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RESUMO 
Albuquerque TVC. Embolização transarterial com n-butil cianoacrilato para 
o tratamento de hemorragias da parede abdominal. Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2019. 

 

Objetivo: Avaliar a eficácia e segurança do uso de n-butil cianoacrilato (NBCA) 

na embolização transarterial (ETA) de sangramentos de parede abdominal. 
Materiais e métodos: Realizado estudo retrospectivo e unicêntrico entre janeiro 

de 2008 e dezembro de 2017 no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCRP). Onze pacientes com sangramento de parede abdominal foram 

submetidos a angiografia com subtração digital (ASD) e ETA com uso de NBCA. 

Foram avaliados sexo, idade, fatores de risco hemorrágico, etiologia, vaso 

embolizado, sucesso técnico (oclusão do sangramento sem re-sangramento) e 

clínico (estabilização dos níveis de hemoglobina e estabilidade hemodinâmica 

após o procedimento), complicações inerentes ao procedimento e desfecho 

clínico 

Resultados: A média geral da idade foi de 63,4 anos (52 – 83), com 

predominância do sexo feminino (63,6%). A maioria (90,9%) dos pacientes 

apresentavam fatores de risco hemorrágicos (hepatopatia crônica e uso de 

anticoagulantes). Hemorragia espontânea esteve presente em 18,2% dos 

pacientes e os outros 81,8% tiveram etiologia iatrogênica. Sucesso técnico foi 

atingido em 100% dos pacientes, dos quais foi necessário a embolização da 

artéria epigástrica inferior (AEI) em 10 pacientes (90,9%), artéria ilíaca 

circunflexa (AIC) em 2 (18,2%) e da artéria epigástrica superior (AES) em 1 

(9,1%). Cinco pacientes apresentavam-se hemodinamicamente instáveis no 

procedimento e, apesar do sucesso técnico, 4 (36.3%) evoluíram para óbito em 

menos de 30 dias devido a descompensação das comorbidades clínicas 

causada pela fase aguda. Não houve complicações inerentes aos 

procedimentos. 

Conclusão: O presente estudo conclui que ETA com NBCA é um tratamento 

seguro e efetivo para hemorragia da parede abdominal no cenário de urgência, 

com altas taxas de sucesso técnico e clínico.  
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Palavras chave: Hemorragia. Parede Abdominal. Embolização Terapêutica. 

Radiologia Intervencionista. Dispositivos de Oclusão Vascular. 
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ABSTRACT 
Albuquerque TVC. Transarterial embolization with n-butyl cyanoacrylate for 
the treatment of abdominal wall haemorrhage. Faculty of Medicine of Ribeirão 

Preto, University of São Paulo, 2019. 
 

Purpose: We aimed to evaluate the efficacy and safety of n-butyl cyanoacrylate 

(NBCA) in the context of the transarterial embolization (TAE) of abdominal wall 

haemorrhage in an urgent scenario. 
Methods: A retrospective and unicenter study from January 2008 to December 

2017 in Clinic Hospital of Ribeirão Preto was performed. Eleven patients with 

abdominal wall haemorrhage underwent digital subtraction angiography (DSA) 

and TAE with NBCA. We analysed the sex, age, haemorrhagic risk factors, 

aetiology, embolized vessel, technical (no rebleeding in the embolized area) and 

clinical success (haemoglobin level control and haemodynamic stability after the 

procedure), complications inherent to the procedure and clinical outcome 

(mortality in 30 days). 

Results: The overall average age was 63.4 years (52 - 83), with a predominance 

of the female sex (63.6%). The majority (90.9%) of patients presented 

haemorrhagic risk factors (chronic hepatopathy and anticoagulation drug usage). 

Spontaneous haemorrhage was present in 18.2% of patients, and the other 

81.8% had an iatrogenic aetiology. Technical success was achieved in 100% of 

the patients, which required the embolization of inferior epigastric artery (IEA) in 

10 patients (90.9%), circumflex iliac artery (CIA) in 2 (18.2%) and superior 

epigastric artery (SEA) in 1 (9.1%). Five patients were hemodynamically 

unstable, and despite achieving technical success, 4 (36.3%) died in less than 

30 days due to decompensation of their clinical comorbidities caused by the acute 

phase. There were no complications inherent to the procedures. 

Conclusion: The present study concludes that TAE with NBCA is a safe and 

effective treatment for abdominal wall haemorrhage in an urgent scenario, with 

high rates of technical and clinical success. 

Keywords: Hemorrhage. Abdominal Wall. Therapeutic embolization. 

Interventional Radiology.  
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1. Introdução: 

O sangramento de parede abdominal (SPA) é uma condição rara, secundária a 

lesão de vasos da parede abdominal ou da ruptura direta das fibras musculares, 

frequentemente associada à formação de hematoma do ventre muscular do 

músculo reto abdominal (MRA)(1–4). As possíveis etiologias podem ser 

classificadas como espontânea, iatrogênica ou traumática e o quadro clínico se 

apresenta mais comumente com dor abdominal de forte intensidade com ou sem 

massa palpável na parede abdominal nos quadrantes inferiores do abdome que 

classicamente não cruza a linha média(5–8). Quase sempre o SPA é 

autolimitado aos cuidados não invasivos e sintomáticos, como analgesia, 

ressuscitação fluídica, transfusão sanguínea e otimização do coagulograma do 

paciente(1,9,10). Com o aumento numérico progressivo da população idosa e a 

exposição crescente da população em geral a fatores de risco hemorrágicos fez 

com que o SPA não só uma entidade mais frequente, mas também muito mais 

nociva. A disseminação do uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários 

e situações clínicas como a hepatopatia crônica podem causar sangramentos 

mais severos e não controláveis com medidas conservadoras(3,6,9–12).  

Diante de hemorragias graves e refratárias aos tratamentos clínicos 

iniciais ou hemorragias massivas que levam à rápida deterioração 

hemodinâmica, o tratamento invasivo, seja por meio de cirurgia aberta ou 

abordagem endovascular, mostra-se necessário para evitar um pior desfecho 

clínico(1,5,9,13). A avaliação deve ser sempre feita por equipe multidisciplinar, 

em ambiente com monitorização constante do paciente, composta por 

radiologistas intervencionistas, intensivistas e cirurgiões, com a execução dos 

procedimentos dependendo de materiais e equipamentos específicos e 
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adequados, bem como capacidade técnica dos profissionais envolvidos e 

protocolos de execução bem definidos.  

O tratamento cirúrgico nos casos de hemorragia abdominal e da parede 

abdominal mostrou-se mais invasivo e em muitos casos mais lento para o 

alcance da hemostasia do foco de sangramento. A abordagem cirúrgica de um 

paciente em estado clínico grave secundário à hemorragia aguda abdominal ou 

da parede abdominal deve ser reconsiderada quando há um meio alternativo, 

menos invasivo e na maioria dos casos mais rápido(9,14–19). 

A evolução da abordagem endovascular, diagnóstica e terapêutica, desde 

o início do século XX possibilitou evolução no tratamento de inúmeras afecções. 

As primeiras angiografias, realizadas por disseções arteriais datam da década 

de 20, com destaque ao Neurocirurgião português Antonio Egas Moniz na sua 

publicação “La radioarteriographie et la topographie cranioencaphalique.” em 

1928. Na década de 50, o radiologista sueco Sven Ivar Seldinger tem seu nome 

imortalizado na história pelo desenvolvimento da técnica de acesso arterial 

através da punção com agulha e colocação de cateter através de fio-guia 

vascular (técnica de Seldinger), o que alavancou as técnicas endovasculares e 

possibilitou que Charles Theodore Dotter, em 1964, realizasse a primeira 

angioplastia percutânea transluminal e fosse conhecido como o pai da 

Radiologia Intervencionista(20). Nos anos seguintes, as técnicas e materiais 

para procedimentos endovasculares evoluiram rapidamente, sendo que em 

1973 Bookstein e Ernst realizaram a primeira embolização transarterial 

percutânea para o tratamento de hemorragia renal e atualmente o tratamento 

endovascular é visto como de primeira linha para o tratamento das hemorragias 

abdominais e da parede abdominal(21), apresentando melhor manejo de 
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pacientes com comorbidades e com estado clínico deteriorado, reduzindo 

marcadamente a morbidade e a mortalidade associados ao tratamento(13). Mais 

adiante, o procedimento endovascular pode ser realizado sem a necessidade de 

anestesia geral quando o paciente estiver consciente e colaborativo. 

A embolização de qualquer hemorragia consiste na oclusão intencional e 

controlada do vaso lesionado pelo uso de agente embolizante sólido, líquido ou 

particulado. A escolha do agente embólico usado no tratamento de hemorragias 

varia conforme a anatomia vascular, o território suprido pelos vasos, o calibre 

dos vasos envolvidos e a rede de colaterais relacionadas com o território 

abordado. Há vários relatos na literatura sobre embolização vascular na parede 

abdominal com o uso de molas metálicas destacáveis, agentes particulados 

como micropartículas de polivinil álcool (PVA) ou gelfoam(2,3,5,7,9–11,22–25), 

e embora essas técnicas apresentam-se como efetivas na maioria dos casos, há 

alguns detalhes a se considerar; por exemplo, a dificuldade de navegar 

microcateteres no território vascular da parede abdominal, composto 

majoritariamente de vasos de pequeno calibre e tortuosas e a grande rede de 

colaterais que pode suprir o local de sangramento se a oclusão vascular se der 

apenas proximalmente ao foco hemorrágico(1,9,13). 

Para suprir essas dificuldades, no serviço de Radiologia Intervencionista 

da Unidade de Emergência (UE) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP), o protocolo 

de embolização de sangramentos da parede abdominal usa como primeira 

escolha agente embolizante líquido, no caso específico o n-butil-cianoacrilato 

(NBCA), um agente embolizante adesivo, usado em hemorragias em variadas 

topografias vasculares e já descrito como efetivo, seguro e associado a baixas 
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taxas de complicações e recanalização quando usadas por um profissional 

treinado e experiente(1,9,13,26). 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos principais 

Avaliar a eficácia e a segurança do uso do agente embolizante NBCA para 

tratamento endovascular das hemorragias da parede abdominal, descrevendo 

as taxas de sucesso técnico e clínico. 

Avaliar eventuais complicações inerentes ao procedimento de 

embolização transarterial no contexto da hemorragia da parede abdominal. 

Avaliar de maneira retrospectiva e comparativa com outros estudos as 

características do NBCA em relação a outros agentes embólicos já utilizados e 

relatados na literatura. 

 

2.2. Objetivos secundários 

Avaliar as características dos pacientes mais comumente associadas com 

a hemorragia da parede abdominal. 

Avaliar os principais fatores de risco e as principais etiologias da 

hemorragia da parede abdominal. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Metodologia 

Foi realizada revisão retrospectiva e unicêntrica das características 

clínicas dos pacientes diagnosticados com hemorragia da parede abdominal 
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entre janeiro de 2008 e dezembro de 2017 no HCRP. Através do sistema de 

dados e do prontuário eletrônico dos pacientes forma selecionados aqueles que 

foram submetidos à ETA com o uso de NBCA como agente embolizante. Foi 

revisto também todo histórico médico, também através de prontuário eletrônico, 

e exames de imagem para a avaliação da etiologia do sangramento, o método 

diagnóstico, a artéria envolvida, as efetividades terapêutica e clínica e o 

desfecho clínico em 30 dias. 

Sucesso técnico foi definido como exclusão angiográfica do sangramento, 

sem sinais de recanalização do mesmo após o término do procedimento, 

detectado no próprio ato angiográfico ou em métodos de imagem 

complementares. 

Sucesso clínico foi definido como estabilização dos níveis de hemoglobina 

e recuperação da estabilidade hemodinâmica após o procedimento. 

 

3.2. Critérios de inclusão 

Pacientes com SPA diagnosticados por qualquer exame de imagem 

(USG, TC ou RM). 

Sinais de sangramento ativo antes do procedimento. 

Pacientes tratados com ETA com NBCA como agente embólico. 

 

3.3. Critérios de exclusão 

Resolução do sangramento ativo e melhora clínica com tratamento 

conservador. 

ETA realizada com outro agente embólico que não o NBCA. 
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3.4. Considerações éticas 

O presente estudo cumpre todas os padrões éticos do comitê de ética e 

pesquisa da nossa instituição. Antes de todos os procedimentos, um termo de 

consentimento livre e esclarecido foi obtido de cada paciente ou de seus 

representantes legais. 

 

3.5. Protocolo de atendimento 

O procedimento endovascular foi indicado quando o paciente apresentava 

instabilidade hemodinâmica na fase aguda e/ou quando o tratamento 

conservador foi insuficiente no controle da queda de hemoglobina e do estado 

clínico do paciente (Figura 1).  

 

Figura 1. Fluxograma resumido do manejo do paciente após a suspeição de SPA e critérios 

clínicos e de imagem simplificados para indicação do tratamento endovascular. 

Paciente com suspeita 
de SPA

Hemodinamicamente 
estável

Manejo clínico + exame 
de imagem 

(preferencialmente TC)

Sem sinais de 
sangramento ativo

Observação + manejo 
clínico

Sinais de sangramento 
ativo

Estabilização dos níveis 
de hemoglobina com 

manejo clínico

Observação

Deterioração clínica ou 
não estabilização dos 

níveis de hemoglobina

TRATAMENTO 
ENDOVASCULAR

Hemodinamicamente 
instável

Manejo clínico + exame 
de imagem 

(preferencialmente TC)

TRATAMENTO 
ENDOVASCULAR



Albuquerque TVC 
 

21 

3.6. Técnica do procedimento 

Todos os procedimentos foram realizados por acesso transfemoral pela 

técnica de Seldinger, na artéria femoral comum direita ou esquerda, sempre 

contralateral ao lado da lesão, com uma bainha introdutora valvulada calibre 5 

Fr. Os pacientes foram submetidos a estudo angiográfico da aorta abdominal 

para avaliar possíveis lesões vasculares esplâncnicas associadas à lesão da 

parede abdominal e também para avaliar possíveis variações anatômicas e 

redes colaterais. Após, foi realizada angiografia seletiva da artéria ilíaca externa 

e de seus ramos suspeitos como origem do sangramento com cateter 

diagnóstico calibre 5 Fr, curva distal tipo mamária. Cateterização superseletiva 

com microcateteres de 2,0 a 2,8 Fr foram realizadas sobre microguia dos vasos 

que apresentavam ou eram suspeitos de serem a origem do sangramento ativo. 

Após cateterização superseletiva, o microcateter teve seu lúmen lavado com 

solução de dextrose 5% antes da administração de NBCA, seguido de 

administração de solução de NBCA (Glubran 2 NBCA-MS; GEM Srl, Viareggio, 

Italy or Histoacryl®; B. Braun, AG, Melsungen, Germany) em solução com óleo 

etiodizado (Lipiodol UF; Guerbet, Villepinte, France) em diferentes 

concentrações (1:2 a 1:5), sob visualização fluoroscópica até que os resultados 

esperados fossem obtidos e então o microcateter foi subsequentemente 

removido. Angiografias após a embolização foram realizadas para demonstrar 

os resultados e adicionalmente, pesquisa ativa de possíveis territórios 

vasculares colaterais foi realizada baseada na anatomia local, evitando 

sangramentos residuais não tratados (Figura 2). 
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4. Resultados 

Foram identificados 11 pacientes com sinais de sangramento ativo de 

parede abdominal, incluídos no estudo. A média de idade dos pacientes foi de 

63 ± 8,2 anos (variação entre 52 e 83) com a predominância do sexo feminino 

(63,3%). Fatores de risco hemorrágico estavam presentes em 10 pacientes 

(90,9%); 8 apresentavam hepatopatia crônica (72,7%) e 2 recebiam terapia de 

anticoagulação (18,2%), ambos devido a fibrilação atrial. A etiologia era na 

maioria dos casos iatrogênica, com 7 casos após paracentese (63,6%) e dois 

casos após aplicação de enoxaparina (18,2%). Apenas dois casos 

apresentaram-se como hemorragias espontâneas (18,2%). 

Antes do procedimento endovascular, 5 pacientes (45,45%) apresentaram 

instabilidade hemodinâmica e a apresentação clínica mais comum foi dor 

abdominal intensa e aguda com massa abdominal no quadrante inferior, 

ipsilateral ao sítio hemorrágico, não cruzando a linha média. Devido às 

comorbidades já presentes no grupo de pacientes estudados, a maioria já 

apresentava anemia crônica antes do evento hemorrágico, com um nível médio 

de hemoglobina basal de 10,2 ± 2,46 g/dL (variação entre 7,1 e 14 g/dL) e depois 

do quadro de hemorragia com uma média de 6,3 ± 1,77 g/dL (variação entre 3,8 

e 9,2 g/dL). 

Uma vez suspeita o SPA, foram realizados estudos de imagem, incluindo 9 casos 

diagnosticados com TC, 1 caso com USG e 1 caso com RM, evidenciando HPA 

em 8 pacientes (72,7%) e hemorragia peritoneal em 3 (27,3%), todos com sinais 

de sangramento ativo. A tabela 1 sumariza os dados demográficos e de imagem 

e a etiologia do sangramento e a tabela 2 sumariza o estado e achados clínicos 

antes do procedimento. As variáveis contínuas são apresentadas como média ± 
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desvio padrão (variação) e as variáveis categóricas são expostas como 

porcentagens. 

 

Figura 2. (A) Imagem de USG evidenciando formação expansiva na bainha do músculo reto 

abdominal à esquerda, com componente cístico e nível líquido-líquido, compatível com 

hematoma. (B) Estudo Doppler colorido e espectral no mesmo exame de USG evidenciando um 

vaso arterial de permeio ao hematoma. (C) e (D) Imagens de TC sem contraste (C) e na fase 

portal (D) evidenciando o hematoma, com deposição do meio de contraste no componente 

cístico, compatível com sinal de sangramento em atividade. (E) ASD seletiva da artéria ilíaca 

externa esquerda evidenciando sinais de sangramento ativo junto ao tronco da AEI (seta branca). 

(F) ASD superseletiva da AEI realizada através de um microcateter (seta preta) evidenciando o 

mesmo sinal de sangramento ativo, com maior definição, junto ao tronco da AEI. (G) ASSD e (H) 

ASD após a embolização evidenciando o material embólico na topografia da AEI (cabeças de 

setas brancas), com exclusão do sangramento da circulação. 

 

Foi alcançado sucesso técnico em 100% dos casos. Após o procedimento, todos 

os pacientes apresentaram estabilização dos níveis de hemoglobina. Dentre os 

5 pacientes com instabilidade hemodinâmica, 4 evoluíram para óbito em menos  
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Tabela 1. Informações demográficas, mecanismos de injuria e diagnóstico por imagem 

Paciente Idade Sexo Fator de risco 
hemorrágico 

Mecanismo de 
injuria 

Diagnóstico por 
imagem 

1 70 F Hepatopatia crônica Espontâneo RM 

2 66 M Hepatopatia crônica Paracentese TC 

3 66 F Hepatopatia crônica Paracentese TC 

4 65 F Hepatopatia crônica Paracentese TC 
5 61 F Hepatopatia crônica Paracentese TC 

6 58 F Hepatopatia crônica Paracentese TC 

7 54 M Hepatopatia crônica Paracentese TC 

8 52 M Hepatopatia crônica Paracentese USG 

9 65 F Anticoagulação Aplicação de 

enoxaparina 

TC 

10 83 F Anticoagulação Aplicação de 

enoxaparina 

TC 

11 57 M Nenhum Espontâneo TC 

 RM – Ressonância Magnética, TC – Tomografia Computadorizada, USG – Ultrassom, M – 

masculino, F - feminino 

 

de 30 dias após a intervenção; o mais cedo ocorreu 2 dias após o procedimento, 

todos devido às comorbidades e à descompensação dos parâmetros clínicos, 

mesmo com resolução completa da hemorragia. Deste modo o sucesso clínico 

foi alcançado em 63,4%, apesar da estabilização dos níveis hematimétricos ter 

sido alcançada em 100% dos pacientes. Não houve óbitos resultantes da 

hemorragia imediata ou em pacientes que não apresentaram instabilidade 

hemodinâmica antes da intervenção endovascular. A AEI foi embolizada em 10 

dos 11 pacientes (90,9%), a ACI em 2 dos 11 pacientes (18,2%) e a AES em 1 

dos 11 pacientes (9,1%). A solução de NBCA:Lipiodol foi usada nas frações 

entre 1:2 e 1:5, dependendo na localização da lesão e do fluxo presente no 

território após posicionamento do microcateter. 
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Tabela 2. Alterações clínico-laboratoriais antes do procedimento 

Patient data Value 
Estado Clínico  

    Instabilidade 

hemodinâmica 

5 (45%) 

    Dor abdominal 10 (91%) 

    Massa abdominal 8 (73%) 
Alterações laboratoriais  

    Nível de hemoglobina 

(antes do sangramento) 

10.2 ± 2.46 (range 7.1 – 

14.0) 

    Nível de hemoglobina 

(depois do sangramento) 

6.3 ± 1.77 (range 3.8 – 9.2) 

Achados de imagem  

    Hematoma da parede 

abdominal 

8 (73%) 

    Hemorragia peritoneal 3 (27%) 

Variáveis contínuas são apresentadas em média ± desvio padrão (variação);  

Variáveis categóricas são apresentadas como porcentagens. 

 

 Nenhum dos pacientes desenvolveu hematoma ou pseudo-aneurisma no 

local de punção. Nenhum dos pacientes apresentou complicações por 

embolização inadvertida do NBCA, como lesões isquêmicas de parede 

abdominal, úlceras cutâneas, complicações isquêmicas dos membros inferiores 

ou qualquer outra complicação inerente ao procedimento. Os resultados técnico 

e clínico após o procedimento, assim como as artérias envolvidas, a lesão 

observada na angiografia e a diluição da cola em cada paciente estão 

apresentadas na tabela 3. 
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5. Discussão 

5.1. Sumário dos Resultados 

O estudo primariamente demonstrou a viabilidade, a segurança e a 

eficácia técnica da ETA com o uso de NBCA como agente embólico no SPA. A 

hemorragia foi controlada em todos os pacientes após apenas uma sessão de 

embolização com estabilização dos níveis de hemoglobina, mesmo naqueles 

pacientes sob tratamento de anticoagulação, em concordância com as altas 

taxas de sucesso técnico já descritos com uso de NBCA para sangramentos 

musculares e de parede abdominal, 100% (1) e 97,6% (27) 

Tabela 3. Informações sobre os procedimentos e resultados  

Paciente Artérias 

envolvidas 

Achado angiográfico Diluição (NBCA: 

Lipiodol) 

Sucesso 

técnico 

Instabilidade 

hemodinâmica antes/após 

o procedimento 

Mortalida

de em 30 

dias 

1 AEI, AES 

and ACI 

Extravazamento de 

contraste 

1:3 Sim Sim/Sim Sim 

2 AEI Extravazamento de 

contraste 

1:3 Sim Sim/Não Não 

3 AEI Pseudoaneurisma 1:3 Sim Não/Não Não 

4 ACI Pseudoaneurisma 1:2 Sim Não/Não Não 

5 AEI Pseudoaneurisma 1:2 Sim Não/Não Não 

6 AEI Pseudoaneurisma 1:5 Sim Não/Não Não 

7 AEI Pseudoaneurisma 1:4 Sim Sim/Sim Sim 

8 AEI Pseudoaneurisma 1:3 Sim Sim/Sim Sim 

9 AEI Extravazamento de 

contraste 

1:5 Sim Não/Não Não 

10 AEI Sem sangramento ativo 1:4 Sim Sim/Sim Sim 

11 AEI Extravazamento de 

contraste 

1:3 Sim Não/Não Não 

AEI: artéria epigástrica inferior; ACI: artéria circunflexa ilíaca; AES: artéria epigástrica superior 
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Apesar da raridade desta condição, o recente aumento da população 

idosa na faixa etária geral da sociedade e o aumento de alguns grupos na 

população com fatores de risco hemorrágico, como os pacientes com 

hepatopatia crônica e aqueles que recebem terapia anticoagulante, os leva não 

só à uma maior susceptibilidade à hemorragia mas também a um quadro mais 

severo, com maior morbidade e mortalidade, independente da etiologia (3,6,9–

12). A mortalidade média foi estimada em torno de 4%, chegando até a 25% em 

pacientes que recebem anticoagulantes (28).  

Como previamente descrito, o desfecho clínico apresentado na nossa 

série de caso também foi dependente das comorbidades dos pacientes e da 

deterioração dos parâmetros clínicos, que pode ocorrer mesmo após o alcance 

do sucesso técnico no procedimento endovascular e a estabilização dos níveis 

de hemoglobina. Ozyer et al. (27) e Rimola et al. (29), apesar dos respectivos 

sucessos técnicos de 97,6% e 100% nas séries apresentadas, apresentaram 

taxas de mortalidade em 30 dias de 15,3% e 25%. A maioria dos relatos envolve 

um pequeno número de pacientes, mas duas séries maiores envolvendo 

embolização de 52 (5) e 50 (1) pacientes apresentaram taxas de mortalidade em 

30 dias de 31,5% e 34% respectivamente.  

  No presente estudo não houve complicações inerentes aos 

procedimentos, como isquemia, infecção, novas lesões vasculares ou 

hematomas e pseudo-aneurismas relacionados ao sítio de punção. 

 

5.2. Breve Revisão Anatômica 

A lesão mais frequente na parede abdominal anterior é a injuria da AEI 

induzindo a formação de HPA(1–4). Na presente série, a AEI estava envolvida 
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em 90,9% dos casos. Em levantamento da literatura encontramos envolvimento 

da AEI entre 22 e 75%. A diferença é resultado da heterogeneidade na seleção 

de pacientes dos estudos, onde alguns envolvem pacientes apenas com 

sangramento espontâneo e outros envolvem sangramentos musculares em 

geral, não apenas da parede abdominal, reduzindo a incidência da lesão da AEI 

em comparação com a nossa série apresentada (1,10,11). Em um dos relatos 

de sangramentos musculares em geral, Jawhari et al. faz uma divisão por 

localização, onde todos os sangramentos localizados na parede abdominal 

anterior tiveram origem em lesões na AEI em 73.,3% (1). A anatomia da parede 

abdominal está intimamente relacionada às principais apresentações clínicas e 

às etiologias do SPA. A porção inferior do MRA é a mais longa e onde acontece 

o maior encurtamento das fibras durante a contração, predispondo a área a 

lesões durante os períodos de maior força tensional. O aspecto mais relevante 

é a disposição das artérias na parede abdominal anterior em locais comumente 

acessados para punções, pequenas cirurgias, suturas e aplicação de 

medicamentos(8). 

A artéria epigástrica inferior: a origem da AEI acontece medialmente na 

porção distal da artéria ilíaca externa, logo superiormente ao ligamento inguinal, 

e tem um trajeto ascendente entre o ventre muscular do MRA e o folheto 

posterior da bainha do reto abdominal. Foram descritos três padrões de 

ramificação da AEI, sendo desde um tronco único (tipo I), uma bifurcação (tipo 

II) ou em trifurcação (tipo III). A artéria emite então ramos perfurantes da sua 

face anterior para o interior do ventre muscular do MRA que suprirão uma variada 

região musculo-tendínea, cutânea e subcutânea da parede abdominal anterior 

(30,31).  
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A artéria epigástrica inferior superficial: a AEIS origina-se lateralmente na 

artéria femoral comum, logo abaixo do ligamento inguinal com trajeto também 

ascendente para a porção anterior da bainha da musculatura do reto abdominal 

onde supre a região inferior da parede abdominal anterior. É um ramo com 

grande variabilidade desde a sua origem. Em aproximadamente um terço da 

população divide origem comum com a ACIS; em outro terço da população estas 

apresentam origens separadas e no terço restante a AEIS é ausente (30). 

A artéria epigástrica superior: a AES é um dos ramos terminais da artéria 

torácica interna, ou artéria mamária interna. Origina-se ao nível da sexta ou 

sétima cartilagem costal com trajeto descendente e cruza o diafragma, entre o 

esterno e as porções costais do músculo. Após, situa-se anteriormente ao MTA 

com perfurantes anteriormente para a porção superior do MRA. 

A artéria circunflexa ilíaca superficial: a ACIS origina-se da face lateral da 

artéria femoral comum, e é seu menor ramo arterial cutâneo, adentra a fáscia 

lata e tem trajeto ascendente e paralelo ao ligamento inguinal até a espinha ilíaca 

anterossuperior. Nutre a região subcutânea da porção inferolateral do abdome e 

os linfonodos subinguinais (29,30). 

A artéria ilíaca circunflexa profunda: a ACIP origina-se na face lateral da 

porção distal da artéria ilíaca externa, acima do ligamento inguinal, de maneira 

oposta à AEI. Possui trajeto ascendente e lateral, paralelo ao ligamento inguinal, 

através da espinha ilíaca anterossuperior e através da fáscia transversal 

continuando adjacente à borda medial da crista do osso ilíaco. Termina em 

anastomoses com artérias ileolombares e com as artérias glúteas superiores. 

Nutre o músculo ilíaco, a fossa ilíaca e a parede abdominal profunda na região 

inguinal. 
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A rica rede arterial descrita possui ramos colaterais entre si nas margens 

dos respectivos territórios. Traumas e procedimentos realizados que lesam os 

ramos emitidos pelos troncos das artérias principais são o padrão de lesão mais 

comumente encontrado nos exames angiográficos e também podem levar a 

sangramentos profusos e não controláveis com medidas conservadoras, em 

especial nos pacientes com fatores de risco hemorrágico. 

 

5.3. Etiologia e Clínica 

A etiologia do SPA divide-se basicamente em espontâneos, iatrogênicos 

e traumáticos. Os achados na literatura são variados, com incidência de etiologia 

iatrogênica variando entre 29% (5) e 92% (34) e se mantendo como a causa 

etiológica mais frequente, assim como demonstrado no nosso estudo (81,8%). 

As paracenteses, realizadas mais frequentemente nos pacientes hepatopatas 

com ascite, as pequenas cirurgias, suturas, administrações subcutâneas e 

inserção ou retirada de cateteres ou drenos intra-abdominais são as causas mais 

comumente encontradas (3,5,24,34,35). Na série de casos apresentada no 

nosso estudo houve um grande número de paracenteses com a desencadeadora 

de hemorragias, provavelmente devido ao grande número de procedimentos 

realizados no nosso serviço, que é um centro de referência no tratamento de 

hepatopatias, e também devido ao fato de não serem, em sua grande maioria, 

guiadas por ultrassonografia. O ambiente de ensino universitário da nossa 

instituição pode também contribuir para o aumento de complicações em 

procedimentos. Outros mecanismos incomuns já foram descritos, como por 

exemplo um caso de sangramento massivo com instabilidade hemodinâmica 

após sessão de acupuntura (36). As hemorragias espontâneas normalmente 
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estão relacionadas a períodos de alta força tensional muscular ou contrações 

excessivas, como por exemplo levantamento de peso, tosses repetidas ou 

esforço excessivo e repetido durante o vômito (9,10,37). Os fatores de risco 

hemorrágico aumentam a incidência do SPA em todas as etiologias.  

 A apresentação mais comum é a dor abdominal aguda e de forte 

intensidade, acompanhada ou não de formação expansiva endurecida na região 

inferior de um dos lados da parede abdominal anterior, normalmente não 

cruzando a linha média. O hematoma é formado pelo extravasamento de sangue 

no ventre muscular e nas fáscias da parede abdominal com respeito ao limite da 

linha alba, e quando presente não apresenta movimentação junto com a incursão 

respiratória(7,8,10,13,14). Por vezes pode haver dificuldade em determinar se a 

lesão endurecida tem origem intra-abdominal ou na parede abdominal. Nesses 

casos posiciona-se o paciente em decúbito ventral e realiza-se manobra ativa de 

contração da musculatura anterior da parede abdominal, solicitando ao paciente 

para que levante a cabeça e as pernas com uma leve flexão do quadril. Caso a 

formação ainda seja palpável e por vezes torne-se mais proeminente e fixa, 

pode-se inferir que a mesma tem origem na parede abdominal (sinal de 

Fothergill)(37). Em casos onde o SPA aconteça para a cavidade peritoneal, sem 

a formação de hematoma, o diagnóstico pode ser difícil e confundido com outras 

causas de abdome agudo. Na maioria dos casos, os pacientes apresentam 

estabilidade hemodinâmica e melhora clínica progressiva com o tratamento 

conservador(3,6,9–12). Em alguns outros, rápida deterioração hemodinâmica e 

clínica e queda dos índices hematimétricos está presente. 

 Alguns estudos demonstraram associações entre algumas comorbidades 

e eventos hemorrágicos. A arteriosclerose, a insuficiência renal crônica e a 
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doença coronariana são bem estabelecidas são bem estabelecidas com 

aumento no risco de sangramentos. A explicação dá-se pelo fato de que essas 

comorbidades sejam a causa ou o efeito de um enfraquecimento na parede 

vascular arterial. A hipertensão artéria sistêmica também apresenta a mesma 

associação, e além de promover fraqueza da parede arterial por vasculopatia 

hipertensiva, dificulta o tamponamento e a recuperação da parede vascular pelo 

aumento da pressão de extravasamento de sangue(9,26,38). Nosso estudo está 

de acordo com relatos anteriores demonstrando maior incidência do SPA no 

sexo feminino e a população idosa, possivelmente pela menor densidade e força 

muscular da parede abdominal(9,37,39). 

 

 5.4. Diagnóstico por Imagem 

 Após suspeita clínica, exames laboratoriais e de imagem devem ser 

realizados, tanto para seriar os níveis de hemoglobina quanto para determinar 

presença de sangramento ativo e os possíveis vasos envolvidos. 

 O exame de imagem mais difundido na investigação de hemorragias 

abdominais e da parede abdominal é a TC. O protocolo pós-contraste trifásico, 

com séries em fases arterial, portal e tardio, aumenta a sensibilidade do exame 

na detecção de sinais precoces e tardios de sangramento ativo. Também auxilia 

na identificação do território do sangramento e do possível vaso envolvido, 

auxiliando o manejo do paciente caso uma intervenção seja necessária. Relatos 

demonstram a superioridade da TC contrastada sobre a ultrassonografia e sobre 

a ASD na sensibilidade da detecção de sangramentos ativos. Além de excelente 

resolução espacial e de contraste na fase arterial para identificação dos ramos 
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vasculares da parede abdominal, o exame é rápido e amplamente 

difundido(31,40). 

 A RM tem papel reservado nos quadros de sangramentos abdominais e 

da parede abdominal, uma vez que é mais demorado e tem maior custo em 

comparação com os outros métodos e não é disponível em todos os serviços de 

emergência. 

 

 5.5. Tratamento do Sangramento da Parede Abdominal 

Apesar de não haver nenhum estudo específico comparativo direto entre 

pacientes que são selecionados para tratamento conservador ou mais invasivos, 

alguns poucos pequenos relatos retrospectivos demonstram que a maioria dos 

quadros de sangramentos da parede abdominal não determina deterioração 

hemodinâmica do paciente, tem evolução autolimitada e normalmente resolvida 

com tratamento conservador (41,42). Salemis et al. descreveram na sua série 

que apenas 10% dos pacientes diagnosticados foram encaminhados para 

tratamento invasivo (43) e Smithson et al. em uma série um pouco maior 

evidenciaram essa necessidade em 20,1% dos pacientes(44). 

Frente ao diagnóstico de SPA, o paciente é mantido em ambiente 

monitorizado, com medicação analgésica, ressuscitação volêmica e se 

necessário transfusão sanguínea e de hemoderivados. O tratamento invasivo é 

indicado e necessário nos casos de hemorragias massivas e com apresentação 

de instabilidade hemodinâmica ou naqueles casos em que as medidas 

conservadoras não são suficientes para o controle dos níveis de hemoglobina, 

reduzindo a ocorrência de desfechos clínicos desfavoráveis(1,5,9,13). 



Albuquerque TVC 
 

34 

 Não há estudos na literatura envolvendo simultaneamente grupos 

tratados com cirurgia convencional e endovascular, sem comparações diretas 

nas taxas de sucesso ou insucesso de cada tratamento. Contudo, vários relatos 

focam na abordagem endovascular do SPA como primeira linha e superior à 

cirurgia aberta devido a inúmeras vantagens: o procedimento endovascular é 

normalmente mais rápido e na maioria das vezes não necessita anestesia geral; 

o acesso para o procedimento endovascular resume-se a uma punção arterial, 

muito menos invasiva e lesiva do que a abordagem cirúrgica aberta; o tratamento 

endovascular pode ser realizado mantendo-se o tratamento de anticoagulação 

ou mesmo se o paciente estiver com a função fisiológica do sistema de 

coagulação alterada (9,13–19,45). O tratamento cirúrgico reserva-se para os 

casos de sangramentos volumosos que tem efeito compressivo e evoluem para 

síndrome compartimental abdominal, com o intuito do esvaziamento do 

hematoma. Nesses casos a embolização estaria indicada antes do 

procedimento, uma vez que esvaziar o hematoma pode causar um efeito de 

destamponamento no ponto hemorrágico e desencadear nova hemorragia 

massiva (10). Isokangas et al. relatam em sua série 4 pacientes que foram 

abordados cirurgicamente previamente à angiografia e tiveram a necessidade 

de posterior embolização, por falha de contenção da hemorragia (24). 

 Desde a primeira embolização relatada em 1973 até o momento inúmeros 

agentes embólicos foram usados, cada qual com suas características e 

indicações, a depender da anatomia do vaso embolizado, do território a ser 

ocluído e da possível rede de colaterais presente. Inúmeros relatos sobre 

embolização do SPA demonstram eficácia com o uso de agentes particulados e 

sólidos, os mais comumente usados: partículas de gelfoam, micropartículas de 
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PVA, microesferas e micro molas metálicas(2,3,5,7–11,23–25). Poucos relatos 

fazem menção ao uso do NBCA para esse fim, e algumas comparações entre 

os agentes embólicos devem ser feitas para garantir a melhor escolha no 

contexto do atendimento de urgência e emergência. 

 Molas metálicas e os agentes particulados mostraram-se efetivos no 

controle do sangramento, contudo a homeostase não foi alcançada em alguns 

casos. Wick et al. (5) descreveram em sua série, com embolizações com agentes 

particulados e molas, um taxa de insucesso de 10% após o primeiro 

procedimento. Há relatos de taxas de re-sangramento e recanalização de até 

20% após a primeira sessão de embolização com molas metálicas para o 

sangramento de parede abdominal e retroperitoneal (24). Esses achados são 

explicados pelo fato de o sítio de sangramento não ter sido atingido pelo agente 

embolizante ou por re-sangramento devido aos vasos colaterais ou 

recanalização. Molas metálicas são agentes ideais para sangramentos em vasos 

únicos, geralmente com um diâmetro maior e quando a embolização requer 

precisão (13). Nos casos de SPA, em que a rede arterial geralmente é tortuosa, 

com vasos finos, com muitas ramificações, embolização com molas pode ser 

muito dificultada, uma vez que o microcateter pode não alcançar exatamente o 

sítio de sangramento para a deposição do material, predispondo a recanalização 

do vaso ou re-sangramento do sítio hemorrágico por colaterais. Agentes 

particulados não são precisamente administrados no sítio hemorrágico, e podem 

formar aglomerados dos componentes particulados e entupir o microcateter ou 

o vaso parental do sangramento proximalmente ao mesmo. Esse fato leva à 

exclusão do mesmo da circulação, mas sem oclusão do sítio de sangramento 

distal que será nutrido por colaterais. Uma outra complicação temida com o uso 
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de agentes particulados é a isquemia do território embolizado (46), uma vez que 

estes agentes penetram ao nível capilar, fazendo com que as colaterais arteriais 

não consigam suprir os tecidos embolizados. No caso do sangramento de 

parede abdominal, a apresentação seria como necrose do tecido cutâneo e 

subcutâneo. Outros cofatores que auxiliam no desenvolvimento desta 

complicação são aqueles que naturalmente reduzem a perfusão capilar, como 

diabetes melitus, acidose, choque hemodinâmico e drogas vasoativas (19,46). 

Todos esses cofatores são muito frequentes no contexto de pacientes com SPA. 

 No HCRP o agente embolizante de primeira escolha é o NBCA, devido às 

suas características: um agente líquido, polímero de cadeia de ação rápida que 

pode ser usado em microcateteres de variados tamanhos; não necessariamente 

precisa ser administrado exatamente no ponto hemorrágico, mas sim 

proximalmente ao mesmo; independe da qualidade da coagulação do paciente 

para ação. O agente é usado em solução com óleo etiodizado em diferentes 

concentrações, alterando o seu tempo de polimerização e a capacidade de 

penetração na rede arterial. (13,18,47). Isso permite ao operador a embolizar 

mais proximal ou distal a depender de como se apresente a disposição dos vasos 

alvo do tratamento. O agente penetrará o vaso até a hemorragia e também à 

rede de vasos colaterais adjacentes. Mais adiante, o óleo etiodizado é radiopaco 

e permite visualização fluoroscópica em tempo real e garantindo alta precisão. 

Outra grande vantagem é a rápida polimerização do NBCA, impedindo de o 

mesmo alcançar o nível capilar dos vasos, fazendo com que a rica rede colateral 

da parede abdominal não supra o ponto hemorrágico, mas alcance os capilares 

do vaso embolizado, impedindo o desenvolvimento de isquemia tecidual(13) 

(Figura 3). O NBCA pode ser usado em pacientes com coagulopatias e em 
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vigência de anticoagulação e garante a oclusão do vaso mesmo nessas 

condições. 

 Há algumas complicações relacionadas a embolização com NBCA(48–

50). A mais relevante no cenário de SPA seria a embolização de território não 

alvo e o aprisionamento do microcateter, secundárias a migração distal do 

agente embolizante ou ao refluxo do mesmo durante a administração. Oclusão 

de outros territórios podem levar a isquemia tecidual caso não haja colaterais 

para supri-los. O aprisionamente do microcateter é considerado raro, na maioria 

das vezes secundário a erro técnico e evitável, e geralmente não causa 

consequências clínicas adversas nesta topografia arterial periférica(48,49). 

Alguns fatores podem ser levados em conta para diminuir esses riscos: a análise 

do calibre do vaso a ser embolizado e a direção e a velocidade do fluxo 

sanguíneo na região através da ponta do microcateter; a diluição NBCA:Lipiodol; 

a técnica e experiência durante a injeção do agente. O operador deve entender 

a estratégia envolvida em cada território e refinar suas técnicas de embolização: 

ajustar a melhor incidência para avaliar a progressão do NBCA; remover voltas 

redundantes no microcateter para garantir melhor controle nas manobras de 

tração do cateter quando necessárias, escolher a melhor diluição e velocidade 

de injeção para a penetração ideal do agente embolizante; evitar movimentos 

forçosos no microcateter(48–50). 
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Figura 3. (A) ASD 

seletiva da AEI através de 

um microcateter (cabeças 

de setas pretas), 

evidenciando dois pontos 

de sangramentos (setas 

brancas) de ramos finos e 

tortuosos originados do 

tronco principal da AEI. O 

calibre dos vasos impediu 

o avanço do microcateter 

até o ponto exato do 

sangramento. (B) Imagem durante a administração do NBCA, que foi 

realizada proximalmente aos pontos hemorrágicos. O agente embólico 

penetrou os pequenos ramos tortuosos (cabeças de setas brancas) e os 

focos de sangramento (seta branca). (C) Imagem sem subtração do agente 

embólico após sua administração, evidenciando sua penetração no tronco da 

AEI, nos ramos tortuosos e focos de sangramento e nos pequenos vasos 

colaterais adjacentes, impedindo recanalização de sangramento. (D) ASD 

final da artéria ilíaca comum direita após a embolização evidenciando a 

exclusão do sangramento da circulação. 
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5.6. Limitações do Estudo 

A natureza retrospectiva e o pequeno número amostral da série de casos 

são as maiores limitações do estudo. 

 

6. Conclusões 

A presente série de casos conclui que a ETA com NBCA é viável e segura 

para o tratamento do SPA, incluindo pacientes com anticoagulação plena e em 

pacientes com hepatopatia crônica. Uma única sessão de embolização foi o 

suficiente para o alcance do sucesso técnico em todos os pacientes 

apresentados, não havendo nenhuma complicação inerente aos procedimentos 

realizados. A busca de uma técnica adequada dever ser estimulada para evitar 

complicações do procedimento. 

 O SPA apresentou-se mais prevalente no sexo feminino, na população 

idosa e nos pacientes com fatores de risco hemorrágico, onde também o quadro 

cursa com maior gravidade, compatível com relatos anteriores. 

 Apesar de não ter sido feita comparação direta dos agentes embólicos, as 

características do NBCA o favorecem no cenário da ETA na parede abdominal, 

sendo necessários estudos comparativos e prospectivos. 
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