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Editorial

     Felicio Falci

A morte, condição natural do viver, só é aceitável quando obe-
dece uma ordem natural e, de maneira súbita e sem sofrer, atinge
aquele que aproveitou plenamente a vida. Esta é a situação de
nosso querido mestre e amigo Acadêmico Dr. Felício Falci.

Levou da vida a bela vida que levou.

Deixou para a vida exemplo de médico, educador, pai de famí-
lia e amigo.

Dr. Felício foi um exemplo de cirurgião, sob o ponto de vista
técnico, humanístico e ético. Treinou uma infinidade de grandes
colegas, socorreu inúmeros enfermos na clínica privada e através

de vários hospitais públicos entre eles o Hospital da Lagoa e a Santa Casa da Misericórdia do Rio
de Janeiro.

Dr. Felício era um eterno aprendiz a freqüentar cursos, sessões clínicas, simpósios,
congressos mas, acima de tudo, era um grande mestre a estimular os mais jovens através de
seu saber, elegância e humanismo. Ao comentar uma apresentação era rigoroso e atualizado
porém, enaltecia o conferencista, suas principais qualidades e o estimulava a novas conquistas.

Convivi com o meu velho e querido amigo Felício por cerca de 3 décadas na Sociedade
de Gastroenterologia do RJ, na Santa Casa da Misericórdia do RJ e nos últimos anos às 5ª feiras
nas exemplares sessões da Academia Nacional de Medicina.

Gentil, amável, elegante, e perspicaz, transformava nossa reunião em prazer infindável.

Dr. Felício, a saudade é um sentimento que nos aperta o peito e nos transporta a outros
momentos, saiba que estes momentos vividos com V.Ex.ª foram de glória e plena felicidade.

Um abraço eterno.

José Galvão-Alves

Editor Chefe do Jornal Brasileiro de Gastroenterologia

(1912 - 2009)
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Doenças inflamatórias intestinais -
definição e classificação

INTRODUÇÃO

Biologicamente, inflamação caracteriza uma resposta
imunomediada, cujo processo envolve a participação de
células de defesa e de seus produtos, em busca da
eliminação do agente agressor, seja ele de qualquer
natureza, e causador do seu desencadeamento. As
inflamações agudas tendem a apresentar um curso rápido,
encerrando-se, na maioria das vezes, sem sequelas. Já
aquelas de evolução crônica, por condições do hospedeiro
ou da persistência dos fatores que as iniciaram, ou ambos,
podem permanecer presentes por tempo indefinido,
ocasionando repercussões à estrutura inflamada, até de
forma irreversível.

Uma consulta aos tratados de gastrenterologia geral
encontrará, no capítulo referente às doenças inflamatórias
intestinais, uma relação razoavelmente grande de
entidades clínicas que têm na inflamação crônica sua base
fisiopatológica.

A literatura, porém, passou a aceitar o termo doença
inflamatória intestinal (DII) para identificar dois processos
inflamatórios que atingem o canal alimentar: retocolite
ulcerativa idiopática e doença de Crohn.

De etiologias desconhecidas e de evolução arrastada,
tais processos inflamatórios evoluem com períodos sinto-
máticos e de remissão, sem que este último signifique,
obrigatoriamente, pleno controle da inflamação. Resul-
tam da ação de agentes químicos, físicos ou biológicos,
vigentes ou passados, como infecções intestinais de evo-
lução prolongada, causadas por parasitas e bactérias, ou
produzidas por radioatividade, ou por medicamentos e
ainda pela ingestão de substâncias tóxicas, entre outras,
Por algumas diferenças fundamentais que ocorrem entre
elas, serão abordadas separadamente nos comentários
que se seguem.

DEFINIÇÃO

A retocolite ulcerativa idiopática ou inespecífica (RCUI)
é definida como doença inflamatória crônica que compro-
mete exclusivamente a mucosa colorretal, gerando o apa-
recimento de hiperemia, friabilidade, erosões ou úlceras
superficiais, lesões que se localizam no reto em pratica-
mente todos os doentes, com possibilidade de se amplia-
rem para os segmentos colônicos, anatomicamente con-
tíguos ou intercalados. Uma das características morfo-
lógicas dessa inflamação é sua continuidade, observada
na área doente, ou seja, todo o trecho é uniformemente
inflamado, não se acompanhando de mucosa sadia.

A Doença de Crohn (DC) é definida como doença infla-
matória crônica, cuja inflamação, transmural, afeta todas
as camadas teciduais que constituem a parede da área
doente, podendo localizar-se em qualquer segmento do
canal alimentar. É considerada como DII, em razão de
sua maior presença na transição ileocecal, ainda que
comprometimentos apenas do cólon ou do intestino
delgado tenham uma incidência significativa. Indepen-
dentemente da área anatômica em que se localiza, suas
úlceras, verdadeiras fissuras, podem, por essa caracte-
rística invasiva, atingir a profundidade do trecho inflama-
do, formando trajetos fistulosos, favorecendo comunica-
ções indevidas do intestino ou do cólon com outras vísceras
ou estruturas vizinhas, ou terminando no meio exterior,
mais frequentemente na região perianal e parede abdo-
minal. O material contaminado que transita pela fístula
responde pelos abscessos intracavitários ou superficiais
que, frequentemente, acompanham aquela complicação.
Ao cicatrizarem, em razão da retração produzida, as úl-
ceras profundas deixam deformidades que podem levar a
estenoses do segmento doente. Diferentemente da RCUI,
a inflamação da DC não é contínua, com áreas sadias
entremeadas com lesões inflamatórias.

Inflammatory bowel diseases - definition and classification
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CLASSIFICAÇÃO

Várias classificações buscam caracterizar as formas
de apresentação das DII. São levadas em consideração
algumas variáveis: localização topográfica, graus de in-
tensidade da inflamação, seu fenótipo clínico, marcadores
laboratoriais de atividade, aspectos moleculares, entre
outras.28 Na prática, essas diferentes classificações po-
dem ter implicações na avaliação e abordagem clínica e,
consequentemente, na escolha do melhor esquema para
seu tratamento. Igualmente, uma classificação bem defi-
nida e clara e de fácil aplicação na rotina é de grande
utilidade na interpretação de resultados de pesquisas clí-
nicas, especialmente as que envolvem experimentos
terapêuticos.

De outro lado, o avanço do conhecimento da partici-
pação do componente genético no aparecimento de uma
dessas doenças e o crescente número de estudos sobre
as mutações que podem ser incriminadas como fatores
predisponentes para os diferentes tipos de inflamação e
complicações que as acompanham permitem que os es-
pecialistas vislumbrem uma nova classificação, com base
no perfil gênico desses doentes. Sabe-se que ambas as
DII têm variações fenotípicas e respostas distintas às abor-
dagens clínicas e cirúrgicas no seu tratamento, que suge-
rem tratar-se de defeitos poligênicos, ainda por serem
identificados. Talvez, num futuro próximo, tenhamos con-
dições de agrupar ou classificar esses indivíduos, segun-
do o padrão genético ao qual pertençam, e sua relação
com as manifestações clínicas, até mesmo antevendo o
comportamento evolutivo de sua doença ou, mais
ousadamente, possamos encontrar mecanismos para sua
prevenção, através da manipulação dos genes que, reco-
nhecidamente, estejam relacionados com o aparecimen-
to dessas inflamações.

DOENÇA DE CROHN

Segundo o fenótipo

Uma das primeiras classificações dessa doença levou
em conta apenas sua localização anatômica, ileal, colônica
e ileocolônica.18 Anos depois, para uma melhor uniformi-
zação, surgiu a Classificação de Viena, com a particulari-
dade não só de ampliar o entendimento da localização

anatômica da doença (Location - L), como subclassificar
os doentes segundo sua faixa etária (Age - A) e compor-
tamento da inflamação (Behavior - B) (Tabela 1).

De toda forma, é preciso considerar que alguns des-
ses parâmetros estarão sujeitos a uma reanálise durante
a evolução dos doentes, pois poderão se modificar com o
transcurso da doença, como ocorre com a localização to-
pográfica e também seu comportamento inicial, ainda que
se espere, na maioria dos casos, uma estabilidade, rela-
tiva à área anatômica comprometida no momento do
diagnóstico.19

Essa classificação, apesar da facilidade de sua
aplicação na prática clínica, permitindo uma linguagem
comum para a caracterização de todos os aspectos da
apresentação da DC, não ficou isenta de críticas, havendo
algumas revisões das suas propostas básicas, que foram
incorporadas na Classificação de Montreal, apresentada
no Congresso Mundial de Gastroenterologia realizado
nessa cidade em 2005,28 a qual sugeriu modificações na
divisão dos grupos segundo a faixa etária e, na área
comportamental, outro enfoque para a doença no intestino
proximal, assim como quanto à presença de doença
perianal, para considerá-la um modelo à parte na sua
avaliação como doença fistulosa.

A recomendação do grupo de Montreal foi a de
subdividir os doentes considerando a idade abaixo dos
17, entre 17 e 40 e acima de 40 anos. Na verdade, os
motivos que determinaram essa nova classificação etária
se apoiaram em alguns aspectos válidos, observados na
DC, tendo em vista que essa inflamação apresenta algumas
diferenças quando incide em crianças e adolescentes,
quando da sua comparação com adultos, pois interfere
com seu crescimento estatural, se apresenta com menos
queixas diarreicas e comprometimento mais frequente dos
segmentos digestivos superiores. Do ponto de vista clínico,
essas questões mudam também os enfoques do
diagnóstico e dos objetivos quanto aos resultados do seu
manuseio terapêutico, inclusive a recuperação pôndero-
estatural e a maturação puberal do doente.33 Reconhece-
se que a inflamação na criança é acompanhada de doen-
ça mais complexa, pela apresentação da forma pene-
trante11 e, na dependência da resposta por certos
anticorpos, pela progressão mais rápida.1,9

Outro aspecto da classificação de Montreal refere-se
à localização proximal da inflamação, considerando-a uma

entidade associada com as topografias que
ocorrem com maior frequência. Na
classificação de Viena, a localização L4,
correspondente ao trato digestivo superi-
or, exclui, em princípio, sua combinação
com os outros locais anatômicos inflama-
dos. As investigações com a cápsula
endoscópica têm revelado, porém, que o
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comprometimento dos segmentos intestinais proximais não
é tão incomum, mesmo nas apresentações,
aparentemente exclusivas, ileais ou ileocolônicas.5

Quanto ao comportamento, foram mantidos os três
modelos propostos por Viena, mas julgando necessário
admitir que a doença perianal deva ser reconhecida como
uma doença diferente daquela que se acompanha de
fistulas internas,25 pois tem um curso mais tumultuado23 e
é um dos fatores que prediz, significativamente, uma
mudança no comportamento futuro da inflamação.30 De
toda forma, a prática identifica que fístulas perianais não
obrigatoriamente encontram-se associadas com fístulas
intestinais. A Classificação de Montreal está representa-
da na Tabela 2.

Em resumo, a localização L4 não deverá ser entendi-
da como uma apresentação anatomicamente exclusiva, e
o comportamento B4, este sim, como um formato dife-
rente da manifestação fistulosa.

Segundo índices clínicos de atividade
inflamatória

Em um atendimento de rotina, avaliar, ainda que
subjetivamente, o grau da atividade inflamatória é de
grande importância para a decisão do melhor tratamento
particularizado dos pacientes com DII. Já em trabalhos de

pesquisa recomenda-se utilizar índices de atividade os mais
objetivos possíveis, com preferência para aquele com
menor número de variáveis e fácil de ser aplicado na
maioria dos doentes. Além de objetivo, ele deverá ser
validado, reprodutível e aceito por médicos e pesqui-
sadores.22

O índice mais utilizado para mensuração da atividade
inflamatória dessa doença surgiu há cerca de 30 anos,
conhecido pela sigla CDAI (Crohn's Disease Activity
Index),2,3 que pontua uma série de aspectos clínicos e
comportamentais da inflamação, cuja somatória a classi-
fica em 4 subgrupos: remissão, leve, moderada e grave.
Essa avaliação não é fácil de ser aplicada na rotina da
prática clínica, uma vez que alguns dados informados não
permitem maior precisão no seu cálculo, tornando-se es-
sencialmente subjetivos, pelas conclusões do doente quan-
to do examinador, como análise do estado geral,
quantificação da dor abdominal e sensação de bem-estar.
Também a necessidade do paciente em relembrar algumas
alterações ocorridas na última semana, limita a acurácia
dessa avaliação, caso do número de evacuações líquidas
ou amolecidas a cada dia, sem considerar que o ritmo
intestinal poderá também ser influenciado em razão de
perda fecal de sais biliares, por doença ou ressecção do
íleo, sobrecrescimento bacteriano pela perda funcional ou
anatômica da válvula ileocecal, etc.

De outro lado, alguns parâmetros, mesmo
que interfiram muito na qualidade de vida
dos doentes, podem não alcançar o escore
mínimo aceito para classificá-lo em algum
dos índices que denunciam presença de
atividade inflamatória. Aqueles com fístulas,
estenoses ou cirurgias prévias têm essa
contagem muito prejudicada.29 Contudo, o
CDAI persiste como o mais aplicado índice
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quantitativo da atividade inflamatória na DC em todo o
mundo, particularmente nas pesquisas relacionadas às
inovações terapêuticas, na sua fase experimental. A Tabela
3 descreve as questões analisadas pelo índice CDAI e os
valores, para seus respectivos cálculos.

É possível, analisando todos os itens do índice,
reconhecer as dificuldades que se impõem para seu cálculo
no atendimento rotineiro. Um valor total abaixo de 150 é
considerado como doença em remissão. Escores entre
150 e 219 significam atividade leve; de 220 a 450,
moderada, e acima de 450, grave.

Essas dificuldades estimularam outros autores na busca
da construção de índices mais simplificados, sem a inclu-
são de parâmetros laboratoriais, como o de Harvey-
Bradshaw publicado em 1980.15 Ele inclui 5 das principais
variáveis do CDAI, mais fáceis de serem calculadas (Ta-
bela 4).

Considera-se escore abaixo de 4 pontos como doença
em remissão e valores iguais ou acima de 4 como em
atividade.

Observa-se que, se de um lado a
quantificação da atividade por esse índice é
relativamente mais simples que o CDAI, o
que lhe tem conferido também razoável
utilização em trabalhos de pesquisa, por
outro, continuam alguns itens dependentes
de critérios subjetivos, o que ocorreu
igualmente com outras propostas, como o
índice de Cape Town e o da Organização
Mundial da Saúde, todos validados.21,34

Também para a forma fistulosa da DC
houve uma sugestão de um índice, PDAI
(Perianal Disease Activity Index), elaborado
por Irvine et al. (1995), porém, como o
próprio nome identifica não engloba essa
complicação em outras localizações, o que
não o isentou de críticas.22 O PDAI se apoia
em cinco categorias, cada uma com cinco
graus, sem um consenso sobre os critérios
a serem aceitos para avaliação da atividade
da fístula, período da sua inatividade ou a
porcentagem do número de fístulas que
deveriam estar inativas.

Doença de Crohn - Segundo índices
endoscópicos de atividade inflamatória

O difícil manuseio da DC depende da sua
localização anatômica e da gravidade da
apresentação. Sua classificação, utilizando
a colonoscopia para quantificar esses
parâmetros, nem sempre é fácil. Um índice
para avaliação endoscópica da atividade

inflamatória na DC, conhecido pela sigla CDEIS (Crohn's
Disease Endoscopic Index of Severity)27 foi desenvolvido
por autores franceses, validado, sendo utilizado com fre-
quência20 na pesquisa clínica. A partir de uma fórmula
complexa, são inseridos valores que consideram a soma
dos comprimentos das superfícies envolvidas em cada
segmento do íleo, cólon e reto, a soma dos comprimentos
das superfícies ulceradas em cada segmento, os segmentos
com úlceras superficiais e profundas e estenoses com úl-
ceras ou não (Tabela 5). O mesmo grupo, em publicação
posterior, demonstrou que esse modelo permite um escore
reprodutível, embora a correlação entre o CDEIS e o CDAI
seja considerada pouco consistente.4

A combinação de valores permite o cálculo do escore
relativo à gravidade do processo inflamatório, que,
geralmente, varia entre 0 e 30.

Aplicando o CDEIS para guiar decisões terapêuticas,
especialmente a utilização de corticosteroide, levou o grupo
que o idealizou a não reconhecer qualquer benefício clínico.
Entretanto, com os novos agentes biológicos houve alta
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correlação entre a melhora clínica e o desaparecimento
das lesões endoscópicas.7,24

A utilização de índices endoscópicos não deve ser
menosprezada, pois, em número significativo de doentes,
a remissão dos sintomas não é acompanhada, propor-
cionalmente, de cura endoscópica. Controles realizados
como rotina algumas vezes surpreendem por achados não
esperados pela evolução clínica, o que tem levado muitos
autores a proporem o diagnóstico de remissão somente
após a constatação de total ausência de lesões iden-
tificáveis pela colonoscopia e na análise histológica de
biópsias. A presença de sinais microscópicos de inflamação
aguda é um prenúncio de recorrência da atividade
inflamatória, mesmo nos doentes que se encontram
clinicamente controlados.

Alguns trabalhos demonstram que os doentes com
cura endoscópica experimentam remissões de mais longa
duração e requerem menos hospitalizações, quando
comparados com os que não têm suas lesões cica-
trizadas.8,24 Embora o CDEIS seja um bom apoio para
essa identificação, o sistema do seu cálculo é complicado
e demorado. Na rotina, pode se dizer impraticável.

Por esse motivo, mais recentemente, foi desenvolvido

um escore simplificado para medir atividade da doença
de Crohn pelo método endoscópico.6 Compõe-se de 4
variáveis: úlceras, proporção da superfície coberta por
úlceras, proporção da superfície com outras lesões, e
estenoses com graduação do escore de 0 a 3 para cada
uma (Tabela 6).

A construção desse índice considerou aqueles
parâmetros delineados no CDEIS que efetivamente fos-
sem reprodutíveis e contribuíssem para caracterizar me-
lhor a sintomatologia clínica. É possível reconhecer nos
dois modelos diferenças relevantes. Por exemplo, en-
quanto o primeiro pretende diferenciar as úlceras em
superficiais e profundas, avaliação difícil de ser feita e
nem sempre concordante entre observadores, o segundo
se limita a mensurar o diâmetro dessas lesões, como
feito com os pólipos. O cálculo, em 5 segmentos, da
superfície doente e da superfície ulcerada, num total de
10 análises, é substituído, com redução, para 4 variáveis
e 6 somatórias. A classificação das estenoses, uma
complicação clinicamente muito importante, além de
descritiva é também funcional no SES-CD, analisada pela
possibilidade, ou não, da passagem do colonoscópio.  Fi-
nalmente, a correlação entre o SES-CD e o CDAI foi

estatisticamente significante no presente
estudo da validação do índice, melhor que o
obtido com o CDEIS, porém, reconhecido
pelos autores como ainda distante do
desejável. Significância estatística também
foi obtida na correlação deste índice com
marcadores bioquímicos de atividade
inflamatória, PCR e albumina sérica e com
a qualidade de vida, medida pelo IBDQ.6

Evidentemente, com a introdução do
método da cápsula endoscópica esperava-
se uma classificação que criasse critérios
para a caracter ização das lesões
encontradas do intestino delgado.14 Da mes-
ma forma como para o índice, a própria
terminologia para os achados da cápsula
não está plenamente adotada, nem validada
universalmente, uma estandardização que
seria de grande importância para futuros
trabalhos, permitindo comparação entre
seus resultados.17

Recentemente, um novo índice para
avaliação das lesões do intestino delgado,
reconhecidas pela cápsula endoscópica, foi
proposto, considerando vários escores
relacionados com a inflamação, extensão da
doença e presença de estenoses,12 dividindo
o intestino em proximal e distal (1 e 2), de
acordo com o tempo de trânsito reconhecido
pelo método (Tabela 7).
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RETOCOLITE ULCERATIVA IDIOPÁTICA

Segundo o fenótipo

A Classificação de Montreal para RCUI não fez
comparações com outros índices, pela inexistência de
subclassificações prévias, relevantes. Assim, foram
considerados seus aspectos de extensão ou localização e
atividade ou gravidade da inflamação. Quanto à loca-
lização, ela subdivide a doença em proctite, limitada ao
reto até a junção retossigmoidiana, colite esquerda,
limitada até a flexura esplênica e extensa, a que compro-
mete os segmentos proximais à flexura esplênica. Essa
divisão sugere uma importância biológica clara, particu-
larmente na resposta dos doentes às terapêuticas em-
pregadas, tópicas e/ou sistêmicas (Tabela 8).

Também nessa doença há um risco de progressão ou
regressão da inflamação, tornando instável uma classifica-
ção de extensão, avaliada em determinado momento da
sua evolução. Assim como a proctite tende a progredir
anatomicamente, em cerca de 50% dos casos, num perío-
do de 10 anos, será possível a regressão da área inflama-
da, no mesmo intervalo de tempo, num número significati-

vo de casos.28 Por essa razão, a Classificação de Montreal
propõe, como o parâmetro crítico, a máxima extensão
observada do envolvimento colônico em algum momento.

Considerando o comportamento, o grupo de Montreal
sugere 4 subclassificações da RCUI: em remissão, leve,
moderada e grave, com base nas características das eva-
cuações, sintomas sistêmicos – temperatura, pulso e
parâmetros laboratoriais – dosagem de hemoglobina e
velocidade de hemossedimentação (VHS) (Tabela 9).

Os autores dessa Classificação questionam o termo
"fulminante", se tem valor apenas prognóstico ou clínico,
na sua opinião menos detalhado que a caracterização
proposta da forma descrita como grave e, portanto, na
condição de ser substituído.

Um dos poucos estudos que objetivou subtipar o com-
portamento da RCUI foi o de Copenhagen, classificando os
doentes em grupos que apresentavam remissão pro-
longada, aqueles com sintomas intermitentes e aqueles com
atividade contínua da doença.18 O objetivo de subdividir os
doentes pelo comportamento evolutivo da doença tem
sempre sua importância, especialmente pelo manuseio
clínico que se exige de acordo com sua apresentação, e
talvez, futuramente, com a possibilidade de uma correlação

com perfis genéticos que definam seus
aspectos fenotípicos.

Segundo índices clínicos de
atividade

O primeiro índice para quantificar a
atividade inflamatória da RCUI data da
década de 1950, idealizado por Truelove e
Witts (1954, 1955),31,32 e se baseia em
sintomas, sinais, avaliação física e labora-
torial; é utilizado até o presente, embora
não tenham os autores validado essas
medidas e não também incluído uma
categoria para remissão (Tabela 10). Se
atentarmos para a classificação de Mon-
treal, relativa ao comportamento dessa in-
flamação, observa-se que ela segue em
muitas características àquela de Truelove
e Witts. Aqui, igualmente, as modificações
das condições do processo inflamatório
quanto à sua localização e gravidade
dificultam estabelecer uma categoria
classificatória estável para os doentes.

Segundo índices endoscópicos de
atividade

O primeiro índice que utilizou dados
endoscópicos foi apresentado em 1978 por
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Powell-Tuck e col., também conhecido como índice de St.
Marks. Incluía achados sigmoidoscópicos, avaliação
médica, com exame físico, como temperatura, perda de
peso e estado geral, sinais extraintestinais, frequência
evacuatória, sangue nas fezes, consistência das fezes,
dor abdominal, náuseas e velocidade de hemosse-
dimentação. Esse índice, igualmente, nunca foi validado.

Outros índices que também consideram aspectos
endoscópicos foram sendo elaborados, utilizando compo-
nentes clínicos e de imagens, alguns mais simples, outros
mais complexos, mas aquele que tem sido utilizado com
maior frequência nas pesquisas clínicas é conhecido como
Índice da Clinica Mayo, com 4 graus para caracterizar
atividade inflamatória (Tabela 11).

Alguns autores questionam a importância dos índices
endoscópicos para uma boa avaliação do estado
inflamatório dos doentes com RCUI, considerando que a
abordagem clínica seja suficientemente apropriada para
esse fim, mesmo em pesquisas envolvendo alguma
terapêutica, o que significaria menores custos, apenas
utilizando índices que não comportem procedimentos
invasivos.16

Como comentado anteriormente, os especialistas
precisam se preparar para futuras classificações, que
serão baseadas nos perfis genéticos possíveis de ambas
as doenças. Essa promissora situação deverá esta-
belecer grupos de doentes com defeitos gênicos
comuns, mas permitirá apenas previsões de sua
evolução e das respostas aos esquemas terapêuticos,

sem influir, ao que parece, nas avaliações que vierem a
julgar o momento da inflamação e, por extensão, do
melhor tratamento indicado, além dos experimentos
medicamentosos, que continuarão a se apoiar nos
índices tradicionais, clínicos, laboratoriais, de imagem
e de qualidade de vida.
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Terapêutica endoscópica da hemorragia digestiva alta
por doença ulcerosa péptica

Endoscopic therapy for upper gastrointestinal hemorrhage
after bleeding peptic ulcer

DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

A hemorragia digestiva alta (HDA) é definida pelo
sangramento proximal ao ângulo de Treitz, ou seja, todo
sangramento que ocorra acima da transição entre duodeno
e jejuno. Neste ponto, o intestino é fixo pelo ligamento de
Treitz, feixe fibromuscular que se estende da flexura
duodeno-jejunal aos pilares diafragmáticos. A HDA é uma
condição prevalente mundial e clinicamente significante,
responsável por altos custos no sistema de saúde e alta
taxa de morbi-mortalidade, apesar dos avanços alcan-
çados na terapêutica.

A incidência de hospitalização varia de 1:1.000 a
1,6:1.000, com taxas de mortalidade que variam de 7% a
10%, ocorrendo mínima redução nestas taxas nos últimos
30 anos. Esse fenômeno é explicado, em parte, pelo
aumento da incidência de HDA na população idosa e
portadora de múltiplas comorbidades. O emprego mais
frequente da terapia endoscópica, entretanto, promove
redução nas taxas de ressangramento, necessidade de
hemotransfusões e cirurgia.

A maioria dos episódios de hemorragia digestiva alta
(80% a 90%) tem etiologia não varicosa, com as úlceras
pépticas (gástricas e duodenais) sendo responsáveis pela
maioria dos episódios. Há maior incidência de doença
ulcerosa péptica nos idosos (68% dos pacientes acima
dos 60 anos e 27% acima dos 80 anos).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E MANEJO INICIAL

Hematêmese e melena são os sinais clínicos mais
prevalentes nos casos de hemorragia digestiva alta.

Entretanto, sangramentos vultosos também podem se
manifestar com quadro de enterorragia.

A avaliação do status hemodinâmico do paciente é
fundamental, com determinação da frequência cardíaca
e pressão arterial, além de suas respectivas variações
ortostáticas, para que seja realizada a estimativa do
volume intravascular perdido a fim de guiar as metas da
ressuscitação volêmica. Nas hemorragias graves, o
paciente apresenta taquicardia em repouso (frequência
cardíaca maior que 100 bpm), hipotensão arterial (pressão
sistólica menor que 100 mmHg), ou alterações posturais
nos sinais vitais (aumento no pulso maior que 20 bpm ou
queda na pressão sistólica maior que 20mmHg). A
coloração das membranas mucosas e a avaliação do débito
urinário também auxiliam na estimativa do volume
intravascular. Outros critérios utilizados para determinar
a gravidade do sangramento incluem queda no hematócrito
de 6% a 8% ou de 2 a 3g/dL na hemoglobina basal, com
necessidade de transfusão de mais de dois concentrados
de hemácias em um período de 12 horas. Sangramento
grave ou persistente ocorre em 20% a 25% dos casos de
HDA. A mortalidade, na maioria das vezes, é decorrente
da comorbidade, ressangramento ou complicações
cirúrgicas. Na admissão, os melhores indicadores da
gravidade do sangramento são o status hemodinâmico e
a presença de hematêmese em atividade, uma vez que
os níveis de hemoglobina levam cerca de 24 horas para
serem equilibrados.

A meta inicial do tratamento é corrigir as perdas de
fluidos e restaurar o volume intravascular. Para isso, são
necessários dois acessos venosos calibrosos periféricos,
recorrendo-se a acesso venoso profundo no caso de
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impossibilidade de punção de linha venosa periférica, ou
quando se tornar necessária infusão de aminas vasoativas.
As metas da ressuscitação incluem normalização da
pressão arterial, restauração da hemoglobina a níveis
adequados (maior que 10g/dL em idosos ou portadores
de co-morbidades cardiopulmonares significantes),
correção de coagulopatias e da disfunção de órgãos-alvo.

A otimização na capacidade de carreamento do oxigênio
pela hemoglobina pode ser realizada através da
administração de oxigênio suplementar, uso de expansores
plasmáticos e, em casos selecionados (especialmente nos
pacientes idosos e com comorbidades cardiopulmonares),
através da infusão de hemoderivados. Nos pacientes
discrásicos, torna-se imperiosa a correção da coagulopatia.

A proteção de vias aéreas deve ser considerada antes
da endoscopia nos pacientes que apresentam hema-
têmese em atividade, que não são cooperativos ou
apresentam rebaixamento do nível de consciência, nos
pacientes hemodinamicamente instáveis apesar de
ressuscitação volêmica vigorosa e naqueles que neces-
sitem intervenção cirúrgica imediata. A pneumonia por
aspiração acontece em mais de 20% dos pacientes que
não estão com a via aérea protegida.

A inserção de sonda nasogástrica, embora controversa,
pode ajudar na estimativa da perda sanguínea destes
pacientes. Foi sugerido que a drenagem de sangue vivo é
sinal de prognóstico adverso, identificando os pacientes
que requerem avaliação endoscópica urgente. Entretanto,
a ausência de material sanguinolento ou escuro não exclui
definitivamente sangramento em atividade ou recorrente,
uma vez que 15% destes pacientes têm lesões de alto
risco na endoscopia.

A lavagem através de tubo orogástrico parece melhorar
a visualização do fundo gástrico, mas não há docu-
mentação de que ocorra melhora no prognóstico. Além
disso, ocorre risco adicional de broncoaspiração, pela
infusão de grandes volumes para lavagem gástrica.

A eritromicina intravenosa atua como agonista no
receptor da motilina, promovendo rápido esvaziamento
gástrico. Quando infundida 20 a 30 minutos antes do
exame (250mg), diminui o tempo de duração do exame,
aumenta sua qualidade e diminui a necessidade de
repetição da endoscopia. Entretanto, não foi provado que
promova melhora substancial no diagnóstico endoscópico
ou melhore o prognóstico.

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

A estratificação do risco da HDA não varicosa tem
tomado maior importância na última década, devido ao
reconhecimento de sua relevância para a determinação
da gravidade do sangramento e do risco de desfechos
clínicos importantes, como sangramento recorrente,

necessidade de terapia (endoscópica, cirúrgica ou
radiológica) e mortalidade. O entendimento dos princípios
da estratificação de risco permite ao clínico otimizar e
melhorar o emprego de recursos custo-efetivos,
melhorando também o desfecho de cada paciente,
individualmente. Os pacientes de baixo risco podem ser
acompanhados de forma ambulatorial, abreviando sua
permanência nas unidades hospitalares. Os pacientes de
alto risco podem ser rapidamente identificados e
encaminhados, de forma correta, para o manejo adequado
de sua condição.

Os sistemas de escore preditivos de risco não têm
como meta serem substitutos para a experiência clínica.
Eles devem somar dados ao clínico na avaliação inicial do
paciente. Há uma série de escores conhecidos, que podem
ou não utilizar a endoscopia como peça-chave, embora a
maior parte deles a utilize. Os sinais clínicos de prognóstico
adverso para pacientes com HDA incluem idade avançada,
saída de sangue vivo pelo reto e choque hemodinâmico.
A saída de sangue vivo pelo reto indica perda rápida de
sangue de pelo menos 1 litro.

Entre os exemplos de sistemas de estratificação de
risco não endoscópicos encontramos o escore de
Blatchford (Tabela 1), uma ferramenta de estratificação
de risco já validada, baseada em variáveis clínicas e
laboratoriais para predizer a necessidade de intervenção
médica nos pacientes com HDA. Tem uma escala que varia
de 0 a 23, com os escores maiores indicando maior risco.
O mais conhecido escore de estratificação de risco é o
escore de Rockall (Tabela 2), que foi inicialmente descrito
em 1996 com o intuito de predizer a mortalidade e validado
em numerosos centros de tratamento médico. Tanto as
variações clínicas quanto as endoscópicas estão incluídas
no escore completo, que foi prospectivamente validado
por investigadores independentes.

O escore pode ser utilizado pré-endoscopia, na sua
forma clínica, sendo capaz de identificar um subgrupo
substancial de pacientes com HDA (aproximadamente 1/3)
que têm baixo risco para desfechos adversos (risco menor
que 5% para ressangramento e menor que 1% de
mortalidade), e que podem ser manejados de forma
ambulatorial ou com permanência hospitalar curta (menos
de 24 horas). O escore clínico é calculado baseando-se
apenas em variáveis clínicas à admissão. O escore
completo utiliza tanto critérios clínicos quanto endoscópicos
para predizer os riscos de ressangramento e morte em
uma escala que oscila de 0 a 11 pontos, com os escores
maiores indicando maior risco. São consideradas no
escore completo três variáveis clínicas e duas variáveis
endoscópicas. O sistema foi desenvolvido para estratificar
o risco de mortalidade, mas notou-se que as taxas de
sangramento recorrente também cresciam com o aumento
do escore.
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Os dois escores (Blatchford e Rockall) levam em
consideração características em comum, como a
determinação do status hemodinâmico do paciente e
doenças coexistentes. Ambos têm um papel na redução
da necessidade de avaliação endoscópica urgente nos
pacientes estratificados clinicamente como de baixo
risco.

Pacientes com escore de Rockall clínico de 0 ou escore
completo de 2 ou menos são classificados como de baixo
risco para ressangramento ou morte. Um escore maior
ou igual a 6 confere um aumento no risco de morte nos
pacientes com sangramento decorrente de úlcera péptica.

Os achados à endoscopia podem ser utilizados para
predizer o risco de sangramento recorrente, utilizando-
se a classificação de Forrest Modificada (Tabela 3), que
varia de I a III, com subdivisões. As lesões de alto risco
incluem aquelas caracterizadas por sangramento ativo em
jato ou lençol (Ia e Ib), vaso visível sem sangramento
(IIa) e coágulo aderido (IIb). As lesões de baixo risco
incluem os sinais vermelhos e planos (IIc) e as úlceras
com base limpa (III). A variação interobservador para estes
estigmas é pequena a moderada.

Em 50% dos pacientes as lesões de alto risco são
encontradas em 1/3, com taxas de ressangramento de
22% a 55%, se não houver tratamento endoscópico.

TERAPÊUTICA ENDOSCÓPICA

A abordagem do paciente que se apresenta com HDA
deve ser multidisciplinar. O procedimento endoscópico deve
ser realizado precocemente, em 1 a 4 horas de
ressuscitação volêmica para os pacientes com HDA grave
que apresentem evidências clínicas de sangramento
contínuo ou que tenham história de cirrose hepática. A
endoscopia em 12 a 24 horas é recomendada para todos
os outros pacientes que clinicamente tenham parado de
sangrar e que estejam hemodinamicamente estáveis.

TERAPÊUTICA ENDOSCÓPICA DA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA
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Através do exame endoscópico, pode-se determinar  a
causa exata e o sítio do sangramento em 95% dos casos.
Esta medida visa melhorar alguns desfechos, como o
volume hemotransfundido e o tempo de permanência
hospitalar, permitindo a liberação de pacientes de baixo
risco para acompanhamento ambulatorial. As metas da
endoscopia digestiva realizada precocemente, além da
determinação da causa de sangramento, são determinar
o prognóstico e administrar terapia endoscópica, quando
indicada. O risco de ressangramento é maior nas primeiras
72 horas.

Deve ser enfatizado que fatores clínicos (como idade
acima de 65 anos, comorbidades, instabilidade hemo-
dinâmica, queda significativa nos níveis de hemoglobina,
necessidade de hemotransfusão e sangue no exame retal
ou no aspirado nasogástrico) são tão importantes na
avaliação do risco de ressangramento quanto são os
achados endoscópicos.

Os pacientes de alto risco devem ser admitidos no
hospital e receber terapia endoscópica precocemente. É
necessário admiti-los a uma unidade com monitoração
ou unidade de terapia intensiva pelas primeiras 24 horas,
com pelo menos três dias de permanência hospitalar. A
terapia endoscópica nesse grupo de pacientes reduz as
taxas de ressangramento, a necessidade de cirurgia de
urgência e a mortalidade.

A utilização de um aparelho terapêutico de duplo canal
pode facilitar o procedimento, uma vez que aumenta a
capacidade de sucção de maiores quantidades de sangue
e o uso simultâneo de dois acessórios de hemostasia, ou
de um canal para o acessório e o outro simultaneamente
para sucção. Além disso, os endoscópios terapêuticos
possuem um canal acessório para irrigação de alta inten-
sidade quando conectado a uma bomba de irrigação.

Uma rápida avaliação de todo o trato digestivo alto
deve ser inicialmente realizada, seguida por uma maior
atenção nas áreas onde exista fluxo ou acúmulo de sangue
fresco ou coágulos. Se o coágulo estiver firmemente
aderido às paredes do estômago e do duodeno, uma busca
sistemática e exaustiva deve ser realizada, com irrigação
cuidadosa ou manipulação de cada coágulo, buscando-se
a fonte do sangramento. A remoção do coágulo de forma
intempestiva pode precipitar sangramento maciço. O
coágulo pode ser deslocado sem ser removido de seu
pedículo, expondo o estigma subjacente e facilitando o
tratamento. A irrigação com peróxido de hidrogênio a 3%
pode melhorar a visualização, por tornar a camada de
sangue semitranslúcida e mais facilmente removível. Na
presença de grandes coágulos que dificultem a visualização
do fundo gástrico e da grande curvatura, pode-se rolar o
paciente da posição de decúbito lateral esquerdo para a
posição supina e para o decúbito lateral direito, a fim de
deslocar o sangue para a parede oposta. A sucção de

todo o líquido residual é recomendável antes de mudar o
paciente de decúbito.

Os tratamentos endoscópicos disponíveis incluem:
• Métodos de injeção (salina, vasoconstritores,

agentes esclerosantes, adesivos teciduais ou uma
combinação destes);
• Métodos térmicos, de contato (eletrocoagulação

multipolar e heater probe) ou sem contato (coagulação
por plasma de argônio e laser);
• Métodos mecânicos (hemoclips e ligadura

elástica).
A utilização de terapia combinada (um método térmico

ou mecânico combinado à injeção de solução de
adrenalina) é superior à injeção de solução de adrenalina
isoladamente. Todos os métodos de hemostasia
anteriormente descritos provaram ser eficazes, devendo
o endoscopista utilizar o método com o qual está mais
familiarizado, evitando a injeção de solução de adrenalina
sem a combinação com outro método.

Métodos de injeção

A injeção submucosa de solução de adrenalina ou de
outros agentes mostrou ser eficaz para o controle do
sangramento agudo em atividade e potencialmente para
a prevenção de ressangramento por vaso visível. Pode
ser utilizada como método inicial de abordagem, para
permitir a parada ou diminuição do sangramento e
possibilitar a visibilização do ponto de sangramento e a
aplicação de um método mecânico ou térmico comple-
mentar para o tratamento endoscópico definitivo da lesão.

Múltiplos agentes podem ser injetados para
hemostasia, como vasoconstritores (solução de adre-
nalina), tamponantes locais (salina hipertônica e água
destilada), substâncias esclerosantes (oleato de mono-
etanolamina, álcool absoluto, polidocanol e tetradecil
sulfato de sódio) ou substâncias obliterantes (ciano-
acrilato, trombina e selante da fibrina).

O tamponamento mecânico exerce papel fundamental
nesta modalidade de tratamento, e a injeção de maiores
volumes de adrenalina pode ser benéfica para a prevenção
do ressangramento, por prolongar o efeito hemostático
da compressão local. Além do tamponamento, ocorre
vasoconstrição, fixação química tecidual e ativação da
coagulação intrínseca plaquetária. Não há consenso acerca
do volume a ser utilizado, mas alguns estudos sugerem
que um volume de 30mL de solução de adrenalina 1:10.000
é efetivo, com taxas de complicação mínimas.

Métodos térmicos

A energia térmica aplicada através de eletrodos
endoscópicos promove coagulação de proteínas teciduais,
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causando edema e vasoconstrição, ativando a via intrínseca
da coagulação plaquetária, causando, consequentemente,
obliteração do lúmen arterial. São divididos em métodos
de contato e sem contato.

O Nd:Yag laser e a coagulação por plasma de argônio
são métodos de não-contato pouco disponíveis nas
situações de emergência devido à sua complexidade, altos
custos de manutenção, não-portabilidade à beira do leito
e maior risco de erosão em vasos e perfuração. A coa-
gulação por plasma de argônio é um método de não-
contato que utiliza corrente monopolar para ionizar o gás
argônio em plasma e coagular o tecido. Neste caso, a
coagulação é geralmente superficial, ou seja, com menos
de 2mm de profundidade. Entretanto, se o cateter tocar o
tecido, o mecanismo atua como um eletrodo monopolar,
podendo gerar uma coagulação bem profunda ao tecido
(mais de 4mm). A coagulação e coaptação dos vasos
sangrantes não é possível utilizando a coagulação por
plasma de argônio.

Os métodos de contato têm se tornado cada vez mais
populares para hemostasia de urgência, devido ao seu
relativo baixo custo, portabilidade, eficácia e segurança.
Além disso, permitem irrigação do alvo, facilitando a
visualização da lesão e dos estigmas de sangramento.
Para monoterapia, os aparatos mais utilizados são o
cateter multipolar e o heater probe. Estes métodos agem
através da aplicação de contato, devendo ser diretamente
posicionados sobre o sítio de sangramento, comprimindo
o vaso subjacente com moderada pressão antes da
coagulação. Aplicações subsequentes de coagulação de
longa duração e baixa energia (10 segundos em cada ciclo)
podem atingir artérias do sistema mesentérico com até
2mm de diâmetro, através do processo de coagulação
coaptativa.

Este método tem provado ser significantemente
superior aos métodos de não-contato, como lasers e
fulguração, que não podem coagular artérias com mais
de 0,5mm de diâmetro, em laboratório. Para as lesões
com alto risco de sangramento, a aplicação de um eletrodo
de grande diâmetro (3,2mm) aplicado diretamente com
moderada pressão sobre a lesão é recomendável.
Correntes de 12 a 16 W com duração de 8 a 10 segundos
por ciclo causam coagulação com 2 a 4mm de pro-
fundidade, que é desejável para a hemostasia de úlceras
crônicas e de grande diâmetro.

Métodos mecânicos

Esses métodos incluem os clipes endoscópicos e a
ligadura elástica. A utilização do clipe endoscópico é,
teoricamente, o método ideal na presença de vaso visível.
A hemostasia pode ser definitiva quando o vaso é ade-
quadamente clampeado, sem efeito térmico ou químico

e, portanto, sem risco de lesão tecidual. Estudos expe-
rimentais demonstram que apenas os métodos mecânicos
são efetivos para vasos com mais de 2mm de diâmetro.
Entretanto, os dados disponíveis não comprovam a supe-
rioridade deste método em relação aos demais métodos
hemostáticos disponíveis.

Quando houver um vaso protruso, a aplicação de um
único clipe pode ser suficiente. Quando o vaso atravessar
a superfície, ao menos dois clipes são necessários para
ligar o vaso nas suas porções proximal e distal ao sangra-
mento. Nas grandes úlceras, pode ser útil a aproximação
das margens laterais da lesão com dois clipes antes de se
colocar o clipe final sobre o vaso.

A ligadura elástica pode ser utilizada para casos
selecionados de lesões vasculares do trato gastrintestinal
alto, lesões de Dieulafoy e, eventalmente, para a úlcera
péptica sangrante.

Outros métodos mecânicos que necessitam estudos
incluem o uso de loops e mecanismos de sutura endos-
cópica.

Terapia combinada

A injeção de solução de adrenalina nos quatro
quadrantes em volta do estigma na base da úlcera,
seguida de coagulação térmica com cateter multipolar
ou heater probe é considerado o tratamento de escolha
para as úlceras com sangramento ativo ou com coágulos
aderidos. Também pode se lançar mão de terapia
combinada utilizando-se métodos térmicos e mecânicos.
A terapia combinada resulta em hemostasia primária
significantemente maior, menores taxas de ressan-
gramento, menor necessidade de cirurgias e menor
permanência hospitalar, se comparada à terapia de
injeção isolada.

SEGUIMENTO

Os fatores preditores de falência do tratamento
endoscópico, além dos estigmas endoscópicos de alto risco
(sangramento ativo, vaso visível, presença de coágulos),
incluem história de doença ulcerosa péptica, sangramento
prévio por úlcera, a presença de choque à admissão,
úlceras grandes (mais de 2cm de diâmetro) e profundas,
vaso visível calibroso (mais de 2mm de diâmetro), úlceras
localizadas na pequena curvatura gástrica ou nas paredes
superior ou posterior do bulbo duodenal, além da presença
de comorbidades e de sangramento em pacientes na
vigência de internação hospitalar.

A endoscopia realizada 24 horas após a terapia
endoscópica incial (second-look) não é recomendada como
rotina. Deve ser considerada em casos individuais, se
houver sinais de sangramento recorrente ou se houver

TERAPÊUTICA ENDOSCÓPICA DA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA
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incerteza em relação à efetividade da hemostasia durante
o tratamento inicial.

A farmacoterapia é focada na profunda supressão ácida
com a utilização de inibidores da bomba de prótons,
mantendo o pH gástrico acima ou igual a 6. O ácido gástrico
dificulta a formação de coágulos, promove a desagregação
plaquetária e favorece a fibrinólise. O aumento no pH
promove a estabilização do coágulo, diminuindo a
tendência ao ressangramento. A utilização de antagonistas
dos receptores histamínicos H2 não resultou em melhora
dos desfechos, provavelmente devido ao desenvolvimento
precoce de tolerância farmacológica. A utilização de
inibidores da bomba de prótons (IBPs) diminui signifi-
cativamente o risco de ressangramento da úlcera, a
necessidade de cirurgia de urgência e o risco de morte.
Entretanto, a redução na mortalidade parece ocorrer
apenas entre pacientes com estigmas de alto risco de
sangramento, que já foram submetidos à terapia endos-
cópica, confirmando que a terapia farmacológica atua
como adjuvante, não substituindo a hemostasia endos-
cópica nesse grupo de pacientes. O uso de altas doses
enquanto o paciente aguarda a terapia endoscópica não
parece melhorar o desfecho, embora seu uso esteja
associado à melhora no aspecto endoscópico da lesão.

Uma análise de 16 estudos randomizados e controlados
envolvendo mais de 3.800 pacientes sugeriu que um bolus
intravenoso, seguido de infusão contínua de IBP, é mais
efetiva que as doses em bolus, no declínio das taxas de
ressangramento e necessidade de cirurgia. A infusão deve
ser mantida por 72 horas. A dose recomendada é de 80mg
em bolus, seguida de infusão contínua de 8mg/h. A
somatostatina e seu análogo, o octreotide, inibem a
secreção ácida e de pepsina, reduzindo também o fluxo
sanguíneo à mucosa gastroduodenal. Entretanto, não são
substâncias rotineiramente recomendadas nos pacientes
com sangramento por úlcera péptica, e sim nos
sangramentos decorrentes de hemorragia digestiva alta
varicosa.

A cirurgia está indicada no tratamento de pacientes
selecionados, ou seja, naqueles com sangramento não-
controlado em que a estabilização hemodinâmica não pôde
ser adquirida através da reposição de volume intravascular
utilizando cristaloides ou hemoderivados, ou nos pacientes
que não toleram sangramento recorrente ou piora do
sangramento. Para a maioria dos pacientes que ressan-
gram, uma segunda tentativa de tratamento endoscópico
pode ser efetiva, resultando em menores complicações.
As exceções incluem pacientes com úlceras extensas, com
mais de 2cm, e os que apresentem hipotensão associada
a episódio de ressangramento.

A embolização radiológica através do uso de agentes
como gelfoam, polivinil álcool, cianoacrilato e molas pode
ser útil para a estabilização do paciente até que uma terapia

mais definitiva seja empregada. A pesquisa e o tra-
tamento da infecção pelo Helicobacter pylori devem ser
empregados após a resolução completa do quadro
agudo.
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Hepatite Autoimune
Autoimune hepatitis

INTRODUÇÃO

A hepatite autoimune (HAI) é definida como uma
doença inflamatória crônica do fígado, de etiologia
desconhecida, caracterizada pela presença de auto-
anticorpos circulantes, hipergamaglobulinemia, hepatite
periportal ao exame histológico e ausência de marcadores
de infecção por vírus hepatotrópicos.  Desde a sua primeira
descrição por Waldeström em 1950, esta desordem
recebeu inúmeras denominações, incluindo hepatite
lupoide, hepatite crônica ativa em jovens, cirrose juvenil
ativa, hepatite de células plasmáticas e, mais comumente
hepatite crônica ativa autoimune. Em 1993, o Grupo
Internacional de Hepatite Autoimune recomendou a
denominação hepatite autoimune como a mais apropriada,
sendo que o diagnóstico diferencial com outras condições
mórbidas do fígado é de fundamental importância, uma
vez que razoável percentual dos pacientes responde bem
à terapia imunossupressora.

ETIOPATOGENIA

A etiologia da HAI é desconhecida. As alterações
imunológicas são marcantes, como a hipergama-
globulinemia policlonal, bem como a presença de
autoanticorpos órgão e não-órgão específicos numa
elevada proporção dos pacientes. Cerca de 15% dos
pacientes apresentam sorologia positiva para a célula LE
e muitos outros apresentam marcadores sorológicos
positivos para o HCV. Entretanto, nada se tem de concreto
até o presente momento para se afirmar que o vírus da
hepatite C (HCV), assim como o vírus da hepatite B (HBV)
possam participar da etiologia da doença.

Os mecanismos patogênicos da HAI permanecem
obscuros, prevalecendo duas teorias: uma baseia-se na
citotoxicidade mediada por células anticorpo-dependente
(hipótese humoral) e a outra propõe uma teoria celular

de citotoxicidade. Na primeira postula-se um defeito
intrínseco na função das células T supressoras, que facilita
a produção desordenada de imunoglobulinas G, pelas
células B. Esses autoanticorpos são dirigidos contra as
proteínas da membrana do hepatócito, sendo, então, o
complexo antígeno-anticorpo da superfície celular alvo dos
linfócitos natural killer. Na segunda teoria, um autoantígeno
específico da doença associado ao sistema HLA seria
apresentado, de modo aberrante, na superfície celular do
hepatócito. Os imunócitos são, desta forma, sensibilizados
pelos autoantígenos, seguindo-se a expansão clonal dos
linfócitos T citotóxicos que infiltram o tecido hepático e
liberam citocinas pró-inflamatórias, promovendo a
necrose celular. Os autoantígenos alvo da hepatite
autoimune não são ainda bem conhecidos, entretanto dois
candidatos em potencial são o citocromo mono-oxigenase
P-450 IID6 e o receptor asialoglicoproteína (ASGPR).

A suscetibilidade à HAI está associada a alguns subtipos
de HLA DR3 e DR4, principalmente nos Estados Unidos.
No Japão, a HAI está comumente associada ao HLA DR4,
e o HLA B8 é encontrado em 47% dos pacientes. O fenótipo
HLA A1-B8-DR3 é encontrado em 37% dos pacientes com
HAI tipo I, descrito nesta condição.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS

A HAI afeta predominantemente mulheres jovens
(70%), principalmente na puberdade, com um segundo
pico entre a quarta e a sexta década de vida, próximo da
menopausa. Inexistem sinais e sintomas específicos da
HAI, porém o início das manifestações clínicas geralmente
é insidioso, tipicamente com fadiga, icterícia, artralgias e
outras manifestações extra-hepáticas, como acne, rubor
facial, alterações menstruais, como amenorreia, e retardo
de crescimento. Uma parcela considerável dos pacientes
pode se apresentar assintomática ou, mais raramente,
com quadro clínico semelhante ao de uma hepatite
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fulminante. Cerca de um quarto dos pacientes já se
apresentam com cirrose clinicamente evidente, e em
quase 40% dos casos existem manifestações extra-
hepáticas, como a tireoidite de Hashimoto, doença de
Graves, colite ulcerativa idiopática, anemia hemolitica
Coombs positivo, sinovites e artrite reumatoide.

A HAI classicamente se caracteriza pela presença de
hipergamaglobulinemia policlonal (altos títulos de IgG);
pela presença em mais de 70% dos casos de marcadores
imunossorológicos, como o FAN e antimúsculo liso, com
títulos consideráveis (> 1:80) no Tipo I; anti-LKM1 (em
3% a 4%) no Tipo II e outros anticorpos como p-ANCA
(em cerca de 90% dos casos). Outras anormalidades
bioquímicas mostram um padrão predominantemente de
necrose hepatocelular, com elevação das
aminotransferases, desde pouco acima do valor de
normalidade até valores de 50 vezes o limite superior da
normalidade, havendo nítido predomínio da AST sobre a
ALT. Apesar da agressividade da injúria hepatocelular, os
índices bioquímicos podem flutuar e, até mesmo, se
normalizar espontaneamente, apesar da evidência
histológica de atividade necroinflamatória continuada.
Outros achados que reforçam o diagnóstico de HAI é a
inexistência de marcadores virais das hepatites A, B e C e
a boa resposta à terapia imunossupressora.

A biópsia hepática, quando realizada, demonstra
hepatite crônica ativa, com intensa atividade
necroinflamatória periportal (necrose em saca-bocado) e
infiltrado linfoplasmocitário. Outras manifestações
histológicas incluem a presença de necrose lobular e em
pontes, muitas das vezes já com a insinuação e formação
de nódulos de regeneração e células pseudoacinares ou
em rosetas. Naqueles pacientes em que se sobrepõem
aos achados acima descritos a presença de dano ou
acentuada perda dos ductos biliares, o diagnóstico de HAI
deve ser considerado como síndrome de superposição com
cirrose biliar primária ou colangite esclerosante primária.

CLASSIFICAÇÃO DAS HEPATITES AUTOIMUNES

Os pacientes com HAI podem ser classificados, de
acordo com a presença de autoanticorpos, em três
diferentes tipos, a saber: HAI Tipo I, Tipo II e Tipo III.

A HAI Tipo I é caracterizada pela presença de altos
títulos de FAN e/ou antimúsculo liso no soro. Títulos
elevados de antiactina podem também ser observados.
Ocorre em qualquer faixa etária, mas apresenta
tipicamente uma distribuição bimodal (na puberdade e na
fase pós-menopausa). A maioria dos pacientes é do sexo
feminino (78%). A HAI Tipo II é definida pela presença de
anti-LKM1 no soro. É mais rara que a Tipo I, mas parece
ter um curso mais agressivo, com alta frequência de
hepatite fulminante e de progressão para a cirrose. Os

pacientes são tipicamente jovens (de 2 aos 14 anos de
idade), mas adultos também podem ser afetados,
principalmente na Europa Ocidental (20%) e, em menor
freqüência, nos Estados Unidos (4%).

Vários autores demonstraram a presença concomitante
de anti-LKM1 e anticorpos contra o HCV e postularam a
hipótese de que o HCV poderia ter papel considerável na
gênese da doença. Casos de associação fortuita com anti-
HCV falso-positivo, em decorrência da presença de
hipergamaglobulinemia policlonal, foram descritos. Desta
forma a HAI Tipo II se subdivide em: subtipo IIa - anti-
LKM1 positivo (altos títulos) e anti-HCV negativo e IIb -
anti-LKM1 positivo (títulos baixos) e anti-HCV positivo,
confirmado por Riba e PCR para o HCV-RNA.

A HAI Tipo III é identificada pela presença de anticorpos
anti-SLA (soluble liver antigen) no soro. A idade de
apresentação é, na maioria dos casos, de adultos entre 30
e 50 anos, acometendo prioritariamente mulheres (>90%).
Número expressivo de pacientes com HAI Tipo III (> 70%)
apresentam positividade para os anticorpos antimúsculo
liso e de outros anticorpos como anti-LP (Liver - Pancreas),
antimitocondrial (22%) e fator reumatoide (22%).

Formas variantes de HAI ocorrem em torno de 10% a
15% dos casos e dizem respeito àqueles casos de HAI
soro-negativo. Esses pacientes se comportam de modo
semelhante à HAI soro-positiva, quanto ao gênero, à idade,
à apresentação clínica e à resposta terapêutica aos
imunossupressores.

Os pacientes com HAI podem se apresentar através
de síndromes de superposição com outras entidades
mórbidas, como a cirrose biliar primária, com a presença
de anticorpo antimitocondrial e a colangite esclerosante
primária, com a clínica de síndrome colestática e a
presença ou não de doença inflamatória intestinal.

Desta forma, critérios diagnósticos definitivos e
prováveis de HAI necessitavam ser mais bem elaborados
e, de certa forma, a criação de escores ou escalas foram
propostas com este objetivo por Johnson e colaboradores
em 1993. Experiências clínicas aprovaram o sistema de
escores para o diagnóstico de HAI, mas identificaram
algumas limitações, como a especificidade relativamente
baixa para o diagnóstico provável de HAI. Modificações e
revisões do Escore de HAI foram introduzidas mais
recentemente em 1998 (Tabela 1).

TRATAMENTO

Indicações

As indicações absolutas de tratamento da HAI são a
presença de sintomas incapacitantes, doença rapidamente
progressiva, com intensa atividade necroinflamatória e
necrose em pontes e anormalidades bioquímicas intensas
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e sustentadas, como elevação de AST > 10 o normal.
Para aqueles pacientes com hepatite periportal e sintomas
leves a moderados e níveis de AST < 10 o normal, a
decisão de tratar deve ser individualizada e a indicação é
relativa. O tratamento, entretanto, não é indicado nos
pacientes com cirrose pouco ativa ou inativa, naqueles
com doença hepática descompensada e atividade
necroinflamatória leve ou ausente.

Vários ensaios clínicos comprovaram a eficácia dos
regimes terapêuticos com prednisona isoladamente ou em
combinação com a azatioprina no tratamento da HAI com
diagnóstico definitivo (escore acima de 15). Ambos os
regimes são igualmente eficazes em induzir a remissão
clínica, bioquímica e histológica, aumentando a expectativa
e a sobrevida dos pacientes. O regime combinado está
associado a menor índice de efeitos colaterais como acne,
obesidade, hipertensão, diabetes e osteoporose do que o
esquema isolado de corticoterapia.

Cerca de 80% dos pacientes tratados desenvolvem os
efeitos colaterais decorrentes da administração do
corticosteroide, como obesidade centrípeta, fácies de lua
cheia, acne, hirsutismo e gibosidade. Complicações graves
podem ocorrer como osteoporose e suas complicações
(fraturas osteoporóticas), diabetes, hipertensão arterial,
catarata e psicose. Os efeitos colaterais da azatioprina
são predominantemente de náuseas, vômitos, neutropenia
e hepatite colestática (Tabela 2).

O tratamento convencional com corticosteroide isolado
ou em combinação com azatioprina deverá ser mantido
até a remissão clínica, bioquímica e histológica da HAI ou
até o aparecimento de deterioração clínica, resposta
incompleta ou falência do tratamento. Doses de manu-
tenção da medicação instituída deverão ser fixadas por
todo o período de tratamento, que invariavelmente não
deve ser menor do que dois anos. Os pacientes que não
apresentem remissão clínica, bioquímica ou histológica
ao final de dois anos de tratamento têm 43% de chance
de descompensação hepática subsequente, sendo que

HEPATITE AUTOIMUNE
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após quatro anos de terapia específica o risco de dete-
rioração chega a 70%.

Cerca de dois terços dos pacientes (65%) obtêm
remissão clínica, bioquímica e histológica completa dentro
de dois anos de tratamento. Em cerca de 10% dos casos
haverá deterioração clínica, bioquímica e/ou histológica,
a despeito da terapia medicamentosa (falência tera-
pêutica), com resposta parcial ou incompleta em 15%. O
que lamentavelmente ocorre é que em 50% a 85% dos
pacientes que alcançaram a remissão clínica e bioquímica,
recidiva da doença ocorrerá após a suspensão dos
medicamentos, permanecendo menos de 15% dos
pacientes com inatividade sustentada, mesmo após a
suspensão do tratamento.

Novos agentes imunossupressores e citoprotetores têm
sido considerados para o tratamento da HAI, sem que
nenhum deles fosse superior ao regime convencional de
corticosteroides e/ou azatioprina. A ciclosporina, o
tacrolimus e a budesonida são algumas opções para os
casos de resposta incompleta ou falência terapêutica.

Em resumo, a HAI é doença autoimune de etiologia
ainda incerta, mas caracteristicamente acometendo
mulheres jovens, com autoanticorpos circulantes e
hipergamaglobulinemia policlonal e boa resposta à
terapia com imunossupressores. O diagnóstico precoce
e o tratamento adequado podem prolongar a sobrevida,
melhorar a qualidade de vida e adiar o transplante
hepático.
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO COM RELATO DE CASO

Manejo clínico na síndrome de Budd-Chiari:
relato de quatro casos

 Budd-Chiari syndrome: four cases report

INTRODUÇÃO

A síndrome de Budd-Chiari é uma doença rara,
caracterizada pela obstrução do fluxo venoso hepático,
na ausência de insuficiência cardíaca direita, pericardite
constritiva ou doença veno-oclusiva sinusoidal. Esta
obstrução pode ocorrer em pequenas veias hepáticas ou
na porção supra-hepática da veia cava inferior. É consi-
derada primária quando a obstrução do fluxo hepático
resulta de lesão endoluminal, como trombo ou membranas
e secundária, quando patologias extrínsecas ao sistema
vascular, por compressão, impedem o fluxo. As etiologias
incluem doenças mieloproliferativas, trombofilias,
hemoglobinúria paroxística noturna e neoplasias e os
fatores desencadeantes compreendem infecções,
estrogênio, progesterona de 3ª geração ou gestação.
Apesar do local da obstrução, da extensão do trombo e
da velocidade de oclusão venosa variarem sobremaneira
entre os pacientes, o denominador comum é a necessidade
de instituir precocemente o tratamento anticoagulante,
que pode prevenir a evolução para cirrose hepática e
hepatocarcinoma.

ETIOLOGIA

Classifica-se a síndrome de Budd-Chiari em primária
ou secundária. A primeira é uma entidade rara.1,2,3

Refere-se a lesões endovasculares, como trombos,
membranas ou flebites. A segunda advém de uma lesão
extraluminal como tumor, abscesso ou cisto, que pode
invadir a luz ou causar compressão extrínseca do fluxo
venoso hepático.2,4,5 Na lesão primária, raramente ocorre
envolvimento simultâneo de todas as veias hepáticas;
em 2/3 dos casos estão ocluídas três veias e em 10%,
só há obstrução da cava inferior. Cabe ressaltar que, na
ausência do retorno venoso, a pressão sinusoidal elevada
gera necrose peri-sinusoidal dos hepatócitos, que pode
complicar com insuficiência hepática.2 A obstrução
estimula a formação de circulação colateral, que
ultrapassa o obstáculo e conecta as regiões obstruídas
com territórios onde existe boa drenagem. As colaterais
podem seguir um curso intra ou extra-hepático, sendo
comum que se observe uma dilatação proeminente das
veias subcutâneas do tronco em pacientes com obstrução
da veia cava inferior.1

RESUMO

A síndrome de Budd-Chiari se caracteriza pela obstrução insidiosa ou aguda das veias hepáticas, que provoca
hipertensão portal pós-sinusoidal. São comuns a ascite de vulto e a hepatomegalia dolorosa. Na maioria das
vezes, o problema está relacionado a circunstâncias que aumentam o risco trombótico, como trombofilias,
doenças mieloproliferativas, hemoglobinúria paroxística noturna ou gravidez. Menos de 1/3 dos pacientes
sobrevive um ano sem tratamento eficaz; como a resolução espontânea é rara, deve-se instituir anticoagulação
plena precocemente. Descrevemos quatro pacientes com a síndrome, que foram tratados inicialmente com
heparina não fracionada e, a seguir, com warfarin, cuja evolução, tanto clínica, quanto laboratorial, foi excelente,
sem necessidade de angioplastia, anastomose portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS) ou transplante
hepático.

Palavras-chave: Síndrome de Budd-Chiari; ascite; hepatomegalia; trombofilias.
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Outra classificação utilizada baseia-se na fisiopatologia
da síndrome de Budd-Chiari e a divide em formas ful-
minante, aguda, subaguda ou crônica. A forma fulminante
é rara e caracteriza-se por encefalopatia hepática que
surge até oito semanas após o início da icterícia. Na forma
aguda, há formação rápida de ascite intratável, antes que
tenha havido tempo para a formação de colaterais. A forma
subaguda é a mais comum: cursa com ascite progressiva
e injúria hepatocelular mínima, em virtude da formação
de colaterais. A forma crônica ocorre subjacente à cirrose
hepática.2

Pelo menos 35% dos pacientes com síndrome de
Budd-Chiari primária têm associação de fatores que
aumentam o risco trombótico, como o uso de
contraceptivos orais combinados e o fator V Leiden ou
síndrome do anticorpo antifosfolipídio e infecção.1 Em
algumas séries, as doenças mieloproliferativas com
mutação JAK2 tirosina quinase, representam cerca de
59% dos casos de Budd-Chiari.1,5,6 Outra causa importante
é a hemoglobinúria paroxística noturna, que pode ser
identificada com o teste de HAM ou com a dosagem de
CD55 e CD59, em citometria de fluxo. Os exames para
diagnóstico de trombofilias incluem um lipidograma
completo, pesquisa dos polimorfismos do fator V Leiden
e da protrombina G20210A, pesquisa de anticorpos
anticardiolipina IgG e IgM, do anticoagulante lúpico e da
β2 glicoproteína 1, dosagem do fibrinogênio, da proteína
C funcional, da proteína S livre, da antitrombina III e da
homocisteína. Recomenda-se que os exames para
diagnóstico de trombofilia sejam solicitados por espe-
cialistas, pois muitos são influenciados por infecções,
drogas e pela própria trombose.1

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO

As manifestações clínicas incluem dor e peso
abdominal, mas cerca de 15% dos pacientes com síndrome
de Budd-Chiari são assintomáticos.1,3 No exame físico,
chama a atenção as manifestações de hipertensão portal
ascite e hepatoesplenomegalia, estando a hipertrofia do
lobo caudado presente em 75% dos pacientes.1,2,3

Os exames laboratoriais contribuem pouco para o
diagnóstico da síndrome. As transaminases e a fosfatase
alcalina podem estar dentro dos limites da normalidade
ou aumentadas3 e o gradiente de albumina (albumina
sérica menos albumina do líquido ascítico) é maior que
1,1, caracterizando hipertensão porta.

O diagnóstico depende da demonstração do fluxo
venoso hepático obstruído na ultrassonografia com doppler,
na tomografia computadorizada ou na ressonância
magnética.1,2,5 A biópsia hepática só é recomendada nas
formas raras da doença, onde a trombose, por ser limitada
a pequenas veias intra-hepáticas,1 não é identificada em

exames de imagem ou para estabelecer o diagnóstico de
cirrose.

A exemplo do que ocorre com as hepatopatias
crônicas, o risco de carcinoma hepatocelular é signi-
ficativo, situação em que o aumento de alfafetoproteína
parece ser mais específico do que as outras hepatopatias.
Pacientes com obstrução da veia cava inferior têm um
risco de complicarem com carcinoma hepático 70 vezes
maior que aqueles com obstrução somente das veias
hepáticas.1

TRATAMENTO

O tratamento é divido em clínico e cirúrgico, sendo
essencial o reconhecimento dos fatores de risco
subjacentes. Drogas como estrogênios, progesterona de
3ª geração, tamoxifeno ou talidomida devem ser
suspensas. A profilaxia de sangramento das varizes está
indicada na hipertensão portal e os diuréticos ou
paracenteses, para controle da ascite.1,3,4

A anticoagulação plena é iniciada o mais precoce
possível, para todos os pacientes,1,5 com heparina não
fracionada na dose de ataque de 333 miligramas por quilo
de peso seco (sendo excluídos a ascite e os edemas),
seguido de 250 miligramas por quilo de peso seco a cada
12 horas; ou heparinas de baixo peso molecular, como a
enoxaparina na dose de 1 miligrama por quilo de peso
seco a cada 12 horas. Ambas as heparinas podem ser
ministradas ambulatorialmente com a mesma eficácia, sem
necessidade de controle laboratorial,7 mas damos
preferência à heparina não fracionada, que tem a
vantagem de custar menos, de ser monitorizada pelo PTTa,
e de ser facilmente neutralizada pela protamina, o que
pode ser útil em caso de hemorragia digestiva. As
heparinas de baixo peso molecular, além de caras,
possuem a desvantagem de serem monitoradas
exclusivamente pelo exame anti-Xa (também de alto custo
e nem sempre disponível) e de não possuírem antídoto.1,7

Como o warfarin sofre interferência de medicamentos
como beta-bloqueadores, espironolactona, acetaminofen
e omeprazol, da dieta e da congestão hepática, é essencial
que a heparina só seja substituída pelo warfarin quando
todos os outros medicamentos tiverem a dose definida e
tenha sido observada a regressão da ascite, o que
normalmente ocorre muito tempo depois da alta hospitalar.
Além disto, pode ser necessária a suspensão do anti-
coagulante por algumas horas para realizar procedimentos
invasivos, como punções e biópsias. É comum que a
anticoagulação seja instituída tardiamente, o que faz com
que só se consiga prevenir a evolução para a cirrose em
10% dos pacientes.1

Em pacientes sintomáticos, com estenoses curtas,
recomenda-se a angioplastia com ou sem stent.1,3 Os



JBG, J. bras. gastroenterol., Rio de Janeiro, v.9, n.3, p.143-146, jul./set. 2009                                                        145

procedimentos invasivos devem ser realizados com extrema
cautela em pacientes com tendência trombótica, pelo risco
de desencadearem novas tromboses ou de aumentarem
a extensão da existente. No caso de não resposta à
anticoagulação e à angioplastia, indica-se a anastomose
portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS). Por
aumentarem o risco trombótico, estas medidas devem
ser indicadas com extrema cautela. O transplante hepático
está indicado para 10 a 20% dos pacientes que evoluem
para insuficiência hepática. Existe recorrência da síndrome
de Budd-Chiari após o transplante em 27% dos casos, e
por este motivo, recomenda-se a anticoagulação perene.2

CASOS CLÍNICOS

MRAN, 41 anos, filha de pais primos, procurou
atendimento médico devido ao aumento progressivo de
volume abdominal, que se  assemelhava à gestação
gemelar a termo. A biópsia hepática, realizada um ano
após o início dos sintomas, evidenciou cirrose e a
ultrassonografia com  doppler foi diagnóstica de Budd-
Chiari. A pesquisa de trombofilias, de hemoglobinúria
paroxística noturna e de doenças mieloproliferativas foi
negativa. Foi iniciada, então, a anticoagulação com
heparina não fracionada, concomitantemente com
warfarin, suspendendo-se a heparina quando o TAP-INR
foi superior a 2. Um mês depois, como consequência da
diminuição da congestão hepática e da redução da
espironolactona, uma dosagem do TAP-INR foi 20,
exigindo, neutralização com vitamina K e reajuste do
cumarínico. Atualmente, após cinco anos de anticoagulação
oral, a ultrassonografia mostra um fígado heterogêneo,
reduzido de volume e circulação colateral entre veia
hepática direita e cava inferior. A veia porta está pérvia e
persiste uma ascite de pequena monta. A albumina sérica
é 4,8 mg%.

EAM, 37 anos, tabagista desde os 21 anos e ex-etilista,
procurou atendimento médico quatro meses após ter
notado aumento do volume abdominal e edema de
membros inferiores. Havia ascite volumosa, circulação
colateral em tórax e, a exemplo da paciente do caso clínico
1, o abdome assemelhava-se à gestação gemelar a termo
(Figura 1). Os exames laboratoriais mostravam anemia
ferropriva, hipoalbuminemia e aumento da fosfatase
alcalina e da gama glutamil transferase. Na pesquisa de
trombofilias, havia homozigose da metileno tetrahidrofolato
redutase e, como o anticoagulante lúpico era fortemente
positivo em duas ocasiões, foi diagnosticada síndrome do
anticorpo antifosfolipídio. A paracentese revelou gradiente
soro-ascite de 1,8. Na ultrassonografia, havia ascite
volumosa e o fígado, cuja textura era heterogênea, era
aumentado de volume, com hipertrofia do lobo caudado,

e comprimia a veia cava inferior. As veias hepáticas e a
veia porta estavam pérvias. No estudo venoso tardio da
angioressonância do abdome, a veia cava inferior tinha
calibre reduzido no trajeto intra-hepático. Não se
identificaram as veias supra-hepáticas e ocorreu tênue
opacificação do segmento supra-hepático da veia cava
inferior, compatível com síndrome de Budd-Chiari. A
biópsia hepática evidenciava cirrose, com coloração para
hemosiderina negativa. Iniciou-se anticoagulação plena
com heparina não fracionada subcutânea a cada 12 horas
e, três meses depois da alta, quando a ascite havia sido
reabsorvida, introduziu-se o warfarin (Figura 2). Nesta
época, a ultrassonografia com doppler mostrou veias
hepáticas pérvias, com fluxo monofásico, e pequena
ascite em região peri-hepática.

GPS, 57 anos, ex-tabagista e etilista, procurou pela
primeira vez atendimento médico aos 40 anos, em virtude
de trombose venosa profunda em membro inferior
esquerdo, que foi tratada com anticoagulante oral por seis
meses. Com 51 anos, teve trombose venosa profunda em
membro inferior direito, tratada com safenectomia, e cinco
meses depois, trombose mesentérica, sendo submetido
à íleo-colectomia. Aos 52 anos, notou aumento do volume
abdominal, acompanhado de edema de membros
inferiores. A tomografia computadorizada de tórax
evidenciava embolias pulmonares antigas. Como o fígado,
na ultrassonografia, era diminuído de tamanho e tinha
superfície irregular e o esôfago, na endoscopia digestiva
alta, tinha varizes de grosso calibre, foi aventado o
diagnóstico de cirrose. No doppler havia trombose de cava
inferior, de veia porta e de supra hepáticas. O paciente
evoluiu com dor abdominal excruciante e diarréia
sanguinolenta. Os parasitológicos foram negativos e tanto
a diarréia, quanto a ascite e o edema de membros
inferiores regrediram com a anticoagulação plena com
heparina não fracionada subcutânea e, posteriormente,
com warfarin. Em sete meses o paciente perdeu 25 quilos,
e a albumina, que era 2,2 mg%, normalizou. Os anticorpos
anticardiolipina foram fortemente positivos em duas
situações com intervalo superior a 12 semanas, sendo
feito o diagnóstico de síndrome do anticorpo anti-
fosfolipídeo.

JPHO, 2 anos, filho de pais primos, foi internado para
esclarecer hepatoesplenomegalia e ascite volumosa, com
evolução de quatro meses. A pesquisa de trombofilias, de
hemoglobinúria paroxística noturna e de doenças
mieloproliferativas foi negativa. Os exames laboratoriais
evidenciaram aumento da fosfatase alcalina e da gama
glutamil transferase. Na ultrassonografia abdominal com
doppler não foram visualizadas as veias supra-hepáticas.
Houve regressão da ascite e da esplenomegalia com
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heparina não fracionada subcu-
tânea, sendo posteriormente
introduzido o cumarínico. Dois
meses depois do início da antico-
agulação, o peso, que era 16, havia
reduzido cerca de 4 quilos.

DISCUSSÃO

A síndrome de Budd-Chiari é
uma doença rara, mas que pode
ter uma evolução benigna, quando
o tratamento é instituído preco-
cemente, evitando-se a evolução
para insuficiência hepática. É
essencial que o paciente seja
tratado com diuréticos, que sejam
identificadas e abordadas as
etiologias subjacentes e, principalmente, que seja
ministrada a anticoagulação sistêmica, a princípio com
heparina não fracionada e, após estabilização clínica do
paciente, com cumarínicos. Como muitos pacientes têm,
ao diagnóstico, elevação do TAP-INR, é comum que se
tenha receio de anticoagulá-los. Deve-se ter em mente
que, se a síntese dos fatores de coagulação está
comprometida, a de fatores da anticoagulação e de fatores
responsáveis pela fibrinólise, também está.

Os quatro pacientes estão sendo anticoagulados de
forma perene, dois por terem a síndrome do anticorpo
antifosfolipídio. Ao que tudo indica, os outros dois, com
pais consanguíneos, teriam alguma patologia rara,
manifesta em caráter recessivo. Mesmo que não
houvesse a história de consanguinidade e todos os
exames fossem negativos, a conduta não mudaria: há
que anticoagular os pacientes, sempre, por toda a vida.
Um dos pacientes, com síndrome do anticorpo
antifosfolipídio, tem também a mutação em homozigose
da enzima metileno tetra hidrofolato termolábil, que
aumenta o risco de hiper-homocisteinemia, e está
tomando ácido fólico diariamente.

CONCLUSÃO

Os nossos resultados, apesar do número limitado de
pacientes, estão de acordo com os resultados da literatura:
nos quatro casos relatados, a ascite, que não regrediu
com diuréticos e paracenteses terapêuticas, respondeu
excepcionalmente à anticoagulação plena4. O custo de
exames, como a angio-ressonância nuclear magnética,
está plenamente justificado, pois o início precoce da
anticoagulação plena evita terapêuticas onerosas, invasivas
e não-isentas de risco trombótico, como a angioplastia, o
TIPS e o transplante hepático.

A síndrome de Budd-Chiari é uma patologia de difícil
diagnóstico devido à sua escassez de manifestações
clínicas, que contrastam com as várias etiologias
hereditárias e adquiridas. A anticoagulação sistêmica pode
prevenir as complicações da doença e garantir uma
sobrevida de qualidade.
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RELATO DE CASO

Hidrocele secundária a pancreatite aguda severa
Hydrocele secundary to severe acute pancreatitis

INTRODUÇÃO

A pancreatite aguda (PA) é uma doença de apresentação
variável, sendo a forma necrotizante a mais temida e
associada à mortalidade que pode atingir até 20%.1 Esse
processo pode estar associado a uma variedade de
complicações locorregionais, devido à interação de fluídos
pancreáticos com estruturas locais. Coleções peripan-
creáticas ocorrem em 57% dos pacientes internados com
pancreatite aguda e podem eventualmente evoluir para

RESUMO

Introdução: Pancreatite aguda necrosante pode associar-se a complicações  locoregionais, como formação de
coleções e abscessos, devido liberação de enzimas que promovem a ruptura e dissecção de planos anatômicos
em todos os compartimentos do abdome.  Coleção pancreática em saco escrotal é complicação rara da pancreatite
aguda e se não for reconhecida pode levar a necrose testicular. Objetivos: Descrever caso de pancreatite aguda
associada a coleção em saco escrotal. Material e métodos: Análise retrospectiva através de revisão de prontuário
durante internação no Hospital Geral de Fortaleza, Ceará. Conclusão: O envolvimento do saco escrotal na
pancreatite aguda é uma complicação rara, porém grave  que evolui de forma desfavorável se não abordada
corretamente.

Palavras-chaves: Pancreatite aguda, coleção escrotal

SUMMARY

Acute necrotizing pancreatitis can be associated with complications locoregional as fluid collections and abscesses
due to release of enzymes that promote rupture and dissection of all anatomical compartments of the abdomen.
Collection pancreatic scrotum is a rare complication of acute pancreatitis and if not recognized can lead to
testicular necrosis. Objectives: To report a case of acute pancreatitis associated with the collection in the
scrotum. Methods: A retrospective analysis by chart review during hospitalization in the General Hospital of
Fortaleza, Ceará. Conclusion: The involvement of the scrotum in acute pancreatitis is a rare but serious and
evolves unfavorably if not addressed properly.

Key Words: Acute Pancreatitis, Scrotum collection.

pseudocistos, derrame pleural ou ainda se estender ao longo
da cavidade retroperitoneal, resultando em ascite e mais
raramente em hidrocele.2,3 A abordagem correta dessas
complicações locais é imprescindível para uma evolução
favorável da doença e diminuição da mortalidade.
Atualmente com o desenvolvimento de novas técnicas
minimamente invasivas, incluindo drenagem percutânea
com cateter e outras técnicas endoscópicas usando
laparoscopia e endoscópico flexível, essa abordagem
tornou-se mais simplificada e com menor mortalidade.3
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O presente relato visa mostrar uma manifestação
incomum e grave da pancreatite aguda severa, carac-
terizada por uma extensa coleção peripancreática
infectada, atingido a região de saco escrotal com resolução
favorável após drenagem percutânea com cateter.

O objetivo deste trabalho foi relatar caso de pancreatite
aguda evoluindo com formação de coleção peripancreática
com extensão até saco escrotal, complicação rara da
doença.

MATERIAL E MÉTODO

Análise retrospectiva através de revisão de prontuário
do Hospital Geral de Fortaleza, durante internação
hospitalar.

RELATO DE CASO

 J.M.P.F 33 anos, masculino, admitido na emergência
do Hospital Geral de Fortaleza no dia 28/02/2009, com
história de quatro dias com dor epigástrica contínua, sem
alívio, com irradiação difusa em abdome, após libação
alcoólica. Associado ao quadro apresentou vômitos
intensos e aumento de bolsa escrotal à esquerda. Evoluiu
com parada da eliminação de fezes e flatos, distensão
abdominal e oligúria após a admissão. Ao exame
apresentava-se orientado, cooperativo, eupneico,
desidratado (+++/4+), abdome distendido, tenso, doloroso
à palpação em hipocôndrio e fossa ilíaca esquerda (com
maior intensidade), com sinais de irritação peritoneal.
Edema extenso foi observado em bolsa escrotal à
esquerda, com endurecimento (interrogado conteúdo
líquido) e dor local (Figura 1). Os exames laboratoriais
revelaram Hb 15,8g/dl, leucócitos 9.420, amilase 501, ALT
84, AST 100, Creatinina 2,2 Ureia 125. Foi realizado
hidratação venosa e dieta zero.  O US abdominal mostrou
pâncreas espessado e difusamente ecogênico com líquido
septado em flanco, hipocôndrio e fossa ilíaca à esquerda,
além de hidrocele à avaliação da bolsa escrotal. No oitavo
dia de internação apresentou leucocitose de 17.100(6%
bastões) e picos febris diários, sendo iniciada anti-
bioticoterapia e solicitado TC de abdome e pelve que foram
compatíveis com pancreatite aguda grave e exsudato
inflamatório para renal à esquerda com extensão para
região pélvica (Figuras 2, 3 e 4).

Paciente evoluiu com persistência da febre sendo
realizada punção percutânea local em flanco esquerdo
guiada por US abdominal, com retirada de 1.400ml de
liquido achocolatado. Não houve crescimento bacteriano
na cultura do líquido. Paciente evoluiu, a partir de então,
com remissão dos sintomas e resolução de plastrão em
QIE e do edema escrota e normalização dos exames
laboratoriaisl. Realizou nova TC de abdome após 10 dias

Figura 1. Hidrocele  esquerda

Figura 2. TC de abdome. Aumento difuso do pâncreas com borra-
mento da gordura peripancreática

Figura 3. TC  abdome - Coleção em espaço para renal anterior esquerdo
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de drenagem, que evidenciou redução significativa da
coleção. Paciente recebeu alta, assintomático após 12 dias
de drenagem e 21 dias de anribioticoterapia.

DISCUSSÃO

 A hidrocele secundária a pancreatite aguda é uma
complicação rara e severa, que pode cursar com necrose
do saco escrotal e necessidade de intervenção cirúrgica
local.4 O acometimento escrotal é decorrente da extensão
do suco pancreático ao longo do retroperitônio, músculo
psoas e drenagem pelo canal inguinal.5 Nesses casos é
importante fazer diagnóstico diferencial com torção de
testículo.

Como apresentado, a hidrocele foi evidenciada logo
no inicio do quadro, pelo exame físico e confirmada
através de TC que evidenciou extensa coleção peri-
pancreática com contigüidade para região inguinal,
reforçando a hipótese de pancreatite grave com extensão
rara para saco escrotal.

 É estabelecida a relação entre a presença de
coleções infectadas na PA e o desenvolvimento de
disfunção de órgãos, com mortalidade em torno de 20%
dos casos, como pico de incidência entre a 2-4 semanas,
sendo imprescindível realizar abordagem eficiente da
coleção, priorizando de técnicas minimamente invasivas,
como a drenagem percutânea guiada por radiologia e
em casos de falência do tratamento, abordagem
cirúrgica.3

O nosso paciente apresentou sinais de SIRS, sem
instabilidade hemodinâmica, sendo instituída antibio-
ticoterapia e realizado drenagem percutânea com
aposição de dreno tubular guiado por US, evoluindo com
redução gradual da coleção em saco escrotal e melhora
clínica considerável.

CONCLUSÃO

O envolvimento do saco escrotal na pancreatite aguda
é uma complicação rara, porém grave e que deve ser
lembrada, uma vez que na maioria dos casos evolui de
forma desfavorável se não abordada corretamente.
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Figura 4.  TC pelve – coleção em saco escrotal esquerdo
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RELATO DE CASO

Necrose esofágica aguda
Acute esophageal necrosis

INTRODUÇÃO

Necrose esofágica aguda ou "esôfago negro" é definida
como a presença de pigmentação enegrecida difusa à
endoscopia associada com a o achado histopatológico de
necrose da mucosa. A primeira descrição endoscópica foi
feita em 1990 por Goldenberg et al.1 A sua causa per-
manece desconhecida. Acomete principalmente indivíduos
do sexo masculino, de idade avançada, e portadores de
diversas comorbidades, e a principal forma de apresen-
tação clínica é a hemorragia digestiva.2-6

O objetivo deste trabalho é descrever as características
clínicas, endoscópicas e histopatológicas de três pacientes
com diagnóstico endoscópico de "esôfago negro".

RELATO DOS CASOS

CASO 1 –  Paciente de 59 anos, sexo masculino,
portador de miocardiopatia chagásica, procurou Pronto-

Socorro com queixa há cinco dias de dispnéia, intolerância
alimentar, e desconforto andar superior do abdome. Ao
exame apresentava em regular estado geral, com
turgência jugular, taquidispneico, edema de MMII (++/
4+), ictérico (++/4+), desidratado, FC: 108 bpm, PA:
80x60 mmHg, ritmo cardíaco irregular, com inúmeras
estrassístoles ventriculares, sopro sistólico pancardíaco,
com estertores finos em bases pulmonares, e fígado
palpável dolorosamente a 6 cm da reborda costal direito.
Os exames revelaram: gasometria arterial (ar ambiente);
pH: 7,46, pCO2: 24,6 mmHg. P02: 98,5 mmHg, HC03:
22,6 mmol/L, BE: -4,8 mmol/l, Sat 02: 97,9%, potássio:
5,3 mEq/L, sódio: 117 mEq/L TGO: 129 U/L, TGP: 178 U/L,
amilase: 198 U/L, albumina: 4,2 g/dL, bilirrubinas total:
13,2 mg/dL, indireta: 8,8 mg/dL, creatinina: 2,6 mg/dL,
uréia 167 mg/dL, INR:1,0 Hb: 14,1 g/dL, Ht: 42,7%,
plaquetas: 203.000, leucócitos: 23.500, segmentados
89%, bastonetes 1%, linfócitos 8%, monócitos 2%, glicose:
110 mg/dL, colesterol: 263 mg/dL, HDL: 46 mg/dL, LDL:

RESUMO

Necrose esofágica aguda ou "esôfago negro" é uma rara condição com o achado endoscópico de uma pigmentação
enegrecida do esôfago associado à necrose da mucosa ao exame histopatológico. Sua patogênese permanece
desconhecida, mas provavelmente é multifatorial. Os autores relatam as características clínicas, endoscópicas e
histopatológicas de esôfago negro encontradas em três pacientes.

Palavras-chaves: esôfago negro; necrose esofágica aguda

SUMMARY

Acute esophageal necrosis or black esophagus is a rare entity caracterized, at endoscopy, a black apppearing
esophagus associated with histopathologic finding of mucosal necrosis. Its etilogy remains unknown, but appears
to be multifactorial. The authors describe the clinical, endoscopic e histopathological characteristics of black
esophagus observed in three patients.

Key words: black esophagus; acute esophageal necrosis
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NECROSE ESOFÁGICA AGUDA

159 mg/dL, triglicérides: 290 mg/dL. Feito otimização
do tratamento para insuficiência cardíaca com lactnisídeo
C, captopril, furosemida, e espironolactona. No entanto,
no 5º dia apresentou hematêmese e melena, tendo feito
endoscopia digestiva alta que revelou mucosa do esôfago
enegrecido nos porções média e distal, úlceras em corpo

Figura 1. À esquerda, mucosa esofágica enegrecida nas porções média e distal. À direita, mucosa
gástrica exibindo úlceras em corpo médio

médio gástrico (Figura 1), e três ulceras no bulbo
duodenal com sangramento ativo que foram esclerosadas
com álcool absoluto.

Apesar das medidas adotadas (hidratação venosa,
uso de drogas vasoativas, cimetidina), houve piora clínica,
e o paciente faleceu no 7º dia.

Figura 2. À esquerda, mucosa esofágica enegrecida, com pontos de sangramento nas porções
média e distal. À direita, histopatológico (HE x 20) mostrando necrose da mucosa e fibras
musculares lisas

CASO 2 –  Paciente de 73 anos, sexo masculino, com
antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, acidente
vascular cerebral e insuficiência renal crônica em diálise
peritoneal, e úlcera gástrica, deu entrada no pronto-
socorro com dor abdominal intensa, contínua, difusa,
acompanhada de vômitos há 5 dias. Ao exame
apresentava-se hemodinamicamente estável, com
abdome tenso, doloroso a palpação superficial

difusamente. Os exames revelaram: potássio: 3,3 mEq/L,
sódio: 129 mEq/L, amilase: 98 U/L, creatinina: 10,9 mg/
dL, uréia: 129 mg/dL, glicemia: 65 mg/dL  Hb: 11,6 g/
dL, Ht: 35,1 %, plaquetas: 261000, leucócitos: 8300,
segmentados 70%, bastonetes 1%, linfócitos 17%,
monócitos 11%, EAS com 5 piócitos e nitrito negativo,
albumina +++, cultura de urina > 100000 UFC/ml de
Escherichia coli, e líquido peritoneal com 120 células (85%

de PMNs, 10% linfócitos, 5% células
mesoteliais, Iniciado tratamento com
ceftriaxona. No 2º dia de internação
apresentou melena, com Hb: 7,6 g/
dL, Ht: 19,2 %, e foi submetido a uma
endoscopia digestiva alta que mostrou
esôfago médio e distal com mucosa
enegrecida, em toda a circunferência,
com algumas áreas de exsudato
esbranquiçado até a transição
esôfago-gástrica; o histopatológico da
biópsia esofágica mostrou com
extensas áreas de ulceração, necrose
celular, depósitos de fibrina, com
exposição de fibras musculares lisas
(Figura 2). Paciente foi tratado com
hidratação EV, omeprazol EV, mas
apesar das medidas clínicas apre-
sentou hematêmese volumosa,
evoluindo com óbito.
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CASO 3

Paciente de 83 anos, sexo masculino, com antecedentes
de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito e com
diagnóstico recente de neoplasia de reto com metástase
hepáticas. Fazia uso de captopril, glibenclamida e
merformina. Procurou atendimento com queixa de disfagia
e perda ponderal de 15 Kg há 4 semanas, e melena há 2
dias. Ao exame apresentava-se hemodinamicamente
estável, sem alterações. Os exames revelaram: potássio:
4,9 mEq/L, sódio: 130 mEq/L, creatinina: 1,2 mg/dL, uréia:
41,8 mg/dL, glicemia: 110 mg/dL  Hb: 10,2 g/dL, Ht:
30,9 %, plaquetas: 619.000, leucócitos: 13.600,
segmentados 80%, linfócitos 16%, eosinófilos 11%, EAS
normal, proteínas total 6,1 g/dL, albumina 3,2 g/ dL, TGO:
15,8 UI/L TGP: 20 UI/L, TAP 78% Foi submetido a uma
endoscopia digestiva alta que mostrou esôfago médio e
distal com mucosa enegrecida, em toda a circunferência,
com algumas áreas de exsudato amarelado e discreto
estreitamento junto a linha Z, e 2 úlceras duodenais ativas
("kissing ulcers"). Paciente foi tratado com hidratação EV,
omeprazol EV. 5 semanas após evoluiu com piora da
disfagia e nova endoscopia digestiva alta mostrou estenose
a nível da linha Z. Em virtude do comprometimento do
estado nutricional foi submetido a gastrostomia cirúrgica
e recebeu alta após 3 semanas.

DISCUSSÃO

Esôfago negro é um evento raro, cuja incidência varia,
em estudos endoscópicos de 0,01 a 0,2%.2,3 A principal
manifestação clínica desta entidade é a hemorragia do
trato gastrointestinal, mas os pacientes podem se queixar
de dor abdominal, náuseas e vômitos1-5, diarréia ou
anemia.6 A maioria dos pacientes acometidos são do sexo
masculino, com idade mais avançada.3-5

O diagnóstico é baseado na aparência endoscópica
típica após a exclusão da ingestão de agentes corrosivos.
Outras condições que devem ser consideradas são
melanose, pseudomelanose, acantose nigricans, infecções
herpéticas e por Candida sp, exposição a carvão.2-5

A patogênese do esôfago negro permanece indefinida.
Apesar de muitos autores sugerirem uma origem
isquêmica,2-5 outras situações freqüentemente relatadas
são obstrução de saída gástrica,5,7 infecções virais,8 reação
mucosa de hipersensibilidade,9,10 trauma de tubo naso-
gástrico.1 Condições clínicas freqüentemente associadas
são neoplasias, hiperglicemia e doença hepática.4-6

Não há tratamento endoscópico para esta condição.
As medidas clínicas tomadas incluem tratamento
específico para a doença de base, hidratação adequada,
a administração de um antagonista do receptor H2, inibidor
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de bomba de prótons, e sucralfato, podendo ser utilizada
a nutrição parenteral em casos selecionados.2-6

A principal complicação, em 10-15% destes pacientes,
é a estenose de esôfago,1,3 que pode necessitar de
dilatações endoscópicas ou esofagectomia1,4, e como
relatado aqui, gastrostomia. Abscesso mediastinal também
já foi relatado.4,5 A mortalidade varia de 20 a 50%,
geralmente relacionada a doença de base.2

CONCLUSÃO

A necrose esofágica aguda, apesar de rara, deve ser
considerada no diagnóstico diferencial de paciente
criticamente enfermos, principalmente se apresentarem
sinais e sintomas de hemorragia digestiva alta.
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