um pouco
mais prolongado no sexo feminino (41 horas) do que no
sexo masculino (32 horas).  O estudo do tempo de trânsito
permite a conversão de sintomas subjetivos e complexos
em uma medida objetiva, diferenciando pacientes
realmente constipados de pacientes insatisfeitos. Nos
pacientes com constipação idiopática, este exame permite
a diferenciação de dois principais padrões de constipação
idiopática: a inércia colônica, distúrbio difuso de motilidade
caracterizado por uma estase de marcadores ao longo do
cólon, e a obstrução funcional distal, quando após trânsito

normal nos cólons direito e esquerdo, ocorre acúmulo de
marcadores no retossigmoide devido a distúrbio isolado
de esvaziamento do reto (Figuras 1 e 2).

Manometria anorretal
A manometria convencional permite a medida das

pressões de repouso e de contração voluntária do canal
anal, assim como do comprimento do canal anal. Esta
avaliação é útil não apenas na investigação da incontinência
anal e constipação idiopática, mas também como parte
do planejamento cirúrgico de operações abdominais e
orificiais. A manometria também permite, através do
acoplamento na extremidade do catéter de um balão, a
pesquisa do reflexo inibitório retoanal, e o limiar de
sensibilidade, capacidade e complacência retais. Exceto
pela pesquisa do reflexo retoanal, estes estudos não são
estritamente diagnósticos, mas analisados em conjunto,
permitem melhor compreensão dos mecanismos
envolvendo a constipação intestinal. O reflexo inibitório
retoanal é caracterizado por leve contração reflexa do
esfíncter anal externo seguida de relaxamento do esfíncter
anal interno após introdução de pequenas quantidades
de ar em um balão intrarretal. Pacientes com doença de
Hirschsprung e doença de Chagas, devido à denervação
congênita ou adquirida do reto, apresentam o reflexo
inibitório anorretal ausente, e assim para estas doenças,

Figura 1. Rx simples de abdômen documentando a presença de
marcadores de trânsito retidos ao longo co cólon, especialmente
cólon direito. Inércia colônica
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a manometria assume importância diagnóstica. A
sensibilidade do reto é avaliada através da percepção pelo
paciente de volume de ar ou água injetado em um balão
intra-retal. Distúrbios do sistema nervoso central e
periférico podem afetar a sensação de plenitude retal e
consequentemente ocasionar impactação fecal e
incontinência anal paradoxal. A capacidade do reto é
avaliada através da medida do volume capaz de induzir a
vontade imperiosa de evacuar, que normalmente oscila
entre 100 a 250 mL. Indivíduos jovens e constipados
tendem a ter retos de maior capacidade do que idosos e
incontinentes. Caso a defecação necessite ser postergada,
o conteúdo fecal precisa ser acomodado no interior do
reto. Este retardo na chamada à defecação é possível
através do mecanismo da complacência retal. Em pacientes
constipados com distúrbio de esvaziamento do reto a
complacência do reto encontra-se em geral muito elevada.

Defecografia
A defecografia é o estudo da dinâmica da evacuação.

Após a introdução de contraste de consistência
semelhante à das fezes no reto, o paciente é colocado
na posição sentada em uma cadeira especialmente
designada e então é solicitado a evacuar a pasta baritada.
A avaliação pode ser feita através de radiografias laterais
da pelve ou do vídeo. Várias alterações morfológicas do

retossigmoide e canal anal presentes durante a
evacuação e que podem estar envolvidas na etiologia da
constipação intestinal, podem ser atualmente diagnos-
ticadas. Entre elas, destacam-se síndrome da contração
paradoxal do músculo puborretal, retocele, sigmoidocele,
enterocele, intussuscepção retoanal, e síndrome do
períneo descido.

TRATAMENTO

Conservador
A grande maioria dos doentes com constipação idio-

pática pode ser tratada clinicamente com medidas conser-
vadoras que incluem a reeducação do hábito intestinal
através de orientação dietética, uso de laxativos e clisteres
(lavagens) programados, estímulo à atividade física e à
avaliação psicológica. A orientação dietética visa à
correção da ingestão de fibras (30 g/dia), o que frequen-
temente requer a adição de um suplemento de fibra como
o farelo de trigo e a ingestão de líquidos. Entre as proprie-
dades da fibra incluem-se a de reter a água, desenvolver
a flora intestinal e formar maior volume de massa fecal,
de maior consistência, facilitando assim o trânsito através
do cólon e a expulsão pelo reto. A ingestão de fibras deve
ser aumentada gradualmente para evitar ou minimizar a
distensão abdominal associada com esses agentes.

O efeito benéfico do exercício físico na regularização
do hábito intestinal está relacionado vários fatores,
incluindo a diminuição do trânsito intestinal e a poten-
cialização do efeito da prensa abdominal. A avaliação
psicológica é uma etapa de extrema importância na
constipação intestinal crônica, uma vez que a chamada
tríade neurótica, caracterizada por hipocondria, depressão
e histeria pode ser identificada quando uma avaliação
objetiva, o MMPI (Minnesota Multiphasic Personality
Inventory) é empregado.

A regularização do hábito intestinal pode envolver
medidas mais agressivas, como lavagens intestinais e
desimpactação manual em alguns casos mais graves;
entretanto, na grande maioria dos casos, o uso de laxantes
e de enemas programados é suficiente. Os laxativos mais
indicados são os formadores de volume, visto que o
emprego de outros agentes, principalmente os laxantes
estimulantes, tais como senna, cascara sagrada e
fenolftaleína, pode levar a complicações como a destruição
do plexo mioentérico e induzir ao cólon catártico. O regime
programado de enemas pode auxiliar o paciente a esvaziar
o cólon em intervalos regulares, por exemplo, cada manhã
após o desjejum. Novos medicamentos para estimular os
movimentos peristálticos do colón, ainda com resultados
controversos e utilizados em muitos estudos em
andamento, incluem os grupos dos procinéticos e dos
probióticos.

Figura 2. Rx simples de abdômen documentando a presença de
marcadores de trânsito retido ao nível do reto. Obstrução funcional
distal
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Biofeedback
Essencialmente o biofeedback consiste em um método

de treinamento da mente para o controle de funções
somáticas, tendo sido incluído no tratamento de várias
condições como hipertensão arterial, cefaléia e dor. Mais
recentemente o biofeedback tem sido aplicado na
coloproctologia, para o tratamento de condições clínicas
muito comuns, tais como constipação intestinal, incon-
tinência anal e dor anorretal. Inclui para sua realização
um sensor conectado a um transdutor para a monito-
rização da atividade esfincteriana. A resposta do esfíncter
anal externo é mostrada ao paciente através de altera-
ções de pressão, quando o método é aplicado à mano-
metria, ou alterações da atividade mioelétrica, quando
se usa a eletromiografia. Durante as sessões, procura-
se estabelecer metas progressivas, e com isso encorajar
o paciente para melhorar a sua atividade contrátil esfinc-
teriana, que gradualmente se torna automática. A seleção
criteriosa dos pacientes é essencial para a obtenção de
uma boa resposta terapêutica. Entre os critérios desta-
cam-se a motivação, a habilidade de entender instru-
ções, alguma preservação da sensibilidade retal e a
habilidade de contrair o esfíncter externo do ânus volun-
tariamente. Na constipação intestinal relacionada à
contração paradoxal do músculo puborretal, o bio-
feedback apresenta índices de sucesso, caracterizados
pelo aparecimento de evacuações espontâneas e
redução do uso de enemas e laxativos, de aproxima-
damente 89%.

Tratamento cirúrgico
Com o aperfeiçoamento dos métodos de investigação

funcional do cólon, reto e ânus, tornou-se possível diag-
nosticar e tratar distúrbios específicos que podem
determinar o sintoma de constipação intestinal.  Através
da investigação funcional anteriormente descrita, é
possível chegar a um diagnóstico etiológico final em 60%
a 75% dos casos, o qual inclui distúrbios como inércia
colônica, contração paradoxal do músculo puborretal,
retocele, intussuscepção retoanal e sigmoidocele.

Inércia colônica
A inércia colônica representa um distúrbio de

motilidade generalizado do cólon, que acomete, em sua
forma típica, mulheres jovens, com constipação incapa-
citante, refratária a laxativos e enemas. Sua etiopatogenia
permanece obscura; embora a lesão do plexo mioentérico
do cólon seja frequentemente observada nestes pacientes,
não está claro se esta lesão é primária ou secundária ao
uso crônico de laxantes. O método de estudo do tempo
de trânsito colônico provê a confirmação objetiva desta
entidade ao demonstrar a estase dos marcadores ao longo
do cólon, principalmente no cólon direito.

Os pacientes com inércia colônica, entretanto, na
maioria das vezes respondem mal ao tratamento con-
servador e podem requerer tratamento cirúrgico. Essa
decisão deve ser tomada com base nos seguintes critérios:
gravidade clínica da condição, caracterizada por cons-
tipação refratária e incapacitante; confirmação objetiva
da gravidade da constipação através da evidência de
tempo de trânsito colônico prolongado; exclusão de causas
retais de obstrução à defecação, como a síndrome da
contração paradoxal do músculo publorretal e retocele;
exclusão de acometimento concomitante do trato digestivo
alto e avaliação psicológica. A operação de escolha é a
colectomia total a ileorretoanastomose, com resultados
satisfatórios na literatura em torno de 80% a 90%. A
morbidade está relacionada principalmente à incidência
de suboclusão intestinal pós-operatória, que pode atingir
índices de 40%. À medida que exames como o tempo de
trânsito de delgado, defecografia, eletromiografia e
manometria anorretal passaram a ser incluídos na inves-
tigação da inércia colônica, os resultados tornaram-se mais
animadores.

Síndrome da contração paradoxal do puborretal
A síndrome da contração paradoxal, também chamada

de anismo é causada pela ausência do relaxamento do
músculo puborretal durante a evacuação. Assim, durante
o esforço evacuatório, o ângulo anorretal não se abre, e
portanto o paciente apresenta dificuldade ou mesmo
incapacidade total de eliminar o conteúdo do reto. A
etiologia desta entidade permanece desconhecida, porém
distúrbios psicológicos assim como processos inflamatórios
anorretais ou pélvicos têm sido apontados como fatores
desencadeantes. O tratamento de escolha da síndrome
de contração paradoxal do músculo puborretal é o
retreinamento esfincteriano ou biofeedback. Nos casos de
síndrome de contração paradoxal do puborretal refratários
ao biofeedback, a aplicação da toxina botulínica representa
o tratamento de escolha. Embora de efeito transitório,
este tratamento pode aliviar os sintomas em 70-80% dos
casos, porém ainda são motivos de estudos a dose
adequada e os sítios de aplicação (bilateral ou posterior)
no músculo puborretal.

A retocele, herniação da parede do reto, pode constituir
um mero achado cinedefecográfico ou ser o fator causal
da constipação. Nesta última situação, a defecografia ou
a ultrassonofrafia 3D, ou a ressonância magnética irão
demonstrar retocele de dimensões maiores e com
esvaziamento retardado ou mesmo nulo. Dessa forma, a
decisão terapêutica deve se basear no quadro clínico
associado à interpretação criteriosa do esvaziamento retal.
O tratamento é variável, muitas técnicas podem ser
utilizadas. Pode consistir no reforço simples do septo
retovaginal através do imbricamento de suas camadas
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musculares, por via transvaginal ou transrretal, com
melhora dos sintomas em 80-90%, pode ser usado a
aplicação de telas, ou se realizar o procedimento de Starr,
preconizado por Longo.

Assim como nos demais distúrbios da defecação
diagnosticados pela defecografia, a intussuscepção
retoanal ou prolapso interno do reto pode constituir achado
incidental ou representar a causa do sintoma de cons-
tipação. Nos casos de sintomatologia refratária ao
tratamento conservador, o tratamento cirúrgico pode ser
indicado. A retopexia, associada à retosigmoidectomia tem
sido apontada como o procedimento de escolha para este
grupo restrito de pacientes.

A sigmoidocele, constitue junto à enterocele, herniação
de alça intestinal, no caso o sigmoide, no fundo de saco
de Douglas. Baseando-se nos achados defecográficos,
recentemente a sigmoidocele pode ser classificada em
três diferentes graus, de acordo com o nível de descida
do sigmoide na pelve durante o esforço evacuatório. Além
da estase que ocorre no segmento intestinal herniado em
casos mais avançados, nas sigmoidoceles de II e III grau,
o esvaziamento retal encontra-se também retardado, e
nestes casos o tratamento cirúrgico, a sigmoidectomia, é
o tratamento de escolha.

A síndrome da descida excessiva do períneo por
constituir na fraqueza do assoalho pélvico possui trata-
mento essencialmente conservador, consistindo em
suplementação de fibras à dieta, orientação e re-
educação do hábito evacuatório e exercícios físicos.

CONCLUSÕES

Com o aperfeiçoamento dos métodos de investigação
funcional do cólon, reto e ânus, tornou-se possível
diagnosticar e tratar seletivamente os vários distúrbios
que podem determinar o sintoma de constipação, até então
conhecida como "idiopática" ou "essencial". Com o auxílio
dos métodos de avaliação funcional é possível atualmente
chegar a um diagnóstico final em 75% dos casos de
constipação intestinal. É possível que pelo menos parte
dos 25% dos pacientes que permanecem sem diagnostico
final representem situações de insatisfação com o hábito
intestinal (constipação factícia) ou de sintomas intermi-
tentes ou relacionados a distúrbios psicológicos. Portanto,
a interpretação criteriosa dos diversos métodos de fisio-
logia anorretal permite, associada à abordagem tera-
pêutica multidisciplinar, novas perspectivas de abordagem
para um sintoma que, apesar de comum, é por vezes
incapacitante, e ainda desfiador na prática clínica diária.
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Lesões císticas do pâncreas – Diagnóstico e
classificação

INTRODUÇÃO

A descoberta da lesão cística no pâncreas pelos
métodos de imagem, especialmente a de pequeno
tamanho, habitualmente assintomática, constitui situação
clínica cada vez mais frequente, o que representa, em
alguns casos, um dilema para o diagnóstico e para a
terapêutica a ser adotada. As lesões císticas do pâncreas
compreendem os pseudocistos inflamatórios (PSC) e os
neoplasmas císticos (NC) em, respectivamente, 80% a
85% e 10% a 15% dos casos.31,62 Muitos pacientes com
lesões císticas do pâncreas não apresentam sintomas ou
sinais específicos.

Os sintomas dependem da região onde está localizado
a lesão e incluem: dor abdominal, perda de apetite e de
peso, fraqueza, diarreia e tontura. As lesões da cabeça
pancreática podem cursar com icterícia devido à obstrução
biliar, presente em mais de 50%5 dos pacientes. As lesões
mais distais podem ter curso mais silencioso. A dor abdo-
minal na região superior do abdome e depois no 1/3 médio
e na região dorsal, quando presente, surge devido à
compressão das estruturas vizinhas ou quando há malig-
nidade, por invasão do plexo celíaco e mesentérico
superior. Ocasionalmente, a pancreatite aguda é a primeira
manifestação do câncer pancreático, especialmente nas
lesões císticas e em pacientes sem causa aparente.40

Este capítulo tem por objetivo revisar pontos relevantes
do diagnóstico, incluindo a classificação destas lesões.

PSEUDOCISTO DE PÂNCREAS

Os PSC constituem coleções de suco pancreático
circunscritas por parede não epitelizada, contendo ou não
ar, pus ou outro material, decorrente de pancreatite aguda
ou crônica e, menos frequentemente do trauma pancre-
ático (Figura 1). O termo "pseudocisto" enfatiza a natureza

nãoneoplásica da coleção fluida encapsulada, sendo
diferenciado da lesão cística neoplásica por não apresentar
revestimento epitelial verdadeiro, não sendo, portanto,
considerado cisto verdadeiro. O PSC secundário à pan-
creatite aguda ou crônica é a lesão cística mais comum.35

Quando secundário à pancreatite aguda, ocorre em
aproximadamente 10% dos casos.41 Pode ser de retenção,
como no caso de pancreatite crônica ou da lesão tumoral
subclínica, ou ainda ser de origem necrótica, pós-evento
de pancreatite aguda. Neste caso, é a necrose do tecido
peripancreático, que frequentemente progride para a
liquefação e organização, com eventual evolução do
pseudocisto. Alternativamente, ele decorre da ruptura
ductal completa com derramamento do suco pancreático
em meio a necrose parenquimatosa, podendo ser
comunicante, ou não, em relação ao ducto pancreático
principal (DPP). Em geral, são necessárias 4 semanas para
se formar uma parede bem definida, com tecido de

Figura 1. Tomografia computadorizada com pseudocisto de pâncreas
retrogástrico, secundário a evento de trauma abdominal fechado -
caso clínico 6.
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granulação ou fibroso. A maioria dos PSC é estéril e rica
em enzimas pancreáticas. Quando infectados, passam a
ser denominados abscessos pancreáticos.

O aparecimento do PSC na pancreatite crônica, em
geral, decorre de eventos inflamatórios recidivantes ou
resulta da obstrução ductal progressiva secundária ao
estreitamento ductal ou à formação de cálculos intraductais
por rolhas protéicas calcificadas (Figura 2).

A expansão da lesão pode levar à obstrução do sistema
biliar, dor abdominal, à oclusão vascular ou à formação
de fístulas para vísceras adjacentes, espessamento pleural
ou pericárdico.24 A infecção espontânea com formação de
abscesso, a digestão de vaso adjacente com conseqüente
formação de pseudo-aneurisma e a ruptura livre do PSC
para a cavidade peritoneal representam complicações
graves com taxas altas de morbidade e de mortalidade.
Estes mecanismos são responsáveis por produzir quadro
clínico variado, definido principalmente em função da
localização e extensão da doença, que, por sua vez,
interferem na decisão terapêutica (drenagem endoscópica
x tratamento cirúrgico).

Algumas situações podem mascarar o diagnostico e
ser considerado erroneamente pseucocisto. Entre elas
estão: neoplasma cístico, cisto de duplicação, cisto
pancreático verdadeiro, pseudoaneurisma, neoplasma
sólido com componente necrótico (ex.: sarcoma
retroperitoneal), linfocele e a vesícula biliar.

TUMORES CÍSTICOS DO PÂNCREAS

Os tumores císticos incidem entre 10% e 15%,62

representando cerca de 1% de todas os neoplasmas pan-
creáticos.43 Isoladamente, os cistoadenomas mucinosos

(CAM) e os cistoadenomas serosos (CAS) representam
respectivamente 45% e 32% destas lesões. Embora não
seja considerada uma lesão cística propriamente dita, a
neoplasia intraductal mucinosa pailífera (NIMP) é estudada
nesta categoria por apresentar imagem semelhante às
anteriores.

Clinicamente, as lesões císticas podem causar pan-
creatite recorrente, obstrução bílio-pancreática e dor
abdominal. Segundo Giovannini,20  5% a 10% dos pacientes
com neoplasma pancreático apresentam episódio(s)
prévio(s) de pancreatite aguda, podendo chegar a 20%,
se adicionarmos as lesões intraductais.

Com o estudo de Compagno e Oertel,16 tornou-se
comum distingui-las por meio de critérios radiológicos
morfológicos, separando-as em microcísticas e macro-
císticas, as primeiras de natureza benigna e as últimas de
natureza pré-maligna ou maligna. A combinação dos
achados clínicos aos radiológicos26 e colangiográficos33

conferia-lhes maior valor diagnóstico, identificando a lesão,
embora de forma imprecisa em relação ao diagnóstico
etiológico (Quadro 1) Na fase investigativa, a tomografia
computadorizada (TC) é o exame mais solicitado,
enquanto a ressonância magnética (RM) e a colangio-
pancreatografia por ressonância magnética (CPRM) são
mais utilizadas para detectar lesões de menor tamanho e
estudar o sistema ductal pancreático.65 A colangio-
pancreatografia endoscópica retrógrada (CPER) tem sido
menos indicada porque não permite o estudo de lesões
não comunicantes com o ducto pancreático principal
(DPP).33

A aplicação clínica da ecoendoscopia (EE) e da punção
ecoguiada (EE-PAAF), permitindo além do estudo
morfológico mais detalhado das lesões, a colheita de

Figura 2. À esqueda, imagem ultrassonográfica demonstrando a presença de calcificações intraparenquimatosas no pâncreas e, à direita,
imagem tomográfica representando a associação destas com o extravasamento de líquido livre na cavidade abdominal. Imagens cedidas pela
Dra. Marta Galvão e pelo Dr. José Galvão-Alves
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sintomas compressivos abdominais. De ocorrência
incomum, a icterícia e a pancreatite recidivante incidem,
respectivamente, de 10% a 14% e 5% dos pacientes.36

Localizam-se predominantemente na cabeça pancreática
(40%), são ricamente vascularizadas e medem, no
momento do diagnóstico, em torno de 15,0 a 20,0 cm de
tamanho.45

Morfologicamente, os CAS são predominantemente
microcísticos e multiloculados. Nos exames de imagem,
podem ser identificadas 3 formas: microcística, ma-
crocística e mista. O aspecto ecoendoscópico mais comum
é o microcístico (Figura 3), caracterizado por massa
tumoral hipoecóica, heterogênea, com limites bem
definidos, composta por vários compartimentos de
tamanho milimétrico (menor que 20 mm) e conteúdo
anecóico. Esses compartimentos são separados por septos
finos e regulares, podendo apresentar configuração do
tipo "colméia". A forma rara macrocística, em geral acima
de 20 mm de tamanho, torna o diagnóstico diferencial
com o CAM difícil, devido à sua semelhança morfológica.42

Mais freqüente que a anterior, a forma mista contém macro
e microcistos.

Neoplasma Cístico Mucinoso
Os tumores císticos mucinosos, também denominados

cistoadenomas mucinosos (CAM), são neoplasmas
epiteliais císticos que não se comunicam com o DPP e têm
origem nos ductos pancreáticos secundários.48 São com-
postos por células colunares produtoras de mucina e
circundadas na maioria das vezes, por estroma do tipo
ovariano. Por haver semelhança entre os neoplasmas
císticos pancreáticos, os hepáticos e os do retroperitônio,
considera-se como possível fator etiológico, a derivação
do componente estromal primordial do tipo ovariano. Este
argumento fundamenta-se, entre outros, nos achados
morfológicos, na tendência à luteinização e na presença
de células do tipo hilar, observadas nestas lesões. Zamboni
e cols.64 descrevem a hipótese do estroma ectópico
incorporado ao pâncreas que produziria hormônios e
fatores de crescimento, induzindo a proliferação do epitélio
circunjacente e a formação de tumores císticos. Reforça
esta teoria o posicionamento lado a lado da gônada
primordial esquerda e do pâncreas dorsal durante a 4ª e
5ª semanas do desenvolvimento intrauterino, possivel-
mente justificando a predileção destas lesões pelo
segmento corpo-caudal do pâncreas (70 a 90%). Contrário
a ela, Shimizu e cols.53 demonstram a existência de lesões
mucinosas sem a presença deste tipo de componente
(estroma do tipo ovariano).

Acometem mais frequentemente as mulheres que os
homens na faixa etária entre a 5ª e a 7ª décadas.45 De
acordo com o grau de displasia epitelial, estas lesões são
classificadas: como adenoma, displasia de grau inter-

material líquido e tecidual para análise citológica, de
marcadores tumorais bioquímicos, imunoistoquímica e
genética, têm se tornado imprescindível na avaliação das
lesões pancreáticas (Quadro 2).

Neoplasma Cístico Seroso
Os tumores pancreáticos císticos serosos, também

denominados cistoadenomas serosos (CAS) são neo-
plasmas císticos compostos por células epiteliais
cuboidais benignas, representando cerca de 1% a 2%
dos tumores exócrinos pancreáticos.39 Acometem mais
freqüentemente as mulheres que os homens (3M:1H).45

Com etiopatogenia desconhecida e evolução insidiosa,
seu diagnóstico é feito em torno da 7ª década,
decorrendo, em geral, da investigação de sintomas pouco
específicos, como a epigastralgia, ou pela origem de
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Figura 3. Imagens ecoendoscópicas de cistoadenoma seroso situados no (A) corpo e na (B) porção cefálica da glândula. Em "B", lesão com
aspecto tipo "colméia"

Figura 4. Imagens ecoendoscópicas de cistoadenoma mucinoso situados no (A) cabeça e no (B) corpo da glândula. Em "B", note o contorno
interno lobuliforme.

mediário ou carcinoma não invasivo e invasivo. Embora
mais de 500 casos já tenham sido registrados na
literatura, são considerados como lesões raras, repre-
sentando cerca de 2% a 5% dos tumores pancreáticos
exócrinos.64 Seu tamanho é muito variável, podendo medir
de 1CM a 20cm, sendo freqUentemente as lesões benignas
menores que 3 cm e as malignas, maiores que 8 cm. A
definição diagnóstica destas lesões é fundamental, uma
vez que o seu prognóstico está diretamente relacionado
ao grau de atipia celular, sendo excelente para os tumores
não invasivos completamente ressecados.64 No estudo por
métodos de imagem, de 25% a 30% destes tumores são
achados incidentais ao US ou TC.6,17

Morfologicamente, os CAM são predominantemente
uniloculados e macrocísticos, sendo raros os microcísticos
e multiloculados (Figura 4). Em geral, estas lesões uni-
loculadas são anecóicas e têm conteúdo líquido espesso,
com debris. As paredes podem ser relativamente finas ou
exibir septo espesso, no entanto, são bem individualizadas
do parênquima pancreático. Frequentemente existem áreas
internas com espessamento parietal que, às vezes, formam
projeções intraluminares. A presença de espessamento
ou irregularidade na parede do cisto deve levar a
suspeição de malignidade.21 Em 15% dos casos, pode haver
áreas de calcificação parietal, sendo visualizadas na ultra-
sonografia como estruturas hiperecogênicas arciformes.45
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Neoplasma Intraductal Mucinoso Papilífero
(NIMP)
Em 1982, quatro pacientes com "carcinoma pancreático

produtor de mucina" foram descritos por Ohashi e cols.43

Desde então, esta lesão tem sido progressivamente mais
identificada e estudada. Considerada rara, sua carac-
terização tardou em função da falta de critérios descritivos
uniformes.7 Anteriormente confundida com os CAM, ela
se origina nas células de revestimento do DPP ou dos
ramos secundários, formando projeções papiliformes que
crescem em direção à luz ductal e levam à dilatação
intraductal pseudocística. O termo NIMP foi proposto por
Warshaw e cols.,50 quando estes demonstraram que
ectasia ductal mucinosa e NIMP eram nomes diferentes
para uma mesma entidade clínica.

Sem fator de risco descrito e com história natural pouco
definida, esta neoformação parece seguir as sequências
displasia-carcinoma, baixo grau-alto grau e não-invasiva-
invasiva. Sua incidência é estimada em 1% a 3% das
formações neoplásicas pancreáticas exócrinas ou menor
que 1 a cada 100.000 habitantes/ano.39 A maioria destas
lesões ocorre na cabeça pancreática,45 mas pelo relato
de recorrência pós-cirúrgica em tecido remanescente,
existe a suspeita de a origem ser multicêntrica.30 Os
homens são os mais acometidos, com idade média entre
a 6ª e a 7ª décadas.44

O componente epitelial papilífero, o grau de produção
de mucina, da dilatação ductal cística e da invasão
locorregional são variáveis, sendo lenta a progressão da
lesão. Consequentemente, varia a apresentação clínica
destas lesões, podendo ser o paciente assintomático ou
oligossintomático. Quando sintomático, o paciente relata
dor epigástrica recorrente, seguida por perda de peso,
diabetes e icterícia.63 O relato de episódios recorrentes

de pancreatite aguda, descritos em 30% a 40% dos
casos,45 é o fator mais importante para a suspeita
diagnóstica. Em muitos casos, entretanto, a doença é
assintomática, sendo seu diagnóstico incidental.

Na investigação diagnóstica, a dosagem sanguínea dos
marcadores tumorais demonstra que o CEA e o CA19.9
são úteis quando muito elevados,50 coincidindo, em geral,
com a transformação maligna. Os exames radiológicos
(TC, RM e CPRM) têm alta sensibilidade para detectar as
lesões mas, não raros, são inexatos quanto à natureza
neoplásica. Associados à CPER, consistiam na melhor
opção diagnóstica para demonstrar, radiologicamente, a
dilatação difusa ou segmentar e as falhas intraductais de
enchimento e, endoscopicamente, a papila "boca-de-peixe"
expelindo secreção mucoide58 (Figura 5 - detalhe em B).

Devido ao avanço tecnológico e à recente classificação
padronizada, esta lesão é, hoje, identificada com maior
frequência pela EE. Por meio da EE-PAAF, é possível colher
aspirado para a definição citológica e o estudo laboratorial
(marcadores tumorais). Morfologicamente variável, o
NIMP consiste numa formação pseudocística composta
por ductos deformados, dilatados, em geral sem septos,
circundados por parede externa fina e preenchidos por
material espesso com debris (mucina). Podem ser
identificados nódulos murais ou projeções intraluminares
concomitantes, lembrando o aspecto morfológico do
"cacho-de-uvas". Pelo aspecto ecoendoscópico, esta
lesão é classificada em benigna, intermediária ou
maligna, e pelo local de comprometimento, em difuso
(todo o DPP) e periférico (ductos pancreáticos
secundários). O tipo periférico composto por mais de 4
cistos, com tamanho superior a 30mm e com porção
sólida (> 8mm), é fortemente considerado como
propenso para haver degeneração maligna.34

SIMONE GUARALDI DA SILVA

Figura 5. Imagens ecoendoscópicas de neoplasia intraductal mucinosa pailífera situados no (A) cabeça e no (B) corpo da glândula. Em "B",
note a papila de Vater com aspecto típico de boca-de-peixe.
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Segundo Marc Giovannini, chefe dos Serviços de
Endoscopia Digestiva e de Oncologia Gastro-Intestinal do
Institut Paoli-Calmettes (Marselha, França), a presença
de um destes sinais deve fazer pensar em NIMP inter-
mediário ou já maligno.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é realizado com base nos relatos dos
sintomas e no exame físico, associados aos exames labo-
ratoriais (hemograma completo, bioquímica, marcadores
tumorais, ect.), radiológicos (ultrassonografia abdominal,
tomografia computadorizada do abdome, ressonância
magnética do abdome, colangiorressonância e PET-scan) e
endoscópicos (ecoendoscopia com ou sem punção ecoguiada
e colangiopancreatografia endoscópica retrógrada).

Marcadores tumorais sanguíneos
Diversos marcadores biológicos (ou marcadores

tumorais) têm sido úteis no diagnóstico dos tumores
produtores de mucina. Entre os mais conhecidos estão a
proteína oncofetal CEA (antígeno cárcino-embrionário), a
glicoproteína mucínicas CA19.9 (o mais útil). As suas taxas
de sensibilidade e especificidade variam com diferentes
valores de pontos de corte, sendo em geral respec-
tivamente, 86% e 87% com ponto de corte de 37 U/mL.51

Resultados falso-positivos podem ocorrer na presença de
icterícia e colangite, independente de haver malignidade
presente (falso positivos). Pacientes com grupo sanguíneo
A- ou B- podem não expressar o Ca19.9, resultando em
falso-negativo.56  Outros marcadores que podem ser úteis
são: o marcador molecular intragênico M1 e as glico-
proteínas mucínicas Du-Pan-2, CA125 e CA72.4.52 São
particularmente úteis no diagnóstico diferencial entre
alterações ductais neoplásicas e não-neoplásicas. Por outro
lado, são incapazes de diferenciar entre tumores
pancreáticos e extrapancreáticos.

Tomografia computadorizada
helicoidal (TCH)
Embora a ultrassonografia seja,

frequentemente, o primeiro método de
imagem solicitado para a investigação
de dor abdominal, o método de
escolha inicial deve ser a TCH com
cortes finos.9,18,57 Ela fornece dados
sobre tamanho, localização, aspecto
parietal da lesão, relação da lesão com
a vizinhança incluindo vasos mesenté-
ricos superiores e veia porta. Os apa-
relhos helicoidais e com cortes mais
finos são melhores para este tipo de
interpretação.32,49

Ressonância magnética (RM)
A RM tem sido cada vez mais usada na avaliação das

lesões pancreáticas. Esta técnica não emite radiação e
utiliza contrastes não-iodados sendo, raramente,
nefrotóxicos. Ichikawa e cols.25 demonstraram uma taxa
de detecão dos tumores mais alta para a RM do que
para a TCH, respectivamente 90% e 76%.54 Outra
vantagem desta modalidade é a obtenção simultânea de
colangiopancreatografia por RM (CPRM) no mesmo
momento da RM abdominal, as quais ressaltam as
estruturas que contém fluidos, consequentemente ductos
e cistos são demonstrados de forma semelhante à CPER,
com a vantagem de ser um método não invasivo e de
adicionar outras informações como coleções peripan-
creáticas.

Ecoendoscopia (EE) e punção ecoguiada
(EE-PAAF)
A EE, também conhecida como ultrassonografia

endoscópica, resulta da associação do transdutor
ultrassonográfico com o endoscópio. Ela produz, por meio
de um equipamento específico, imagens endoscópicas e
ultrassonográficas detalhadas do lume, da parede do
sistema digestório e das estruturas e órgãos adjacentes
incluindo, entre outros, os vasos sanguíneos e os
linfonodos. De forma simples, ela é consequência da
adaptação do método de escaneamento ultrasso-
nográfico externo para o meio interno; em outras pala-
vras, é a "ultrassonografia feita de dentro para fora".
Com relação às imagens endoscópicas, pode-se
encontrar dados sugestivos da natureza da lesão como
abaulamento intraluminal, papila de Vater tipo boca-de-
peixe, lesão infiltrante na parede duodenal ou gástrica,
etc (Figura 6).

As lesões císticas pancreáticas apresentam aspecto
muito variável. Na tentativa de mais adequadamente
classificá-las, Koito e cols.27 descreveram seus achados
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Figura 6. Imagens endoscópicas obtidas com o ecoendoscópio: (A) papila aberta drenando
muco do ducto pancreático principal (papila boca-de-peixe) e (B) abaulamento intraluminal
pela lesão situada na cabeça pancreática
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morfológicos ecoendoscópicos (Ilustração 1), correla-
cionando-os aos achados macroscópicos em 52 tumores
císticos solitários do pâncreas. Estes autores, tomando
por base a estrutura interna das lesões, desenvolveram a
seguinte classificação: parede espessa (PE, presença de
parede espessa, podendo haver ou não áreas císticas em
seu interior), tumor protruso (TP, presença de nódulos
murais com ou sem projeções papiliformes), septo fino
(SF, presença de septos com espessura < 3mm), septo
espesso (SE, presença de septos com espessura > 3mm),
microcístico (Mi, presença de um aglomerado com pelo
menos 6 pequenos cistos, medindo até 2mm de diâmetro)
e cisto simples (CS, presença de parede fina sem qualquer
componente interno).

microbiópsia (aspirado) da lesão para diagnóstico
anátomo-patológico e laboratorial, procedimento eficiente
em 89% a 90% dos pacientes.15 Esta técnica representa,
hoje, um dos maiores avanços no diagnóstico e tratamento
das neoplasias pancreáticas. Vários aspectos, como
equipamento, acessórios adequados, a técnica correta de
punção e o preparo do aspirado, interferem com a
qualidade do resultado da punção a ser executada. Uma
das vantagens da EE-PAAF em relação à punção per-
cutânea é a habilidade para colher amostras de áreas de
dentro da lesão que eventualmente não são visualizadas
por outros métodos de imagem de forma seletiva.

Análise do aspirado líquido intracístico
Para reduzir a probabilidade de resultados falso-

negativos, aspirados insatisfatórios e manter a qualidade
do procedimento com melhora significativa da sensi-
bilidade e do grau de exatidão da citologia no diagnóstico
do carcinoma, sugere-se a avaliação do aspirado logo após
a EE-PAAF.31 Os melhores resultados têm sido obtidos
quando a mesma pessoa que interpreta o material cito-
lógico é a mesma que colhe o aspirado. ConsideradoNeste trabalho, os cistos de natureza neoplásica

pertenciam aos grupos PE, TP, SE e Mi, os não-neoplásicos
aos grupos SF e CS. O grau de exatidão da imagem
ecoendoscópica para identificar a lesão benigna e a
maligna foi estimada em 92% e 96%,27 diferente de Ahmad
e cols.,1 cuja taxa variou de 40% a 93%. Outros elementos
morfológicos também importantes para esta diferenciação
são os linfonodos e o número de cistos.2

Com um detalhamento de imagem próprio, a EE é
possivelmente o método mais exato para o diagnóstico
do cancer pancreático. Diversos estudos, comparando a
EE com a TCH demonstram sensibilidade e especificidade
mais altas para a EE, especialmente para as lesões
pequenas (Quadro 3). A EE é também mais exata para o
estadiamento locorregional, incluindo a detecção de
linfonodos metastáticos.3,13

Com o aprimoramento dos ecoendoscópios de feixe
linear, foi acrescentada aos mesmos a capacidade de
executar a punção aspirativa por agulha fina (EE-PAAF)
(Figura 7) a fim de obter material líquido, celular e/ou

Figura 7. Imagem ecográfica e desenho esquemático demonstrando
a punção aspirativa por agulha fina de uma lesão em corpo pan-
creático, guiada por ecoendoscopia – setas

Ilustração 1. Ilustração demonstrando o agrupamento das lesões
císticas do pâncreas, segundo a classificação desenvolvida por
Koito e cols.,27 tomando por base a aparência macroscópica das
lesões císticas
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inicialmente pouco útil na discriminação entre os tumores
císticos mucinosos pré-malignos e as lesões benignas,46

o estudo laboratorial do líquido pancreático, incluindo a
mensuração da amilase e dos marcadores tumorais (CEA,
CA19.9, CA72.4, CA15.3 e M1), passou a ser mais
realizado após a aquisição do aspirado pela EE-PAAF.61

Seu papel diagnóstico, em especial nas lesões de pequeno
tamanho, tem sido enfatizado na última década. No
aspirado líquido destas lesões, a amilase, o CEA, o CA19.9
e a glicoproteína CA72.4 são os marcadores mais
freqüentemente estudados.55 Hammel e cols.22 publicaram
valores de corte bem definidos que são atualmente
utilizados como referência (Quadro 4).

Análise anatomopatológica do aspirado
Lança-se mão de todos os procedimentos técnicos

necessários à definição diagnóstica que possam ser
realizados em material de microbiopsias, incluindo o
estudo imuno-histoquímico. Quando se trata do método
de citologia em base líquida, mesmo os aspirados julgados
como celulares pelo patologista, num dado momento,
poderão não contribuir para o diagnóstico final. Outros
fatores que podem interferir nos resultados incluem a
história clínica do paciente, o laudo endoscópico, os dados
referentes ao trajeto atravessado pela agulha de punção
até a lesão-alvo e a qualidade do produto aspirado. A
rentabilidade diagnóstica do aspirado depende do aspecto
sólido ou líquido da lesão. Em estudo multicêntrico,
Wiersema e cols.60 obtiveram aspirados representativos
em 80% dos casos (valores variáveis de 56% a 85%),

com grau de exatidão de 74% (valores variáveis de 31%
a 81%). A citologia convencional apresentou resultados
menos satisfatórios, 70% dos casos (valores variáveis de
0% a 100%) com grau de exatidão de 70% (valores
variáveis de 0% a 100%) em face à microbiópsia, obtida
em 77% dos casos (valores variáveis de 56% a 83%)
com grau de exatidão de 67% (valores variáveis 38% a
75%). Para as punções de tumores císticos, a literatura
menciona taxas mais baixas: sensibilidade de 50 a 60% e
especificidade de 75% a 100%.14,23

As lesões pancreáticas, sólidas ou císticas apresentam
material diverso. Os pseudocistos apresentam células
inflamatórias (ex. Macrófagos) (Figura 8). Os neoplasmas

císticos são representados pela presença de células
cilíndricas nos CAS, de células cuboidais produtoras
de mucina dispostas em grupo nos CAM (Figura
9) ou em projeções papiliformes nos NIMP (Figura
10). Os adenocarcinomas (Figura 11) são
compostos por células também produtoras de
mucina, mas com tamanho e graus variáveis de
polimorfismo.

CONCLUSÃO

As neoplasias císticas do pâncreas constituem
lesões benignas ou neoplásicas cujo potencial de
dano é variável. Entre estas podem haver lesões
de natureza inflamatórias, portanto benignas ou
de natureza neoplásica. Estas se dividem em
serosa, raramente malignas, potencialmente
malignas como as lesões mucinosas (como os
cistoadenomas mucinosos e as neoplasias intra-
ductais mucinosas) ou malignas (cistoadeno-

Figura 8. Células inflamatórias tipo macrófagos e polimorfonucleares,
tipicamente presentes nos aspirados dos pseudo-cistos do pâncreas
(caso clínico 2, H&E, 400x).
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carcinoma mucinoso ou adenocarcinoma com necrose
cística), as quais comprometem significativamente a
qualidade de vida dos pacientes. O desenvolvimento de
métodos de imagem com poder de detalhamento cada
mais acentuado tem contribuído para a identificação e o
diagnóstico destas lesões numa fase mais recente, e
mesmo, subclínica permitindo estabelecer tratamento
menos invasivos.

Figura 9. (A) aspirado contendo células serosas (HE, 400x) e (B) células mucinosas (HE, 400x). Imagens cedidas pelo Laboratório
MicroImagem®, RJ.

Figura 10. Aspirado contendo células cuboidais tipo mucinosas,
dispostas em forma de projeções digitiformes (HE, 80x) - imagens
cedidas pelo Laboratório MicroImagem®, RJ.
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Hepatite alcoólica

INTRODUÇÃO

A doença hepática alcoólica (DHA), ou seja, a hepa-
topatia induzida pelo etanol e/ou seus metabólitos,
representa protótipo de doença em que convergem fatores
biológicos, clínicos, epidemiológicos e psicológicos. A DHA
representa o modelo de doença humana desencadeada
pelo próprio homem e modulada por diversos fatores.
Diferentemente de muitas outras doenças, a DHA pode
ser evitada, desde que a ingestão etílica não ultrapasse
determinados limites, e permanecer estacionada ou
mesmo regredir após abstenção alcoólica. A DHA apre-
senta incidência alta em quase todos os países, inclusive
no Brasil, afetando homens e mulheres, adultos, crianças
e o próprio feto, sendo uma das manifestações do alco-
olismo fetal. A DHA é a causa mais frequente de disfunção
hepática nos Estados Unidos. A DHA é a terceira ou quarta
causa mais comum de morte, considerando indivíduos
entre 25 e 64 anos, nos maiores centros urbanos dos
Estados Unidos e Canadá. Para ressaltar a importância
dessa doença mencionaremos trabalho prospectivo
realizado nos Estados Unidos.1 Os autores estudaram 280
pacientes com DHA.

 Após 48 meses de seguimento, verificaram que mais
da metade do grupo com cirrose e dois terços dos que
tinham cirrose e hepatite alcoólica (HA) haviam falecido.
Nos Estados Unidos, cerca de 15 a 20 milhões de indi-
víduos são alcoólatras.2 O consumo médio de álcool
naquele país é de aproximadamente 7 litros "per capita"/
ano. O custo anual nos EUA, atribuído ao uso do álcool é
de 185 bilhões de dólares. E ocorrem naquele país cerca
de 85.00 mortes anualmente relacionadas ao consumo
de álcool.

Em alguns hospitais universitários, o álcool é atual-
mente a principal causa de cirrose, entre os cirróticos
internados.3 Dados recentes mostram ter havido dimi-
nuição (nos últimos anos) de mortes por cirroses com
mínima redução no consumo de bebidas alcoólicas, prova-

velmente devido aos progressos no tratamento de
pacientes com DHA e doenças coexistentes. Em publi-
cação recente há dados sugestivos de consumo excessivo
de bebidas alcoólicas no Brasil.4 Segundo dados da
Secretaria Nacional Antidrogas, há 11% de indivíduos
dependentes do álcool. Não há, contudo, dados sobre a
incidência de DHA, como um todo, abrangendo muitos
estados em nosso país. Em inquérito nacional que rea-
lizamos em l991, com dados fornecidos por alguns
estados a prevalência de cirrose alcoólica variou entre
12% e 30%dos etilistas estudados.5 Em trabalho realizado
na Suécia, verificou-se que mortes prematuras causadas
pelo alcoolismo foram tão frequentes quanto as devidas
ao câncer ou doença coronariana. Entre os idosos o
número de hospitalizações é tão grande quantas as
causadas pelo enfarte do miocárdio. E verificou-se que
recentemente vem aumentando nos Estados Unidos o
consumo de álcool em indivíduos com mais de 65 anos.6

Se o álcool é tão prejudicial, por que se bebe?
Provavelmente porque o álcool é uma droga que pode
atenuar a ansiedade, a depressão e as tensões da vida
moderna; pela fácil disponibilidade e aceitação social e
por ser muito divulgado por diversos meios de
comunicação, que apregoam "suas qualidades" (melhor
adaptação social, relacionamento entre as pessoas e,
ultimamente, muito mencionado, capaz de reduzir os
índices de mortalidade por coronariopatias), sem salientar
seus enormes riscos quando consumido de modo
excessiva. Em trabalho recente se concluiu que o consumo
diário de vinho tinto, em doses consideradas "pequenas"
atuou como protetor de coronárias.7 As conclusões de
trabalhos como esse, assim como as de outra pesquisa
que sugerem benefícios de "doses pequenas" sobre o
cérebro8 (realizado esse último com metodologia não
apropriada)9 devem ser muito cuidadosas. Não devem
significar estímulo para o consumo de bebidas alcoólicas,
especialmente àqueles que com "tanto sacrifício" desejam
abandonar o vício.
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É indispensável uma "visão global", salientando os
enormes riscos das bebidas alcoólicas quando consumidas
em quantidade excessiva. Vale salientar também que,
mesmo em doses diárias pequenas, há o risco de
desenvolver dependência (sendo essa imprevisível). Os
efeitos benéficos mencionados não foram verificados em
todos os trabalhos. Em estudo epidemiológico o men-
cionado consumo de etanol (em qualquer bebida alcoólica)
não diminui os índices de mortalidade por doença coro-
nariana.10 O uso de álcool em indivíduos de meia-idade
não se justifica como terapêutica.11 Em estudo de meta-
nálise em sete trabalhos, se verificou  em dois destes que
não houve evidência de efeito benéfico de vinho em
homens sobre doença vascular.12

Hepatotoxicidade do etanol
Sabe-se atualmente que o etanol é uma substância

hepatotóxica.13 A comprovação da hepatotoxicidade do
etanol baseou-se em estudos epidemiológicos e em
trabalhos realizados, principalmente em macacos babuínos
e no próprio homem. Estudos epidemiológicos possi-
bilitaram demonstrar que há correlação entre o consumo
"per cápita" de etanol e índices de mortalidade por cirrose
em vários países. Vale mencionar trabalho realizado em
macacos babuínos no qual foi possível obter desen-
volvimento de cirrose com a administração de etanol, aos
quais forneceu-se "dieta protetora" ou seja sem ter havido
deficiência nutritiva concomitantemente. No homem houve
formação de esteatose, com alterações ultra estruturais,
após 48 horas de administração de uísque, em doses
consideradas "sociais". A hepatotoxicidade do etanol está
intimamente relacionada com o metabolismo do etanol.

Metabolismo do etanol
Esquematicamente, cerca de 2% a 10% da quantidade

de álcool ingerida são eliminadas pelos rins e pulmões,
sendo o restante oxidade principalmente no fígado, que
contém a maior quantidade de enzimas capazes de meta-
bolizá-lo. Quantidades mínimas podem ser oxidadas no
estômago. Para a metabolização do álcool etílico há neces-
sidade da participação de enzimas e co-fatores. As
enzimas são: álcool dehidrogenase (ADH), aldeído dehidro-
genase (ALDH), sistema microssômico de oxidação do
etanol (MEOS), que induz o citocromo específico P-4502E1
(um dos citocromos do sistema MEOS). Os cofatores são
NAD e NADP+O2 . A oxidação do etanol se processa em
duas fases. Na primeira este é transformado em aldeído
acético (substância vasoativa mais tóxica que o próprio
etanol). Nessa primeira fase participa a enzima ADH. Na
segunda fase o aldeído acético é transformado em ace-
tato, com a participação do cofator ALDH. Em consequência
da oxidação do etanol ocorrem importantes modificações
bioquímicas: aumento da relação NADH/NAD, formação

de aldeído acético, proliferação microssomal (pela indução
do sistema MEOS), entre outras, que integram o conjunto
de mecanismos capazes de causar dano ao fígado.

Mecanismos de dano hepático
Para sintetizar, o Quadro 1 lista esses mecanismos.14

Fatores de risco
No Quadro 2 são citados os fatores de risco para a

DHA.

Quantidade ingerida de etanol e duração da ingestão
–  Não há consenso entre os autores quanto a este item.
Alguns afirmam que há vários riscos para a formação de
DHA quando o consumo de etanol excede 80 g ao dia,
enquanto outros mencionam que há necessidade de
ingestão diária de, pelo menos 160 g para induzir hepatite
ou cirrose. Alguns autores consideram que doses bem
menores, ou seja, 40 g/dia para homens e 20 g/dia para
mulheres constituem fatores de risco. Outros avaliam o
risco pela quantidade ingerida durante a semana, isto é,
210 g/semana para homem e de 140 g/semana para a
mulher. A média de consumo de álcool pode também ser
calculada pelo número de unidades por semana (1 unidade
= 1 copo de vinho ou 270 ml de cerveja). Uma unidade
contém  7 g de álcool. Segundo esse critério o risco relativo
para desenvolvimento de cirrose em  consumidores de 28
até  41 unidades de álcool por semana (durante 12 anos)
sendo de 3% para o sexo masculino e de 4% para o
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feminino. Outros estudos ressaltam que alcoolistas têm
chance de 20% a 30% durante toda a vida para desen-
volver cirrose. A continuidade (consumo diário e não
apenas em fins de semana) favorece a formação e a pro-
gressão da DHA, pois dificulta a regeneração. Em alguns
trabalhos verificou-se que os índices de desenvolvimento
de cirrose foram menores entre os que ingeriam álcool
intermitentemente, quando comparados com os etilistas
que bebiam diariamente. A mulher é mais suscetível ao
dano hepático pelo etanol, condição que poderia ser
explicada: a) em geral tem menos água corporal e pesa
menos que os homens b) menor atividade da ADH gástrica,
condição que diminui a metabolização do etanol no estô-
mago, causando maior etanolemia c) eventualmente
existência mais frequente de doenças broncopulmonares
e anemia, que aumentariam risco de lesão hipóxica do
fígado e, portanto, necrose hepatocelular e cirrose d)
eventualmente mais predisposição para doenças auto-
imunes e para produzir mais anticorpos que o homem,
após estimulação com antígenos e) ação de estrógenos,
facilitando a endotoxemia.

Deficiência nutritiva - A deficiência nutritiva potencializa
o efeito hepatotóxico do etanol. Por outro lado, o consumo
crônico de álcool pode causar deficiência nutritiva. Alguns
tipos de bebidas podem conter substâncias hepatotóxicas,
presença que verificamos em algumas pingas nacionais.15

Outras condições patológicas
Obesidade - Constitui fator de risco para a DHA.
Ferro - é comprovadamente hepatotóxico importante.
Fumo - que contém substâncias carcinogênicas, está

relacionado com pelo menos 14 tipos  de câncer.16 Segundo
a Organização Mundial da Saúde, dez mil pessoas morrem
por dia, em  decorrência do uso do cigarro. O fumo contém
muitas substâncias carcinogênicas. Considerando que o
fumo pode agravar, intensificar a fibrose hepática, não se
pode excluir sua participação na doença hepática em geral
e na DHA.

Álcool e drogas
O metabolismo de drogas compreende as seguintes

fase: absorção, transporte no sangue, captação hepática,
transporte intracelular, formação bioquímica e excreção.17

O etanol pode aumentar o metabolismo de drogas, nas
seguintes fases do seu metabolismo: absorção, ligação
de proteínas com drogas no plasma, fluxo sanguíneo
hepático, distribuição, captação hepática e fases 1
(oxidação) e 2 (síntese ou conjugação). No Quadro 3 há
exemplos de agentes cuja hepatotoxicidade aumentada
pelo efeito do etanol. As consequências dessa interação
podem ser graves, fatais. Como exemplo vale lembrar
que a ingestão concomitante de etanol e tranquilizantes
ou barbitúricos pode aumentar a concentração sanguínea

desses fármacos até níveis lesais. Alguns medicamentos
cuja dose seria ainda tolerada (exemplo: 6 gramas ao dia
de acetaminofen podem,  pelo efeito do etanol, representar
hepatotoxicidade.

Álcool e hepatite B
Apesar dos avanços ocorridos, a hepatite B continua

sendo um grande problema.18,19 Verificou-se que houve
maior incidência de marcadores do vírus da hepatite B
(exceto anti-HBs) em alcoólatras do que em indivíduos
sadios. A ingestão de álcool agrava a hepatopatia pelo
vírus B? Recomenda-se rotineiramente proibir a ingestão
de álcool em pacientes com esta hepatopatia. Embora
não haja amplos estudos controlados a esse respeito, mas
considerando-se que o álcool é hepatotóxico e capaz de
causar lesões, por vezes intensas, ao fígado, pode-se
admitir que este órgão com alterações estruturais e
funcionais apresente maior predisposição ao dano hepático.
A intensidade do comprometimento está relacionada com
os fatores de risco já mencionados. Resultados de estudos
epidemiológicos permitem admitir que a ingestão de
"pequenas doses" de álcool, durante  longos períodos,
poderia favorecer o desenvolvimento de cirrose a partir
de doença hepática não alcoólica. Em alguns trabalhos
verificou-se que o prognóstico das hepatites agudas pelo
vírus B é pior em alcoólatras. O vírus da hepatite B poderia
desencadear ou agravar a DHA? Sabe-se que os etilistas
apresentam, em geral, deficiência imunológica. Pode-se
admitir portanto que este vírus possa representar fator
agravante da DHA.

Álcool e hepatite C
Com relação à associação álcool e vírus C, sabe-se

que o consumo crônico de bebidas alcoólicas pode mo-
dificar a história natural da hepatite crônica por este vírus,
acelerando a fibrose, aumentando o risco de cirrose e
carcinoma hepatocelular. Admite-se que o consumo de
etanol favorece a aquisição e replicação da hepatite C. O
etanol agrava a lesão pela hepatite C por causar danos
aditivos cuja patologia não é necessariamente semelhante
em todos os casos, pois depende das características do

HEPATITE ALCOÓLICA
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consumo de etanol (dose, duração da ingestão,
continuidade entre outras) e das condições, da fase da
hepatopatia pelo vírus C. A hepatite C, por outro lado,
pode agravar, influir na evolução da DHA, cuja patogenia
não é exatamente a mesma em todos os casos, estando
relacionada com o tipo de lesão hepática (esteatose, HA,
cirrose) e outras características  do paciente com DHA.

Doença hepática gordurosa não-alcoólica
(DHGNA)
A DHGNA é uma hepatopatia frequente e que pode,

por vezes, existir em pacientes com DHA. Apresenta
espectro que varia desde esteatose, isolada ou associada
a esteato-hepatite com ou sem fibrose, com potencial para
evoluir para a cirrose e carcinoma hepatocelular. Há varias
causas de DHGNA (obesidade, diabetes, entre outras)
todas resultariam da síndrome metabólica, cujo elemento
fisiopatológicvo fundamental é a resistência à insulina.20

O etanol agrava a DHGNA, sendo a intensidade do dano
relacionada, principalmente com os fatores de risco da
DHA, já mencionados. O mecanismo do agravamento da
DHGNA estaria relacionado com o aumento de hormônios
e citocinas.

Álcool e carcinoma hepatocelular (CHC)
O CHC pode existir associadamente a outras hepa-

topatias ou como lesão hepática única. A associação
hepática mais frequente é com a cirrose, que é lesão
precursora mais comum de CHC; geralmente macrono-
dular e surgindo mais comumente em fase de abstenção
alcoólica. Este fato poderia ser explicado, pelo menos
em parte, pelo desenvolvimento dos nódulos que pre-
disporiam ao desenvolvimento de CHC. Este pode apre-
sentar etiologia múltipla, quando há associação com a
hepatite B, hepatite C, aflotoxina (associadamente ou
não com o consumo de álcool). Quando há essa asso-
ciação o álcool atuaria como cofator interagindo com os
vírus B ou C, podendo aumentar o poder carcinogênico
destas infecções virais. Verificou-se, no Japão, que a inci-
dência de CHC aumentava cerca de oito vezes quando
havia associação álcool e vírus B.21 Quanto à hepatite C,
verificou-se que o risco de CHC é maior quando este
está associado com álcool, por provável ação sinérgica
entre esses dois agentes. O etanol tem ação direta (não
apenas como cofator) na carcinogênese hepática. Um
dos mecanismos está relacionado à ação indutora sobre
o P4502El, cuja consequência é a formação de aldeído
acético, radicais livres e consequentemente disfunção
celular.22,23

Lesões hepáticas
O consumo de etanol pode causar vários tipos de lesões

hepáticas (Quadro  4).

Esteatose
A esteatose caracteriza-se, fundamentalmente pela

deposição excessiva de gorduras na célula hepática. Há
várias causas: obesidade, diabetes, deficiência nutritiva,
medicamentos (exemplo: corticosteroides), agentes
tóxicos (fósforo, éter, clorofórmio, tetracloreto de carbono,
entre outros), após algumas anastomoses intestinais para
o tratamento da obesidade, entre outras condições
patológicas. Entretanto, uma das causas mais frequentes
é a esteatose álcool-induzida. Essa é a primeira e a mais
frequente das lesões hepáticas induzidas pelo etanol,
podendo ser a única ou estar associada com outra (s)
lesão (HA, cirrose). Cerca de 50% a 55% dos alcoólatras
apresentam esteatose (considerando vários grupos
estudados). Entretanto, esta surge, invariavelmente, após
ingestão de altas doses de álcool, especialmente após 3 a
7 dias de consumo etílico. Essa lesão pode ser classificada,
segundo a sua intensidade em graus que variam de + a
++++, dependendo da porcentagem de células hepáticas
contendo gorduras: menos de 25% corresponderia a + e
mais que 75% a ++++. A esteatose alcoólica é geralmente
macrogoticular (ou macrovesicular) e localiza-se na zona
centrolobular, porém, nas formas intensas, pode se situar
em todo o lóbulo, mimetizando Kwashiorkor. Ocasio-
nalmente pode haver a formação de cistos gordurosos e
de lipogranulomas. Caracterizam-se pela presença de
histiocitos ou células epiteliais que circundam gordura
extracelular, consequente à ruptura da célula hepática.
Na esteatose "simples" (não complicada) a presença de
colágeno pode ser detectada somente por exame químico.
Quando o colágeno existe em quantidade suficiente para
ser detectado por microscopia ótica, localiza-se em torno
da veia central, caracterizando a denominada fibrose
perivenular (ou pericentral) que pode se estender para
dentro do lóbulo (fibrose perisinusoidal ou fibrose
pericelular). Demonstrou-se que na esteatose alcoólica
há, além do acúmulo de gorduras, acentuada deposição
de proteínas no fígado. A extensão da hepatomegalia
depende tanto do acúmulo de gorduras, como da depo-
sição excessiva de proteínas no fígado. Esta favoreceria a
"balonização" dos hepatócitos, a qual poderia desencadear
várias importantes alterações hepáticas. Afirmava-se, até
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recentemente, que a esteatose não evolui para cirrose.
Estudo prospectivo recente demonstrou que a esteatose
alcoólica não é sempre lesão benigna, pois pode evoluir,
com a continuação da ingestão etílica, para HA e cirrose
(Figura 1).

fulminante. Os sintomas surgem geralmente após aumento
recente de ingestão etílica. Os pacientes se queixam
principalmente de adinamia, anorexia, emagrecimento,
dores abdominais vagas, náuseas, vômitos e diarréia. Em
alguns etilistas as primeiras manifestações clínicas já
caracterizam quadro grave: sangramento de varizes
esofagogástricas, ascite, uremia, encefalopatia hepática
podendo evoluir rapidamente, para o óbito. Alguns
pacientes com HA (mais comuns na forma grave da
doença) apresentam agravamento do quadro nos primeiros
dias da internação, apesar da abstinência alcoólica. Por
essa razão alguns autores recomendam biópsia hepática
preferentemente no primeiro ou segundo dia da inter-
nação, antes da possível piora da coagulação sangüínea
(que poderia ocorrer após alguns dias). Ao exame físico
observa-se principalmente: hepatomegalia (em aproxi-
madamente 90% dos casos), icterícia (em cerca de 70%),
aranhas vasculares, ascite, eritema palmar, febre, ence-
falopatia hepática, circulação colateral visível no abdome,
esplenomegalia, edema dos membros inferiores e febre.
Muitos pacientes apresentam também sinais relacionados
com a síndrome de feminização: ginecomastia, perda de
pelos e atrofia testicular.

Considerando que a HA é lesão consequente ao con-
sumo crônico de etanol, compreende-se que possa haver
também manifestações extra-hepáticas. Desse modo
encontram-se comumente alterações cardiocirculatórias,
pulmonares, renais, endócrinas, neurológicas, musculo-
esqueléticas, entre outras.

Exames laboratoriais (Quadro 5).
Vários testes foram utilizados com o objetivo de

caracterizar consumo crônico, excessivo, de etanol: volume
corpuscular médio (VCM) das hemacias, gama glutamil
transferase (GGT), aminotransferase mitocondrial do
aspartato, ácido-alfa-amino-n-butírico, transferrina, entre
outros. Merecem destaque, eventualmente, os aumentos
de VCM das hemácias e da GGT. O aumento de VCM foi
verificado em 60% a 96% (conforme a bibliografia
consultada) dos pacientes que continuavam ingerindo

Hepatite alcoólica
A HA é uma complicação importante do alcoolismo. A

prevalência da HA não é bem conhecida, especialmente
das formas leves, pois os pacientes podem não apresentar
sintomas e não serem submetidos à biópsia hepática
(necessária para a confirmação diagnóstica). Segundo
dados da literatura, a prevalência da HA variou entre 8%
e 63%. No Japão, a prevalência desta lesão é muito baixa.
É a lesão pré-cirrótica mais importante. Entretanto, não é
conhecido o mecanismo pelo qual a HA desenvolve cirrose.
Autores relatam cirrose hepática em, aproximadamente,
50% dos casos de HA. A mulher é mais suscetível que o
homem, podendo, como mencionado, desenvolver mais
facilmente formas graves de HA. Os índices de mortalidade
por HA variaram, conforme os trabalhos consultados, de
0% (Helman et al., 1971) a 13,5% (Pares et al., 1986) nas
formas leves e de 29% (Mendenhall et al., 1989) a 55%
(Ramond et al., 1992) nas formas graves. A mortalidade
foi maior entre os pacientes com desnutrição calórico-
proteica intensa.

Aspectos clínicos
 O dado muito importante por ocasião da anamnese é

procurar "conhecer bem" os hábitos etílicos. Os alcoólatras
frequentemente subestimam sua ingestão de álcool,
informando que "bebem socialmente". O espectro clínico
da HA é amplo, incluindo desde a forma anictérica até a

Figura 1. Transição da esteatose para hepatite alcoólica e cirrose
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doses altas de etanol, não sendo porém específico,
podendo ser observado em outras condições além do
alcoolismo. A sensibilidade da determinação do VCM para
a detecção do alcoolismo pode aumentar quando se associa
com outros testes, principalmente GGT. Esta tem alta
sensibilidade (80% a 90%), mas baixa especificidade (pode
estar aumentada em várias doenças, não relacionadas
com o alcoolismo). Transferrina carboidrato deficiente,
teste não utilizado rotineiramente, apresenta sensibilidade
de, aproximadamente, 90% e especificidade de 98,8%
para detectar consumo etílico crônico excessivo. Alguns
autores preconizam para detectar a existência de
alcoolismo, associar aos testes laboratoriais, informações
obtidas por meio de questionários padronizados.

Alguns exames devem por vezes ser realizados para
excluir doença hepática não alcoólica: hepatite crônica
viral (vírus B ou C), hepatopatias autoimunes (hepatite
crônica ativa autoimune, colangite esclerosante primária
e cirrose biliar primária), hemocromatose e Moléstia de
Wilson, que requerem terapêutica específica. Devem ser
em geral determinados no soro: fator antinúcleo, anti-
corpos antimúsculo liso e antimitocôndria, AgHBs e anti-
HBc e anti-HVC. Ferro, ferritina e cobre séricos devem
também ser determinados, especialmente se a biópsia
hepática não for realizada. Como mencionado, deve-se
lembrar a possível interação entre etanol e vírus da hepatite
B e etanol e vírus C. Há maior incidência de marcadores
do vírus da hepatite B em alcoólatras do que em indivíduos
sadios. Não foi, porém, demonstrada a participação desse
vírus na DHA.  Quanto ao vírus C da hepatite,  há maior
incidência em alcoólatras podendo participar na patogenia
da hepatopatia alcoólica. O Quadro nº 5 lista os principais
exames laboratoriais relacionados com o estudo
diagnóstico da HA são: índice de aspartato amino-
transferase (AST)/alanino aminotransferase (ALT), GGT,
fosfatase alcalina (FA), determinações dos níveis de albu-
minemia, do tempo de protrombina e de bilirrubinemia.
AST/ALT igual ou maior que 2 é muito sugestivo de hepatite
ou cirrose alcoólica. Na HA, o índice AST/ALT maior que 2
ocorre em, aproximadamente 70% dos casos. A espe-
cificidade desse teste é relativamente alta (embora
pacientes com hepatopatias não alcoólicas possam, ocasio-
nalmente, também apresentar  índice alto de AST/ALT).Os
níveis séricos de AST raramente ultrapassam 300 UI/L,
exceto em poucos pacientes com necrose esclerosante
hialina ou quando há associadamente doença hepática
induzida pelo paracetamol ou hepatite viral. A determinação
da atividade sérica da GGT pode ser útil pois está elevada
em número considerável de pacientes com HA (e outras
lesões da DHA), mas também em alcoólatras sem hepato-
patias evidentes e algumas doenças não-hepáticas. A
atividade sérica da FA alcalina está aumentada em aproxi-
madamente 80% dos casos (tipicamente a HA pode ser

considerada doença hepática colestática). Altos índices
de GGT/FA são mais sugestivos de DHA do que doença
hepática não alcoólica. As determinações dos níveis de
albuminemia, do tempo de protrombina e da bilirrubinemia
são úteis para detectar disfunção hepática. Na HA os níveis
de albumina estão geralmente diminuídos, o tempo de
protrombina comumente prolongado e a bilirrubinemia
quase sempre  aumentada. A determinação da função
discriminante (FD) de Maddrey et al. é muito útil para  a
avaliação prognóstica da HA.

A FD é calculada determinando os níveis séricos de
bilirrubina (em Umol/l) e o tempo de protrombina, utili-
zando a seguinte equação: FD= 4.6 (tempo de pro-
trombina-tempo controle)+níveis séricos de bilirrubina/
17.1). A divisão do nível de bilirrubina por 17.1 só deve
ser feita quando o nível de bilirrubina for expresso em
mg/dl afim de converter para mmol/l. Valores de 32 ou
mais denotam doença hepática intensa, com índice de
mortalidade em 4 semanas, superior a 35%. Embora os
testes laboratoriais mencionados sejam úteis para o estudo
diagnóstico da HA, nem sempre há correlação entre os
seus resultados e os dados histopatológicos. Os pacientes
com HA apresentam geralmente anemia. Esta pode
resultar do efeito tóxico direto do etanol na medula óssea,
da alteração do metabolismo da vitamina B6, deficiência
de ácido fólico, deficiência de ferro consequente a perda
sangüínea e hemólise causada pelo hiperesplenismo. A
anemia pode ser microcítica, normocítica ou macrocítica.
Há comumente hipopotassemia, hiponatremia, hipo-
calcemia e hipomagnesemia, alterações que podem
ocasionar complicações graves. Hiperlipidemia pode
também ocorrer e ocasionalmente o plasma ficar visivel-
mente lipêmico. A determinação do fator V, que é sinte-
tizado no fígado, constitui teste útil como indicador
prognóstico na HA (este teste seria ainda mais sensível
como indicador prognóstico do que a determinação da
FD). Diminuição dos níveis plasmáticos da colinesterase
pode significar mau prognóstico quanto à sobrevida em
abstêmios com HA e cirrose.

Alguns centros médicos têm usado o modelo para
"fase final" de doença hepática (MELD) que é indicado
para determinar a urgência para transplante hepático e
também para prognóstico da HA. Tanto a FD quanto o
modelo MELD apresentariam "problemas" quanto a
validade (algumas falhas). Existe também o Glasgow
Alcoholic Hepatitis Score, que inclui os seguintes dados:
idade, contagem de leucócitos, ureia (no sangue),
protrombina e níveis de bilirrubina. Embora útil, sua
superioridade quanto aos mencionados testes, necessita
ainda comprovação. O Fibro Test, é uma alternativa (ao
invés de biópsia) para diagnosticar formas intermediária
e intensa de fibrose.24 Acti Test é exame útil para avaliar
a intensidade da inflamação.

MOYSÉS MINCIS E COLABORADOR



JBG, J. bras. gastroenterol., Rio de Janeiro, v.9, n.2, p.87-98, abr./jun. 2009                                                        93

Métodos diagnósticos por imagem
A ultrassonografia apresenta grande sensibilidade para

o diagnóstico de esteatose, em razão da atenuação do
feixe sonoro presente no parenquima. A especificidade é,
porém, relativamente baixa. Em um estudo se verificou a
existência de sinal ultrassonográfico importante para o
diagnóstico de HA aguda. Esse sinal foi denominado de
"pseudo sinal dos canais paralelos", que corresponde à
presença de estrutura tubular paralela (dentro de segmento
hepático) A sensibilidade diagnóstica foi de 82%, a espe-
cificidade de 87% e a acurácia de 84%. O mencionado
sinal não foi observado em pacientes com hepatopatias
não alcoólicas e nem em indivíduos sadios. A ultras-
sonografia pode ser útil para o diagnóstico diferencial com
icterícia obstrutiva pois, nesta pode haver como na HA,
hiperbilirrubinemia com aumentos de FA e GGT e níveis
baixos de atividades séricas de AST e ALT. A tomografia
computadorizada embora não contribua para o diagnóstico
de HA, pode ser exame útil no estudo de hepatopatias pois
pode mostrar aspecto característico de fibrose hepática
confluente na cirrose hepática avançada. Do mesmo modo,
a ressonância magnética é também exame muito sensível
(provavelmente mais sensível que a ultra-sonografia e a
tomografia computadorizada) para nódulos regenerativos.
Estes podem à ultrassonografia e à tomografia
computadorizada mimitizar hepatocarcinoma. Dispõe-se
atualmente da ultrassonografia com contraste, exame muito
útil para o estudo de nódulos hepáticos.25 Avanço importante
ocorreu com o advento da elastografia que visa "medir" a
elasticidade hepática. Quanto mais endurecido o tecido
hepático mais rápida a propagação da onda. A elastografia
tem excelente correlação com o estádio da fibrose, avaliado
através da escala de Metavir. Em estudo de metanálise
concluiu-se que o exame apresenta excelente acurácia para
o diagnóstico de cirrose hepática.26

Esôfago-gastroduodenoscopia
Pode mostrar se há varizes de esôfago (que podem

existir mesmo na ausência de cirrose hepática) e lesões
no estômago e duodeno.

Alterações morfológicas
Os dados clínicos, laboratoriais e os métodos diag-

nósticos por imagem permitem formular a hipótese
diagnóstica de HA. A confirmação da existência dessa lesão
deve se basear em  dados histológicos de material obtido
por  biópsia hepática. Esta deve ser indicada na maioria
dos casos em que essa hipótese foi formulada, espe-
cialmente se após abstinência de 3 meses não houve
normalização das aminotransferases e quando existem
dados compatíveis com hepatopatia não alcoólica e,
também, segundo alguns, na HA intensa quando se
pretender indicar o uso de corticosteroides. Os dados

histológicos da HA podem ser classificados em essenciais
para o diagnóstico e os não obrigatórios. Os essenciais
são: a) degeneração ("balonização" dos hepatocitos) b)
infiltrado inflamatório, predominantemente de neutrófilos
c) fibrose pericelular e perivenular. Esses dados essenciais
são observados principalmente na região centrolobular,
desde que não haja cirrose. Quando esta se acha presente,
esses achados morfológicos podem ser encontrados na
periferia dos lóbulos. Os dados histológicos não obri-
gatórios são: corpúsculos de Mallory, esteatose, necroses
em pontes, proliferação ductal, corpúsculos acidofílicos,
hepatocitos com granulações oxifílicas, "hepatócitos
induzidos", megamitocôndrias e colestase. Comentário
especial deve ser feito sobre os corpúsculos de Mallory,
em razão das controvérsias sobre seu significado, sua
importância para o diagnóstico e prognóstico de doenças
hepáticas. A presença desses corpúsculos geralmente
reflete a presença de dano hepático (de diversos tipos) e
podem ser encontrados em diversas condições patológicas:
obesidade, diabete e pré-diabete, derivação jejunoileal e
gastroplastia para tratamento da obesidade, ressecção
intestinal, Moléstia de Wilson, cirrose em crianças indianas,
nutrição parenteral, uso de medicamentos (maleato de
perexilene e amiodarona) entre outras condições pato-
lógicas. Do ponto de vista pratico a presença desses cor-
púsculos (especialmente na zona centrolobular) justifica
formular, como primeira hipótese, DHA. Quanto mais
intensa for a fibrose pior o prognóstico. O prognóstico
será tanto pior quanto maior for a extensão da inflamação.
A coexistência de cirrose também denota pior prognóstico.
As alterações na HA não são patognomônicas, exigindo
diferenciação com a esteato-hepatite não alcoólica (EHNA).
Quadro 6.

Esta se caracteriza pela presença de esteatose macro-
vesicular e processo inflamatório no parênquima hepático,
podendo haver ou não associadamente, Corpúsculos de
Mallory, fibrose ou cirrose. A EHNA pode estar presente
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em pacientes com cirroses de varias etiologias, em algu-
mas condições relacionadas com a desnutrição, com
alterações metabólicas e associadamente ao uso de
medicamentos.

TRATAMENTO

A HA deve ser considerada, em princípio, doença grave
que pode conduzir o paciente ao coma e à morte. Os
índices de mortalidade são maiores quando há encefa-
lopatia, ascite, hiperbilirrubinemia e coagulopatia. O
tratamento pode ser dividido, do ponto de vista didático,
em clínico e cirúrgico. O tratamento clínico pode ser sub-
dividido em não-específico e específico.

Tratamento Clínico
Tratamento não específico
1) Hospitalização – Embora em princípio, não seja

necessária para os pacientes com a forma leve de HA, a
hospitalização pode favorecer o "início" da abstenção etílica
e o tratamento do alcoolismo.

2) Abstenção total de bebidas alcoólicas – A HA pode
regredir e o fígado se apresentar histologicamente normal
após período de cessação de ingestão alcoólica. Contudo,
logo após a descontinuação de consumo de álcool,
pacientes internados com HA podem apresentar piora
quanto aos testes utilizados para o estudo funcional do
fígado e relacionada com as complicações que ocorrem
no curso da doença. Em presença de HA, a continuação
de consumo etílico torna difícil, eventualmente impossível,
a regressão dessa lesão. A cessação de consumo alcoólico
é importante, embora não suficiente, em muitos casos,
para a regressão da HA. Em alguns estudos se verificou
que pacientes com HA que reduziram ou cessaram
completamente a ingestão etílica apresentaram índices
de sobrevida maiores, quando comparados com os que
continuaram o consumo alcoólico.

A esteatose, frequentemente associada, pode regredir
rapidamente (e diminuir a hepatomegalia). Dependendo
de sua intensidade, a esteatose pode desaparecer após
uma a seis semanas de abstinência alcoólica e dieta. A
esteatose quando se desenvolve em pacientes diabéticos,
obesos ou muito desnutridos pode não desaparecer apesar
da cessação de consumo de etanol.

A abstenção etílica em pacientes com HA e cirrose
alcoólica, principalmente os com a forma compensada,
pode também ser benéfica. Entretanto esse benefício é
mais evidente quando há cirrose sem HA.

Aspecto de interesse prático diz respeito à moni-
torização da abstenção alcoólica. Essa monitorização é
difícil, pois a história relacionada  aos hábitos etílicos é
frequentemente inadequada. Observou-se em um estudo
que cerca de 50% dos pacientes com DHA, nos quais se

detectou etanol na urina, negavam ingestão etílica. Vários
testes laboratoriais foram utilizados para o estudo da
monitorização da cessação de consumo de álcool: volume
corpuscular médio (VCM) das hemácias, GGT, AST, ácido-
alfa-amino-n-butírico, transferrina, entre outros. Mais
recentemente foi estudado o teste da transferrina
carboidrato deficiente. Merecem destaque, eventualmente
os aumentos do VCM das hemácias e da atividade sérica
da GGT. Aumento do VCM foi encontrado em mais de 96%
dos pacientes, contudo não é específico, podendo ser
observado em outras condições além do alcoolismo. A
sensibilidade da determinação do VCM para a detecção
do alcoolismo pode aumentar quando se associa com
outros parâmetros, tais como a GGT com a AST, desi-
drogenase glutâmica, ureia e FA. O aumento do VCM não
está relacionado com a deficiência de folato, sendo mais
comum em mulheres do que em homens alcoólatras e
ocorre, provavelmente, devido à alteração da membrana
das hemácias.

A atividade sérica da GGT está aumentada em mais
de 85% dos pacientes alcoólatras. A elevação dessa
enzima seria maior em pacientes cujo alcoolismo tenha
iniciado há menos de cinco anos. Contudo, sua espe-
cificidade é relativamente baixa, pois pode, como men-
cionado, haver aumento da atividade sérica dessa enzima
em várias doenças não relacionadas com o alcoolismo.
Alguns autores sugerem, para detectar a existência de
alcoolismo, associar, aos testes mencionados, informações
obtidas por meio de questionários padronizados.

3) Síndrome de abstinência do álcool (SAA) – essa
síndrome que alguns alcoólatras apresentam surge em
consequência da diminuição ou cessação brusca de
ingestão de álcool. A SAA pode ser classificada em forma
leve e intensa, esta denominada delirium tremens. A forma
leve, que surge seis a oito horas após a cessação de
ingestão alcoólica etílica, se caracteriza pela presença de
estado de inquietação geral, tremor nas mãos, nervosismo,
entre outros sintomas. Cerca de 5%-10% dos pacientes
com essa forma de SAA evoluem para delirium tremens,
que surge geralmente um a dois dias depois e se carac-
teriza pela acentuação dos sintomas mencionados, com
alucinações, agitação, convulsões, perspiração acentuada
e febre. Embora a abstinência alcoólica seja a principal
causa de delirium tremens, devemos lembrar que seus
sintomas podem ser observados em diversas condições
patológicas: infecções (com febre), anoxia de qualquer
etiologia, encefalopatia hepática (fase "inicial" ), into-
xicação hídrica (geralmente em idosos com perdas de
líquidos que contém sódio); traumatismo craneano,
intoxicação por drogas (atropina, brometos,barbitúricos),
intoxicação alcoólica (Tabela 1), entre outras condições.
O tratamento da SAA, forma leve, pode, por vezes, impedir
sua evolução para o delirium tremens.
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ocasionar desidratação e perdas de eletrólitos, princi-
palmente potássio, magnésio e sódio. Pode haver
deficiência de zinco e cálcio e hipoglicemia. A acidose seria
característica da intoxicação alcoólica aguda. Essa acidose
seria mista, resultante da depressão respiratória e do
acúmulo de ácido lático e de outros produtos do meta-
bolismo do etanol. Após a fase de alcoolismo agudo e
estando o paciente em abstenção etílica, há comumente
alcalose.

7) Correção da desnutrição proteico-calórica (DPC) –
É frequente em pacientes com DHA. Em dois estudos
multicêntricos verificou-se que 100% dos pacientes com
DHA apresentavam DPC. A necessidade diária mínima para
um alcoólatra seria de 2.000 calorias com 1 g/kg peso de
proteinas. Suplementação calórica enteral ou parenteral
deve ser reservada para os pacientes mais graves, em
geral apresentando bilirrubinemia superior a 5 mg/100
ml. Devemos salientar que a intubação nasogástrica, por
vários dias, como a que requer a alimentação enteral,
aumenta o risco de sangramento das varizes do esôfago.
Por outro lado, o tratamento utilizando via endovenosa
aumenta o risco de sepse, sempre uma ameaça em
pacientes desnutridos e entre os que apresentam doenças
hepáticas crônicas. Não há evidência de que a inclusão na
dieta de paciente com HA de quantidades adequadas de
proteínas desencadeia encefalopatia hepática (a não ser
que o paciente apresente também cirrose descom-
pensada).

8) Correção das deficiências vitamínicas e de ácido
fólico - Deve-se fornecer suplemento vitamínico
(vitaminas A, complexo B, C e E) de preferência
associadamente com ácido fólico ( a deficiência deste é
a causa mais comum de má nutrição em alcoólatras).
Há comumente deficiência de vitamina K, porém sua
suplementação, exclusivamente, não é, em geral,
suficiente para a correção dos distúrbios da hemostasia.
Sua administração, entretanto, é de grande importância
quando o paciente com DHA apresenta síndrome de má
absorção. Comentário especial deve ser  feito com relação
à vitamina A, porque o alcoolismo aumenta sua
necessidade na dieta, e sua depleção no fígado pode
produzir dano hepático. Mas doses  consideradas inócuas
para indivíduos sadios podem ser hepatotóxicas em
alcoólatras; nesses pacientes as doses diárias de vitamina
A não devem ser superiores  a 50.000 UI.

9) Administração endovenosa de aminoácidos – a
administração diária de 75-80 g, de aminoácidos, via
endovenosa associadamente com dieta de 100 g de
proteínas e 3.000 calorias ao dia, pode reduzir a hiper-
bilirrubinemia, elevar a concentração sérica de albumina
e diminuir o índice de mortalidade, em pacientes com HA.

10) Soluções ricas em aminoácidos ramificados
(leucina, isoleucina, valina) – podem ser usadas quando

Por outro lado, cerca de 80% dos casos de SAA, forma
leve, podem melhorar sem medicação psicotrópica. Esta,
contudo, está indicada na forma intensa da SAA, mesmo
sabendo-se que essa condição é  por vezes autolimitada
e que os sintomas geralmente desaparecem após três a
quatro dias (mesmo sem o emprego de medicamentos).
No Quadro 7 constam os nomes dos medicamentos que
podem ser utilizados no tratamento da SAA.

4) Repouso – Embora não tenha sido ainda demons-
trado que constitui medida terapêutica eficaz, alguns
autores recomendam repouso na HA e, de modo geral,
nas formas descompensadas da DHA, com ascite, icterícia
ou encefalopatia. A restrição da atividade física deve tam-
bém ser recomendada nas formas compensadas, quando
há astenia ou fadiga. O paciente em repouso possibilita ,
em geral mais facilmente, a supervisão quanto à
abstinência alcoólica.

5) Tratamento sintomático – das náuseas, vômitos e
dores abdominais. Se for necessário usar analgésico,
preferir acetaminofen (em doses não superiores a 2
gramas ao dia) em vez de aspirina ou anti-inflamatórios
não esteroides.

6) Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e meta-
bólicos – Vômitos e diarreias são frequentes, podendo
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há encefalopatia hepática. Outras medidas devem ser
adotadas há essa complicação.

11) Tratamento do Helicobacter pylori (HP) em
pacientes com HA e encefalopatia hepática. A erradicação
dessa bactéria estaria indicada, na encefalopatia hepática,
pois diminui a formação de amônia no estômago.

12) Cuidados relativos à retenção de líquidos e
disfunção renal – o tratamento clínico dos pacientes com
problemas de retenção de líquidos e disfunção renal deve
ter nas medidas preventivas o seu ponto de partida.
Observação atenta para a ingestão de sódio, sob todas as
suas formas de apresentação (oral, endovenosa, anti-
bióticos); para os sinais vitais e peso e, em alguns casos,
medida da circunferência abdominal. Nas formas graves
da HA, a avaliação do volume intravascular com moni-
torização hemodinâmica (pressão venosa central) pode
ser necessária.

13) Cuidados relativos a infecções – pacientes com
HA que apresentam febre ou sem febre mas havendo
piora do estado geral, devem ser avaliados no sentido
de verificar a eventual existência de infecção. Ocorrência
comum em etilistas com DHA  sintomática é a infecção
bacteriana aguda, por vezes grave, fatal. Em estudo
multicêntrico, a infecção foi a principal causa de morte
em cerca de 15% dos pacientes que faleceram com HA.
Há condições que aumentam a suscetibilidade às
infecções graves nos mencionados doentes: fatores
relacionados com o alcoolismo, com a deficiência
nutricional e com a própria doença hepática. As principais
localizações das infecções são: pulmonares, sistema
nervoso central, vias urinárias, bacteriemias espontâneas
ou relacionadas com o uso de cateter e peritonite
bacteriana espontânea. As pneumonias são causadas
principalmente pelo Streptococcus pneumoniae,
Hemophilus influenzae e organismos anaeróbios.
Aspiração de flora bacteriana de orofaringe pode ocorrer,
durante episódios de alteração do estado mental, devido
à ingestão de álcool, na síndrome de abstinência alcoólica,
na hipoglicemia ou encefalopatia hepática. As ascites
volumosas, diminuindo a expansão, também predispõem
às infecções pulmonares. Por outro lado, sabe-se que o
alcoolismo aumenta o risco para tuberculose pulmonar.
Quanto às infecções do sistema nervoso central. vale
lembrar que a meningite é frequentemente causada por
S. pneumoniae e, menos comumente, por Listeria
monocytogenes.

Merece comentário especial a peritonite bacteriana
espontânea (PBE), complicação relativamente comum  em
pacientes com ascite, (podendo esta ocorrer na HA mesmo
sem cirrose)  responsável por altos índices de mortalidade,
os quais estão relacionados com a indução da encefalopatia
hepática, síndrome hepatorrenal e hemorragia gastro-
intestinal.

14) Cuidados relativos a hemorragias gastrointestinais
- a hemorragia gastrointestinal é a causa imediata de morte
em cerca de 30% dos pacientes com DHA. Além do seu
efeito ocasionando letalidade, aquela complicação contribui
para o aparecimento de outras muito graves, ou seja,
encefalopatia hepática, síndrome hepatorrenal e bacte-
remias. As causas mais frequentes de hemorragias
gastrointestinais em pacientes com DHA são: varizes
esofagogástricas, gastrite erosiva péptica, gastropatia
hipertensiva, síndrome de Mallory-Weiss e esofagite.
Comentário especial deve ser feito com relação ao
sangramento das varizes pois constitui por vezes quadro
muito grave. Em 90% dos casos a hemorragia aguda pode
cessar com a associação da endoscopia intervencionista
(escleroterapia ou ligadura elástica) e a infusão intra-
venosa de agentes que reduzem a pressão do sistema
porta (somatostatina ou um dos seus análogos, como a
octreotida). Se o mencionado esquema terapeutico não
conseguir parar o sangramento, pode-se recorrer ao
tamponamento com balão, derivação portossistêmica intra-
hepática transjugular ou tratamento cirúrgico.

Tratamento específico
O tratamento específico diz respeito aos medicamentos

que, em alguns estudos controlados, foram eficazes no
tratamento da HA. Em revisão da literatura verifica-se,
entretanto, que há poucos trabalhos randomizados sobre
os efeitos de medicamentos no tratamento dessa
hepatopatia.

Corticosteroides
Os corticosteroides têm, entre outros, os seguintes

efeitos benéficos: aumentam o apetite, que está geral-
mente diminuido em etilistas; atuam como anti-
inflamatório; podem proteger membranas plasmáticas e
de organelas contra efeitos tóxicos do etanol e de seus
metabólitos; poderiam atenuar a ação citotóxica de anti-
corpos células T-dependente, assim como da linfocina por
essas produzidas; diminuem a produção das interleucinas
6 e 8 e fator alfa de necrose tumoral; inibem a adesão de
neutrófilos em células endoteliais. Os corticosteroides
também aumentam a produção de albumina e inibem a
dos colágenos I e IV. Entretanto o seu emprego pode
ocasionar efeitos adversos: favorecem o aparecimento
de infecções, septicemia, em pacientes com DHA, os quais
são geralmente imunodeprimidos; podem desencadear,
embora raramente, pancreatite aguda, quadros psicóticos,
e favorecer infecções por vírus.21 Esses medicamentos
estão indicados em princípio no tratamento da forma
intensa da HA, em pacientes que não estejam apre-
sentando hemorragia gastrointestinal ou infecções.22-28

Consideramos forma intensa da HA quando a função
discriminante (FD) for maior que 32 ou quando houver
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encefalopatia espontânea. Os corticosteroides estão
contraindicados em doentes com o vírus da hepatite B,
AIDS e, possivelmente, com o vírus da hepatite C. Os
diabéticos devem ser rigorosamente monitorizados, em
vista das complicações que podem surgir, quando em uso
desses medicamentos. A revisão da literatura permite
verificar que foram utilizados os seguintes corticosteroides:
prednisona, prednisolona e 5-metilprednisolona, doses que
variam de, aproximadamente, 35 a 80 mg ao dia durante
(na maioria dos trabalhos) quatro a seis semanas. Os
efeitos benéficos desses medicamentos (na mencionada
forma intensa da HA), diminuindo os índices de mortalidade,
parecem durar, pelo menos um ano. Quanto às interações
vale lembrar que a coadministração de digoxina pode
aumentar a toxicidade digitálica secundária à hipocalemia;
estrogênios podem aumentar os níveis de metilpred-
nisolona; fenobarbital, fenitoína e rifampicina podem
diminuir os níveis de metilprednisolona; quando forem
usados concomitantemente diuréticos, deve-se monitorizar
para hipocalemia. Verificou-se em estudo randomizado com
101 etilistas com HA que prednisona, 30 mg ao dia foi
superior a extenso "cocktail" de antioxidantes e cujos índices
de mortalidade foram respectivamente 30% a 40%.27 Em
revisão sistemática recente concluiu-se que glicocorticoides
não foram eficazes no tratamento da HA. Os autores
consideram, entretanto, serem necessárias casuísticas mais
amplas com grupo controle.28

S-adenosil-L-metionina (Same)
Same é um metabólito fisiológico sintetizado a partir da

metionina e ATP e exerce papel essencial nas reações
bioquímicas de transmetilação e transulfuração. Same é
convertida em cisteina que é necessária para a síntese de
glutatião, substância-chave na proteção do fígado contra a
ação de radicais livres e compostos tóxicos de origem
endógena; está diminuída em diversas doenças hepáticas
e não hepáticas. Em estudos experimentais em ratos foi
capaz de prevenir a esteatose induzida pelo etanol. Há na
literatura trabalho prospectivo em pacientes com HA intensa
e no qual se observou que a administração endovenosa de
200 mg, duas vezes ao dia, durante 14 dias, ocasionou
melhora clínica e laboratorial, em 36% dos casos.29

Em  trabalho prospectivo, randomizado, duplo-cego
verificou-se que Same foi eficaz no tratamento da cirrose
alcoólica, especialmente Child A e B.30 Entretanto em
revisão sistemática concluiu-se não haver dados para
indicar e nem contra-indicar Same na DHA. Foi sugerido,
para melhor avaliação, estudos por períodos mais longos.31

Fosfatidilcolina
Em babuínos que ingeriam etanol, durante mais de

seis anos e meio, se observou que a suplementação da
dieta com extrato de lecitina poliinsaturada de feijão de

soja, contendo 94-98% de fosfatidilcolina preveniu o
desenvolvimento de fibrose portal e cirrose. Verificou-se,
também, que o aumento dos níveis circulantes de
dilinoleylphosphatidyl choline estava associado com a
proteção contra o estresse oxidativo e fibrose hepática no
homem. Em pacientes com cirrose alcoólica, a fosfati-
dilcolina diminuiu os níveis de aminotransferases e de
bilirrubina, mas não aumentou a sobrevida e nem melho-
rou as alterações histológicas. Segundo alguns autores
os efeitos benefícios não foram adequadamente avaliados
porque os pacientes dos grupos estudados reduziram
acentuadamente o consumo de etanol durante o segui-
mento. Assim deve-se considerar fosfatidilcolina terapia
experimental até que novos e amplos estudos sejam
desenvolvidos.

N-acetilcisteina (EV)
Embora em estudos preliminares tenha sido consi-

derado eficaz no tratamento da HA, em trabalho recente
randomizado não se verificou seu efeito benéfico.

Pentoxifilina
Atua diminuindo a viscosidade do sangue, inibe a

adesão de neutrófilos e modula a liberação de citocinas
(entre outros efeitos). A ação benéfica no  tratamento da
HA intensa parece estar relacionada principalmente com
a diminuição do risco de desenvolvimento da síndrome
hepatorrenal, mas não tem efeito significante na mor-
talidade. Atualmente está sendo desenvolvido protocolo
pela The Cochrane Collaboration sobre a pentoxifilina.32

Silimarina
Há dois estudos randomizados sobre cirrose alcoólica.

Em um trabalho concluiu-se ser eficaz e em outro não se
confirmou sua eficácia.

Infliximabe
Embora tenha sido eficaz em alguns pacientes com

HA intensa,33 houve efeitos colaterais importantes. Portanto
esse medicamento não deve ainda ser indicado no
tratamento de pacientes com HA.

TRANSPLANTE HEPÁTICO (TH)

As indicações são, resumidamente as seguintes: a)
todos os pacientes com DHA devem, em princípio, serem
candidatos se estão em fase avançada b) o critério de
seleção deve se basear em dados clínicos (os mesmos
utilizados para hepatopatias não-alcoólicas) excluindo-se
naturalmente  os que apresentam comprometimento
significativo extra-hepático, especialmente disfunção
cerebral, pancreatite crônica, cardiomiopatia e alterações
musculoesqueléticas e avaliando os aspectos psicosociais
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c) período de abstenção alcoólica de, pelo menos, 6 meses
antes do transplante d) abandono do fumo, especialmente
após o transplante. Atualmente a cirrose alcoólica é a
segunda indicação mais frequente de TH no Brasil e no
mundo. A sobrevida após um ano de transplante é seme-
lhante a que ocorre em outras hepatopatias crônicas, entre
60% e 100%. A sobrevida após cinco anos de transplante
também apresenta altos índices. A recidiva após o TH é,
segundo alguns autores, de 33%, com potencial de dano
ao enxerto. Em vista das recomendações mencionadas,
deve-se se possível evitar o TH na HA ou seja na fase de
consumo alcoólico.

Vacinação contra a hepatite B em alcoólatras
Deve-se indicar o dobro da dose utilizada comumente.
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ARTIGO DE REVISÃO

Coordenação entre deglutição e respiração

INTRODUÇÃO

O ato de deglutição é resultante de um complexo
mecanismo neuromotor que tem como função transportar
o alimento da cavidade oral para o estômago.1

Esta função sofre efeitos das mudanças anatômicas
com o crescimento humano. No recém-nascido, a laringe
está aproximadamente em nível de C1 para C4, descendo
em adultos para C4 a C7.2 Desse modo, o contato da
epiglote com o palato mole é perdido,3 podendo aumentar
o risco de aspiração no ser humano adulto,4 em função
da proximidade da entrada do esôfago e da laringe e do
caminho em comum, pela faringe, que o ar e o bolo
deglutido devem passar.5 Este arranjo entre as estruturas
da via aerodigestiva é único em humanos.1

Portanto, uma série de eventos sensoriais e motores
deve ocorrer para favorecer a passagem segura do bolo
da boca para o estômago, sem comprometer o caminho
aéreo.6,7,8 Caso esta harmonia não aconteça poderá
ocasionar disfagia orofaríngea, sintoma indicativo de
anormalidade de deglutição,9 aspiração, pneumonia,
morte, desnutrição e diminuição da qualidade de vida.10

A função motora oral e a respiração devem estar
inteiramente controladas e coordenadas para a segurança
da deglutição.11 O controle da respiração refere-se à
geração e regulação da respiração periódica pelo centro
respiratório no tronco cerebral (bulbo) e sua modificação
provém de informações dos centros cerebrais superiores

e receptores sistêmicos, como os localizados dentro do
pulmão, no sistema nervoso central, pele, faringe, laringe
e caixa torácica, os quais enviam informações que
conduzem à contração coordenada dos músculos do
diafragma, da caixa torácica, do abdômen e das estruturas
circundantes, determinando assim a frequência, a
profundidade e o padrão respiratório.12

 A inspiração é um processo ativo que ocorre através
da contração dos músculos inspiratórios, sendo o principal
o diafragma. Nesta fase, o aumento de tensão do
diafragma curvilíneo produz uma diferença de pressão
entre o tórax e o abdômen, forçando para baixo o conteúdo
abdominal e o aumento do volume do tórax, reduzindo a
pressão hidrostática no espaço pleural, a qual é transmitida
para dentro dos pulmões, levando à queda de pressão
hidrostática alveolar. Quando esta se torna menor que a
pressão atmosférica, o gás flui para dentro dos pulmões
até que as diferenças entre ambas pressões seja zero,
razão pela qual o fluxo inspiratório cessa. Esta energia,
acumulada nos pulmões, caixa torácica e abdômen,
começa a contrair o conteúdo torácico e novamente as
mudanças de pressão hidrostática são transmitidas para
o gás alveolar, fazendo com que a sua pressão suba até a
pressão atmosférica e, assim, o gás flui para fora dos
pulmões até que a pressão alveolar diminua e se iguale à
pressão atmosférica ambiental, ocorrendo assim a
expiração. Esta fase é normalmente passiva no repouso,
realizada através do relaxamento dos músculos

RESUMO

As funções de respiração e deglutição estão relacionadas e, para que funcionem com eficiência, precisam ser coordenadas.
O processo de deglutição, relativo às fases oral e faringeana, é rápido e dura pouco mais de um segundo. Durante a deglutição
a respiração é interrompida. O alimento que passa pela faringe deve ser conduzido totalmente para o esôfago, caso contrário,
com a volta da respiração e a presença de resíduos, pode ocorrer a entrada desse material em vias aéreas. Uma série de
eventos sensoriais e motores devem ocorrer para favorecer a passagem segura do alimento da boca para o estômago, sem
comprometer o caminho aéreo. A perda da coordenação entre deglutição e respiração tem graves consequências, podendo
resultar em disfagia, aspiração, pneumonia, desnutrição, desidratação, diminuição da qualidade de vida e morte.
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inspiratórios. Mas, quando a ventilação aumenta, como
ocorre nas doenças pulmonares, ou durante o exercício,
os grupos musculares específicos, reto abdominal,
transverso do abdômen, e os oblíquos interno e externo
contribuem ativamente para a expiração.13 O aumento na
ventilação total compensa a troca gasosa ineficiente e o
aumento fisiológico do espaço morto.14

As funções de respiração e deglutição, como citado
por diversos estudos, estão relacionadas15-20 e elementos
geradores do padrão central, controlando cada atividade,
podem ser compartilhados.17 Estudos experimentais
também mostraram que há interdependência funcional,
estrutural e fisiológica entre o sistema respiratório e o
digestório16-21 e ambas as funções consistem de complexa
interação entre vários músculos e nervos, incluindo um
padrão de controle voluntário e involuntário.19

Estudo em animais mostrou que no sistema cerebral há
tanto neurônios inspiratórios quanto expiratórios, que param
sua descarga rapidamente no início da deglutição.18 Foi
observado que ocorre total incoordenação entre as funções
de deglutição e respiração após secção bilateral dos nervos
laríngeo superior, recorrente e hipoglosso.20 O controle
envolvido na inibição da respiração durante a deglutição
pode ser dependente da interação sináptica dos impulsos
na região do núcleo do trato solitário, a qual programa
uma adequada resposta motora.21 Esta interdependência
entre as funções indica que a deglutição pode ser iniciada
pela estimulação de muitos locais do trato respiratório.18 A
deglutição e a respiração são funções recíprocas, isto é, a
respiração para quando o reflexo de deglutição é disparado;
entretanto, quando a função pulmonar está comprometida,
como na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), a
reciprocidade entre deglutição e respiração pode ser
rompida.7 Gross et al. analisaram os efeitos do volume
pulmonar na fisiologia da deglutição faríngea e afirmaram
a existência de informações aferentes provindas também
do sistema respiratório, envolvendo uma interação
cooperativa entre a respiração e a deglutição.22

Assim, a deglutição deve também interagir com a
respiração, de tal forma que a deglutição cause mínimo ou
nenhum distúrbio na respiração.23 O controle e a coor-
denação da respiração durante a deglutição também
contribuem para a proteção do caminho aéreo,9 asse-
gurando uma alimentação eficiente e segura.24

A deglutição é um padrão motor que incorpora infor-
mação sensorial periférica em direção a uma resposta
motora.22 O input  sensório dos nervos trigêmeo (V), facial
(VII), glossofaringeo (IX) e vago (X), que desencadeia a
deglutição, é conduzido, principalmente, ao núcleo do trato
solitário. O input aferente do V e VII também realizam
sinapse no núcleo trigeminal primário e algumas fibras
alcançam o núcleo do trato solitário.25,26 A área formada
pelo núcleo do trato solitário e a formação reticular ventro-

medial, com múltiplos neurônios e conexões sinápticas,
constitui o centro bilateral da deglutição, a qual recebe
adequada informação aferente da periferia ou de outros
centros cerebrais superiores e programa uma resposta
de deglutição mediada pelos neurônios motores: V, VII,
IX, X e XII (hipoglosso).25

 Os músculos orofaciais são simetricamente
controlados pelos dois hemisférios cerebrais, enquanto
os músculos da faringe e do esôfago recebem controle
assimétrico de um hemisfério dominante, independente
do lado da dominância cerebral.27 Estudos mais recentes
mencionam que a função de deglutição tem representação
bilateral com uma importante contribuição do hemisfério
cerebral esquerdo.28

O córtex cerebral não é essencial para os estágios
faríngeos e esofágicos da deglutição, embora facilite a
fase oral e a iniciação da fase faríngea, de modo que,
mesmo depois da remoção total das regiões corticais e
subcorticais, a deglutição pode ser disparada por diferentes
centros nervosos.21

Duas grandes teorias são propostas para descrever
os mecanismos de controle neural que executa as fases
oral e faríngea da deglutição: a hipótese da corrente reflexa
e do gerador de padrão central.21 Ambos os tipos de
mecanismos podem estar operando na função de deglu-
tição, de modo que um programa de padrão central é
modulado ou reforçado por estímulos sensoriais peri-
féricos, mas não é dependente destes.25

 O processo biomecânico de deglutição pode ser
dividido em fases: preparatória, oral, faríngea e esofá-
gica,29 sendo duas voluntárias – preparatória e oral –, e
duas involuntárias – faríngea e esofágica.25

A primeira fase a ocorrer durante a função de deglu-
tição é a fase preparatória, que consiste em preparar o
material na boca para ser deglutido. Dois padrões de
posicionamento do bolo em relação à língua podem ser
observados nesta fase: o tipper (a língua mantém o bolo
em sua superfície dorsal); e o padrão dipper (posição do
bolo no sulco sublingual anterior).1,25 Os alimentos sólidos
ou semi-sólidos são mastigados, misturados com a saliva
e preparados para serem deglutidos, sendo que a ponta
da língua é posicionada contra o incisivo superior ou
rebordo alveolar da maxila. A cavidade oral posterior é
isolada, em caso de bolo maior, pela elevação da base da
língua contra o palato mole.25

Na fase oral da deglutição, a língua eleva primeiro a
sua ponta e depois sua base, e através de movimentos
ondulatórios e peristálticos faz contato sequencial com o
palato duro e mole conduzindo o bolo para a faringe.30,31

Os movimentos linguais tornam-se descendentes e
anteriores para ampliar as cavidades da orofaringe e
hipofaringe e para empurrar o bolo à orofaringe,1 ou seja,
ela age como um êmbolo de força que direciona o bolo da
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orofaringe para o esôfago,32 sendo a propulsão orofaríngea
do bolo gerada principalmente pela força da língua aplicada
sobre a cauda do bolo.33 Portanto, a língua está envolvida
na preparação e condução do alimento e possui músculos
extrínsecos que favorecem a protrusão, retrusão e late-
ralização, e músculos intrínsecos responsáveis por alterar
sua forma e tamanho.34 Simultaneamente, ocorre o fecha-
mento da nasofaringe, isolando a rinofaringe e ampliando
a zona do esfíncter glossofaríngeo, o qual permanece
fechado na presença de líquido na cavidade oral, para
prevenir o escape prematuro do alimento em direção à
orofaringe, abrindo durante a função de deglutição.35,36,37

O fechamento desse esfíncter é gerado por músculos
específicos do palato e da língua, de forma que o palato é
puxado para baixo em direção à região posterior da língua,
sob ação dos músculo palatoglosso, enquanto a língua é
tracionada para cima e posteriormente contra o palato
pelos músculos estiloglossso e palatoglosso.37

O controle motor dos lábios, das bochechas e da boca
está relacionado ao nervo facial (Vll), o da língua ao nervo
hipoglosso (Xll) e os movimentos da mandíbula ao nervo
trigêmeo (V). O controle sensorial desta mesma fase
refere-se aos seguintes nervos cranianos: V, relacionado
à forma e textura, o Vll e glossofaríngeo (lX) ao paladar e
o V à posição da articulação temporomandibular (ATM).38

Os músculos da mandíbula e a musculatura facial
(orbiculares e bucinadores) possuem um importante papel
na mastigação. Durante a fase oral da deglutição estes
grupos de músculos contraem levemente para estabilizar
a mandíbula, os lábios e as bochechas.38

A fase mastigatória, considerada como preparatória
durante a fase oral, deve ser também considerada, quando
relacionamos as funções de deglutição e respiração, pois
muitas das desordens de deglutição são devidas à inco-
ordenação desses comportamentos.16,39 A coordenação
entre a ação mastigatória, de deglutição e respiração é
necessária para se evitar a aspiração.17

 A performance mastigatória depende do padrão que
o alimento é quebrado na boca, da área de contato entre
os dentes, da quantidade de força para o corte do alimento,
dos padrões de movimentos da mandíbula, determinando
a velocidade e direção que as superfícies dos dentes se
unem durante cada ciclo. A salivação também possui
importante papel na quebra do alimento, devido à sua
ação enzimática.40 Em indivíduos com DPOC, a função de
mastigação pode ser mais importante, devido ao provável
aumento nas demandas metabólica e ventilatória.17

Estudos com idosos mostraram a importância da
oclusão dentária para a eficiência da fase oral e das fases
subsequentes da deglutição, podendo ocasionar perda
prematura do alimento, resíduos orais e faríngeos.41 A
oclusão dentária é importante também para a elevação
do osso hioide e da laringe, evitando, dessa forma, a

ocorrência de aspirações.42

O estágio faríngeo representa relativamente sequência
de eventos fixos,43 mas fatores como o volume do bolo
podem influenciar esta dinâmica.32,44

O controle neurológico da fase faríngea referente às
seguintes estruturas: palato, língua, faringe, laringe e
cricofaríngeo está relacionado aos pares cranianos: V, lX,
X, alguns relacionados ao input sensorial que elicia e guia
a deglutição, e outros às sensações da parte posterior da
língua, úvula e palato mole. Com relação ao controle motor,
os seguintes nervos cranianos estão relacionados: V, Vll,
lX, X, Xll. Este órgão é constituído pela nasofaringe,
orofaringe e hipofaringe e suas paredes pelos músculos
constritores superior, médio e inferior da faringe.38 A fase
faríngea inicia-se com a entrada do bolo na faringe. Tal
fase é coincidente com a elevação do palato mole contra
a parede faríngea posterior, permitindo o bolo deixar a
boca, além de isolar a nasofaringe da possibilidade de
regurgitação.25 Esta fase requer a realização com sucesso
de duas condições: transporte completo do bolo através
da faringe para o esfíncter esofágico superior e proteção
do caminho aéreo de aspiração do material deglutido.45 O
encurtamento dos músculos faríngeos ajuda também a
elevar a laringe e ampliar o diâmetro transverso do esfínc-
ter superior do esôfago (ESE).30

O início da peristalse faríngea coincide com o contato
entre a base da língua e a parede faríngea posterior, no
término do movimento posterior da língua,32 de modo que
o bolo é impulsionado para o esôfago superior.46 Na fase
faríngea, sobre a "calda" do bolo é aplicada uma força de
propulsão em direção à hipofaringe, favorecendo o seu
trânsito.33

Assim que ocorre a propulsão do bolo da cavidade
oral para a faringe, a deglutição faríngea é iniciada.29 Este
início da deglutição está relacionada também ao início do
movimento do hioide.30

O nervo laríngeo superior é o mais importante para
disparar o reflexo de deglutição, podendo ser também
desencadeada no sistema nervoso central.26 A sensibi-
lidade da mucosa laríngea até o nível das pregas vocais é
dada pelo ramo interno do nervo laríngeo superior. É
responsável pela aferência da mucosa da faringe, epiglote,
valécula e vestíbulo da laringe, prega ariepiglótica, mucosa
do dorso das cartilagens aritenoideas, enviando também
um a dois ramos ao músculo aritenoideo.47

Para a iniciação do reflexo de deglutição, as áreas mais
sensitivas são a epiglote e a laringe, de modo que a
estimulação da epiglote e a entrada do bolo ejetado na
orofaringe podem iniciar a deglutição, apnéia, adução das
cordas vocais e ativação dos músculos expiratórios.17 O
estímulo sensorial necessário para eliciar o reflexo de
deglutição pode ser originado das fauces, faringe e laringe
posterior.25
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Durante a fase faríngea da deglutição, a laringe, a qual
possui as funções de respiração e fonação,38 realiza excur-
são ântero-superior pela contração dos músculos supra-
hioideos, tireo-hioideos, e elevadores da faringe, favore-
cendo a abertura por tração do esfíncter superior do
esôfago (ESE) e a ampliação da faringe para entrada do
bolo, e assim protegendo a laringe contra a aspiração.25

Aspiração ocorre quando o material deglutido passa pela
laringe, atingindo os pulmões, geralmente relacionada com
uma inspiração; é diferente do que ocorre durante a pene-
tração, onde a entrada do conteúdo orofaríngeo atinge a
laringe distal, sem associação com uma inspiração e não
atingindo os pulmões.48 Finalmente, o fluxo pelo esfíncter
é completado durante a descida da laringe para sua
posição de repouso.30

Quando o fechamento do caminho aéreo está atrasado
ou incompleto durante a função de deglutição pode ocorrer
aspiração,49 associada à tosse, hipoxia, apneia e pneu-
monia crônica. Estas ocorrências podem ser, entre outros
fatores, em função de dificuldades no disparo da deglutição,
de modo que o alimento entra na orofaringe, sem que ela
tenha ocorrido.45 Este reflexo de deglutição anormal pode
ocorrer antes ou durante a deglutição.42

Os padrões de aspiração identificados são: aspiração
que ocorre antes do ESE abrir, como resultado de atraso
na elevação da laringe e fechamento das estruturas
supraglótica, com relação ao movimento do bolo para a
hipofaringe; aspiração que ocorre durante passagem do
bolo pelo ESE, usualmente é o resultado do  fechamento
incompleto do caminho aéreo superior; e após a passagem
do bolo para o ESE, como consequência da dificuldade de
depuração faríngea e presença de resíduo.24

 O fechamento do vestíbulo laríngeo, para proteção
do caminho aéreo durante a função de deglutição, ocorre
por meio da elevação do complexo hiolaríngeo e pela
contração dos músculos intrínsecos da laringe: fechamento
da epiglote sobre a cartilagem aritenoide, fechamento das
falsas pregas vocais, inclinação das aritenoides anterior-
mente, para baixo e medialmente, e fechamento das
pregas vocais verdadeiras.29,45

 A pausa respiratória é um dos eventos mais precoces
durante a função de deglutição e pode persistir através
da fase faríngea da deglutição, podendo haver o envol-
vimento do sistema cerebral superior ou simplesmente
de um reflexo oroglotal.50,51 O fechamento do vestíbulo
laríngeo é incompleto, não persistindo durante toda realiza-
ção da função. A máxima adução das pregas vocais precede
o aparecimento das ondas peristálticas na orofaringe,
sendo o primeiro evento a ocorrer e permanecer na
sequência da deglutição orofaríngea.45

Durante o período da apneia há uma pausa na ação
dos músculos respiratórios associada com o fechamento
do istmo velofaríngeo e da laringe.50 Esta transiente

interrupção do fluxo de ar durante a ação de deglutição
ocorre não somente por fechamento mecânico no caminho
aéreo superior, mas também pela inibição da atividade
respiratória no sistema nervoso central.51,52

O intervalo de apneia termina antes de completada a
deglutição e a ocorrência da expiração depois de seu
término pode ser considerada um mecanismo fisiológico
para prevenir aspiração crônica.23,18 O mecanismo de
depuração pós-apneia (ex: manobra expiratória) pode
estar exagerado no paciente com disfagia para adicional
proteção do caminho aéreo.52

A deglutição, em vários estudos, ocorre durante a fase
expiratória do ciclo respiratório. Com a volta da laringe à
sua posição inicial, a força expiratória pode expelir materiais
restantes da faringe ou supraglote e reduzir a aspiração
residual.18 Quando a deglutição ocorre nesta fase, o
gradiente de pressão entre a hipofaringe e o esôfago é
maior, em comparação com a deglutição ocorrendo durante
a fase inspiratória.53 Em sujeitos adultos entubados, as
deglutições ocorreram igualmente durante as fases inspi-
ratória e expiratória, sugerindo que a preponderante asso-
ciação da deglutição com a fase expiratória pode estar
associada com consciência.23 A postura não tem efeito na
coordenação da respiração com a deglutição, pois a maioria
das deglutições ocorre durante a expiração nas posturas
supina e ereta.21 A inibição da respiração usualmente
ocorre durante a expiração em adultos humanos e durante
a inspiração em muitas outras espécies.3 Acima de 80%
das deglutições, na posição supina em adulto, ocorrem
durante a expiração, e, quando a deglutição ocorre durante
a inspiração, esta é interrompida, seguida de uma curta
expiração.23 A preferência para a deglutição ser seguida
pela expiração, em adultos normais, permanece inde-
pendente do volume do bolo líquido, sendo que somente
diante da administração de líquido pelo canudo, a
deglutição seguida pela inspiração aumenta.54 A deglutição
que se inicia durante a inspiração, e também são seguidas
por inspiração do ar, são raras, podendo estar presentes
em quadros de alteração respiratória,20 na DPOC50,54 e em
quadros de paralisia cerebral.11 Um estudo recente
confirma que a fase respiratória que precedeu a apneia
foi a expiração, seguida pela expiração após a apneia de
deglutição, num índice superior a 90%.52 Em outros
estudos, apesar de não ter avaliado o período do ciclo
respiratório em que a deglutição ocorreu, os autores
concordam que diante de uma alteração no volume
pulmonar este ciclo pode ser alterado.49,54,55

A transição entre as fases faríngea e esofágica da
deglutição é marcada pela passagem da onda de con-
tração peristáltica faríngea pelo cricofaríngeo, encerrando
o relaxamento do ESE.38 A retroalimentação sensorial do
bolo alimentar à medida que ele passa pelo esôfago é um
importante componente na iniciação do peristaltismo
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esofágico.30 O peristaltismo no esôfago ocorre, normal-
mente, como uma suave e ininterrupta onda de contração,
que atravessa inteiramente o esôfago.35

O esfíncter superior do esôfago (ESE), ou segmento
faringo-esofágico, é uma zona de alta pressão, cuja função
primária é permitir a passagem de alimentos para o esôfago
e prevenir a ingestão de ar; ele permite o refluxo do
material do esôfago para a faringe, durante o vômito ou
eructação.56 Durante a ação de deglutição estes músculos
normalmente relaxam acompanhando a abertura do
esfíncter.30 O cricofaríngeo é o mais importante músculo
do ESE, com contribuição do constritor faríngeo inferior e
da musculatura proximal do esôfago. A metade proximal
do esôfago é composta de musculatura estriada e lisa,
com predominância de musculatura estriada, que diminui
em proporção até o limite da metade do esôfago, sendo
que a partir daí a musculatura é exclusivamente lisa.57 A
faringe e o esôfago proximal são as únicas regiões do
corpo humano onde a musculatura estriada não está sob
o controle neurológico voluntário.32

O mecanismo de abertura do ESE pode ser dividido
em cinco fases: (a) relaxamento, (b) abertura, (c) disten-
são, (d) colapso, e (e) fechamento. O relaxamento do
esfíncter precede a abertura, a qual parece ser um evento
que ocorre no curso da elevação laríngea.7

A ocorrência da excursão hipolaríngea, coordena-
damente, é fundamental para a abertura do ESE. Um vácuo
é criado por este movimento que, junto com a gravidade,
puxará o bolo para o esfíncter superior. Outros eventos
fisiológicos são também importantes para o sucesso da
abertura do ESE, como a pressão do bolo, a qual deve ser
suficiente para maximizar a abertura do ESE. As trações
anteriores do ESE, que ocorre com a coordenação do movi-
mento anterior do osso hioide e do movimento laríngeo, é
a predominante força responsável pelo início da abertura
do ESE durante a deglutição.32

O osso hioide está superiormente ligado à mandíbula
pelos músculos supra-hioideos (grupo anterior) e suspenso
acima da laringe pela musculatura supra-hioidea e infra-
hioidea, sendo o músculo tireoideo o principal músculo do
grupo infra-hioideo responsável pela junção entre a laringe
e o hioideo. Esta junção entre as estruturas permite que
o hioide e a laringe, juntamente com o ESE, funcionem
como uma única estrutura durante a deglutição.7

A elevação do hioide inicia-se assim que o bolo alcança
a valécula.46 Há pronunciada excursão superior e anterior
do hioide durante a deglutição, sendo que o movimento
inicial é predominantemente superior, mas ambos os
movimentos ocorrem antes da abertura do esfíncter. O
relaxamento do esfíncter superior do esôfago ocorre
precocemente durante o movimento anterior do hioide, e
a abertura do esfíncter ocorre somente após substancial
excursão anterior e superior.32

Enquanto a modulação da excursão da parede anterior
do esfíncter resulta do aumento na pressão do bolo,
associado com maiores volumes deglutidos, a abertura
do componente posterior do ESE está mais relacionada
com a elevação do hioideo e encurtamento do compar-
timento infra-hioideo, possivelmente devido à anatomia
das vértebras cervicais, e há mais espaço posteriormente
assim que ocorre a elevação do esfíncter com a laringe. A
distensão do esfíncter após a abertura é modulada mais
pela pressão do bolo do que pelo movimento do hioide.
No período denominado colapso do esfíncter, após sua
distensão, o diâmetro do esfíncter diminui e a pressão
intrabolo retorna a valor perto de zero.32

 Portanto, todas as forças devem agir adequadamente,
ou seja, o osso hioide deve estar no seu deslocamento
máximo, para que o músculo cricofaríngeo possa ser
puxado para ocorrer a sua abertura máxima, e permitir,
dessa forma, a passagem do bolo pelo ESE. Se esta
coordenação não está sincronizada com o fluxo do bolo, o
bolo não entrará completamente no ESE e resíduos
permanecerão nos seios piriformes.29
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