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Resumo: 

 

 

 No Brasil a principal causa de hipertensão portal é a esquistossomose 

mansônica na sua forma hepato-esplênica, classificada como pré-sinusoidal. Esta 

doença adquire grande importância epidemiológica, por acometer indivíduos jovens, 

com função hepática preservada, e por atingir uma grande  parcela da população 

(cerca de 1 milhão de indivíduos). Destes, cerca de 12 a 52% irão apresentar 

hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esôfago. 

 Não existe até o momento nenhum tratamento que se estabeleça como de 

consenso para esta enfermidade, porém há uma preferência dos autores para o 

tratamento cirúrgico e, no Brasil, esta recai sobre a desconexão ázigo-portal e 

esplenectomia geralmente associada a escleroterapia endoscópica das varizes no 

pós-operatório. Não estão bem estabelecidas as alterações hemodinâmicas portais 

decorrentes do tratamento cirúrgico da hipertensão portal e sua influência no 

resultado deste tratamento. 

 Com o objetivo de avaliar o impacto imediato da desconexão ázigo-portal e 

esplenectomia (DAPE) na pressão portal e os resultados do tratamento cirúrgico da 

hipertensão portal no que se refere à recidiva hemorrágica e ao calibre das varizes 



de esôfago, foram estudados 19 pacientes portadores de esquistossomose hepato-

esplênica e hipertensão portal com história de hemorragia digestiva alta por ruptura 

de varizes esofágicas, com idade média de 37,9 anos. Durante a cirurgia foi avaliada 

a pressão portal, no início e no final do procedimento através da cateterização da 

veia porta por cateter de polietileno introduzido por veia jejunal. Todos os pacientes 

foram submetidos à endoscopia no pré e pós-operatório para avaliar a variação do 

calibre das varizes esofágicas. Os pacientes foram acompanhados 

ambulatorialmente e o tempo médio de seguimento foi de 26 meses. 

 Como resultado obteve-se uma queda na pressão portal média de 31,3% 

após a DAPE (p=0,0001). No acompanhamento pós-operatório houve redução 

significativa do calibre das varizes esofágicas quando comparadas com a avaliação 

pré-operatória (p<0,05). Apenas um paciente (8,3%) apresentou, durante o 

acompanhamento, recidiva hemorrágica porém, esta foi decorrente de úlcera 

gástrica e não de varizes esofágicas. 

 Por fim chegou-se à conclusão de que a desconexão ázigo-portal e 

esplenectomia promoveu queda imediata na pressão portal, com conseqüente 

diminuição do calibre das varizes esofágicas, tendo sido eficaz no tratamento da 

hipertensão portal destes pacientes. 
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Abstract: 
 

 

The main cause of portal hypertension in Brazil is the hepato-splenic form of 

mansonic schistosomiasis, which is classified as pre-sinusoidal. It acquires major 

epidemiological importance because it occurs in young individuals and affects a huge 

parcel of the population (around 1 million people), 12 to 52% of whom will present 

digestive hemorrhage due to rupture of esophageal varices. 

 There is no consensus treatment for this disease up to the moment, but there 

is a predilection for the surgical approach. In Brazil, the most employed technique is 

the esophagogastric devascularization with splenectomy (EGDS), generally 

associated to late postoperative endoscopical sclerotherapy of the esophageal 

varices. The hemodynamic alterations in the portal flow resulting from the surgery 

and their possible influences on the outcome are not well established. 

 With the aim of evaluating the immediate impact of the EGDS upon the portal 

pressure as well as the results of the surgical treatment on the digestive hemorrhage 

recurrence and the caliber of the esophageal varices, 19 patients (11males, aged 

between 18 and 61 years) with hepato-splenic schistosomiasis, presenting portal 

hypertension and previous episodes of digestive hemorrhage were studied. None of 

the patients had received any treatment prior to the surgery. The portal pressure was 

assessed at the beginning and the end of the EGDS through catheterization of the 



portal vein with a polyethylene catheter introduced through a branch of a jejunal vein. 

All the patients were submitted to digestive endoscopy before and after the surgery 

(2 months), in order to classify the caliber of the esophageal varices according to 

Palmer’s classification. They also entered the continuous program of endoscopical 

evaluation and sclerotherapy. The mean clinical follow up period was 26 months. 

 Our results showed that the portal pressure had diminished in all the patients, 

with a mean decrease of 31.3% after the EGDS. In the postoperative follow up (1 

month), the esophageal varices showed a statistically significant reduction in their 

calibers, when compared to the pre-surgical measurements (p=0.004). Only one 

patient presented digestive hemorrhage during the follow up period, but it was due to 

gastric ulcer and not to rupture of esophageal varices. 

 These results have demonstrated that the EGDS promotes an immediate 

decrease in the portal pressure and a reduction in the caliber of the esophageal 

varices, thus contributing to the good results of this technique. With the association of 

EGDS and sclerotherapy of the esophageal varices, no hemorrhagic episodes were 

observed in this series, during the study. 
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 1 Introdução: 

 

1.1 Definição / Classificação 

 

A hipertensão portal pode ser definida como uma síndrome caracterizada 

por obstrução ao fluxo sanguíneo no território portal (PUGLIESI et al., 1994). 

 Esta síndrome pode ser classificada de acordo com o nível de obstrução ao 

fluxo portal em relação aos sinusóides hepáticos e subdividida em 

(SUMMERFIELD, 1994):  

• Pré-sinusoidal extra-hepática (pré-hepática); 

• Pré-sinusoidal intra-hepática; 

• Sinusoidal; 

• Pós-sinusoidal 

 Neste estudo abordaremos apenas a hipertensão portal pré-sinusoidal intra-

hepática, que caracteriza a esquistossomose mansônica, maior causa de 

hipertensão portal em nosso meio (CLEVA et al., 1998). 
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1.2 Anatomia 

 

A veia porta é formada pela junção de quatro veias, duas principais e duas 

secundárias. As duas principais, veia mesentérica superior e veia esplênica se 

encontram em ângulo agudo para formar o tronco da veia porta. A veia 

mesentérica superior carrea os nutrientes provenientes do intestino delgado e 

cólon direito que serão metabolizados no fígado, já a veia esplênica nutre os 

hepatócitos com  insulina e glucagon  provenientes do pâncreas. As veias 

secundárias são a mesentérica inferior que drena parte do cólon transverso e 

cólon esquerdo e a veia gástrica esquerda que drena a junção esôfago-gástrica, 

polo superior do estômago e área peri-cárdia, estando em conexão com as veias 

gástricas curtas, tuberositárias e veias peri-esofágicas além das para-esofágicas; 

todas elas estabelecem a conexão do sistema portal com a veia ázigos que, por 

sua vez, drenará para a veia cava superior (KELNER, 1992). 

O sistema porta apresenta um fluxo sanguíneo que varia entre 1000 e 1200 

ml/min (PUGLIESI et al., 1994) e apresenta uma grande importância, já que 

constitui o único sistema, no homem, interposto a duas redes capilares, 

esplâncnica e hepática, atuando como verdadeiro mecanismo de comporta, 

regulando tanto a volemia como a pressão portal (KELNER, 1992). A pressão 

portal no homem sadio tem como limite inferior 6 cmH2O e superior 20 cmH2O, 

situando-se o valor médio em 12,8 cmH2O (STELMACH et al., 1996). 
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 1.3 Fisiopatologia 

 Das espécies de Shistossoma existentes apenas o Shistossoma mansoni é 

encontrado nas Américas. Acredita-se que tenha chegado ao Brasil pelo tráfico de 

escravos vindos da África. Este verme trematodeo que apresenta cerca de 1 cm 

de comprimento quando adulto (AMATO NETO et al., 1991) habita, acasalado, a 

submucosa do cólon esquerdo do homem, seu hospedeiro definitivo, podendo 

viver aí por 30 anos ou mais. 

Cada fêmea elimina cerca de 300 ovos por dia dos quais 25% são 

carreados  através da veia mesentérica inferior em direção ao fígado. Os ovos 

ficam retidos nas finas ramificações terminais da veia porta nos espaços porta 

intra-hepáticos sem atingir os sinusóides. Da mesma maneira, parasitas adultos se 

desprendem da veia mesentérica inferior e vão obstruir as finas ramificações intra-

hepáticas da veia porta. Ao nível de tais obstruções por ovos e/ou parasitas 

mortos, desencadeia-se um processo inflamatório sequencial constituindo a 

fibrose de Symmers (SYMMERS, 1903), além da formação de granuloma no 

espaço porta (KELNER, 1992). Esta fibrose determina bloqueio hepático pré-

sinusoidal sendo  responsável pela obstrução ao fluxo venoso portal e, 

consequentemente, um dos fatores de aumento da pressão no sistema porta. 

O obstáculo ao fluxo portal leva a uma estase venosa no baço. Este 

componente, associado a uma intensa hiperplasia do sistema retículo endotelial 

esplênico, desencadeada pela infecção pelo Shisossoma mansoni, faz com que o 

órgão aumente o seu volume em até dez vezes. 
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Outra consequência do represamento do sangue portal decorrente da 

hipertensão venosa é o desenvolvimento da circulação colateral do sistema porta 

que se encontra hipertenso em direção ao sistema cava de baixa pressão, que se 

estabelece em cinco sítios: quatro com o sistema cava inferior e um com o sistema 

cava superior. A conexão com a veia cava inferior se estabelece ao nível do 

retroperitôneo, reto, canal de Arantius e veias umbilicais. Já o sítio da veia cava 

superior é estabelecido ao nível da junção esôfago-gástrica e veia ázigos 

(KELNER, 1992). 

Além do óbvio aumento na pressão portal causado pelo componente 

obstrutivo da fibrose hepática,  o aumento no fluxo portal secundário a drenagem 

venosa de uma grande esplenomegalia também contribui como causa da 

hipertensão portal. Este aumento de fluxo portal deve-se também ao estado 

hiperdinâmico sistêmico desencadeado por um incremento no débito cardíaco e 

diminuição na resistência vascular periférica, pois nestes pacientes o baço atua 

como uma grande fístula arterio-venosa, com desvio do fluxo sanguíneo da 

circulação sistêmica em direção à circulação porta (RAIA, et al., 1991; CLEVA, 

1996).  

Como resultado deste aumento de pressão pela obstrução ao fluxo venoso 

portal o sangue é desviado para um território de menor pressão como o sistema 

cava e, sendo as veias do sistema portal desprovidas de válvulas, haverá uma 

inversão do fluxo, o chamado fluxo hepato-fugal (KELNER, 1992).Com o aumento 

da pressão portal para valores acima de 20 chegando a 30 mmHg no advento da 

obstrução ao fluxo portal (PUGLIESI et al., 1994), ocorre uma dilatação das veias 
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que drenam o sistema porta. Esta alteração ao nível da junção gastro-esofágica, 

produz varizes nesta região, cuja importância decorre do fato de serem 

susceptíveis a ruptura e consequente sangramento muitas vezes de grande 

volume, podendo levar ao óbito. A esquistossomose na sua forma hepato-

esplênica, por habitualmente acometer adolescentes e indivíduos jovens com 

função hepática preservada, tem como a principal  complicação e especialmente 

mortalidade, a hemorragia digestiva alta por rotura de varizes esofagianas que 

pode ocorrer em 11,7% dos pacientes (FERRAZ et al., 2001). 

 

1.4 Epidemiologia 

A esquistossomose assume grande importância na saúde pública quando 

as estimativas apontam que cerca de 200 milhões de pessoas são acometidas 

pelas suas variadas formas em países da Ásia, África, América do Sul e Caribe. 

No Brasil a esquistossomose é doença endêmica com alta prevalência, 

atingindo de dez a doze milhões de pessoas (MACHADO, 1977; PRATA, 1982; 

COUTINHO e DOMINGUES, 1988), tornando-se a principal causa de hipertensão 

portal em nosso meio (CLEVA et al., 1998). 

Cerca de 10% dos indivíduos infectados pela esquistossomose mansônica 

apresentam a manifestação mais grave da doença, a forma hepato-esplênica 

segundo a classificação da Sociedade Brasileira de Hepatologia (COUTINHO e 

DOMINGUES, 1988). Assim, pelo menos um milhão de indivíduos em nosso meio 

apresentam hipertensão portal com varizes de esôfago, com um potencial de 

rotura e hemorragia entre 12% e 52% (MAHDY, 1978; CORNET et al., 1980; 
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COURA et al., 1982; ABRANTES et al., 1983, CHAIB et al.,1983; de COCK, 1983; 

OBEID et al., 1983; EZZAT et al.,1986; BESSA et al.,1987; CURY, 1989), sendo 

esta a principal causa de mortalidade nestes pacientes (SILVA, 1991). Os índices 

de mortalidade não são desprezíveis, estimando-se que sua prevalência seja de 

200 mil pessoas em todo o mundo, segundo relatório da Organização Mundial de 

Saúde de 1990, sendo a maioria destes, brasileiros.   

 

1.5 Tratamento 

Inúmeros métodos de tratamento foram idealizados e utilizados no sentido 

de controlar a hemorragia por varizes esôfago-gásticas em pacientes com 

esquistossomose na sua  forma hepato-esplênica. 

O tratamento clínico têm eficácia duvidosa, uma vez que não alcança o 

objetivo principal: eliminação ou pelo menos redução do calibre das varizes 

esofagianas, impedindo assim o ressangramento (STRAUSS,1983). 

A escleroterapia endoscópica dos cordões varicosos nestes pacientes é 

acompanhada de índices elevados de ressangramento, variando entre 11 e 33,3% 

(BESSA & HELMY, 1984; SAKAI, 1985; AL-KARAWI et al., 1986; SAKAI et al., 

1990; CORDEIRO, 1990;  AL-KARAWI et al., 1996) 

Por estes motivos, em nosso meio dá-se preferência ao tratamento 

cirúrgico. No passado as anastomoses porto-sistêmicas como: a anastomose 

porto-cava, meso-cava e espleno-renal clássica, foram empregadas e eram 

eficazes no controle do sangramento, no entanto, apresentaram complicações 

pós-operatórias severas, destacando-se altos índices de encefalopatia porto-
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sistêmica que variavam entre 26 e 69% (ROCHA, 1957;  SILVA, 1961; 

OKUMURA, 1967; SPERANZINI, 1971; GUIMARÃES, 1973; RANGEL, 1990; 

RAIA, 1994). Na tentativa de minimizar as conseqüências fisiopatológicas do 

desvio total de sangue portal, surgiram as derivações  venosas seletivas, como a 

derivação espleno-renal seletiva (WARREN et al., 1967), técnica que até certo 

ponto atingiu seu objetivo, porém ainda sendo acompanhada de índices 

consideráveis de encefalopatia porto-sistêmica pós-operatória, entre 3,3 e 14,8% 

como mostram estudos feitos nos centros que empregavam a derivação espleno-

renal distal no controle da hemorragia digestiva na esquistossomose forma 

hepato-esplênica (SAAD et al., 1977; PITANGA, 1986; EZZAT et al., 1986; EZZAT 

et al.,  1990; STRAUSS et al., 1989; CURRY, 1990; ABRANTES, 1988; 

ABRANTES, 1991; RAIA et al., 1994). No contexto da hipertensão portal, na qual 

não há comprometimento da função hepática, como no caso específico da 

esquistossomose em que a encefalopatia não faz parte do quadro clínico, o 

emprego destes procedimentos como tratamento se torna pouco aconselhável. 

Atualmente as cirurgias mais empregadas podem ser divididas em duas 

modalidades: derivações venosas seletivas que objetivam a descompressão 

seletiva do território portal esquerdo, sítio das varizes esofagianas e as 

desconexões ázigo-portais, que visam interromper a circulação colateral do 

sistema portal em direção ao esôfago, onde há varizes (CAPUA Jr et al., 1992). 

A opção para tratamento cirúrgico que visa desconectar a veia porta do 

território das varizes esofágicas que drenam para o sistema ázigos, foi descrita em 

1967, por HASSAB, como a técnica de desvascularização esôfago-gástrica por via 
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abdominal  associada a esplenectomia, com baixas taxas de mortalidade e 

recidiva hemorrágica. Em 1973, SUGIURA & FUTUGAWA, descreveram um outro 

procedimento semelhante utilizando agora a via tóraco-abdominal para 

devascularização esôfago-gástrica com esplenectomia e acrescentando a 

transecção esofágica também com resultados satisfatórios. No entanto, em nosso 

meio, dá-se preferência a desvascularização por via abdominal.  

A desconexão ázigo-portal e esplenectomia é acompanhada de índices de 

ressangramento que variam entre 6 e 29%, porém sem o inconveniente da 

encefalopatia porto-sistêmica (HASSAB, 1967; EL MASRI et al., 1982; KELNER et 

al., 1982; CHAIB et al., 1983; EZZAT et al., 1990; RAIA et al., 1994; FERRAZ, 

2000). Com o intuito de diminuir a recidiva hemorrágica após estes procedimentos 

alguns autores associam durante a desvascularização, a abertura do esôfago e a 

sutura direta das varizes (LEMOS-TORRES & DEGNI, 1966; HADDAD et al., 

1982; KELNER et al., 1982; CHAIB et al., 1983; RAIA et al., 1994), procedimento 

que é acompanhado de aumento no número de complicações e de óbitos por 

fístulas digestivas (HADDAD et al., 1982), estando hoje esta técnica em desuso. 

Na tentativa de substituir estas técnicas de abordagem direta das varizes 

esofagianas durante o ato operatório, com maior potencial de complicação, surgiu 

a opção da abordagem endoscópica pós-operatória através de escleroterapia ou 

ligadura elástica. 

Em estudo realizado em 1990, SAKAI et al. mostraram que quando 

associada à esplenectomia prévia, a escleroterapia endoscópica era mais eficaz 

que a escleroterapia isolada no tratamento da hemorragia digestiva por varizes 
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esofagianas apresentando uma queda nas taxas de ressangramento para valores 

abaixo de 7%, dado corroborado por estudo feito por PUGLIESE, em sua Tese de 

Doutorado em 1996, que mostrou taxa de ressangramento de 5,1% em pacientes 

submetidos a desconexão ázigo-portal seguida de escleroterapia endoscópica 

pós-operatória. 

Não existe um consenso sobre qual a melhor técnica para o tratamento da 

hipertensão portal na esquistossomose forma hepato-esplênica, a desconexão 

ázigo-portal ou a derivação porto sistêmica seletiva, pois faltam estudos 

controlados a este respeito. 

 

1.6  Avaliação hemodinâmica portal 

Com o intuito de melhor avaliar a fisiopatologia da hipertensão portal, bem 

como o impacto do tratamento cirúrgico no sistema portal propriamente dito, e com 

isso obter dados para avaliar qual a melhor cirurgia, alguns autores têm estudado 

a hemodinâmica portal ao longo dos anos, quer seja através de punção 

transparietal do sistema porta: trans-hepática (BRUNO, et al., 1983;), intra-

esplênica (DANTAS, 1954), por cateterização de veias hepáticas (PATON, et al., 

1953), ou por punção das veias retais (SAAD Jr., 1981), quer seja através de 

medidas pressóricas diretas durante o ato cirúrgico (SAAD Jr., 1981; SAAD Jr. et 

al., 1987), ou ainda diretamente nas varizes esofagianas por punção ou por 

manometria acoplada a um endoscópio (MOSIMANN, 1982; MOSIMANN et al., 

1983; LACERDA et al., 1998).  
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Embora trabalhos como o de LAUDANNA (1972); STRAUSS (1973)  e 

PUGLIESI et al. (1995) que utilizando radioisótopos sugeriram que o fluxo 

hepático total encontra-se preservado em pacientes com a forma hepatoesplênica 

da esquistossomose, outros autores mostraram aumento no fluxo portal e 

consequente diminuição no fluxo arterial hepático (MIES et al., 1980; MORALI et 

al., 1991; RAIA, 1980). Corroboram para a teoria do aumento de fluxo portal 

trabalhos utilizando radioisótopos, ultra-som doppler e termodiluição de 

MORIYASU et al., 1991, AZEVEDO et al., 1988 e MIES,  1992, respectivamente.  

CLEVA em sua tese de doutorado (1996) estudou o fluxo portal após a 

desconexão ázigo-portal e esplenectomia em pacientes esquistossomóticos e 

demonstrou uma queda real de 28% no fluxo portal após a cirurgia implicando 

como fatores responsáveis por esta queda a retirada do fluxo esplênico e a 

normalização do estado hiperdinâmico sistêmico após a esplenectomia. O mesmo 

autor constatou neste estudo um fluxo sistêmico hiperdinâmico com aumento do 

débito cardíaco e queda na resistência vascular sistêmica que no paciente 

esquistossomótico poderia ser atribuído ao hiperfluxo esplênico e à 

esplenomegalia. Neste caso, o baço funcionaria como  uma grande fístula artério-

venosa entre a circulação sistêmica (conduzida pela artéria esplênica) e o sistema 

porta (escoado pela veia esplênica). Um forte indício da validade desta teoria é a 

normalização dos parâmetros hemodinâmicos logo após a ligadura da artéria 

esplênica durante a desconexão ázigo-portal e esplenectomia. Além disto, 

utilizando cateter de termodiluição Edwards Swan-Ganz, introduzido na veia porta 

através de cateterização de ramo venoso do meso jejunal verificou queda 
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acentuada da pressão portal (30%) logo após a ligadura da artéria esplênica, que 

se manteve estável até o final do procedimento. No entanto, os resultados dos 

procedimentos cirúrgicos sobre a pressão portal em pacientes 

esquistossomóticos, são pouco conhecidos. Alguns estudos concluem que não há 

diferença significativa entre a pressão na veia porta no início da cirurgia e após a 

desconexão ázigo-portal (CAPUA Jr. et al.,1992;). STELMACH et al. em 1996  

através de cateterização da veia gastro-epiplóica direita concluíram que a pressão 

portal não sofre alteração no período pós-operatório imediato. 

Desta forma, pode-se perceber que ainda existem muitas controvérsias e 

indagações no que tange as alterações hemodinâmicas portais em portadores de 

esquistossomose na sua forma hepato-esplênica. 

 Neste estudo, onde descrevemos nossa experiência no tratamento eletivo 

de pacientes portadores de esquistossomose forma hepato-esplênica com 

hemorragia digestiva alta prévia, através da desconexão ázigo-portal mais 

esplenectomia, procuramos avaliar o impacto deste procedimento cirúrgico na 

pressão portal intra-operatória, na evolução das varizes esofagianas e recidiva 

hemorrágica no período pós-operatório. 
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2 - Objetivos 

 

2.1 - Avaliar o impacto imediato da desconexão ázigo-portal associada à   

        esplenectomia na pressão portal. 

2.2 - Avaliar os resultados do tratamento cirúrgico da hipertensão portal por  

         esquistossomose forma hepato-esplênica tratados por desconexão ázigo-  

         portal mais esplenectomia. 
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3 - Casuística e métodos: 

 

3.1 – Casuística 

 
Foram estudados retrospectivamente 19 pacientes portadores de 

hipertensão portal decorrente de esquistossomose hepato-esplênica,  sendo 11 do 

sexo masculino e 8 do feminino, com idade média de 37,9 anos (variando entre 18 

e 61 anos), com história de hemorragia digestiva alta por ruptura de varizes de 

esôfago. Todos foram submetidos a tratamento cirúrgico de forma eletiva 

(desconexão ázigo-portal e esplenectomia), e não haviam sido submetidos a 

nenhum tipo de tratamento clínico ou endoscópico prévio. Dezessete operados no 

Departamento de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Goiás e dois no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Geral de Goiânia 

no período entre janeiro de 1992 e março de 2001, pela mesma equipe. 

 

3.2 - Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão no estudo foram: 

- Diagnóstico de esquistossomose mansônica baseado em evidências 

epidemiológicas, clínicas e confirmados por exame histopatológico; 

- Presença de antecedente de hemorragia digestiva alta por rotura de varizes de 

esôfago. 
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3.3 - Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo pacientes com: 

- História de etilismo crônico; 

- Evidência clínica ou laboratorial de insuficiência hepato-celular; 

- Sorologia positiva para hepatite B e/ou C; 

- Evidência de outras hepatopatias ao exame histopatológico. 

 

3.4 – Métodos 

 
3.4.1 – Avaliação laboratorial pré-operatória 

Todos os pacientes foram submetidos a avaliação laboratorial pré-

operatória de rotina (hemograma, uréia, creatinina, glicemia, radiografia de tórax e 

eletrocardiograma) e da função hepática, tendo como base os seguintes exames: 

albumina, TAP, TGP, TGO, bilirrubinas totais, diretas, indiretas e fosfatase 

alcalina. 

3.4.2 – Avaliação endoscópica no pré-operatório 

Todos os pacientes foram submetidos a exame endoscópico no período 

pré-operatório. 

As varizes esofagianas foram avaliadas por endoscopia  e classificadas de  

acordo com o seu diâmetro (segundo classificação de PALMER e BRICK, 1956) 

Grau I = varizes com diâmetro inferior a 3 mm 

Grau II = varizes com diâmetro entre 3 e 6 mm 
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Grau III = varizes com diâmetro superior a 6 mm 

 

3.4.3 - Escleroterapia endoscópica pós-operatória 

        A avaliação endoscópica era feita a partir do 60o pós-operatório e a 

necessidade de escleroterapia era determinada pelo endoscopista. A 

escleroterapia endoscópica pós-operatória utilizou o oleato de monoetanolamina 

associada a glicose 50%, concentrado a 2,5% com volume de cerca de 20ml, 

sendo  realizada inicialmente com intervalo de 7 a 21 dias, a seguir a cada 30 

dias, 6 meses, e finalmente a cada ano de acordo com a necessidade 

estabelecida pelo endoscopista para controle e/ou erradicação das varizes 

esofágicas. A injeção do agente esclerosante foi realizada por via intravasal e ao 

longo do mesmo cordão varicoso. 

 

3.4.4 – Tratamento cirúrgico / Avaliação da pressão portal intra-operatória 

A cirurgia era realizada eletivamente com o paciente sob anestesia geral 

em decúbito dorsal horizontal, com monitorização intra-operatória da frequência 

cardíaca, pressão venosa central (nos últimos dois casos) e pressão arterial média 

invasiva. A técnica operatória consistiu de  laparotomia mediana desde o apêndice 

xifóide até a cicatriz umbilical; biópsia hepática em cunha do lobo direito para 

estudo histopatológico; cateterização de ramo venoso mesentérico (do meso 

jejunal) com cateter de polietileno com calibre de 6 Fr e progressão deste no 

sentido da veia porta por uma extensão de cerca de 15 cm, sendo sua localização 

confirmada pela palpação do cateter no interior da veia porta. O cateter era 



           

     

16 

conectado a um sistema de coluna de água graduado em centímetros, estando a 

marca inicial ao nível da linha axilar média; aferição da pressão portal inicial 

concomitante a da pressão arterial, frequência cardíaca e nos últimos dois casos 

da pressão venosa central. Ligadura prévia da artéria esplênica ao nível da 

transição corpo-caudal do pâncreas com posterior esplenectomia. Procedia-se 

então a desvascularização do terço inferior do esôfago, fundo e corpo gástrico, 

vasos breves, preservando os nervos vagos, seguida de ligadura dos vasos da 

pequena curvatura desde a incisura angularis até uma extensão de 5 a 7 cm no 

sentido proximal no esôfago. Realizava-se então uma gastro-fundoplicatura 

póstero-lateral (2/3 por uma extensão longitudinal de 5 cm) (Figura 1). Ao final do 

procedimento, aferição da pressão portal concomitante a da pressão arterial e 

frequência cardíaca com posterior retirada do cateter mesentérico-portal. 

Fechamento  da cavidade por planos. 

 

3.4.5 – Resultados imediatos do tratamento cirúrgico 

 Foram avaliadas as complicações pós-operatórias; mortalidade; 

reoperações; e período de internação.  

 

3.5 – Acompanhamento ambulatorial pós-operatório 

 Após a alta hospitalar os pacientes eram acompanhados 

ambulatorialmente, inicialmente a cada trinta dias e após o sexto mês a cada seis 

meses, sendo avaliados clínica e endoscopicamente. 
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Figura 1 – Esquema da desconexão ázigo-portal e esplenectomia 

 

 

D 
E 

A 

B 

C 

 
 
A: estômago; B: fígado; C: baço; D: ligadura dos vasos da pequena curvatura 
gástrica, desde a incisura angularis até o esôfago distal; E: ligadura dos vasos da 
grande curvatura gástrica. 
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3.6 – Avaliação endoscópica e escleroterapia pós-operatória 

A avaliação endoscópica pós-operatória era realizada a partir do segundo 

mês  de pós-operatório. A análise das varizes consistiu na avaliação se: 

desapareciam, diminuíam, aumentavam ou permaneciam inalteradas, sendo 

considerados os exames realizados no pós-operatório precoce aqueles entre dois 

e seis meses e no pós-operatório tardio aqueles realizados a partir de seis meses. 

 

3.7 -  Análise Estatística 

Foram analisados: 

A – Os parâmetros hemodinâmicos (sistêmicos e portais) intra-operatórios, pré e 

pós desconexão ázigo-portal e esplenectomia 

1- pressão arterial média 

2- frequência cardíaca 

3- pressão portal 

 

B – O Calibre das varizes esofágicas nos períodos 

1- pré-operatório 

2- pós-operatório precoce 

3- pós-operatório tardio 

 

A análise dos resultados obtidos foi realizada através de testes estatísticos 

em que para variáveis quantitativas foi usado o teste  paramétrico t de student 

para dados pareados que se referem ao mesmo grupo de pacientes, com 
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informações em períodos distintos;  e o não-paramétrico de Wilcoxon para dados 

qualitativos no decorrer do tempo.  
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4 – Resultados 

 

4.1 – Avaliação laboratorial pré-operatória 

No período pré-operatório, do total de pacientes operados, quatorze 

apresentavam anemia (73,6%) quinze leucopenia (79%) e dezessete 

plaquetopenia (89,4%); três pacientes apresentavam aumento da fosfatase 

alcalina e dois da bilirrubina total (10,5%). Nenhum paciente apresentava 

alterações nas dosagens de albumina, provas de coagulação (tempo de atividade 

de protrombina) ou transaminases. O resultado das provas bioquímicas de função 

hepática são mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Média dos valores da avaliação laboratorial pré-operatória da função 

hepática 

Exame laboratorial 
Média 

dos resultados 

Albumina (g/dl)                            4,06 ±     0,46 

TAP (%)                          86,45 ±     8,03 

TGP (UI/L)                          24,27 ±   11,21 

TGO (UI/L)                          27,73 ±   10,70 

BT (mg/dl)                            0,80 ±     0,26 

BD (mg/dl)                            0,45 ±     0,23 

BI (mg/dl)                            0,35 ±     0,14 

Fosfatase (UI/L)                        238,00 ± 104,73 
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4.2 – Avaliação endoscópica pré-operatória 

 

Dos dezenove pacientes avaliados endoscopicamente no período pré-

operatório, dezesseis apresentavam varizes esofágicas Grau III (84,2%); um  

varizes esofágicas Grau II (5,3%) e dois apresentavam varizes esofágicas Grau I 

(10,5%)  (Tabela 2). Em nenhum paciente foram encontradas varizes de fundo 

gástrico. 

 

Tabela 2. Avaliação endoscópica das varizes esofágicas no pré-operatório 

Pré-operatório Classificação 

Segundo Palmer Número % 

0 

I 

II 

III 

Total 

- 

2 

1 

16 

19 

0,0 

                  10,5 

                    5,3 

                  84,2 

                100,0 
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4.3 – Avaliação hemodinâmica sistêmica no intra-operatório 

 

4.3.1 - Pressão arterial média 

 

A pressão arterial média não apresentou variação estatisticamente 

significativa quando comparados o início e o final da cirurgia. O que pode ser 

verificado na Tabela 3. 

Tabela 3. Pressão arterial média no início e ao final da operação 

Período Pressão arterial média 

(mmHg) 

Desvio Padrão 

Inicio 

Fim 

93,7 

92,6 

15,7 

13,0 

P=0,059   

 

 

4.3.2 – Frequência cardíaca 

 

A frequência cardíaca no início e no final da cirurgia não apresentou 

diferença estatisticamente significativa, conforme é demonstrado na Tabela 4. 
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Tabela 4. Freqüência cardíaca média no início e ao final da desconexão ázigo-

portal mais esplenectomia 

Período Frequência cardíaca média 

(bpm) 

Desvio Padrão 

Inicio 

Fim 

83,6 

84,4 

11,1 

11,7 

P=0,219   

  

 

4.4 – Avaliação da pressão portal intra-operatória 

 

Todos os pacientes apresentaram queda da pressão portal quando se 

comparou o início da cirurgia e o final do procedimento. Dezessete pacientes 

(85%) apresentaram queda da pressão portal acima de 20% e cinco (26,3%) 

apresentaram queda da pressão portal acima de 40%. Apenas dois pacientes 

(10,5%) apresentaram queda inferior a 10% (Tabela 5). Este percentual de 

redução da pressão portal se mostrou estatisticamente significativo quando se 

comparou o início e final da desconexão ázigo-portal e esplenectomia. Em termos 

percentuais a queda média da pressão portal foi de 31,3 % com desvio padrão de 

12,47 como se pode observar na Tabela 6 e Figura 2.  
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Tabela 5. Variação da pressão portal (Pp) no início e no final da  
      desconexão ázigo-portal mais esplenectomia. 

Caso Pp inicial (cmH2O) Pp final (cmH2O) % de 
queda 

1 26 15 42,3 
2 37 27 27,1 
3 31 29   6,5 
4 37 22 40,6 
5 24 19 20,9 
6 29 19 34,5 
7 36 23 36,1 
8 23 21   8,7 
9 36 24 33,4 
10 38 24 36,9 
11 39 19 51,3 
12 29 20 31,1 
13 30 20 33,4 
14 30 24 20,0 
15 38 27 29,0 
16 34 26 23,6 
17 29 22 24,2 
18 38 22 42,1 
19 41 21 48,8 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Pressão portal média no início e no final da desconexão ázigo-portal e 

esplenectomia 

Média 

Inicial Final 
 

Pressão portal 

(cmH2O) 33,00 ± 5,28 22,32 ± 3,43 

P=0,0001  
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Figura 2. Pressão portal média no início e no final 
da desconexão ázigo-portal e esplenecotmia

P = 0,0001 

 
 
 
 
4.5 – Reposição de concentrado de hemácias 33 
 

Foi necessária a transfusão de concentrado de hemácias em 9  pacientes 

(47,4%), sendo que em 5 doentes foi necessária uma unidade e em 4 duas 

unidades. Em 52,6% dos pacientes não foi necessária reposição de 

hemoderivados  (Tabela 7). 
22  
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Tabela 7. Necessidade de transfusão de concentrado de hemácias durante a operação 

Número de Pacientes Unidades de Concentrado de 

Hemácias Absoluto % 

0 

1 

2 

Total 

10 

5 

4 

19 

                   52,6 

                   26,3 

                   21,1 

                 100,0 

 

 

4.6 – Tempo operatório 

 

 O tempo operatório médio foi de 282,1 minutos, variando de 255 a 360 

minutos. 

 

4.7 – Complicações pós-operatórias 

 

As complicações decorrentes do ato operatório ocorreram em 36,8% dos 

pacientes e foram: íleo adinâmico em 5 pacientes (26,3 %); isquemia mesentérica 

em 2 pacientes (10,5 %); trombose parcial da veia porta em 1 paciente (5,2%) e 

trombose total da veia porta em 1; infecção do trato urinário em 1 paciente (5,2%); 

abscesso subfrênico em 1 paciente (5,2%); e 1 caso de necrose de fundo gástrico  

(5,2%), conforme demonstrado na Tabela 8. 

 Nenhuma complicação pós-operatória teve relação com a cateterização do 

ramo jejunal e colocação cateter no interior da veia porta. 
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Tabela 8. Complicações pós-operatórias após desconexão ázigo-portal mais 

esplenectomia  em pacientes com esquistossomose forma hepato-esplênica. 

Complicação 

 

Número de pacientes % 

Íleo adinâmico 5 26,3 

Isquemia mesentérica 2 10,5 

Trombose de veia porta 2 10,5 

CIVD 1 5,2 

Infecção do trato urinário 1 5,2 

Abscesso subfrênico 1 5,2 

Necrose gástrica 1 5,2 

 

 

 

4.8 – Mortalidade operatória / pós-operatória 

 

Não houve mortalidade intra-operatória. 

Três pacientes (15,7%) evoluíram a óbito no período pós-operatório: um por 

septicemia secundária a pneumonia no 60o pós-operatório; um por coagulação 

intravascular disseminada (CIVD), secundária a um grande coágulo intra-

peritoneal no 5o  pós-operatório e outro por septicemia após perfuração da 

transição corpo/fundo gástrico por necrose isquêmica no 13o pós-operatório. 
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4.9 -  Reoperações 

 

Em quatro pacientes foi necessária reoperação. Em dois a reintervenção 

deveu-se a  trombose mesentérica, sendo que em um esta localizava-se em 

pequeno segmento de jejuno, no 75o pós-operatório. Realizou-se a enterectomia e 

reconstrução do trânsito com boa evolução. O segundo paciente evoluiu com 

necrose intestinal de grande segmento do jejuno e íleo, no 20o pós-operatório, 

sendo realizada enterectomia e reconstrução do trânsito. Na sua evolução 

apresentou fístula entérica, evoluindo para óbito por septicemia devido a 

pneumonia no 60o pós-operatório. Um paciente apresentou necrose isquêmica na 

transição corpo-fundo do estômago com perfuração, tendo sido reoperado no 5o 

pós-operatório, sendo realizado debridamento da área necrosada e gastrorrafia, 

evoluiu com septicemia por peritonite e óbito no 8o pós-operatório da reoperação. 

Um paciente apresentou  abscesso subfrênico, sendo reoperado no 32o pós-

operatório e realizada a drenagem, tendo apresentado boa evolução (Tabelas 9 e 

10).  
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Tabela 9. Tratamento e evolução das complicações pós-opertórias. 
 

Complicação 
 

No de pacientes Tratamento Evolução 

 
Íleo adinâmico 

 
5 Clínico Favorável 

Isquemia 
mesentérica 1 Cirúrgico Favorável 

          
         Isquemia        
       mesentérica 

+ 
trombose de veia 

porta 

1 Cirúrgico Óbito 

 
CIVD 

+ 
trombose v. porta 

 
1 Clínico Óbito 

 
Infecção urinária 

 
1 Clínico Favorável 

Abscesso sbfrênico 
                 1 Cirúrgico Favorável 

 
Necrose gástrica 

 
1 

 
Cirúrgico 

 
Óbito 
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Tabela 10. Evolução dos pacientes submetidos a reoperação 

 

Complicação 

 

Tratamento 

 

Evolução 

Trombose mesentérica + 

isquemia intestinal  Enterectomia Fístula / pneumonia / óbito  

 

Isquemia mesentérica Enterectomia Favorável 

 

Abscesso subfrênico Drenagem cirúrgica Favorável 

 

Necrose gástrica Gastrectomia 
Peritonite / septicemia / 

óbito 

 

 

 

4.10 – Tempo de internação 

 

 O tempo médio de internação foi de 13,1 dias, variando de 5 a 52 dias. 

Conforme observado na figura 3. 
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Figura 3. Distribuição individual do tempo de internação. 
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4.11  – Acompanhamento ambulatorial 

   

O tempo médio de seguimento foi de 24,6 meses, variando entre 1 e 78 

meses (figura 6). Dos dezesseis pacientes que tiveram alta hospitalar, quatorze 

tiveram seguimento de até de seis meses. Em doze pacientes o seguimento foi 

maior que seis meses. Destes em um caso observou-se hemorragia digestiva alta 

(8,3%), devido a úlcera gástrica, sete meses após a desconexão ázigo-portal e 

esplenectomia.  
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 Nenhum paciente, durante o acompanhamento, apresentou 

ressangramento por ruptura de varizes esofágicas. 

Todos os pacientes apresentavam-se assintomáticos e com avaliação 

laboratorial da função hepática normal durante sua evolução. 

 

Figura 4. Distribuição individual do seguimento pós-operatório. 

Seguimento pós-operatório

0

50

100

0 5 10 15 20

Caso operado

Te
m

po
 d

e 
se

gu
im

en
to

 
(m

es
es

)

 

 

4.12 – Avaliação endoscópica pós-operatória 

 

Dos 16 pacientes que tiveram alta hospitalar, 12 (75%) foram submetidos a 

acompanhamento endoscópico e , quando necessário, esclerose endoscópica das 

varizes esofágicas, por período que variou de 6 a 78 meses com média de 28,3 

meses. As varizes apresentaram regressão estatisticamente significativa no seu 
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calibre quando comparados os períodos pré e pós-operatório, tanto imediato 

(primeira avaliação endoscópica 60 dias após a cirurgia) quanto tardio e também 

quando comparados os pós-operatórios imediato e tardio. Em dois casos, durante 

o programa de escleroterapia endoscópica, houve erradicação das varizes 

esofágicas (16,6%). Como demonstrado nas Tabelas 11, 12 e 13 e na Figura 5. 

 

 

 

Tabela 11. Comparação do calibre das varizes esofagianas nos períodos pré- 

operatório e pós-operatório precoce (cerca de 60 dias) 

Pré-operatório Pós-operatório precoce Classificação das 

varizes Segundo 

Palmer 
Número         (%) Número         (%) 

  0 

  I 

  II 

  III 

Total 

            -             (0,0) 

           1             (5,3) 

            2          (10,5) 

           16         (84,2) 

           19       (100,0) 

                               -           (0,0) 

                              6         (42,9) 

                              6         (42,9) 

                              2         (14,3) 

                             14      (100,0) 

P= 0,004   
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Tabela 12. Comparação entre o calibre das varizes esofagianas nos períodos pré- 

operatório e pós-operatório tardio 

Pré-operatório Pós-operatório tardio Classificação das varizes 

Segundo Palmer 
Número    (%)  Número   (%)  

 0 

 I 

 II 

 III 

Total 

 -            (0,0) 

 1           (5,3) 

 2         (10,5) 

16        (84,2)   

19      (100,0) 

    2         (16,7)    

   8         (66,7) 

   1           (8,3) 

   1           (8,3) 

  12      (100,0)   

 

P= 0,005     

 

 

 

 

Tabela 13. Comparação entre o calibre das varizes esofagianas no pós-operatório 

precoce e tardio 

Pós-operatório precoce Pós-operatório tardio Classificação das 

varizes Segundo 

Palmer 
Número     (%)  Número    (%)  

 0 

 I 

 II 

 III 

Total 

 -               (0,0) 

 6             (42,9) 

 6             (42,9)  

 2             (14,3)      

14          (100,0)  

  2            (16,7) 

 8            (66,7) 

 1              (8,3) 

 1              (8,3)      

12         (100,0)  

 

P= 0,030     
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Figura 5. Avaliação endoscópica do calibre das varizes      
                     esofágicas segundo classificação de Palmer nos 
              períodos pré-operatório, pós-operatório imediato e   

   tardio da desconexão ázigo-portal e esplenectomia
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5 - Discussão: 

 

Devido a sua grande incidência no Brasil, a esquistossomose mansônica 

representa patologia com forte impacto na saúde pública, com cerca de doze 

milhões de pessoas acometidas, sendo a sua forma hepato-esplênica a principal 

causa de hipertensão portal em nosso meio, atingindo um contingente de 10% dos 

acometidos por esta doença, ou seja, cerca de 1.200.000 pessoas. 

Dados da Organização Mundial de Saúde em relatório de 1990 calculam 

que a cada ano morrem 200 mil portadores de esquistossomose em todo o 

mundo, sendo o maior contingente no Brasil (LOPES FILHO et al., 1995). 

Levando-se em conta o fato de a doença acometer predominantemente 

adolescentes e adultos jovens, com função hepática preservada, nota-se a 

dimensão da carga social que a doença exerce em nosso meio. 

Como os portadores da doença apresentam uma função hepática 

preservada, a hemorragia digestiva alta causada por ruptura das varizes 

esofagianas representa a única causa de mortalidade para estes pacientes. 

Assim, um tratamento que fosse efetivo no controle do sangramento das varizes 

esofagianas traria um grande benefício para expectativa de vida destes doentes 

aumentando-a para níveis comparáveis aos da população geral (SAKAI et al., 

1990). Este fato foi corroborado pela nossa casuística, onde os pacientes 

apresentavam idade média de 38 anos e exames laboratoriais de função hepática 

normais. Os pacientes aqui estudados, assim como observado por outros autores  
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(POLLARA, 1992; PUGLIESI, 1996; FERRAZ et al., 1999), apresentavam apenas 

manifestação laboratorial do hiperesplenismo. 

As alternativas terapêuticas hoje existentes são: o tratamento 

medicamentoso, o endoscópico, o cirúrgico ou a associação destes. 

A droga mais estudada  para a terapia medicamentosa da hipertensão 

portal foi o propanolol, um beta-bloqueador, inicialmente utilizado na França em 

pacientes cirróticos (LEBREC et al., 1984). Alguns autores analisaram sua ação 

em pacientes esquistossomóticos e encontraram resultados controversos, uns 

mostrando importante redução na pressão portal, em torno de 30% (COELHO, 

1987), já outros não evidenciaram redução na pressão portal, mas sim no fluxo 

sanguíneo na veia ázigos (MIES et al., 1997). Estes últimos sugeriram o seu 

emprego temporariamente até que o paciente pudesse ser submetido 

eletivamente ao tratamento cirúrgico (MIES et al., 1997). No entanto, o tratamento 

clínico não é isento de risco de mortalidade, como demonstrado em estudo 

realizado por CURY (1989), que acompanhou pacientes com  esquistossomose 

forma hepato-esplênica em sua evolução natural (sem nenhum tipo de tratamento) 

com pelo menos um episódio de hemorragia digestiva e encontrou um índice de 

mortalidade em torno de 15%. Ainda assim novas drogas têm surgido como 

alternativa, porém sem comprovada eficácia no tratamento definitivo da 

hemorragia por rotura de varizes esofagianas. 

O tratamento endoscópico das varizes esofagianas quer por esclerose, quer 

por ligadura elástica, tem sido empregado como primeira escolha no tratamento de 

varizes esofagianas sangrantes (SAKAI et al., 1990; SAKAI, 2001). No entanto, o 

índice de recidiva hemorrágica deste método quando utilizado de forma isolada 
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em pacientes com esquistossomose forma hepato-esplênica situa-se entre 11 e 

33,3% (AL-KARAWI et al., 1986; EL-ZAYADI et al., 1988; MOHAMED et al., 1989; 

CURY, 1990; CORDEIRO, 1990; SAKAI et al., 1990; AL-KARAWI et al., 1996), 

tornando-o pouco recomendável como primeira e definitiva opção  para o 

tratamento das varizes esofagianas nestes pacientes. 

Os tratamentos clínico e endoscópico não satisfizeram as metas para o 

tratamento do sangramento por varizes esofagianas nos pacientes com 

esquistossomose mansônica forma hepato-esplênica, quais sejam: erradicar as 

varizes ou impedir a hemorragia digestiva alta, sem ou com poucos efeitos 

colaterais. Deste modo, tem-se buscado outras alternativas terapêuticas e a 

preferência tem sido pela abordagem cirúrgica.  

O tratamento cirúrgico da hipertensão portal na esquistossomose hepato-

esplênica, representa um consenso nos serviços com grande experiência nesta 

afecção (CARNEIRO, 1979; ABRANTES et al., 1983; PITANGA, 1986; KARARA 

et al., 1987; BOIN, 1991; CAPUA et al., 1992; PUGLIESI, 1996; FERRAZ, 2000; 

GAWISH, et al., 2000). 

Existem duas cirurgias mais empregadas para o tratamento da hipertensão 

portal por esquistossomose hepato-esplênica, não havendo um consenso sobre o 

método cirúrgico ideal na abordagem destes pacientes. No Brasil, há autores  que 

utilizam a derivação espleno-renal distal e os que advogam a desconexão ázigo-

portal e esplenectomia como melhor opção. A primeira apresenta um índice de 

ressangramento entre 3,3 e 8% (PITANGA , 1986; EZZAT et al., 1990; RAIA et al., 

1994; GAWISH et al., 2000; ABRANTES & DRUMOND, 1995), porém com  

índices de encefalopatia porto-sistêmica, variando entre 3,3 e 14% (SAAD et al., 
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1977; PITANGA, 1986; CURY, 1990; EZZAT et al., 1990; ABRANTES, 1991; RAIA 

et al., 1994), grave complicação em um paciente previamente hígido. Já a cirurgia 

de desconexão não apresenta encefalopatia como complicação, no entanto, é 

acompanhada por uma taxa de ressangramento entre 6 e 50% (HASSAB, 1967; 

EL MASRI & HASSAN, 1982; KELNER, 1982; HADDAD et al., 1982; CHAIB et al., 

1983; BESSA et al., 1988; EZZAT et al., 1990; RAIA et al., 1994;  FERRAZ, 2000). 

Os significativos índices de ressangramento após cirurgias de desconexão podem 

ser diminuídos quando associadas à escleroterapia endoscópica pós-operatória 

(SAKAI et al., 1990). 

Em 1978, RAIA, através de uma meta-análise demonstrou que 60% dos 

autores nacionais preferiam a desconexão ázigo-portal e esplenectomia como 

tratamento dos pacientes com esquistossomose hepato-esplênica e história de 

sangramento por rotura de varizes esofagianas, sendo que atualmente esta opção 

terapêutica é utilizada na grande  maioria dos centros que tratam esta afecção 

(CARNEIRO, 1989; BOIM 1991; CAPUA et al., 1992; PUGLIESI, 1996; CLEVA, 

1996; FERRAZ et al., 2001). Esta opção terapêutica também é utilizada em nosso 

Serviço, já que apresenta um índice satisfatório de controle do sangramento sem o 

inconveniente da encefalopatia porto-sistêmica que ocorre após a derivação porto-

sistêmica seletiva (RAIA et al., 1971;  RAIA et al., 1971; SAAD et al., 1977; EZZAT 

et al., 1986; PITANGA, 1986; CURY, 1990; EZZAT et al., 1990; SALAM et al., 

1990; ABRANTES, 1991). 

Devido aos resultados ainda insatisfatórios da desconexão ázigo-portal e 

esplenectomia quando utilizada de forma isolada no que se refere ao índice de 

ressangramento no tratamento da hipertensão portal na esquistossomose hepato-
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esplênica tem-se estudado a combinação de duas ou mais modalidades 

terapêuticas. Partindo desta premissa, uma opção seria a associação do 

tratamento cirúrgico com a esclerose endoscópica pós-operatória das varizes 

esofagianas, que segundo estudo realizado por SAKAI et al., em 1990, mostra 

uma queda significativa da recidiva hemorrágica quando comparada ao tratamento 

endoscópico isolado (2,7% para o primeiro e 27,3 % para o segundo). O mesmo 

autor em revisão recente (SAKAI, 2001), reforçou esta posição quando comparou 

pacientes esquistossomóticos submetidos a programa de escleroterapia, com e 

sem cirurgia prévia, e observou um controle definitivo do sangramento no primeiro 

grupo em 97% dos casos e no segundo grupo em 72%, diferença esta 

estatisticamente significativa. Assim, a associação entre o tratamento cirúrgico 

como a desconexão ázigo-portal e esplenectomia e o tratamento endoscópico das 

varizes, representa uma boa alternativa  no tratamento da hipertensão portal, uma 

vez que a abordagem endoscópica se fará em um vaso de menor calibre e com 

menor fluxo portal após a cirurgia. Esta associação terapêutica tem sido utilizada 

por vários autores em nosso meio (LEONARDI et al., 1988; BOIN, 1991; 

POLLARA, 1992; PUGLIESI, 1996) e vem sendo estudado em nosso Serviço. 

Estudo recente demonstra que a desconexão ázigo-portal associada  à 

esplenectomia levou à diminuição do calibre das varizes esofagianas em  72% dos 

pacientes  (STRAUSS et al., 1999). Esta diminuição no calibre das varizes é 

consequência, provavelmente, da redução do fluxo portal que ocorre após a 

esplenectomia (CLEVA, 1996). O menor calibre das varizes esofagianas 

encontrados após a desconexão ázigo-portal e esplenectomia além de facilitar a 

escleroterapia endoscópica (SAKAI et al., 1990), também diminui a possibilidade 
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de ressangramento e, se este ocorrer, terá menor intensidade e gravidade do que 

em pacientes com varizes  de grosso calibre, como demonstrou CURRY, em 

1989, que acompanhando pacientes esquistossomóticos forma hepato-esplênica 

encontrou correlação direta entre o maior calibre das varizes esofagianas e maior 

frequência e gravidade dos episódios de sangramento. 

  Assim, o resultado esperado para a desconexão ázigo-portal e 

esplenectomia em relação ao calibre das varizes esofagianas seria o 

desaparecimento dos cordões varicosos esofágicos.  No nosso estudo, em apenas 

dois pacientes (16,6%) houve o desaparecimento completo das varizes 

esofagianas, no entanto, o calibre destas apresentou  regressão significativa após 

o tratamento cirúrgico, tanto na comparação feita entre os períodos pré-operatório 

e pós-operatório precoce,  quanto na comparação tardia, feita entre 6 e 78 meses 

de pós-operatório quando associou-se a escleroterapia endoscópica. Outro 

resultado interessante no nosso estudo foi a diferença significativa quando 

comparou-se os resultados da avaliação endoscópica precoce com a tardia, o que 

confirma que a escleroterapia endoscópica influi favoravelmente na evolução do 

calibre das varizes a longo prazo. Este fato também foi observado em estudo 

realizado por CHAIB et al.,  em 1983, que encontraram 69,8%. STRAUSS et al. 

em 1999 também encontraram redução do calibre das varizes esofagianas após a 

desconexão ázigo-portal e esplenectomia em 72% dos pacientes. Estudos 

realizados por FERRAZ et al., em 1999 e 2001 demonstraram aumento na 

proporção da erradicação do calibre das varizes de esôfago de 18,2% para 52,7% 

quando empregada a desconexão ázigo-portal e esplenectomia associada à 

esclerose endoscópica pós-operatória das varizes. Ainda analisando o calibre das 
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varizes esofágicas após a desconexão ázigo-portal, PUGLIESI (1996), verificou 

desaparecimento dos cordões varicosos em dois terços dos pacientes que se 

submeteram a escleroterapia endoscópica pós-operatória.  

Apesar de ser doença endêmica em nosso meio, a hemodinâmica portal 

nos doentes acometidos pela esquistossomose forma hepato-esplênica é pouco 

conhecida, assim, um melhor entendimento dos mecanismos fisiopatológicos da 

hemodinâmica portal e das repercussões que o tratamento cirúrgico traria a este 

sistema previamente hipertenso apresenta grande importância uma vez que 

poderá servir de subsídio para a determinação do melhor esquema terapêutico. 

A escassez de estudos acerca das repercussões hemodinâmicas no 

sistema portal desencadeadas pela desconexão ázigo-portal e esplenectomia em 

pacientes esquistossomóticos gerou resultados controversos, não permitindo uma 

posição definitiva sobre o seu efeito no sistema portal. 

Estas dúvidas, bem como os resultados divergentes de outros estudos nos 

estimularam a estudar, em nosso Serviço, o impacto do tratamento cirúrgico na 

hemodinâmica  portal  e em especial na pressão portal. 

Um fator controverso em relação à desconexão ázigo-portal  e 

esplenectomia é a repercussão sobre a pressão portal. Alguns autores têm 

estudado este assunto utilizando diversos meios para aferir a pressão portal, seja 

através de cateterização de veia mesentérica ou epiplóica, seja por punção do 

baço, do fígado ou de variz esofágica, ou ainda através de manômetro 

posicionado endoscopicamente ao nível das varizes esofagianas. Com o avanço 

tecnológico foi possível a avaliação não só da pressão, como também do fluxo 
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portal por meio de cateter de termodiluição de SWAN-GANZ posicionado no 

interior da veia porta (CLEVA, 1996).  

CARNEIRO em 1979, através de cataterização trans-hepática da veia porta, 

avaliou a pressão portal de pacientes submetidos a desconexão ázigo-portal com 

pelo menos 2 anos de pós-operatório, e encontrou valores próximos de 15 mm Hg 

em pacientes que não apresentaram nenhum episódio de ressangramento, 

considerando assim que este valor representaria o limite protetor para a 

ocorrência de hemorragia. Já CLEVA em 1996, através de cateterização da veia 

porta com cateter de SWAN-GANZ e aferição da pressão, encontrou uma queda  

aproximada de 30% da pressão portal logo após a ligadura da artéria esplênica, 

pressão esta que se manteve estável até o final da desconexão ázigo-portal. Estes 

dados são referendados por trabalho realizado por POLLARA em 1992 que, ao 

cateterizar a veia porta através de uma veia jejunal, demonstrou queda de 25% 

nos níveis da pressão portal após a simples ligadura da artéria esplênica. Por 

outro lado estes resultados não foram reproduzidos por CAPUA Jr. et al., em 1992 

e STELMACH e CAPUA Jr. em 1996, em avaliação da pressão portal utilizando 

cateter de polietileno introduzido na veia gastro-epiplóica direita e progredido até a 

veia porta, que demonstraram uma queda média de 20% após esplenectomia com 

elevação da pressão portal após a desvascularização da grande e pequena 

curvatura do estômago, até níveis pressóricos próximos dos iniciais. No nosso 

estudo, a diferença entre a pressão portal no início e ao final da desconexão 

ázigo-portal e esplenectomia  foi de 31,3%.  

Estes estudos apresentam relevada importância uma vez que a pressão 

portal apresenta valores equivalentes à pressão ao nível das varizes esofagianas, 
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conforme observado por MOSIMANN et al. em 1983. Este, utilizando um 

manômetro colocado em contato com as varizes esofágicas através de 

gastroscopia com aferição simultânea da pressão na veia porta através de 

cateterização de uma veia mesentérica em pacientes com hipertensão portal, 

demonstrou similaridade entre as pressões portais e das varizes. LACERDA et al. 

em estudo publicado em 1998, aferiram a pressão ao nível das varizes 

esofagianas com manômetro pneumático acoplado a endoscópio antes e após a 

esplenectomia e ligadura da veia gástrica esquerda em pacientes 

esquistossomóticos e encontraram uma queda altamente significativa da pressão 

das varizes (28,5%) após o procedimento. Portanto, as variações de pressão 

encontradas após intervenções sobre o território portal são superponíveis as do 

território das varizes esofagianas evidenciando-se assim uma correlação direta 

entre a queda na pressão portal e o sucesso do tratamento. 

A provável causa da queda na pressão portal após a desconexão ázigo-

portal e esplenectomia é a retirada da circulação esplênica do circuito sistêmico-

portal como resultado da esplenectomia. Isto se deve, muito provavelmente, ao 

fluxo aumentado no território esplênico secundário à intensa esplenomegalia e ao 

fato do baço exercer um papel de grande fístula artério-venosa, levando a uma 

circulação sistêmica hiperdinâmica, com aumento do débito cardíaco e queda na 

resistência vascular periférica (CLEVA, 1996). O mesmo autor demonstrou que, a 

partir  da ligadura da artéria esplênica, haveria interrupção desta circulação 

hiperdinâmica com consequente queda na pressão portal. Esta acertiva é 

corroborada neste mesmo estudo em que se demostrou uma queda de 28% do 

fluxo portal após a retirada do fluxo esplênico deste circuito (ligadura da artéria 
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esplênica), além disto também se observou que tanto o fluxo quanto a pressão 

portal mantiveram-se estáveis após a esplenectomia e desvascularização 

esôfago-gástrica.  POLLARA (1992), também demonstrou queda de 25% na 

pressão portal apenas com a ligadura da artéria esplênica.  

Embora a cavidade abdominal aberta não reflita o real valor da pressão 

portal, nosso estudo mostrou queda da pressão portal média de 33 cmH2O para 

22 cmH2O  quando a pressão foi aferida no início e no final da operação, 

diferença esta estatisticamente significante. A possibilidade de que a queda na 

pressão portal se devesse à hipovolemia, foi descartada pela avaliação, sempre 

concomitante da pressão arterial média invasiva e da frequência cardíaca, que se 

mostraram estáveis, sem alteração estatisticamente significativa quando 

analisadas no início e final de todos os procedimentos. Além disso, a maioria dos 

pacientes não necessitou de transfusão sanguínea no ato operatório e, quando se 

fez necessário, foram utilizadas no máximo, duas unidades de concentrado de 

hemácias, com média de 0,8 unidades por paciente, devendo-se levar em conta 

que muitos pacientes apresentavam anemia no pré-operatório em decorrência de 

episódios de sangramento prévios e  do hiperesplenismo. 

Atualmente, em um modelo ideal, os parâmetros utilizados na avaliação 

hemodinâmica sistêmica devem incluir: pressão venosa central (PVC), frequência 

cardíaca, pressão arterial média invasiva, e monitorização invasiva de pressão da 

artéria pulmonar por cateter de termodiluição de SWAN-GANZ. No entanto, em 

nosso Serviço, devido à dificuldades estruturais, este cateter não se encontra 

disponível. Já a PVC, que não foi utilizada nos primeiros casos, após um maior 

entrosamento entre os Serviços de Cirurgia Geral e  Anestesiologia, passou a ser 



 46

utilizada de forma  rotineira, tendo sido aferida nos dois últimos pacientes incluídos 

neste estudo. 

Dois pacientes apresentaram  trombose da veia porta confirmada após a 

realização de ultra-som doppler, representando um percentual de 10. Dados 

semelhantes aos encontrados na literatura onde se descrevem valores que variam 

entre 13,2 e 53,2%.  (PUGLIESI, 1996; FERRAZ, 2000). Esta complicação tem 

como causa provável a diminuição do fluxo sanguíneo na veia porta após a 

esplenectomia (queda de 28%), a estagnação do sangue  causada pela ligadura 

das colaterais  (CLEVA,1996) e pelo aumento de plaquetas que se segue à 

esplenectomia nestes pacientes (CHAIB et al., 1996). A trombose portal talvez 

tenha sido subestimada em nosso estudo, uma vez que apenas os pacientes com 

sintomatologia foram submetidos à propedêutica diagnóstica. 

A isquemia venosa mesentérica ocorreu em dois casos (10%), uma delas 

acometeu pequeno segmento jejunal e evoluiu  favoravelmente após ressecção 

intestinal. Já em outro caso em que a trombose venosa mesentérica, que estava 

associada à trombose da veia porta a paciente evoluiu desfavoravelmente com 

fístula, peritonite, septicemia e óbito. A trombose mesentérica após a desconexão 

ázigo-portal e esplenectomia  também foi demonstrada por CHAIB et al., em 1996, 

em relato de três casos,  em que dois evoluíram bem com medidas de suporte 

clínico e um necessitou de seguidos procedimentos de ressecção intestinal, 

culminando com o óbito. Os mecanismos que levariam a esta trombose ainda não 

estão bem esclarecidos, porém como já citamos, dois fatores predisponentes à 

trombose venosa estão presentes: a estase venosa e a trombocitose que 

acontecem após a retirada do baço e podem ser lembrados como possíveis 
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precipitadores tanto para a trombose ao nível da veia porta, como sua extensão 

para o tronco mesentérico. 

A mortalidade operatória ocorreu em 15,7% dos pacientes (3 casos). Um 

por CIVD secundária a coagulopatia de consumo por coágulos  intra-abdominais, 

um por peritonite e septicemia desencadeada por necrose do fundo gástrico e 

outro por septicemia secundária a fístula após ressecção intestinal. Outros 

estudos observaram uma taxa de mortalidade que variou entre 5,3 e 13,6% 

(HADDAD et al., 1981; RANGEL et al., 1990; BOIN, 1991; FERRAZ et al., 2001), o 

que demonstra que embora a desconexão ázigo-portal e esplenectomia seja um 

procedimento técnico facilmente exequível, não requerendo aparentemente nem 

de material, nem de treinamento especializados, apresenta risco de complicações 

graves. Estes resultados destoam dos encontrados por POLLARA (1992) e 

PUGLIESI (1996), que não tiveram óbitos em suas casuísticas. Ainda assim, deve-

se ressaltar que embora a desconexão ázigo-portal e esplenectomia, seja cirurgia 

de relativa facilidade técnica, está associada a complicações potencialmente letais 

e esta possibilidade  não deve ser desprezada durante a programação do ato 

operatório,  ficando patente que este procedimento deve ser realizado em centros 

médicos especializados com cirurgiões experientes e com suporte técnico intra e 

pós-operatório adequado. 

Dos dezesseis pacientes acompanhados ambulatorialmente, doze (75%) 

tiveram seguimento endoscópico associado a escleroterapia quando necessário 

por um período  que variou entre 6 e 78 meses. Sangramento por úlcera gástrica 

foi observado em 1 paciente 10 meses após a operação (8,3%) e nenhum 

paciente apresentou recidiva hemorrágica pelas varizes esofágicas. Os índices de 
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ressangramento  encontrados na literatura variam entre 5,1 e 14,4% (SAKAI et al., 

1990; BOIN, 1991; PUGLIESI, 1996; FERRAZ, 2000). Cabe ressaltar que embora 

os valores de ressangramento após desconexão ázigo-portal e esplenectomia 

encontrados na literatura sejam considerados relevantes, a intensidade destes 

episódios, em sua maioria é de leve intensidade e de fácil controle endoscópico. 

Nenhum destes autores acima citados refere mortalidade nos episódios de 

ressangramento. Além disso, a escleroterapia endoscópica em pacientes 

submetidos a desconexão ázigo-portal e esplenectomia é mais efetiva que em 

pacientes sem cirurgia prévia (SAKAI, 2001), já  que os vasos se apresentam com 

menor calibre, facilitando a ação do endoscopista. Isto talvez se deva ao fato de 

que a queda de pressão portal após a desconexão ázigo-portal mais 

esplenectomia  demonstrada por alguns autores (POLLARA, 1992; CLEVA, 1996), 

é transferida para os vasos esofágicos, uma vez que as alterações na pressão 

portal apresentam valores equivalentes às da pressão ao nível das varizes 

esofágicas (MOSIMANN et al., 1983). Portanto, as variações de pressão 

encontradas após intervenções sobre o território portal são superponíveis as do 

território das varizes esofágicas evidenciando-se assim uma correlação direta 

entre a queda na pressão portal e o sucesso do tratamento. 

O tratamento cirúrgico ainda se apresenta como a melhor opção terapêutica 

para pacientes com esquistossomose forma hepato-esplênica com história de 

hemorragia por rotura de varizes esofagianas. Dentre as cirurgias propostas a 

desconexão ázigo-portal mais esplenectomia é a mais aceita em nosso meio, no 

entanto apresenta altos índices de morbidade, recidiva hemorrágica entre 5 e 10% 

e taxas de mortalidade que podem superar os 10%. Estes dados não podem 
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credenciá-la como única escolha no tratamento destes pacientes. Os índices de 

ressangramento apresentam uma queda substancial quando se associa à 

desconexão ázigo-portal e esplenectomia a escleroterapia endoscópica pós-

operatória, o que a nosso ver deve ser obrigatório. É provável que a queda na 

pressão portal verificada neste trabalho e por outros autores após a desconexão 

ázigo-portal e esplenectomia, com consequente repercussão para o sítio das 

varizes esofagianas explique os bons resultados deste procedimento no 

tratamento de pacientes com esquistossomose forma hepato-esplênica. 
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6 – Conclusões 

 

1. A desconexão ázigo-portal e esplenectomia promoveu queda imediata da 

pressão portal em pacientes com esquistossomose forma hepato-esplênica. 

2. A desconexão ázigo-portal e esplenectomia foi eficaz no tratamento de 

pacientes com hipertensão portal e hemorragia digestiva alta por rotura de varizes 

esofagianas por esquistossomose na forma hepato-esplênica. 
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ANEXO 1 
 
 
 
Resultado dos exames bioquímicos pré-operatórios: 
 
Caso      Albumina    TAP     TGP    TGO   BT     BD      Fosfatase  

   1       4,0    87         24       28     0,8     0,5         239    

   2       4,0             86         25        28     0,8     0,4         237 

   3       4,4    80      10        21     0,8     0,4        427 

   4       3,7             93      43       45     1,2     0,8         437 

   5            4,0             86      25       27      0,8     0,4        238 

   6            3,6             87        16       14      0,5     0,2        179 

   7            4,8            100       18        20       0,4     0,2       217 

   8            4,2             75      47        48       0,9     0,4      265 

   9            3,5             80      21        25       0,8     0,2      235 

  10           4,0             87      24        27       0,8     0,5      237 

  11        4,0             86        24       28        0,8     0,5      239 

  12            3,8             91       23        26        0,8     0,6      242 

  13            4,0             87      25       27        0,8     0,4      238 

  14            4,0             87       24        28        0,8     0,5      237 

  15            4,0             92      18       25        0,6     0,4      175 

  16            3,7             75      27       23        1,2     0,8      123 

  17            4,2             91       24       36         0,8     0,5      156 

  18            4,0             86      24       28         0,8     0,5     239 

  19            4,8             87       20       22         0,8     0,4      162 
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ANEXO 2 
 
 
 

Evolução do calibre das varizes esofagianas: 
(PALMER 1956) 
 
Caso   Seguimento      Cal. Pré.    Cal. Pós prec.    Cal. Pós tard. 

  1          1                      3   -   - 
  2          2    3    1   - 
  3         36    2   2   3 
  4         59    3   2   1 
  5          1                       3    -   - 
  6         17    3   1   0 
  7         22     3   1   1 
  8         10    2   1   1 
  9               2              3   1   - 
 10              17             3   3   1 
 11               -             3   -   - 
 12               2             3   3   1 
 13              78    3   2   0 
 14         36     1   1   1 
 15          7    3   2   1 
 16         72    3   2   1 
 17          -                        3   -   - 
 18          6    3   2   2 
 19          1      3   -   - 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
Complicações e evolução dos pacientes no seguimento 
pós-operatório 
 
Caso   Seguimento      Tempo int. (dias)    Complicações       Evolução 

  1          1                           8         -          - 
  2          2        5          Isquemia int.    fístula / óbito         
  3         36       35       Íleo adinâmico   favorável 
  4         59        9               não     favorável 
  5          1                  7                  -           - 
  6         17       20           Íleo adinâmico          favorável                  
  7         22         8       não      favorável 
  8         10        8           Isq. int./ Trom. v.p.   favorável  
  9               2                   5               não    favorável 
 10             17                   6           não              favorável 
 11              -             óbito 1a int.                CIVD        óbito 
 12              2                 13            Íleo adinâmico     favorável 
 13             78       12                      Íleo adinâmico   favorável  
 14         36         8      não    favorável 
 15          7        8       não    favorável 
 16         72                    5                 ITU        favorável  
 17          -            óbito 1a int.           necrose f. gást.       óbito 
 18          6       52                      absc. sub. frên.      favorável 
 19          2       15              Íleo adinâmico       favorável 
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