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RESUMO 

 

URBANO, G. Aplicação do Glasgow-Blatchford Score (GBS) e análise de sua utilidade 

em prever os desfechos óbito, necessidade de hemotransfusão ou necessidade de 

intervenção para conter o sangramento em pacientes com Hemorragia Digestiva Alta 

num Centro Terciário de Emergência. 2021. Dissertação apresentada ao Departamento de 

Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São 

Paulo, para obtenção do grau de Mestre. 

 

Introdução: Episódios de Hemorragia Digestiva Alta (HDA) são causa frequente de busca por 

atendimento médico de urgência. Diversos escores para estratificação de risco foram 

desenvolvidos para prever desfechos clinicamente relevantes. Dentre estes escores, há 

evidências de que o Glasgow-Blatchford Score (GBS) tenha a maior acurácia. Objetivos: 

Descrever a utilização do GBS num centro terciário de emergência brasileiro e avaliar sua 

utilidade clínica. Métodos: Estudo descritivo analítico transversal, com auditoria de 

Endoscopias Digestivas Altas (EDAs) realizadas durante um período consecutivo de 2 anos, 

coleta dos dados destes pacientes, identificação daqueles que apresentavam HDA, 

estratificação em grupos de alto e baixo risco e subsequente aplicação do GBS. Principais 

resultados avaliados: Sensibilidade, especificidade, valores preditivo positivo e preditivo 

negativo para diferentes valores do escore, e comparação da acurácia do GBS em prever 

desfechos graves (grupo de alto risco) com o escore de Rockall completo (CRS) e pré-

endoscópico (PRS). Resultados: 612 episódios de HDA foram avaliados, com valores do GBS 

calculados e variando entre 0 e 21, com média de 9,97. O valor do escore ≤ 2 foi identificado 

como ideal para prever sobrevivência sem necessidade de intervenção ou hemotransfusão 

(sensibilidade de 99,8%, especificidade de 23,8%, valor preditivo positivo de 74% e valor 

preditivo negativo de 97,9%). O GBS teve melhor desempenho (área sob a curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic, ou Curva Característica de Operação do Receptor) – 

AUROC 0,87) em prever pacientes de alto risco (necessidade de intervenção, hemotransfusão 

ou óbito) que os escores PRS (0,70) e CRS (0,76). Conclusão: O GBS é aplicável em um 

centro de urgência brasileiro, e os resultados corroboram os dados da literatura internacional: o 

escore tem utilidade clínica e tem maior acurácia que os escores de Rockall (completo e pré-

endoscópico) para previsão de desfechos de alto risco (óbito, necessidade de hemotransfusão 

ou intervenção para conter o sangramento).  

 



Palavras-chave: Hemorragia Digestiva Alta (HDA). Endoscopia Digestiva Alta (EDA). 

Glasgow-Blatchford Score (GBS). Brasil. 

 



 

ABSTRACT 

 

URBANO, G. Application of the Glasgow-Blatchford Score (GBS) and analysis of its 

usefulness in predicting the outcomes death, need for blood transfusion or need for 

intervention to stop the bleeding in patients with Upper Gastrointestinal Bleeding in a 

Tertiary Emergency Center. 2021, Dissertation presented to the Department of Surgery and 

Anatomy of the Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, to obtain a Master’s 

degree.  

 

Introduction: Episodes of Upper Gastrointestinal Bleeding (UGIB) are a frequent cause of 

search for urgent medical care. Several scores for risk stratification have been developed to 

predict clinically relevant outcomes. Among these scores, there is evidence that the Glasgow 

Blatchford Score (GBS) has the highest accuracy. Objectives: To describe the use of GBS in 

a Brazilian tertiary emergency center and to evaluate its clinical usefulness. Methods: Cross-

sectional analytical descriptive study: audit of Upper Gastrointestinal Endoscopies (UGIE) 

performed over a consecutive period of 2 years, data collection of these patients, identification 

of those who had UGIB, stratification in high- and low-risk groups and subsequent 

application of GBS. Main outcomes: Sensitivity, specificity, positive and negative predictive 

values for different score values, and comparison of GBS accuracy to predict severe outcomes 

(high-risk group) with the complete (CRS) and pre-endoscopic (PRS) Rockall score. Results: 

612 episodes of UGIB were evaluated, with GBS values calculated and ranging from 0 to 21, 

with an average of 9.97. The value of the score been ≤2 was identified as ideal to predict 

survival without the need for intervention or blood transfusion (sensitivity of 99.8%, 

specificity of 23.8%, positive predictive value of 74% and negative predictive value of 

97.9%). The GBS performed better (area under the ROC curve (Receiver Operating 

Characteristic) - AUROC 0.87) in predicting high risk patients (need for intervention, blood 

transfusion or death) than the PRS (0.70) and CRS (0.76) scores. Conclusion: GBS is 

applicable in a Brazilian emergency center, and the results corroborate the data from the 

international literature: the score has clinical utility and has greater accuracy than Rockall 

scores (complete or pre-endoscopic) for predicting high risk outcomes (death, need for 

hemotransfusion or intervention to stop the bleeding).  

 

Keywords: Upper Gastrointestinal Bleeding (UGIB). Upper Gastrointestinal Endoscopy 

(UGIE). Glasgow-Blatchford Score (GBS). Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Episódios de Hemorragia digestiva Alta (HDA) são causa comum de procura por atendimento 

médico de urgência, demandando recursos valiosos do sistema de saúde (DULAI et al., 2002). 

A incidência anual estimada, baseada em estudos do Reino Unido (BLATCHFORD et al., 

1997; ROCKALL et al., 1995) é de 103 a 172 casos para cada 100.000 habitantes. Estes 

episódios podem variar amplamente em sua apresentação, desde eventos com sangramento 

insignificante até situações catastróficas com risco iminente de morte por exsanguinação 

(ROCKALL et al., 1996a), e a estratificação inicial destes pacientes tem sido o objetivo de 

diversos escores de risco desenvolvidos nas últimas décadas (STANLEY et al., 2017). Tais 

escores são aplicados rotineiramente em instituições de saúde fora do Brasil com o intuito de 

prever desfechos graves como óbito, necessidade de intervenção (endoscópica, cirúrgica ou 

por radiologia intervencionista) para interromper o sangramento ou necessidade de transfusão 

de hemoderivados, sendo que os escores mais amplamente utilizados são os de Rockall e o 

Glasgow Blatchford Score (GBS) (OAKLAND, 2019). Além disso, há grande interesse na 

utilização destes escores também para identificar pacientes de baixo risco e que poderiam ser 

tratados ambulatorialmente (RECIO-RAMIREZ et al., 2015). 

Embora a escolha dentre os diferentes escores descritos não seja linear, e possa depender dos 

desfechos que se pretende avaliar, há evidências de que o GBS tem a maior acurácia em 

prever óbito ou necessidade de intervenção em ambiente hospitalar (STANLEY et al., 2017). 

Há ainda evidências de que a aplicação do GBS permite adequada estratificação e 

implementação de protocolos para tratamento ambulatorial, podendo reduzir as taxas de 

internação em 15 a 20% (LAURSEN et al., 2015). Este escore, desenvolvido com o intuito de 

detectar com segurança os pacientes que necessitarão de tratamento específico, permite, por 

consequência, detectar também aqueles pacientes de baixo risco e que podem ser tratados 

ambulatorialmente. A descrição original impunha a utilização do valor de corte de 0, 

garantindo assim sensibilidade de 100% para detecção de desfechos adversos, mas com 

especificidade reduzida (BLATCHFORD, O.; MURRAY; BLATCHFORD, M., 2000). 

Estudo mais recente investigou a possibilidade de aumentar o valor de corte para ≤ 2, 

demonstrando que esta alteração permite aumentar o número de casos de baixo risco 

identificados sem comprometer a segurança, aumentando desta forma a especificidade sem 

reduzir a sensibilidade para desfechos desfavoráveis (RECIO-RAMIREZ et al., 2015). 
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No Brasil há poucos dados disponíveis, e embora estudos recentes tenham caracterizado 

epidemiologicamente algumas populações de pacientes com HDA (FORGERINI et al., 2021) 

não se conhecem descrições de aplicação de avaliações de risco (ZALTMAN et al., 2002; 

FRANCO et al., 2015), além de não haver menção identificável na literatura sobre a utilização 

do GBS, ou relatos de tratamento ambulatorial. Rotineiramente em nosso país os pacientes 

que apresentam HDA são referenciados para ambiente hospitalar e submetidos à Endoscopia 

Digestiva Alta (EDA), independentemente da apresentação inicial e de qualquer estratificação 

(HARO; FEY, 2010). No hospital terciário onde este estudo foi desenvolvido, a Unidade de 

Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(UEHCFMRP-USP), por exemplo, todos os pacientes encaminhados para avaliação via 

Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde (CROSS), da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, e recebidos com suspeita e /ou diagnóstico de HDA serão 

indiscriminadamente submetidos à EDA, sem que seja realizada qualquer avaliação de risco 

através de aplicação de escores. 

Neste contexto, o presente estudo busca avaliar a aplicabilidade do GBS num centro terciário 

de emergência brasileiro, bem como sua utilidade em prever desfechos de gravidade e 

identificar pacientes de baixo risco, considerando diferentes valores de corte para o escore e 

sua acurácia. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Caracterização do problema 

 

A hemorragia digestiva alta (HDA) é definida como todo sangramento do trato digestivo 

originado de sítios proximais ao ligamento de Treitz, com mortalidade de até 10% dos 

pacientes segundo algumas séries. Sua etiologia é diversa, com muitas possíveis causas. Cada 

uma destas com suas peculiaridades e desafios para o tratamento adequado (FEINMAN; 

HAUT, 2014). O diagnóstico clínico de HDA é firmado pela presença de algum dos seguintes 

sintomas na apresentação inicial dos pacientes: vômitos escurecidos ou em “borra de café”, 

hematêmese, melena ou sangue presente no conteúdo aspirado por sonda nasogástrica 

(WANG et al., 2013). A HDA continua sendo uma urgência médica bastante comum com 

incidência de 103 a 172 casos por anos para cada 100.000 habitantes (BLATCHFORD et al., 

1997; ROCKALL et al., 1995). A severidade destes sangramentos é muito variável: desde 

sangramentos insignificantes até desfechos fatais (ROCKALL et al., 1996a). A identificação 

precisa de pacientes de alto risco pode ajudar a decidir sobre internação ou alta hospitalar, o 

nível de assistência (endoscopia precoce ou não) e o tipo de tratamento a ser instituído 

(intervenção medicamentosa, endoscópica, cirúrgica ou radiologia intervencionista). Para 

tanto, vários sistemas de pontuação, ou escores de risco, foram desenvolvidos para estimar 

desfechos e possivelmente identificar pacientes de alto e baixo risco (WANG et al., 2013). 

 

2.2 Escores de risco 

 

Os escores de risco podem ser usados para estratificação e estimativa de chance de desfechos 

graves dos pacientes com HDA. Os desfechos de interesse comumente incluem morte, 

necessidade de intervenção para tratar o sangramento (como hemostasia endoscópica, 

radiologia intervencionista ou cirurgia), ressangramento, necessidade de hemotransfusão e 

reinternação hospitalar (OAKLAND, 2019). Alguns destes escores, como o escore de Rockall 

completo (CRS) (ROCKALL et al., 1996b) e o escore do Progetto Nazionale Emorragie 

Digestive (PNED) (MARMO et al., 2010) demandam a realização de EDA para sua 

aplicação, e, portanto, não são aplicáveis a qualquer serviço de saúde. Outros sistemas, como 

o escore de Rockall na admissão, ou pré-endoscópico (PRS), o GBS (BLATCHFORD, O.; 
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MURRAY; BLATCHFORD, M., 2000) e o escore AIMS-65 (SALTZMAN et al., 2011) 

utilizam variáveis da apresentação clínica e dados hemodinâmicos apenas (PRS) ou 

associados a exames laboratoriais (GBS e AIMS-65) disponíveis em grande parte dos serviços 

de saúde, e dessa forma poderiam ser rotineiramente utilizados na admissão do paciente. 

 

2.3 Escolha do escore de risco para aplicação 

 

As decisões sobre o escore de risco ideal a ser utilizado devem considerar a disponibilidade e 

presteza na realização dos exames complementares necessários para a aplicação, a 

importância do desfecho predito, bem com o desempenho do escore e sua facilidade de 

aplicação. Tradicionalmente, o CRS tem sido usado para estimar risco de óbito, porém a 

exigência do exame endoscópico torna proibitiva sua utilização em todos os serviços de 

saúde. O mesmo conceito se aplica ao escore do PNED. Por outro lado, os escores PRS, GBS 

e AIMS-65 não possuem essa limitação (OAKLAND, 2019). Evidências recentes têm 

demonstrado que o GBS apresenta desempenho superior aos demais para prever desfechos de 

gravidade (óbito ou necessidade de intervenção para conter o sangramento) (STANLEY et al., 

2017), além de ser facilmente aplicável em nosso meio e depender de exames laboratoriais 

rotineiramente coletados na avaliação inicial do paciente (dosagem de hemoglobina e ureia). 

Comparativamente, o PRS não tem desempenho melhor que o GBS e é significativamente 

inferior em prever outros desfechos clínicos importantes (OAKLAND, 2019), e a utilização 

do AIMS-65 se torna mais restrita dada a necessidade de dosagem de albumina, que não está 

disponível amplamente em nossos serviços de saúde ou, mesmo quando disponível, não 

costuma ser rotineiramente solicitada (na casuística do presente estudo, por exemplo, para 

apenas 58% dos pacientes que apresentavam HDA houve solicitação de dosagem de 

albumina).  

Desta forma, O GBS é o escore de risco de escolha para avaliação de aplicabilidade num 

centro de urgência brasileiro, sendo esta análise o objetivo do presente estudo. Vale ressaltar 

que os dois escores mais utilizados e mais amplamente documentados na literatura são os de 

Rockall (CRS e PRS) e o GBS (OAKLAND, 2019), e que de maneira complementar 

utilizaremos também os escores CRS e PRS para comparação com o GBS em suas 

capacidades e acurácias para prever desfechos graves. 
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2.4 Descrição dos escores utilizados no presente estudo 

 

2.4.1 Escore de Rockall (RS) 

 

O RS foi descrito em 1996 (ROCKALL et al., 1996b), derivado da análise de 4.185 casos de 

HDA no Reino Unido, e projetado para prever risco de óbito. Os componentes do escore 

(tabela 1) são idade, sinais clínicos de choque (frequência cardíaca e pressão arterial sistólica), 

comorbidades, o diagnóstico endoscópico e a presença de sinais de hemorragia recente na 

endoscopia. Como o RS completo depende de achados endoscópicos, seu uso na avaliação 

inicial do paciente é limitado. Um escore “clínico”' ou “pré-endoscópico” (PRS) pode ser 

calculada omitindo os critérios endoscópicos, mas isto diminui o poder preditivo do escore. 

 

Tabela 1 - Escore de Rockall 

Variável Valor    

 0 1 2 3 

Idade (anos) < 60 60-79 ≥ 80  

Sinas de choque  Fc > 100 bpm PAS < 100 mmHg  

Comorbidades   Cardiopatia 

isquêmica; 

Insuficiência 

cardíaca congestiva; 

qualquer outra 

comorbidade severa 

Insuficiência renal; 

Insuficiência 

hepática / cirrose; 

neoplasias 

metastáticas 

Diagnóstico 

endoscópico 

Ausência de lesões 

ou laceração de 

Mallory-Weiss 

Doença péptica 

ulcerosa; esofagite 

erosiva; outros 

diagnósticos 

Neoplasias do trato 

gastrointestinal 

 

Sinais endoscópicos 

de hemorragia 

recente 

Ausentes; pontos 

escurecidos na base 

da úlcera 

 Sangue no trato 

gastrointestinal; 

coágulos; vaso 

visível ou com 

sangramento ativo 

 

* O escore pré-endoscópico (PRS) é calculado somando-se a pontuação das 3 variáveis clínicas: idade, sinais de 

choque e presença de comorbidades. 

* O escore completo (CRS) é calculado somando-se as variáveis clínicas já mencionadas mais 2 variáveis 

endoscópicas: diagnóstico e sinais de hemorragia recente. 

*Pacientes com PRS maior que 0 ou CRS maior que 2 são considerados de alto risco para apresentar desfechos 

adversos (ressangramento ou óbito). 
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2.4.2 Glasgow-Blatchford Score (GBS) 

 

O GBS foi publicado no ano 2000 (BLATCHFORD, O.; MURRAY; BLATCHFORD, M., 

2000), baseado na análise de 1748 casos de HDA também do Reino Unido, com o objetivo de 

identificar os pacientes que necessitariam de tratamento. Os componentes do escore (tabela 2) 

são: dosagem laboratorial de ureia e hemoglobina, pressão arterial sistólica, frequência 

cardíaca, quadro clínico (presença de melena e de síncope) e comorbidades. Ao contrário do 

CRS, o GBS não requer achados de endoscopia, permitindo que ele seja calculado somando-

se os valores pontuados, sem a realização de EDA (RECIO-RAMIREZ et al., 2015). 

 

Tabela 2 - Glasgow-Blatchford score 

Marcador de risco na admissão Pontuação no escore 

Ureia plasmática (mg/dL)  

≥ 38 < 47 2 

≥ 47 < 58 3 

≥ 58 < 147 4 

> 147 6 

Hemoglobina (g/dL) - Homens  

≥ 12 < 13 1 

≥ 10 < 12 3 

< 10 6 

Hemoglobina (g/dL) - Mulheres  

≥ 10 < 12 1 

< 10 6 

Pressão arterial sistólica (mmHg)  

≥ 100 < 109 1 

≥ 90 < 99 2 

< 90 3 

Frequência cardíaca > 100 bpm 1 

Ocorrência de melena 1 

Ocorrência de síncope 2 

Hepatopatia* 2 

Insuficiência cardíaca** 2 

Variabilidade do escore (soma das pontuações) 0-23 

* História pregressa ou evidência clínica ou laboratorial de doença hepática 

**História pregressa ou evidência clínica ou ecocardiográfica de insuficiência cardíaca 
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2.5 Valor de corte para o Glasgow-Blatchford Score 

 

A descrição original do escore (BLATCHFORD, O.; MURRAY; BLATCHFORD, M., 2000) 

supõe a utilização do GBS com valor de corte de 0, garantindo acurácia adequada para 

determinação do risco de o paciente necessitar de tratamento em ambiente hospitalar ou 

falecer. Dessa forma, pacientes com GBS = 0 tem risco muito baixo de apresentar desfechos 

graves e podem ser tratados ambulatorialmente. No entanto, outros investigadores tem 

proposto o uso de valores de corte mais elevados para identificar este grupo de baixo risco, de 

modo a aumentar o número de casos detectados sem comprometer a segurança, aumentando a 

especificidade sem reduzir a sensibilidade para desfechos desfavoráveis com valores de corte 

definidos como ≤ 1 (LAURSEN et al., 2015) ou até ≤ 2 (RECIO-RAMIREZ et al., 2015). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Primários 

 

Avaliar a aplicabilidade do Glasgow-Blatchford Score num centro terciário de emergência 

brasileiro e analisar sua utilidade e acurácia em identificar pacientes de alto risco, além de 

descrever a proporção de pacientes de baixo risco identificados por diferentes valores de corte 

do escore, e que poderiam ter sido tratados ambulatorialmente. 

 

3.2 Secundário 

 

Comparar a acurácia e capacidade de identificar os pacientes de alto risco do GBS e do escore 

de Rockall (PRS e CRS) através do cálculo das áreas sob a curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic, ou Curva Característica de Operação do Receptor) – AUROC. 
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4 PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Estudo descritivo analítico transversal: foram coletadas informações de todos os pacientes 

submetidos a exames endoscópicos no período de julho de 2016 até junho de 2018 na 

Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (UEHCFMRP-USP), hospital de urgência de nível terciário 

com 176 leitos (HCFMRP-USP, 2018) e que conta com plantão diário do setor de Endoscopia 

Digestiva Alta, unidade de referência para Hemorragia Digestiva Alta para toda a população 

sanitária do noroeste paulista (Departamento Regional de Saúde XIII), que compreende 26 

municípios do estado de São Paulo, totalizando 1.468.323 habitantes (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, 2021). 

 

4.2 Critérios de inclusão 

 

Dos pacientes submetidos a exames endoscópicos, foram agrupados aqueles submetidos à 

EDA e descartados os submetidos a outros exames (colangiopancreatografia retrógrada 

endoscópica, colonoscopia, broncoscopia, cistoscopia e histeroscopia). Destes, apenas aqueles 

que apresentavam HDA como queixa principal que levou ao atendimento médico em questão 

tiveram os dados avaliados e incluídos. Foram excluídos os pacientes que não apresentavam 

HDA, bem como aqueles cuja internação foi devida a outros motivos e que apresentaram 

HDA durante o tratamento (HDA intra-hospitalar, tendo os sintomas surgido após 48h da 

admissão). 

Consideramos a ocorrência de HDA nos casos em que houve histórico de hematêmese, 

vômitos escuros ou em borra de café, melena ou presença de sangue no conteúdo aspirado de 

sonda nasogástrica (WANG et al., 2013) identificados na avaliação inicial do paciente.  
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4.3 Coleta de dados e variáveis 

 

Foram listados todos os exames endoscópicos realizados no período, de julho de 2016 a junho 

de 2018, na UEHCFMP-USP, através do aplicativo “ENDOSCOPIA” do Sistema de 

informações do HCFMRP-USP, utilizando o filtro de “EXAMES LAUDADOS POR 

UNIDADE”. 

Todos os exames foram tabulados e lançados em planilha desenvolvida na plataforma 

Microsoft Excel, e a seguir os dados dos pacientes foram avaliados através do prontuário 

médico eletrônico para identificação daqueles elegíveis a inclusão. 

Para cada evento incluído foram coletadas as seguintes variáveis: 

- Sexo: M ou F - conforme documentação do paciente. 

- Idade: variável contínua (calculada para o dia da realização da EDA). 

- Desfecho da internação: alta hospitalar ou óbito - conforme documentação hospitalar 

de chegada e saída do paciente. 

- Ocorrência de melena durante o quadro clínico daquela internação: Sim ou Não - 

informação fornecida pelo paciente e registrada pelo médico que prestou o primeiro 

atendimento. 

- Ocorrência de síncope durante o quadro clínico daquela internação: Sim ou Não - 

informação fornecida pelo paciente e registrada pelo médico que prestou o primeiro 

atendimento. 

- Histórico pregresso ou evidência de hepatopatia: Sim ou Não - informação fornecida 

pelo paciente e registrada pelo médico que prestou o primeiro atendimento, ou 

informação constante no histórico de patologias e exames. 

- Histórico pregresso ou evidência de insuficiência cardíaca: Sim ou Não - informação 

fornecida pelo paciente e registrada pelo médico que prestou o primeiro atendimento, ou 

informação constante no histórico de patologias e exames. 

- Histórico pregresso ou evidência de cardiopatia isquêmica, Insuficiência cardíaca 

congestiva ou qualquer outra comorbidade grave: Sim ou Não - informação fornecida 

pelo paciente e registrada pelo médico que prestou o primeiro atendimento, ou 

informação constante no histórico de patologias e exames. 

- Histórico pregresso ou evidência de insuficiência renal, insuficiência hepática / 

cirrose ou neoplasias metastáticas: Sim ou Não - informação fornecida pelo paciente e 
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registrada pelo médico que prestou o primeiro atendimento, ou informação constante no 

histórico de patologias e exames. 

- Frequência cardíaca na avaliação inicial: variável contínua - registrada em número de 

batimentos por minuto pela equipe médica ou pela equipe de enfermagem que fez o 

primeiro atendimento. 

- Pressão arterial sistólica na avaliação inicial: variável contínua - registrada em 

milímetros de mercúrio pela equipe médica ou pela equipe de enfermagem que fez o 

primeiro atendimento. 

- Dosagem de Ureia: variável contínua - registrada na aba “exames” do sistema de 

informações do HCFMRP-USP, conforme padronização do laboratório de urgência, com 

resultados expressos na unidade miligramas por decilitro (mg/dL). 

- Dosagem de Hemoglobina: variável contínua - registrada na aba “exames” do sistema de 

informações do HCFMRP-USP, conforme padronização do laboratório de urgência, com 

resultados expressos na unidade gramas por decilitro (g/dL). 

- Necessidade de hemotransfusão: Sim ou Não - informação constante nas prescrições 

médicas do paciente e dentro da área de exames laboratoriais, onde se identifica os 

hemocomponentes testados antes das transfusões. 

- Necessidade de intervenção para atingir hemostasia: Sim ou Não - informação 

constante no laudo da EDA, ou nas evoluções médicas diárias. 

- Diagnóstico endoscópico, categorizado segundo o escore de Rockall (tabela 1): 0, 1 

ou 2 - descrito no laudo da endoscopia. 

- Sinais endoscópicos de hemorragia recente, categorizado segundo o escore de 

Rockall (tabela 1): 0 ou 2 - descrito no laudo da endoscopia. 

 

4.4 Cálculo dos escores 

 

Colunas adicionais foram criadas na planilha desenvolvida de modo a permitir o cálculo 

automático dos escores (GBS, PRS e CRS), de acordo com as definições constantes nas 

tabelas 1 e 2, após completa inserção das variáveis.  
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4.5 Identificação de desfechos graves, definição e estratificação em grupos de alto e baixo 

risco 

 

O desfecho clínico combinado de interesse para as análises e comparações entre os escores é a 

ocorrência de eventos graves: óbito OU necessidade de hemotransfusão OU necessidade de 

procedimentos intervencionistas para alcançar hemostasia. Caso ao menos uma destas 

situações esteja presente, o paciente é estratificado como pertencente ao grupo de alto risco, 

enquanto a ausência de todos estes desfechos caracteriza baixo risco (WANG et al., 2013). Há 

evidências de que o GBS tem alta acurácia em prever os pacientes de alto risco assim 

definidos, mas tem utilidade clínica limitada em prever isoladamente estes e outros desfechos 

(STANLEY et al., 2017). 

Para separação dos grupos de alto e baixo risco, uma coluna adicional foi criada na planilha 

desenvolvida, de modo a permitir a classificação automática após completa inserção das 

variáveis. 

 

4.6 Análise de diferentes valores do GBS para definição de valor de corte 

 

Para análise do valor de corte mais adequado para utilização na população de interesse deste 

estudo a capacidade preditiva de 4 valores distintos do escore (0, <=1, <=2 e <=3) foi avaliada 

e comparada calculando-se as respectivas sensibilidades, especificidades, valores preditivos 

positivos e valores preditivos negativos. Também foi calculada a proporção de pacientes de 

baixo risco encontrada para cada valor do escore, bem como o número de pacientes de alto 

risco não detectados com diferentes valores de corte. 

 

4.7 Comparação entre GBS e escore de Rockall (CRS e PRS). 

 

Dados calculados referentes aos 3 diferentes escores foram utilizados para confecção de 

curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) individuais, para posterior comparação e 

cálculo das áreas sob as curvas.  
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4.8 Gerenciamento e acesso aos dados coletados 

 

Os dados foram todos coletados pelo autor, inseridos sequencialmente em planilha de dados 

desenvolvida na plataforma Microsoft Excel, armazenados em “nuvem” com auxílio da 

plataforma “Google Drive” e protegidos por senha. Os cálculos foram lançados 

posteriormente, após conclusão da coleta.  

 

4.9 Análise dos dados e considerações estatísticas 

 

O desempenho do GBS para os diferentes valores de corte foi avaliado calculando-se os 

valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivo positivo e preditivo negativo, bem 

como proporção de pacientes de baixo risco identificados e número de pacientes de alto risco 

não detectados (FLORKOWSKI, 2008). O teste exato de Fisher foi utilizado para comparar 

proporções, e nível de significância de 0,05 foi utilizado em todas as comparações. A análise 

dos dados e construção dos gráficos apresentados nos resultados foi realizada utilizando o 

programa IBM SPSS Statistics 26 e a plataforma Microsoft Excel. O cálculo da área sob as 

curvas ROC (AUROC), com intervalo de confiança de 95% e comparação entre as curvas 

(CHAGAS, 2016) também foi realizado com auxílio do IBM SPSS Statistics 26. 

 

4.10 Dados ausentes ou incompletos 

 

Para cada evento incluído observou-se se a totalidade de dados necessários para cálculos dos 

diferentes escores estava presente. Foram excluídos das análises 24 casos nos quais não havia 

dosagem de ureia. Todas as demais variáveis apresentavam dados completos. 

 

4.11 Cálculo do tamanho amostral e poder do estudo 

 

O estudo foi desenhado para coletar dados robustos o suficiente, considerando-se uma 

porcentagem esperada de 70% de pacientes de alto risco dentre àqueles submetidos à EDA 

(WANG et al., 2013), e a sensibilidade prevista de ao menos 97% para detecção destes 

pacientes. O tamanho amostral mínimo estipulado foi de 400 pacientes para garantir margem 

de erro de 2% e intervalo de confiança de 95%.   
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4.12 Considerações éticas 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos do HCFMRP-USP, 

conforme parecer número 2.974.526 (ANEXO A). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Número de exames avaliados e de pacientes incluídos  

 

Um total de 1855 exames endoscópicos realizados na UEHCFMRP-USP no período 

compreendido entre 01 de julho de 2016 e 30 de junho de 2018 foi avaliado. A figura 1 

demonstra o fluxo de detecção de casos para inclusão ao longo do estudo, bem como os 

números segundo os desfechos de interesse (alto e baixo risco). O número de EDAs foi de 

1766, e o número de episódio de HDA identificados foi de 636. Dados faltantes em 24 

ocasiões (ausência de dosagem de ureia) tornou necessária a exclusão destes registros, de 

modo que o número de episódios de HDA utilizado para cálculos e comparações foi de 612, 

sendo que 68,46% (419) destes posteriormente foram classificados como pertencentes ao 

grupo de alto risco.  

 

Figura 1: exames endoscópicos avaliados e fluxo de detecção de casos para inclusão. 

Exames endoscópicos = 1855 

Broncoscopias = 7 Cistoscopias = 11 

Colangiopancreatografias 

retrógadas endoscópicas = 8 
Colonoscopias = 62 

EDAs = 1766 Histeroscopias = 1 

Episódios de HDA = 636 

Dados completos para análise = 

612 

Alto risco = 419 (68,46%) Baixo risco = 193 (31,54%) 

Dados faltantes (dosagem de 

ureia) = 24 
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5.2 Distribuição das EDAs realizadas e da ocorrência de episódios de HDA ao longo do 

período de estudo 

 

Ao longo dos 24 meses do estudo, foram realizadas em média 73,5 EDAs por mês - mínimo 

de 61, máximo de 91 (gráfico 1). 

O número médio de episódios de HDA ao mês foi de 26,5 – mínimo de 16, máximo de 36 

(gráfico 2). 

 

 

Gráfico 1: Distribuição das EDAs ao longo do período de estudo. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição dos episódios de HDA ao longo do período de estudo. 
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5.3 Dados demográficos, características clínicas e achados endoscópicos 

 

A idade dos pacientes incluídos variou de 1 a 98 anos, com mediana de 56 anos, e pico de 

ocorrência aos 64 anos (gráfico 3). Houve maior incidência de episódios de HDA em homens, 

que representam 68,6% desta população (gráfico 4). A presença de comorbidades, dados da 

apresentação clínica na avaliação inicial, resultados de exames laboratoriais e achados 

endoscópicos estão compilados na tabela 3. 

 

 

Gráfico 3: Distribuição etária dos pacientes incluídos no estudo 

 

 

Gráfico 4: Faixas etárias, divididas por gênero 

0

5

10

15

20

25

1 15 20 22 25 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 93 98

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

ac
ie

n
te

s 

Idade 

Distribuição etária dos pacientes incluídos 

1 
1 

0 
3 

5 
2 

5 
5 

8 
8 

15 
35 

22 
31 

27 
11 

7 
5 

1 

0 
0 

4 
7 

6 
11 

24 
24 

40 
49 

51 
55 

44 
42 

22 
22 

13 
6 

0 

0-4
5-9

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

Número de pacientes por faixa etária 

Fa
ix

as
 e

tá
ri

as
 

Faixas etárias, dividas por gênero 

Homens

Mulheres



42 

Tabela 3 - Características demográficas, clínicas, laboratoriais e achados endoscópicos. 

Valores numéricos (e porcentagem da população total). 

 

Característica Valor 

  

Mediana da idade (anos) 56 (1 - 98) 

Homens 420 (68,6%) 

Muheres 192 (31,4%) 

  

Comorbidades  

 - Hepatopatia 239 (39%) 

 - Insuficiência cardíaca 110 (18%) 

 - Cardiopatia isquêmica e/ou Insuficiência cardíaca congestiva e/ou 

qualquer outra comorbidade severa 

191 (31,2%) 

 - Insuficiência renal e/ou insuficiência hepática/cirrose e/ou 

neoplasias metastáticas 

283 (43,2%) 

  

Apresentação clínica  

 - Ocorrência de melena 454 (74,2%) 

 - Ocorrência de síncope 78 (12,75%) 

 - Mediana da Frequência cardíaca (bpm) 97 (40 - 174) 

 - Mediana da Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 119,5 (50 - 240) 

  

Laboratoriais  

 - Mediana da dosagem de Hemoglobina (g/dL) 9,6 (1,5 - 17,7) 

 - Mediana da dosagem de Ureia (mg/dL) 101 (10 - 545) 

  

Diagnóstico endoscópico  

 - Ausência de lesões ou laceração de Mallory-Weiss 43 (7%) 

 - Doença péptica ulcerosa; esofagite erosiva; outros diagnósticos 534 (87,3%) 

 - Neoplasias do trato gastrointestinal 35 (5,7%) 

  

Sinais endoscópicos de hemorragia recente  

 - Ausentes; pontos escurecidos na base da úlcera 449 (73,4%) 

 - Sangue no trato gastrointestinal; coágulos; vaso visível ou com 

sangramento ativo 

163 (26,6%) 

 

5.4 Descrição dos desfechos de interesse e caracterização dos grupos de alto e baixo risco 

 

Dentre os 612 episódios de HDA avaliados, em 419 ocasiões houve necessidade de 

tratamento ou o paciente faleceu (desfecho combinado: necessidade de intervenção para 

conter o sangramento e/ou necessidade de hemotransfusão e/ou óbito). Este grupo configura o 

grupo de alto risco, correspondendo a 68,6% dos casos incluídos. Esta porcentagem de 

pacientes de alto risco é semelhante a outras séries previamente descritas (WANG et al., 

2013), e foi utilizada como descritora do desfecho de interesse deste estudo, servindo de base 
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para os cálculos e comparações entre os diferentes valores de corte do GBS e entre este e os 

escores CRS e PRS. A tabela 4 quantifica os desfechos, e a figura 2 mostra as zonas de 

interseção entre as diferentes variáveis. 

 

Tabela 4 - Detalhamento dos desfechos de interesse do estudo 

 

Desfecho Valor 

  

Alto risco 419 (68,46%) 

  

 - Óbito 75 (12,25%) 

 - - + Hemotransfusão 34 (5,55%) 

 - - + Intervenção 6 (0,98%) 

 - - + Hemotransfusão + intervenção 31 (5,06%) 

 - - Isolado, sem hemotransfusão ou intervenção 4 (0,65%) 

  

 - Hemotransfusão 362 (59,15%) 

 - - + Óbito 34 (5,55%) 

 - - + Intervenção 101 (16,5%) 

 - - + Óbito + intervenção 31 (5,06%) 

 - - Isolada, sem óbito ou intervenção 196 (32,03%) 

  

 - Intervenção 185 (30,23%) 

 - - + Hemotransfusão 101 (16,5%) 

 - - + Óbito 6 (0,98%) 

 - - + Hemotransfusão + óbito 31 (5,06%) 

 - - Isolada, sem hemotransfusão ou óbito 47 (7,68%) 

  

  

Baixo risco (nenhum dos acima presentes) 193 (31,54%) 

 

5.5 Tabulação e cálculos para comparação entre diferentes valores de corte do GBS. 

 

Foram construídas tabelas de contingência 2x2 (FLORKOWSKI, 2008) para cálculos dos 

valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, 

proporção de pacientes de baixo risco identificados (tabela 5) e quantidade de pacientes de 

alto risco não identificados (falsos negativos), por diferentes valores de corte do escore (0, 

<=1, <=2, <=3). Para cada valor tabulado foram realizados testes de associação com auxílio 

do programa IBM SPSS Statistics 26 (CHAGAS, 2016) - tabelas 6, 7, 8 e 9. 
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Figura 2: diagrama de Venn demonstrando as zonas de interseção entre os desfechos. 

 

Tabela 5 - Demonstração da construção da tabela de contingência 2x2 e fórmulas para os 

cálculos descritos. 

  Realidade (presença ou ausência do desfecho) 

  Presença Ausência 

Resultado do 

teste 

+ A (verdadeiros positivos) B (falsos positivos) 

- C (falsos negativos) D (verdadeiros negativos) 

    

Sensibilidade = A / (A + C) Especificidade = D / (D + B)  Proporção de pacientes de 

baixo risco identificados =  

D / (A + B + C + D) 

Valor Preditivo Positivo =  

A / (A + B) 

Valor Preditivo Negativo = 

D / (D + C) 

 

 

  

Óbitos 

Hemotransfusão Intervenção 

31 

6 

101 

34 

4 

47 196 

Baixo risco = 193 

Alto risco = 419 

Episódios de HDA analisados = 612 
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Testes qui-quadrado 

 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de 

Pearson 

33,383 1 0,000 
  

Correção de 

continuidade 

30,211 1 0,000 
  

Razão de 

verossimilhança 

35,448 1 0,000 
  

Teste Exato de Fisher    0,000 0,000 

N de Casos Válidos 612     

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Tabela de contingência, testes de associação e cálculos realizados para GBS 

com valor de corte igual a 0. 

 

Tabela 2x2: GBS = 0 x Alto Risco 

 

Alto risco 

Total S N 

GBS = 0 + 419 178 597 

- 0 15 15 

Total 419 193 612 

Cálculos 

Sensibilidade: 419 / (419 + 0) = 1 = 100% 

Especificidade: 15 / (15 + 178) = 0,078 = 7,8% 

Valor Preditivo Positivo: 419 / (419 + 178) = 0,702 = 70,2% 

Valor Preditivo Negativo: 15 / (15 + 0) = 1 = 100% 

Proporção de pacientes de baixo 

risco identificados: 

15 / 612 = 0,024 = 2,4% 

Número de pacientes de alto risco 

não identificados: 

0  = 0% 
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Testes qui-quadrado 

 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de 

Pearson 

73,304 1 0,000 
  

Correção de 

continuidade 

69,997 1 0,000 
  

Razão de 

verossimilhança 

77,782 1 0,000 
  

Teste Exato de Fisher    0,000 0,000 

N de Casos Válidos 612     

 

 

 

Tabela 7 - Tabela de contingência, testes de associação e cálculos realizados para GBS 

com valor de corte menor ou igual a 1. 

 

Tabela 2x2: GBS <= 1 x Alto Risco 

 

Alto risco 

Total S N 

GBS <= 1 + 419 161 580 

- 0 32 32 

Total 419 193 612 

Cálculos 

Sensibilidade: 419 / (419 + 0) = 1 = 100% 

Especificidade: 32 / (32 + 161) = 0,166 = 16,6% 

Valor Preditivo Positivo: 419 / (419 + 161) = 0,722 = 72,2% 

Valor Preditivo Negativo: 32 / (32 + 0) = 1 = 100% 

Proporção de pacientes de baixo 

risco identificados: 

32 / 612 = 0,052  = 5,2% 

Número de pacientes de alto risco 

não identificados: 

0  = 0% 
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Testes qui-quadrado 

 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de 

Pearson 

103,761 1 0,000 
  

Correção de 

continuidade 

100,460 1 0,000 
  

Razão de 

verossimilhança 

105,504 1 0,000 
  

Teste Exato de Fisher    0,000 0,000 

N de Casos Válidos 612     

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Tabela de contingência, testes de associação e cálculos realizados para GBS 

com valor de corte menor ou igual a 2. 

 

Tabela 2x2: GBS <= 2 x Alto Risco 

 

Alto risco 

Total S N 

GBS <= 2 + 418 147 565 

- 1 46 47 

Total 419 193 612 

Cálculos 

Sensibilidade: 418 / (418 + 1) = 0,998 = 99,8% 

Especificidade: 46 / (46 + 147) = 0,238 = 23,8% 

Valor Preditivo Positivo: 418 / (418 + 147) = 0,74 = 74% 

Valor Preditivo Negativo: 46 / (46 + 1) = 0,979 = 97,9% 

Proporção de pacientes de baixo 

risco identificados: 

46 / 612 = 0,075 = 7,5% 

Número de pacientes de alto risco 

não identificados: 

1  = 0,2% 
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Testes qui-quadrado 

 

 Valor gl 

Significância 

Assintótica 

(Bilateral) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de 

Pearson 

107,354 1 0,000 
  

Correção de 

continuidade 

104,250 1 0,000 
  

Razão de 

verossimilhança 

104,453 1 0,000 
  

Teste Exato de Fisher    0,000 0,000 

N de Casos Válidos 612     

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Tabela de contingência, testes de associação e cálculos realizados para GBS 

com valor de corte menor ou igual a 3. 

 

Tabela 2x2: GBS <= 3 x Alto Risco 

 

Alto risco 

Total S N 

GBS <= 3 + 415 141 556 

- 4 52 56 

Total 419 193 612 

Cálculos 

Sensibilidade: 415 / (415 + 4) = 0,99 = 99% 

Especificidade: 52 / (52 + 141) = 0,269 = 26,9% 

Valor Preditivo Positivo: 415 / (415 + 141) = 0,746 = 74,6% 

Valor Preditivo Negativo: 52 / (52 + 4) = 0,929 = 92,9% 

Proporção de pacientes de baixo 

risco identificados: 

52 / 612 = 0,085 = 8,5% 

Número de pacientes de alto risco 

não identificados: 

4  = 0,6% 
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5.6 Comparação entre os valores e definição do valor de corte do GBS a ser utilizado. 

 

A tabela 10 compila os resultados e permite comparação entre os valores de sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, proporção de pacientes de 

baixo risco identificados e número de pacientes de alto risco não identificados para cada valor 

de corte do GBS avaliado: 

 

Tabela 10 - Compilação dos resultados de diferentes valores de corte do GBS. 

 

 Valor de corte para o GBS 

Resultados 0 <=1 <=2 <=3 

Sensibilidade: 100% 100% 99,8% 99% 

Especificidade: 7,8% 16,6% 23,8% 26,9% 

Valor Preditivo Positivo: 70,2% 72,2% 74% 74,6% 

Valor Preditivo Negativo: 100% 100% 97,9% 92,9% 

Proporção de pacientes de baixo risco 

identificados: 

2,4% 5,2% 7,5% 8,5% 

Número de pacientes de alto risco não 

identificados: 

0 0 1 (0,2%) 4 (0,6%) 

 

De maneira semelhante ao que tem sido demonstrado por outros grupos (RECIO-RAMIREZ 

et al., 2015), os dados permitem definir o valor ideal do GBS a ser utilizado como sendo ≤ 2, 

mantendo assim segurança para identificar os pacientes de baixo risco, com valores ótimos de 

sensibilidade (99,8%) e especificidade (23,8%), e mantendo ínfima a quantidade de pacientes 

de alto risco não corretamente identificados (apenas 1 caso, correspondente a 0,2% da 

população do estudo). Este valor de corte também mantém muito elevado o valor preditivo 

negativo do escore (97,9%), de modo a assegurar que pacientes de baixo risco tem chance 

extremamente baixa de apresentar desfechos graves. Comparativamente, se utilizássemos 

valores de corte mais altos, o valor preditivo negativo seria reduzido (de 97,9% para 92,9%), e 

o número de pacientes de alto risco não identificados seria maior (4 no total, 0,6% da 

população), tornando mais insegura a determinação do grupo que pode ser tratado 

ambulatorialmente. Se, por outro lado, utilizássemos valores de corte mais baixos, embora a 

segurança da identificação correta dos pacientes fosse mantida, o escore se tornaria menos 

específico (de 23,8% para 16,6% ou 7,8%) e a proporção de pacientes de baixo risco 
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corretamente identificados seria reduzida de 7,5% para 5,2% ou 2,4%, tornando menor o 

número de pacientes que poderia ser tratado em regime ambulatorial. 

 

5.7 Medida de acurácia do GBS. 

 

Para determinação da medida de acurácia do GBS, os dados foram utilizados para construção 

de uma curva ROC e para cálculo da área sob a curva (0,867), demonstrando que o escore 

possui alta capacidade discriminativa para identificação dos pacientes de alto risco (figura 3). 

 

 

Área sob a curva 

Variável(eis) de resultado de teste:   GBS   

Área Erro padrão Sig. assintótico 

Intervalo de Confiança 95% 

Assintótico 

Limite inferior Limite superior 

0,867 0,015 0,000 0,836 0,897 

 

 

Figura 3: Curva ROC e cálculo da área sob a curva do GBS 
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5.8 Comparação da acurácia do GBS e do escore de Rockall (CRS e PRS) 

 

Foram construídas curvas ROC utilizando os dados desta mesma população para 

determinação e comparação das medidas de acurácia e capacidade discriminativa para 

identificação dos pacientes de alto risco do GBS e do escore de Rockall completo (CRS) e 

pré-endoscópico (PRS) e as áreas sob as curvas foram calculadas (figura 4). Também foram 

realizadas comparações estatísticas entre as curvas (tabela 11).  

 

 

 

Figura 4: Curvas ROC para os escores GBS, PRS e CRS, com áreas sob as curvas demonstradas. 

 

Tabela 11 - Análise estatística comparativa entre as curvas ROC 

 

Diferença da área de amostra emparelhada sob as curvas ROC 

Pares de resultados de 

teste 

Assintótico 

Diferença de 

AUC 

Estatística do teste 

padrão de diferença 

  

z 

Sig. 

(bilateral)   

  

GBS - PRS 8,133 0,000 0,162 0,193   

GBS - CRS 5,526 0,000 0,103 0,186   

PRS - CRS -6,150 0,000 -0,059 0,202   

Área sob a curva 
 
GBS = 0,867 
 
PRS = 0,705 
 
CRS = 0,763 
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As áreas sob as curvas e as comparações entre elas demonstram que o GBS (AUROC = 

0,867) tem maior acurácia e maior capacidade discriminativa para identificação dos pacientes 

de alto risco em comparação com os escores CRS (AUROC = 0,763) e PRS (AUROC = 

0,705).  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Considerações gerais 

 

Embora a utilização de escores de risco seja prática bem estabelecia e com ampla 

documentação internacional (OAKLAND, 2019), em nosso meio os pacientes com HDA 

continuam a ser indiscriminadamente referenciados para serviços hospitalares, sem a devida 

estratificação (ZALTMAN et al., 2002; FRANCO et al., 2015) – como acontece no centro 

terciário onde este estudo foi realizado. Ao mesmo tempo, evidências demonstram que a 

aplicação de escores de risco, como o GBS, permite implantar protocolos para tratamento 

ambulatorial e reduzir as taxas de internação (LAURSEN et al., 2015). Diante desta realidade, 

decidimos avaliar a aplicabilidade de um escore de risco num centro brasileiro, já que não há 

relatos na literatura documentando esta utilização em centros nacionais. Assim, elegemos o 

GBS devido sua facilidade de aplicação em diversos cenário de urgência e devido aos 

resultados relevantes que apresenta para o objetivo de otimizar o fluxo de pacientes para os 

serviços hospitalares (OAKLAND, 2019). 

 

6.2 Pontos fortes e limitações do presente estudo 

 

O estudo tem uma base de dados sólida, gerada num centro de excelência e referência para 

tratamento de casos de HDA. O número de casos incluídos é bastante robusto, e supera 

algumas séries internacionais (WANG et al., 2013). Além disso, trata-se de relato inédito no 

Brasil. 

As limitações incluem: o desenho transversal do estudo, e não prospectivo, que impediu a 

proposição de novas variáveis para coleta ativa no momento de chegada do paciente (como a 

dosagem de albumina), impossibilitando a ampliação da análise para incluir outros escores 

(como o AIMS-65); possíveis vieses de seleção causados pela forma de detecção baseada na 

análise das endoscopias realizadas e laudadas (pacientes de baixo risco podem não ter sido 

referenciados para o ambiente hospitalar, ou podem não ter sidos submetidos à EDA, e 

pacientes com HDA volumosa e choque hemorrágico podem ter falecido antes da endoscopia 

e, portanto, estes dados não estão disponíveis); além de tratar-se de estudo realizado com 

dados de um único centro. 
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6.3 Principais achados e implicações 

 

As características demográficas da população do presente estudo são semelhantes àquelas 

relatadas em outras séries (STANLEY et al., 2017): os episódios de HDA ocorrem 

majoritariamente na população masculina (68,6%), com pico de incidência ao redor da idade 

de 64 anos. 

Os pacientes que necessitaram de tratamento específico (necessidade de intervenção para 

conter o sangramento ou necessidade de hemotransfusão) ou que faleceram em decorrência do 

episódio de HDA que levou ao atendimento hospitalar correspondem a 68,46% de todos 

aqueles incluídos no estudo (grupo de alto risco), número muito próximo ao relatado por 

outros investigadores (WANG et al., 2013). 

O Glasgow-Blatchford Score apresentou elevada acurácia e alta capacidade discriminativa 

para identificação dos pacientes de alto risco (AUROC = 0,867), além de demonstrar melhor 

desempenho quando comparado aos escores de Rockall completo (AUROC = 0,763) ou pré-

endoscópico (AUROC = 0,705). Estes dados corroboram descrições prévias que caracterizam 

o GBS como o melhor escore para utilização neste contexto (STANLEY et al., 2017). 

A utilização de valor de corte mais elevado que aquele originalmente descrito para o GBS 

permitiu aumentar a proporção de pacientes de baixo risco corretamente identificados, 

aumentando assim a especificidade sem comprometer a segurança da determinação do grupo 

que poderia ser tratado ambulatorialmente, preservando elevado valor preditivo negativo do 

escore (97.9%). Determinamos o valor de corte ótimo como sendo ≤ 2, de modo semelhante 

ao descrito previamente por outros grupos (RECIO-RAMIREZ et al., 2015). 

Nossa casuística permitiu, dessa forma, a identificação de 46 pacientes de baixo risco 

(correspondendo a 7,5% da população do estudo). Estes pacientes poderiam ter recebido 

tratamento em unidades de saúde de menor complexidade incialmente, para posteriormente 

serem submetidos a seguimento e realização de EDA em regime ambulatorial. Esta estratégia, 

se implantada, poderia diminuir a demanda por leitos nos serviços de urgência, além de 

poupar recursos valiosos do sistema de saúde (DULAI et al., 2002). 

Por fim, embora o número de pacientes de baixo risco identificados seja bastante 

representativo, em nosso estudo essa proporção foi menor que aquela esperada segundo 

alguns dados da literatura que demonstram taxas de redução de internação de até 20% 

(LAURSEN et al., 2015). Uma possível explicação, ainda que especulativa, é a de que em 

nosso meio pacientes com quadros leves e de baixo risco podem não ter sido referenciados ao 
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serviço de urgência terciário, a despeito de qualquer estratificação formal de risco ou 

aplicação de escores de gravidade. 

Este questionamento, entre outros, demanda avaliação por estudos adicionais, assim como a 

ampla utilização do GBS em centros brasileiros ainda suscita maiores investigações. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O Glasgow-Blatchford Score, ao utilizar o valor de corte ≤ 2, definido como ótimo, apresenta 

acurácia adequada para detecção de desfechos graves e permite identificação segura dos 

pacientes de baixo risco, que poderiam ser tratados em regime ambulatorial. Além disso, de 

maneira comparativa, o GBS apresenta melhor desempenho que o escore de Rockall completo 

ou pré-endoscópico. Desta forma, baseados em nossos achados, concluímos que a GBS pode 

ser uma ferramenta interessante para rastreio e triagem prévia destes pacientes, podendo 

contribuir inclusive para correto encaminhamento a serviços de saúde especializados.  
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ANEXOS  

 

ANEXO A - Parecer consubstanciado do Comitê de ética em pesquisa HCFMRP–USP.  
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ANEXO B – Comprovante de submissão de trabalho para publicação em revista 

internacional.  
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Cópia do manuscrito submetido à análise para publicação em revista 

internacional. 
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