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Resumo 

 
Silva Neto WB. Queda da pressão portal após desconexão ázigo-portal e 
esplenectomia em pacientes esquistossomóticos: impacto no 
comportamento das varizes esofageanas, na taxa de ressangramento e na 
trombose de veia porta [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2019. 
 
INTRODUÇÃO: A hipertensão portal esquistossomótica tem como principal 
complicação a hemorragia digestiva causada por ruptura das varizes 
esofageanas com mortalidade podendo chegar a 20%. A profilaxia do 
ressangramento das varizes indicada pela maioria dos serviços que lidam 
com esta afecção tem sido a desconexão ázigo-portal e esplenectomia 
(DAPE) associada a terapia endoscópica pós-operatória, no entanto há 
poucos estudos que avaliam os reusultados dessa opção terapêutica a longo 
prazo. O real papel da DAPE e a importância da terapia endoscópica no 
comportamento das varizes esofageanas ainda não está esclarecido. Na 
tentativa de estabelecer esta relação, realizou-se a avaliação da pressão 
portal antes a após a realização da DAPE e relacionou-se sua queda à 
evolução das varizes e à recidiva hemorrágica. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o impacto da queda da pressão portal intra-operatória em pacientes 
esquistossomóticos submetidos à DAPE e tratamento endoscópico pós-
operatório na evolução tardia dos pacientes no que se refere ao 
comportamento das varizes esofágicas, recidiva hemorrágica e trombose da 
veia porta. MÉTODOS: Foram estudados retrospectivamente trinta e seis 
pacientes submetidos a DAPE associada à terapia endoscópica e com 
pressão portal aferida antes e após a cirurgia em dois centros, Faculdade de 
Medicina da UFG e na Faculdade de Medicina da USP. Os pacientes foram 
avaliados por exame endoscópico nos primeiros trinta dias de pós-operatório 
e seguidos por tempo médio de dez anos. Neste período, foram analisados a 
ocorrência de trombose da veia porta no pós-operatório, o calibre das 
varizes no pré-operatório, pós-operatório precoce e tardio e a recidiva 
hemorrágica. Além disso, os pacientes foram divididos em dois grupos de 
acordo com a queda da pressão portal: acima e abaixo de trinta por cento e 
estes grupos foram comparados, levando em conta os resultados do calibre 
das varizes e recidiva hemorrágica. RESULTADOS: Houve regressão 
significativa do calibre das varizes em relação ao pré-operatório, tanto no 
pós-operatório precoce como tardio (p<0,001 em ambos). A comparação 
entre o calibre das varizes no pós-operatório precoce e tardio não foi 
estatisticamente significativa (p=1,000). A análise do comportamento das 
varizes esofageanas, relacionadas à queda da pressão portal no intra-
operatório, acima e abaixo de trinta por cento, não mostrou diferença 
significativa entre os grupos, comparando o calibre pré e pós-operatório 
precoce (p=0,297). Quando comparados o pré e o pós-operatório tardio a 
diferença foi significativa (p<0,034). A recidiva hemorrágica ocorreu em 
16,6% dos pacientes acompanhados. A variação de pressão portal intra-



operatória (acima e abaixo de trinta por cento) não influenciou de forma 
significativa a recidiva hemorrágica por sangramento de varizes esofageanas 
(p=0,20). A ocorrência de trombose não esteve associada de forma 
significativa à recidiva hemorrágica (p=1,000). CONCLUSÕES: Embora a 
cirurgia tenha influência direta na redução do calibre das varizes 
esofageanas, a queda de pressão portal não parece ser fator determinante 
para esta diminuição no comportamento das varizes esofágicas nem a curto 
nem a longo prazo. O tratamento endoscópico de longo prazo se faz 
necessário, independentemente do efeito da cirurgia na hemodinâmica 
portal, tanto em relação ao calibre das varizes quanto ao controle da recidiva 
hemorrágica. A queda de pressão portal não influenciou o índice de 
trombose de veia porta. A incidência de trombose de veia porta não 
influenciou a taxa de recidiva hemorrágica a longo prazo. 
 

Descritores: Esquistossomose mansoni; hipertensão portal; cirurgia; 
pressão na veia porta; varizes esofágicas e gástricas; controle; hemorragia;  
trombose; veia porta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 
Silva Neto WB. Portal pressure decrease after esophagogastric 
devascularization and splenectomy: influence in varices behavior, rebleeding 
rate and portal vein thrombosis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2019. 
 
BACKGROUND: The main complication in schistossomic portal hypertension 
is varices bleeding, with a 20% mortality rate.Varices rebleeding prevention 
used by the majority of centers is esophagogastric devascularization and 
splenectomy (EGDS) associated to postoperative endoscopic therapy. 
Nevertheless, there is a lack of studies that evaluate long-term results of this 
treatment. The role of EGDS and the importance of endoscopic therapy on 
esophageal varices behavior is still not clear. In attempt to stablish this 
relationship, an evaluation of portal pressure before and after EGDS was 
made and this result was related to esophageal varices behavior and 
esophageal varices bleeding. The aim of this study was to evaluate the role 
of intra-operative portal pressure decreasein late behavior of eophageal 
varices, variceal rebleeding and portal vein thrombosis in schistosomic 
patients submitted to EGDS and postoperative endoscopic therapy. 
METHODS: a retrospective study of 36 patients submitted to EGDS, followed 
by endoscopic varices therapy. Portal pressure was mesured before and 
after the procedure in two centers, University of Goiás Medical School and 
University of São Paulo Medical School. Endoscopic evaluation was done in 
the first postoperative month and patients were followed for a meantime of 
ten years. Varices size, rebleeding, rate and portal vein thrombosis were 
evaluated during this period. Patients were stratified according to the intra 
operative portal pressure decrease in two groups: above and below 30%. 
Long-term varices presence and size and bleeding recurrence were 
evaluated. RESULTS: Varices size regressed significantly when compared to 
preoperative size at early and late postoperative evaluation (both with 
p<0.001).Comparing early and late postoperative varices size, there was no 
significant diference (p=1.000). With regard to varices size and its relation to 
portal pressure fall, below and above 30%, there was no significant diference 
between groups, comparing preoperative and early postoperative period 
(p=0.297), regarding the preoperative and late postoperative period there 
was a significant diference between groups (p<0.034).Rebleeding rate was 
16.6%. Intra operative portal pressure decrease did not influence the 
rebleeding rate (p=0.20) and portal vein thrombosis was also not associated 
with rebleeding (p=1.000). CONCLUSIONS: Although surgery has an 
important role in esophageal varices size reduction, portal pressure fall does 
not seem to have a major influence in varices behavior neither in early nor in 
late period. Late endoscopic therapy is necessary despite surgery effect in 
portal flow, either regarding varices size or in rebleeding control. 



Descriptors: Schistosomiasis mansoni; portal hypertension; sugery; portal  
pressure; esophageal and gastric varices; control; hemorrhage; thrombosis; 
portal vein. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Definição / Classificação  

 

 A hipertensão portal pode ser definida como um aumento no gradiente 

de pressão venosa hepática acima de 5 mmHg (6 cmH2O) (Leão, 2008), 

consequência de uma síndrome caracterizada por obstrução ao fluxo 

sanguíneo no território portal (Pugliesi et al., 1994). Esta síndrome pode ser 

classificada de acordo com o nível da obstrução ao fluxo portal em relação 

aos sinusóides hepáticos e subdividida em (Summerfield, 1994): 

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

- Pré-sinusoidal intra-hepática; 

- Sinusoidal; 

- Pós-sinusoidal. 

 Neste estudo será abordada apenas a hipertensão portal pré-

sinusoidal intra-hepática, que caracteriza a esquistossomose mansônica na 

sua forma hepato-esplênica, que permanece como importante problema de 

saúde pública ecausade hipertensão portal em nosso meio (Silva; 

Domingues, 2009). 
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1.2 Anatomia 

 

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

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

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

A veia mesentérica superior carreia os nutrientes provenientes do intestino 

delgado e cólon direito que serão metabolizados no fígado, já a veia 

esplênica nutre os hepatócitos com insulina e glucagon provenientes do 

pâncreas. As veias secundárias são a mesentérica inferior que drena parte 

do cólon transverso e cólon esquerdo e a veia gástrica esquerda que drena 

a junção esôfago-gástrica, pólo superior do estômago e a área pericárdica, 

estando em conexão com as veias gástricas curtas, tuberositárias e veias 

peri-esofágicas além das para-esofágicas; todas elas estabelecem a ligação 

do sistema portal com a veia ázigos que, por sua vez, drenará para a veia 

cava superior (Kelner, 1992). 

 O sistema porta apresenta um fluxo sanguíneo que varia entre 1000 a 

1200 ml/min (Pugliesi et al., 1994), interposto a duas redes capilares, 

esplâncnica e hepática, atua como verdadeiro mecanismo de comporta, 

regulando tanto a volemia como a pressão portal (Kelner, 1992), 

normalmente, em torno de 5 mmHg (6 cm de H2O) (Leão, 2008). 
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1.3 Fisiopatologia 

 

 Das espécies de Shistossoma existentes, apenas o Shistossoma 

mansoni é encontrado nas Américas. Acredita-se que tenha chegado ao 

Brasil pelo tráfico de escravos vindos da África. Este verme trematódeo que 

apresenta cerca de 1 cm de comprimento quando adulto (Amato Neto et al., 

1989) habita, acasalado, a submucosa do cólon esquerdo e reto do homem, 

seu hospedeiro definitivo, podendo viver aí por 30 anos ou mais. 

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

carreados através da veia mesentérica inferior em direção ao fígado onde 

acabarão retidos no espaço porta, gerando uma reação inflamatória com 

pileflebite e peripilflebite e levando à fibrose (Symmers, 1903), que não afeta 

a função do hepatócito, mas que leva à deposição de material fibrótico com 

formação de granulomas nos ramos portais terminais e que acarreta 

bloqueio do fluxo normal de sangue por estes ramos com consequente 

hipertensão portal (Lambertucci, 2014). Estas alterações ocorrem em cerca 

de 90% da população infectada em áreas endêmicas, porém, uma minoria 

destes indivíduos (apenas os que têm infestação maciça dos vermes), 

desenvolverão granulomas em toda a extensão dos epaços portais, levando 

à forma hepato-esplênica da doença (Andrade, 2009). 

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

componente, associado a uma intensa hiperplasia do sistema retículo 

endotelial esplênico, desencadeada pela infecção pelo Shistossoma 

mansoni, faz com que o órgão aumente o seu volume em até dez vezes. 
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 Outra consequência do represamento do sangue portal decorrente da 

hipertensão venosa é o desenvolvimento da circulação colateral do sistema 

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

pressão, que se estabelece em cinco diferentes sítios: quatro com o sistema 

cava inferior e um com o sistema cava superior. A conexão com a veia cava 

inferior se estabelece ao nível do retroperitôneo, reto, canal de Arantius e 

veias umbilicais. Já o sítio da veia cava superior é estabelecido ao nível da 

junção esôfago-gástrica e veia ázigos (Kelner, 1992). 

 Além do óbvio aumento na pressão portal causado pelo componente 

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

drenagem venosa de uma grande esplenomegalia também contribui como 

causa da hipertensão portal na esquistossomose. Este aumento de fluxo 

portal deve-se também ao estado hiperdinâmico sistêmico desencadeado 

por um incremento do débito cardíaco e diminuição na resistência vascular 

periférica, pois nestes pacientes o baço atua como uma grande fístula 

arterio-venosa, com desvio do fluxo sanguíneo da circulação sistêmica em 

direção à circulação porta (Raia et al., 1991; Cleva, 1996). 

 Como resultado deste aumento de pressão pela obstrução ao fluxo 

venoso portal, o sangue é desviado para o território de menor pressão do 

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

haverá uma inversão do fluxo, o chamado fluxo hepato-fugal (Kelner, 1992). 

O aumento da pressão portal para valores acima de 10 mmHg (13 cm H2O), 

leva à formação de circilação colateral e dilatação das veias que drenam o 

sistema porta. Quando os valores ultrapassam 12 mmHg (15 cm H2O), as 
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veias colaterais estarão sujeitas a ruptura e sangramento (Suh et al., 2008). 

Desta forma, a dilatação ao nível da junção esôfago-gástrica, produz varizes 

nesta região, cuja importância decorre do fato de serem susceptíveis a 

ruptura e consequente sangramento, muitas vezes de grande volume, 

podendo levar ao óbito.  

 Uma vez instalada a lesão hepática, não há alternativa de tratamento 

clínico (Coutinho, 1994; Ferraz et al., 2000) porém, o fígado afetado 

preserva sua arquitetura e, principalmente, sua função (Ferraz et al., 2000). 

Desta forma, o paciente esquistossomótico na sua forma hepatoesplênica 

apresentará um cortejo clínico característico, com maior prevalência entre 

dez e trinta anos, em pacientes aparentemente saudáveis, com 

hepatomegalia e esplenomegalia, sem evidências de insuficiência hepática 

(com testes de função hepática normais), e hipertensão portal com 

consequente esplenomegalia e hiperesplenismo levando a anemia, 

leucopenia e trombocitopenia e varizes esofageanas (Lambertucci, 2014). O 

indivíduo acometido raramente apresentará insuficiência hepática no curso 

natural de sua doença, sendo a hemorragia digestiva por ruptura das varizes 

esofágicas a principal e mais grave complicação da doença.  

 Estudos mostram que entre 30 e 40% dos pacientes com a forma 

hepatoesplênica da esquistossomose poderão desenvolver hemorragia 

digestiva por rotura de varizes esofágicas (Kelner et al.,1997; Lacet et al., 

2016) e que entre 11,7% e 20% deles poderão ir a óbito no primeiro episódio 

de sangramento (Kelner et al., 1964; Lacet et al., 2016). A importância desta 

afecção fica demonstrada em estudo do Ministério da Saúde entre 1998 e 
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2009 que evidenciou uma taxa de mortalidade anual pela esquistossomose 

estimada entre 0,2 e 0,34 por 100.000 habitantes 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinan/pce/cnv/pce.def). Outro 

agravante, é o fato de a esquistossomose, na sua forma hepatoesplênica, 

habitualmente acometer indivíduos jovens, com função hepática preservada 

e que têm como principal complicação, a hemorragia digestiva causada por 

ruptura de varizes esofageanas que acontece num percentual considerável 

de indivíduos acometidos (Strauss et al., 1999; Ferraz et al., 2001; Lacet et 

al., 2016). 

 

1.4 Epidemiolagia 

 

 A importância da esquistossomose remonta aos primórdios da 

civilização, pois atingiu a população egípcia há cerca de cinco mil anos 

(Abou-El-Naga, 2018). 

 Ainda na atualidade, a esquistossomose representa problema de 

saúde pública global, afetando em torno de 230 milhões de pessoas no 

mundo (Lacet et al., 2016). No Brasil a esquistossomose representa 

problema endêmico, acometendo cerca de 3 a 4 milhões de pessoas (World 

Health Organization (WHO) The control of schistosomiasis. WHO Technical 

Report Series no. 830. WHO, Geneva, 1993). Dois a dez por cento dos 

indivíduos infectados desenvolverão a forma hepatoesplênica da doença 

(Kelner, 1992). 
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1.5 Tratamento 

 

 Uma vez que o sangramento por varizes esôfago-gástricas é a única 

complicação grave e com potencial de mortalidade da doença, o tratamento 

da hipertensão portal desempenha importante papel no prognóstico destes 

pacientes. A profilaxia primária, isto é, o tratamento da hipertensão portal 

antes de ocorrido o sangramento não é empregada como rotina pois, a 

grande maioria dos pacientes não apresentará hemorragia e ainda não se 

comprovou benefício com seu emprego. Por outro lado, uma vez que o 

paciente tenha apresentado sangramento, o risco de resangramento situa-se 

entre 60 e 75% (Haddad et al., 1975), fazendo-se necessária a profilaxia 

secundária. 

Inúmeros métodos de tratamento foram idealizados e utilizados no 

sentido de controlar a hemorragia por varizes esôfago-gástricas em 

pacientes com esquistossomose na sua forma hepatoesplênica. 

Existem algumas alternativas para diminuir a pressão ao nível do 

sistema portal e principalmente no sítio das varizes esofageanas. Uma delas 

é o tratamento medicamentoso que se baseia no aumento da capacitância 

do leito vascular esplâncnico e que está baseado, principalmente, no uso do 

propanolol (Petroianu, 2003), um beta bloqueador inicialmente utilizado na 

França em pacientes cirróticos (Lebrec et al., 1984). Alguns autores 

analisaram sua ação em pacientes esquistossomóticos e encontraram 

resultados controversos, uns mostrando importante redução na pressão 

portal em torno de 30% (Coelho, 1987), já outros não evidenciando redução 
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na pressão portal, mas sim no fluxo sanguíneo na veia ázigos (Mies et al., 

1997). Estes últimos sugeriram o seu emprego temporariamente até que o 

paciente pudesse ser submetido efetivamente ao tratamento cirúrgico. No 

entanto, o tratamento clínico tem eficácia duvidosa, uma vez que não 

alcança o objetivo principal: eliminação ou, pelo menos, redução significativa 

do calibre das varizes esofageanas, impedindo assim o ressangramento 

(Strauss, 1983) e não contempla todos os requisitos para ser utilizado de 

forma definitiva, pois se apresenta eficaz apenas nos sangramentos menos 

intensos e limitação em relação ao tempo de utilização. (Petroianu, 2003). 

Ainda que o propranolol seja usado na profilaxia primária e secundária para 

sangramento por varizes esofageanas em pacientes com hipertensão portal 

cirrótica, não há estudos que comprovam seu benefício na hipertensão portal 

esquistossomótica (Lacet et al., 2016). 

 O tratamento endoscópico para varizes esofageanas sangrantes já 

havia sido proposto por Boerema em 1949 e desde então vem sendo 

realizado com a injeção de etanol absoluto, etanolamina a 5% e cloreto de 

sódio a 3,5% de formaintraluminal, ou periluminal nas varizes esofageanas 

(Petroianu, 2003). Desta forma, a maioria dos dados existentes em relação à 

terapia endoscópica no tratamento das varizes esofageanas em pacientes 

com hipertensão portal esqusistossomótica empregou a esclerose dos 

cordões varicosos. Este método apresenta taxa de ressangramento em torno 

de 30% (Sugiura; Futagawa, 1973; Sakai, 2001).  

A partir de 1989 foi introduzida a ligadura por banda elástica 

endoscópica, que se mostrou superior à escleroterapia conforme 
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demonstrado por vários estudos randomizados (Siqueira et al., 1998; 

Laosebikan et al., 2005; Cordon et al., 2012). A ligadura por banda elástica 

parece apresentar melhores resultados, porém a confirmação desta 

tendência ainda carece de mais estudos (Petroianu, 2003; Coelho et al., 

2014). 

É importante ressaltar que a maioria dos estudos existentes sobre o 

uso de ligadura por banda elástica referem-se a pacientes cirróticos, sendo 

escassos os que analisam pacientes esquistossomóticos. Dentre os poucos 

estudos, a ligadura elástica parece apresentar os mesmos bons resultados 

que nos pacientes cirróticos, como no trabalho de Liu e Kong, 2013 que 

mostraram recidiva hemorrágica de 10,3%, taxa significativamente mais 

baixa, quando comparada ao grupo controle, embora com seguimento curto 

e tendo avaliado pacientes tratados durante a emergência, ou o estudo de 

Liu et al. 2013, que tratando pacientes com hemorragia digestiva por 

sangramento devarizes esofagianas, comparou aqueles que fizeram apenas 

tratamento medicamentoso com aqueles em que foi associada a ligadura 

elástica ao tratamento medicamentoso mostrando uma taxa 

significativamente maior de recidiva das varizes e ressangramento nos 

pacientes do primeiro grupo. 

Outras alternativas não cirúrgicas têm surgido ao longo dos últimos 

anos, como a associação entre a terapia endoscópica e a medicamentosa, 

que mostraram taxas de ressangramento menores que cada uma delas 

isoladamente, porém sem estudos aplicados a pacientes esquistossomóticos 

(Gonzales et al., 2008). 
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 A terapia endoscópica, no início através de escleroterapia dos 

cordões varicosos apresenta índices elevados de ressangramento, variando 

entre 11 e 33,3% (Bessa; Helmy, 1984; Sakai, 1985; Sakai et al., 1990; 

Cordeiro, 1990; AL-Karawi et al., 1996). Por estes motivos, tradicionalmente, 

ao longo dos anos, o tratamento cirúrgico, foi considerado a principal 

escolha para profilaxia secundária do sangramento por ruptura de varizes 

esofageanas. No passado, as anastomoses porto-sistêmicas como: a 

anastomose porto-cava e a espleno-renal clássica, foram empregadas e 

eram eficazes no controle do sangramento, no entanto, apresentavam 

complicações pós-operatórias graves, destacando-se altos índices de 

encefalopatia porto-sistêmica que variavam entre 26 e 69% (Rocha, 1957; 

Silva, 1961; Okumura, 1967; Speranzini, 1971; Guimarães; Goffi, 1973; 

Rangel, 1990; Raia, 1994). Em um contexto onde a hipertensão portal não 

está acompanhada pela insuficiência hepática, como ocorre nos pacientes 

esquistossomóticos, uma complicação como a encefalopatia que não faz 

parte do cortejo clínico natural da doença representa uma manifestação 

importante fazendo com que as anastomoses porto-sistêmicas fossem 

abandonadas no tratamento destes pacientes. Na tentativa de minimizar as 

consequências fisopatológicas do desvio total de sangue portal, surgiram as 

as derivações venosas seletivas, como a derivação espleno-renal seletiva 

(Warren et al., 1967). Esta técnica até certo ponto atingiu objetivo no 

controle da recidiva hemorrágica, porém ainda sendo acompanhada de 

índices cosideráveis de encefalopatia porto-sistêmica pós-operatória, entre 
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3,3 e 14,8% (Saad et al., 1977; Pitanga, 1986; Strauss et al., 1989; Ezzat et 

al., 1990; Curry, 1990; Abrantes, 1991; Raia,1994). 

 Ainda na tentativa de evitar a encefalopatia porto-sistêmica, Lemos 

Torres & Degni (1963), descreveram a técnica de desvascularização 

esôfago-gástrica, por via abdominal, associada à esplenectomia, que propôs 

interromper o fluxo hepatofugal para a região das veias esôfago-gástricas 

(foco do sangramento), com ligadura destas veias na porção superior do 

estômago e inferior do esôfago, mantendo o fígado suprido pelo fluxo da 

veia porta, evitando a encefalopatia, com baixas taxas de mortalidade e 

recidiva hemorrágica. Este mesmo procedimento foi descrito posteriormente 

por Hassab em 1967 e, em 1973, Sugiura & Futugawa no Japão, 

descreveram uma técnica semelhante, utilizando agora a via tóraco-

abdominal para a desvascularização esôfago-gástrica com esplenectomia e 

acrescentando a transecção esofágica, também com resultados satisfatórios 

mas com maior morbidade. 

 A desconexão ázigo-portal e esplenectomia (DAPE) passou a ser o 

procedimento mais empregado no tratamento da hipertensão portal 

secundária à esquistossomose. Trata-se de procedimento sem grandes 

dificuldades técnicas e que proporciona bons resultados. No entanto, a 

DAPE é acompanhada de índices de ressangramento que variam entre 6 e 

29%, porém sem o inconveniente da encefalopatia porto-sistêmica (Hassab, 

1967; El Masri et al., 1982; Kelner et al., 1982; Chaib et al., 1983; Ezzat et 

al., 1990; Raia et al., 1994; Ferraz, 2000; Assef et al., 2003). Com o intuito 

de diminuir a recidiva hemorrágica após este procedimento, autores 
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propuseram que durante a desvascularização, se realize a abertura do 

esôfago e a sutura direta das varizes (Haddad et al., 1982; Kelner et al., 

1982; Chaib et al., 1983; Raia et al., 1994), procedimento que é 

acompanhado por aumento no número de complicações e de mortalidade 

por fístulas digestivas (Haddad et al., 1982), fazendo com que hoje esta 

técnica esteja em desuso. Na tentativa de substituir as técnicas de 

abordagem direta das varizes esofageanas por cirurgia, foi introduzida a 

opção de abordagem endoscópica pós-operatória por escleroterapia ou 

ligadura elástica das varizes. 

 Procurando responder ao questionamento sobre qual a melhor técnica 

cirúrgica para estes pacientes, recentemente, um grupo sul-africano publicou 

uma meta-análise que contou com apenas dois estudos randomizados (um 

brasileiro e um egípcio) e com 154 pacientes adultos portadores da forma 

hepato-esplênica da esquistossomose. Porém, com um tamanho de amostra 

insuficiente e grande possibilidade de vieses, os autores não puderam 

determinar o benefício ou prejuízo das derivações porto-sistêmicas 

comparadas à desvascularização esôfago-gástrica, sugerindo estudos 

randomizados futuros, com poder estatístico suficiente para contribuir com 

estas respostas (Ede et al., 2018). 

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

associada à esplenectomia prévia, a escleroterapia endoscópica era mais 

eficaz que a escleroterapia isolada no tratamento da hemorragia digestiva 

por varizes esofageanas, apresentando uma queda nas taxas de 

ressangramento para valores abaixo de 7%. Este procedimento passou a ser 
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realizado no pós-operatório de pacientes submetidos a desconexão ázigo-

portal e esplenectomia com resultados também satisfatórios, como em 

estudos de Pugliesi, em sua tese de Doutorado em 1996 com 5,1% de 

ressangramento, ou por Lacet et al., 2016, que em um dos braços de estudo 

comparando escleroterapia endoscópica isolada e associada a desconexão 

ázigo-portal, mostraram recidiva hemorrágica de 9% nos pacientes 

submetidos a associação das duas terapias. 

 No entanto, os estudos que avaliam associação entre desconexão 

ázigo-portal e terapia endoscópica pós-operatória são escassos e em sua 

maioria utilizam, como terapia endoscópica, a escleroterapia. No decorrer 

dos anos a técnica de escleroterapia tem sido substituída pela ligadura 

elástica dos cordões varicosos. Este aprimoramento técnico, associadoao 

desenvolvimento da aparelhagem endoscópica e à maior experiência dos 

endoscopistas tem melhorado os resultados no controle das varizes 

esofágicas. Os melhores resultados da ligadura elástica das varizes são 

mostrados, predominantemente, no tratamento de pacientes cirróticos 

(Laine; Cook, 1995), inclusive com a demonstração por alguns estudos de 

que a associação entre betabloquadores e ligadura elástica endoscópica 

apresenta melhores resultados na profilaxia secundária de sangramento de 

varizes em pacientes cirróticos, superando, inclusive os resultados da banda 

elástica isolada no ressangramento (11 a 14% versus 27 a 38%) (de la Peña 

et al., 2005). 

 A carência de estudos que abordem a associação da desconexão 

ázigo-portal e tratamento endoscópico a longo prazo também representa um 
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problema na análise dos resultados destes procedimentos, uma vez que, 

como mostraram Makdissi et al. em estudo publicado em 2010, a 

erradicação das varizes esofageanas numa avaliação precoce ocorreu em 

85,7% dos pacientes operados e tratados com escleroterapia, porém, ao 

longo do seguimento endoscópico, foi verificada recidiva em 57% dos casos 

a longo prazo. A recidiva das varizes a longo prazo corrobora a afirmação de 

alguns autores de que quanto maior o seguimento, mais alta é a taxa de 

ressangramento (Raia et al., 1984; Kelner, 1992). 

 Estudos realizados nos últimos anos têm mostrado que, talvez a 

DAPE seja um procedimento demasiado extenso para controle da 

hemorragia por varizes esofágicas. Evangelista et al., demonstraram que a 

esplenectomia e ligadura da veia gástrica esquerda reduz significamente a 

pressão portal pré-operatória, tanto em relação ao seguimento precoce 

quanto tardio (Evangelista Neto et al., 2012). Em outro estudo, Batista Neto 

et al. mostraram uma redução significativa no calibre das varizes quando 

comparados o pré e o pós-operatório da DAPE (Batista Neto et al., 2013). 

Bons resultados foram observados após procedimentos cirúrgicos menos 

extensos, associados à terapia endoscópica (Ferraz et al., 2001). Mais 

recentemente, em 2014, Colaneri et al. analisaram os resultados de 

pacientes submetidos a ligadura da artéria esplênica associada a ligadura 

elástica pós-operatória das varizes, com seguimento médio de 60 meses e 

encontraram uma redução precoce do calibre das varizes em 70% dos casos 

e índice de ressangramento devido a ruptura das varizes em 14,6% dos 

pacientes. 
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1.6 Avaliação hemodinâmica portal 

 

 A pressão ao nível do sistema portal pode ser aferida de várias 

maneiras. Disto se valem alguns estudos com o intuito de avaliar a 

fisiopatologia da hipertensão portal, bem como o comportamento deste 

sistema frente aos procedimentos executados com o objetivo de diminuir a 

pressão portal. Assim, alguns autores utilizaram a punção transparietal do 

sistema porta: trans-hepática (Bruno et al., 1983), intra-esplênica (Dantas, 

1954), cateterização das veias hepáticas (Paton et al., 1953), ou por punção 

das veias retais (Saad Jr., 1981). Outros fizeram a medida pressórica 

durante o ato cirúrgico (Saad Jr.,1981; Capua Jr. et al., 1992. Silva Neto et 

al., 2004) e ainda aqueles que fizeram diretamente nas varizes esofageanas 

por punção ou por manometria acoplada a um endoscópio (Mosiman, 1982; 

Mosiman et al., 1983; Lacerda et al., 1998). 

 Quando se analisa o fluxo total hepático nos pacientes com a forma 

hepatoesplênica da esquistossomose, alguns estudos utilizando 

radioisótopos sugerem que este encontra-se preservado (Laudana, 1972; 

Strauss, 1973; Pugliesi, 1995). Entretanto, outros autores mostraram 

aumento no fluxo portal associado à diminuição do fluxo arterial hepático 

(Mies et al.,1980; Raia, 1980; Morali et al., 1991). Outros trabalhos com 

diferentes metodologias corroboram a teoria do aumento do fluxo portal: 

Moriyasu et al., 1991, utilizando radioisótopos, Azevedo et al., 1988, 

utilizando ultra-som, Doppler, Mies, 1992, utilizando termodiluição e Cleva, 

1996, com medidas diretas na veia porta. 
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 O efeito da DAPE sobre o fluxo portal foi estudado por CLEVA, em 

sua tese de doutorado (1996), que mostrou uma queda real de 28% neste 

fluxo após o procedimento, implicando como fatores responsáveis por esta 

queda a retirada do fluxo esplênico e a normalização do estado 

hiperdinâmico sistêmico após a esplenectomia. O mesmo autor constatou 

neste estudo um fluxo sistêmico hiperdinâmico, com aumento do débito 

cardíaco e queda na resistência vascular sistêmica, que no paciente 

esquistossomótico poderia ser atribuído ao hiperfluxo esplênico e à 

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

arteiro-venosa entre circulação sistêmica (conduzida pela artéria esplênica) 

e o sistema porta (escoado pela veia esplênica). Teoria também 

compartilhada por Wattanasirichaigoon et al., 2000. Um forte indício da 

validade desta teoria foi a normalização dos parâmetros hemodinâmicos 

logo após a ligadura da artéria esplênica durante a DAPE como 

demonstrado por Cleva em 1996. Além disto, utilizando cateter de 

termodiluição Edwards Swan-Ganz, introduzido na veia porta através de 

cateterização de ramo venoso do meso jejunal, verificou queda acentuada 

da pressão portal (30%) logo após a ligadura da artéria esplênica, que se 

manteve estável até o final do procedimento. De acordo com Cleva et al. a 

circulação colateral porto-sistêmica mimetiza um fístula arterio-venosa com 

desvio do sangue do sistema de maior pressão (circulação portal) para o de 

menor pressão (circulação sistêmica), o que descomprime o território 

hipertenso portal, mas aumenta o volume circulante e, por conseguinte o 

débito cardíaco. Além disto, no paciente esquistossomótico, onde o baço 
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bastante aumentado sustenta um hiperfluxo para o sistema portal, perpetua 

esta circulação hiperdinâmica, característica destes pacientes (de Cleva et 

al. 2007). 

 A causa que parece óbvia como único fator independente para a 

formação deste desvio, o direcionamento do fluxo do sistema de maior 

pressão para o de menor pressão, parece estar associada à  ação de outros 

fatores (Oberti et al., 1997). Um destes fatores poderia ser o aumento no 

óxido nítrico circulante, que além de causar uma vasodilatação no sistema 

esplâncnico, favoreceria a dilatação de comunicações pré-existentes entre a 

circulação esplâncnica e a circulação sistêmica. Uma destas comunicações 

ocorreria entre o coração e o sistema ázigos, que serviria como drenagem 

das veias peri-esofageanas. Estes achados motivaram Wattanasirichaigoon 

et al. a propor um modelo de fístula entre o sistema porta e a circulação 

sistêmica, no qual o sangue fluiria da veia porta para as veias esofageanas, 

destas para a veias ázigos e desta para o átrio direito criando um caminho 

de baixa pressão e justificando a formação das varizes de esôfago 

(Wattanasirichaigoon et al., 2000). 

 Desta forma, parece que a DAPE corrige, já no intra-operatório, o 

estado hiperdinâmico e diminui a pressão portal. No entanto, não se 

conhece o real papel da DAPE sobre o comportamento da pressão portal e, 

consequentemente, seu impacto no comportamento das varizes 

esofageanas e índice de recidiva hemorrágica a longo prazo. 

 Outro fato que mereceu atenção deste estudo foi a trombose da veia 

porta, já que esta é a complicação mais frequente após a DAPE com índice 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%2520Cleva%2520R%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=17907290
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chegando a mais de 50% dos pacientes operados, embora seja 

acompanhada de pequena repercussão clínica. Os mecanismos pelos quais 

a trombose da veia porta pós DAPE ocorre não estão esclarecidos, porém a 

estase venosa provocada pela diminuição do fluxo no sistema portal, 

associada ao aumento dos elementos figurados do sangue decorrentes da 

esplenectomia podem contribuir como causa para este evento (Ferreira et 

al., 2005; Makdissi et al., 2009) 

 Estas observações trouxeram à luz a dúvida relativa ao real papel da 

desconexão ázigo-portal e esplenectomia no comportamento, bem como no 

ressangramento das varizes esofageanas e na trombose da veia porta a 

longo prazo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Não existem estudos demonstrando o real papel da DAPE sobre o 

comportamento da pressão portal e, consequentemente, o impacto da queda 

da pressão portal no comportamento a longo prazo das varizes esofageanas 

e no índice de recidiva hemorrágica em portadores de esquistossomose na 

sua forma hepato-esplênica. Desta forma, se faz necessário estudar e 

discutir o impacto da queda da pressão portal, na evolução destes pacientes. 

 Propusemos um estudo em pacientes portadores de esquistossomose 

na forma hepatoesplênica com história de hemorragia digestiva alta prévia, 

submetidos à DAPE, onde se realizou uma comparação da queda da 

pressão portal durante a cirurgia, com a evolução a longo prazo destes 

pacientes sob acompanhamento clínico e endoscópico. Neste contexto, 

procuramos avaliar o comportamento das varizes esofageanas, o índice de 

recidiva hemorrágica por varizes, bem como a frequência de trombose da 

veia porta em pacientes que mantiveram o acompanhamento endoscópico 

pós-operatório das varizes durante um longo período de seguimento. 
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3 OBJETIVO 

 

 

Avaliar o impacto da queda da pressão portal intra-operatória em 

pacientes esquistossomóticos submetidos à DAPE associada ao tratamento 

endoscópico pós-operatório na evolução precoce e tardia das varizes 

esofageanas e recidiva hemorrágica. 

 

Objetivo secundário 

Avaliar o impacto da queda da pressão portal intra-operatória na 

frequência de trombose de veia porta e associação desta com a recidiva 

hemorrágica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Métodos 
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4 MÉTODOS 

 

 

 Foram estudados retrospectivamente 176 pacientes portadores de 

hipertensão portal decorrente de esquistossomose hepato-esplênica com 

sangramento prévio por ruptura de varizes esofageanas e que foram 

submetidos à desconexão ázigo-portal e esplenectomia  na Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo e na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás, entre 1989 e 2005. Deste total de pacientes 

foram selecionados 59 (40 na USP e 19 na UFG) que haviam sido 

submetidos a um protocolo de aferição da pressão portal no intra-operatório, 

antes e após a realização da operação, com intuito de avaliar o percentual 

de queda da pressão portal proporcionado pelo procedimento. Nenhum dos 

pacientes havia sido submetido a qualquer tipo de tratamento clínico, 

cirúrgico ou endoscópico prévio. Todos foram operados de forma eletiva e 

sempre com intervalo maior que 30 dias após o último episódio de 

sangramento. Dos 59 pacientes selecionados, 36 apresentavam dados no 

prontuário e seguimento superior a 5 anos. 

Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética do Hospital da 

Clínicas da Universidade de São Paulo e Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás. Todos os pacientes assinaram um 

consentimento informado com esclarecimentos e orientações para participar 

do estudo. 
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4.1 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão foram: 

- Idade maior que 18 anos; 

- Episódio prévio de hemorragia digestiva alta por ruptura de varizes 

esofageanas e submetidos a DAPE com aferição da pressão portal 

intra-operatória; 

- Diagnóstico de esquistossomose mansônica baseado em 

epidemiologia, evidências clínicas e confirmadas por exame 

histopatológico por biópsia realizada durante a cirurgia; 

- Presença de antecedentes de hemorragia digestiva alta causada 

por ruptura de varizes de esôfago; e  

- Seguimento pós-operatório (clínico e endoscópico) superior a 5 

anos. 

 

4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo pacientes com: 

- História de etilismo crônico; 

- Evidência clínica ou laboratorial de insuficiência hepato-celular; 

- Sorologia positiva para hepatite B ou C; 

- Trombose de veia porta; e 

- Evidência de outras hepatopatias ao exame histopatológico. 
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4.3 Avaliação laboratorial pré-operatória 

 

 Todos pacientes foram submetidos a avaliação laboratorial pré-

operatória de rotina (hemograma, uréia, creatinina, glicemia), e da função 

hepática com: albumina, tempo de atividade da protrombina (TAP), AST 

(TGO), ALT (TGP), bilirrubinas total, direta e indireta, fosfatase alcalina e 

gama-gt. Também foram realizados radiografia de tórax e eletrocardiograma. 

 

4.4 Avaliação endoscópica no pré-operatório 

 

Todos pacientes foram submetidos a exames endoscópicos no 

período pré-operatório (até 30 dias antes da cirurgia). 

 As varizes esofageanas foram avaliadas por endoscopia baseando-se 

no número, localização e calibre e assim classificadas de acordo com o seu 

diâmetro, segundo classificação de Paquet e Palmere Brick, 1982, conforme 

demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Avaliação das varizes esofágicas de acordo com a classificação 
de Palmer e Brick 

 

Grau Achados endoscópicos 

0 Ausência de varizes esofágicas 

I Microvasos agrupados na transição esôfago-gástrica ou no esôfago distal 

II 
Uma ou duas varizes de fino calibre (menor que 3 mm de diâmetro) 
localizados no esôfago distal 

III 
Varizes de médio calibre (3 a 6 mm de diâmetro) ou mais de 2 varizes 
acima de 3 mm alcançando o terço médio do esôfago 

IV 
Varizes de grosso calibre (maiores que 6 mm de diâmetro), em qualquer 
região do esôfago 

 

 

4.5 Tratamento cirúrgico / avaliação da pressão portal intra-operatória 

 

 A cirurgia foi realizada eletivamente com o paciente sob anestesia 

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

frequência cardíaca, pressão venosa central e pressão arterial média 

invasiva. A técnica operatória consistiu de laparotomia mediana desde o 

apêndice xifóide até a cicatriz umbilical; biópsia hepática em cunha para 

estudo histopatológico; cateterização de ramo venoso mesentérico (do meso 

jejuno) com cateter de polietileno, com calibre de 6 Fr e progressão no 

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

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

cateter foi conectado a um sistema de coluna de água graduado em 

centímetros. O marco zero da coluna d’água foi fixado ao nível da linha axilar 

média. A aferição da pressão portal inicial foi realizada concomitante à da 
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pressão arterial, frequência cardíaca e pressão venosa central. Ligadura 

prévia da artéria esplênica ao nível da transição corpo-caudal do pâncreas 

com posterior esplenectomia. Procedeu-se então a desvascularização do 

terço inferior do esôfago, fundo e corpo gástrico. Ligadura dos vasos breves, 

preservando os ramos do nervo vago. A seguir, ligadura dos vasos da 

pequena curvatura, desde a incisura angularis até uma extensão de 5 a 7 cm 

no sentido proximal no esôfago. Realização de ligadura dos vasos da grande 

curvatura, partindo do mesmo nível do início da ligadura na pequena 

curvatura até a altura do esôfago. Realização de gastro-fundoplicatura 

póstero-lateral (2/3 do esôfago por uma extensão longitudinal de 5 cm) 

(Figura 1). Ao final do procedimento, aferição da pressão portal 

concomitante à da pressão arterial, frequência cardíaca e pressão venosa 

central, com posterior retirada do cateter mesentériico-portal e ligadura do 

ramo jejunal. Fechamento da cavidade por planos. (Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
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Figura 1- Fotografia da cateterização de ramo jejunal com cateter plástico 
para aferição da pressão na veia porta 
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Figura 2- Fotografia de coluna d’água conectada ao cateter introduzido na 
veia porta para aferição da pressão portal durante realização de 
desconexão ázigo-portal e esplenectomia 

 



Métodos 32 

  

 

 

A: Estômago; B: fígado; C: baço; D: ligadura dos vasos da pequena curvatura gástrica, 
desde a incisura angularis até o esôfago distal; E: ligadura dos vasos da grande curvatura 
gástrica.  
 
Fonte: (Desenho por Andreia Melo) 
 

Figura 3 -  Esquema da desconexão ázigo-portal e esplenectomia  
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Figura 4 -  Fotografia da desconexão ázigo-portal e esplenectomia 
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Figura 5 -  Fotografia da ligadura da veia esplênica (passo da desconexão 
ázigo-portal e esplenectomia) 
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Figura 6 -  Fotografia de baço retirado após realização da desconexão 
ázigo-portal e esplenectomia (observar o grande volume do 
órgão) 
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4.6 Escleroterapia ou ligadura elástica endoscópica pós-operatória 

 

 A avaliação endoscópicafoifeita de rotina em todos os pacientes, com 

vistas à terapia, inicialmente entre o sétimo e o vigésimo primeiro dia; no 30º 

dia, sexto mês e com um ano de pós-operatório. A partir daí a necessidade 

de reavaliação endoscópica para realização de escleroterapia ou ligadura 

elástica era determinada pelo endoscopista. A escleroterapia endoscópica 

pós-operatória utilizou o oleato de monoetanolamina, associada a glicose 

50%, concentrado a 2,5%, com volume de cerca de 20 ml, para controle e/ou 

avaliação de erradicação das varizes esofageanas. A injeção do agente 

esclerosante foi realizada por via intravasal e ao longo do mesmo cordão 

varicoso. Para realização da ligadura elástica era feito um exame 

endoscópico inicial para determinação dos cordões varicosos. A seguir o 

endoscópio era retirado e acoplado ao dispositivo de ligadura-elástica, caso 

houvesse algum vaso com sinais de sangramento este era priorizado, a 

quantidade de exames era determinada pelo endoscopista até que houvesse 

erradicação das varizes. A partir de 2000 foi introduzida a ligadura elástica 

como tratamento das varizes esofageanas 

 

4.7 Acompanhamento ambulatorial pós-operatório 

 

 Após a alta hospitalar, os pacientes eram acompanhados 

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

cada seis meses, sendo avaliados clínica e endoscopicamente (quando 
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havia necessidade determinada pelo endoscopista). Os pacientes eram 

orientados a não usar anti-inflamatórios não hormonais e, em caso de 

suspeita ou hemorragia digestiva, procurar imediatamente o Hospital das 

Clínicas. 

  

4.8 Avaliação ultrassonográfica pós-operatória 

 

 Os exames de ultrassonografia bidimensional de tempo real com 

Doppler, avaliando o sistema porta, eram realizados no pré-opertório, pós-

operatório precoce (entre 7º e 10 pós-operatório) e tardio, com seis meses, 

no primeiro ano e, posteriormente, anualmente. 

 

4.9 Distribuição dos pacientes em grupos de acordo com a queda da 

pressão portal 

 

 Os pacientes foram, inicialmente, distribuídos em quatro grupos, de 

acordo com o percentual de queda da pressão portal após a DAPE: de 0 a 

10%; entre 10 e 20%; entre 20 e 30% e acima de 30%. 

 Verificou-se uma pequena distribuição de casos em cada grupo, 

principalmente nos que compunham a queda da pressão portal entre 0 e 

10% (apenas 4 pacientes). Optou-se, então, em distribuir os pacientes em 

dois grupos: um com queda da pressão portal abaixo de 30% e outro com 

queda da pressão portal acima de 30%. Este valor de queda foi estabelecido 

por representar o valor da média de estudos que fizeram a aferição da 
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pressão portal antes e após a realização do procedimento cirúrgico (Karara 

et al., 1987; Polara, 1992; Silva Neto et al., 2004; de Cleva et al., 2005; 

Evangelista Neto et al., 2012). 

 

4.10 Dados analisados 

 

Neste estudo foram analisados o comportamento da pressão portal 

intra-operatória, o calibre das varizes esofageanas no pós-operatório 

precoce (primeiro mês pós-operatório) e tardio (no mínimo cinco anos de 

pós-operatório), o índice de recidiva hemorrágica e suas causas, a 

incidência de trombose da veia porta no pós-operatório. 

A partir dos dados analisados, foram feitas as seguintes 

comparações: 

-  Entre o calibre das varizes no pré-operatório e no pós-operatório 

precoce; 

-  Entre o calibre das varizes no pré-operatório e no pós-operatório 

tardio; 

-  Entre o calibre das varizes no pós-operatório precoce e no pós-

operatório tardio; 

-  Entre a queda da pressão portal intra-operatória e o 

comportamento das varizes no pré-operatório precoce; 

-  Entre a queda da pressão portal intra-operatória e o 

comportamento das varizes no pós-operatório tardio; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karara%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=3679730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karara%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=3679730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%2520Cleva%2520R%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=16201112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evangelista-Neto%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22569978
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-  Entre a queda da pressão portal intra-operatória e o índice de 

recidiva hemorrágica pós-operatória; 

- Entre a queda da pressão portal intra-operatória e a ocorrência de 

trombose da veia porta no pós-operatório;  

-  Entre a ocorrência de trombose da veia porta e o índice de recidiva 

hemorrágica por ruptura de varizes no pós-operatório. 

 

4.11Análise Estatística 

 

Na comparação entre dois ou mais grupos foram utilizados os 

seguintes testes: para os casos de variáveis quantitativas contínuas, em que 

cada um dos grupos avariável tinha distribuição normal, quando existiam 

dois grupos foi utilizado o Teste t Student e existindo mais de dois grupos, foi 

utilizada Análise de Variância; quando não possuíam distribuição normal ou 

se o tamanho da amostra fosse pequeno, utilizou-se testes não 

paramétricos: no caso de existirem dois grupos empregou-se o U Mann 

Whitney,  no caso de mais de dois grupos, o de Kruskal Wallis. Para 

variáveis qualitativas o teste usado foi o Qui Quadrado e para variáveis 

pareadas o Teste de Wilcoxon. O intervalo de confiança foi de 95%.  

Para a obtenção de seus resultados foi utilizado o Software SPSS 

versão 22.0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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5 RESULTADOS 

 

 

Dos trinta e seis pacientes incluídos no estudo, dezenove eram do 

sexo masculino (52,7%) e dezessete do sexo feminino (47,3%). A idade 

média foi de 42 anos, variando entre 20 e 56 anos, com mediana de 35 

anos. 

Os pacientes tiveram seguimento médio de 10 anos (variando entre 5 

e 19 anos), com mediana de 10 anos. Não houve mortalidade peri-

operatória.  
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5.1 Avaliação endoscópica pré-operatória 

 

Dos 36 pacientes avaliados endoscopicamente no período pré-

operatório, todos apresentavam varizes esofageanas de médio ou grosso 

calibre. Destes, dezoito apresentavam varizes Grau IV (50%); dezesseis 

varizes Grau III (44,4%) e dois apresentavam varizes Grau II (5,4%)  

(Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Avaliação endoscópica das varizes esofageanas no pré-

operatório 
 

Classificação (Palmer & Brick) 
Pré-operatório 

Número % 

0 - 0,0 

I - 0,0 

II 2 5,6 

III 16 44,4 

IV 18 50 
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5.2  Avaliação da pressão portal intra-operatória 

 

Dos trinta e seis pacientes avaliados, todos apresentavam pressão 

portal elevada (acima de 18 cm de H2O). Após a DAPE, apenas um paciente 

não apresentou queda da pressão portal quando se comparou a pressão 

portal no início e ao final do procedimento operatório. Quando divididos em 

quatro gradientes de queda, quatro pacientes tiveram queda entre 0 e 10%, 

nove tiveram queda entre 10 e 20%, oito entre 20 e 30% e quinze acima de 

30%. A queda média da pressão portal após o procedimento operatório foi 

de 26,5%, com desvio padrão de 13,48e mediana de 26,9%. 

Ao utilizar-se como queda significativa da pressão portal o valor de 

30%, vinte e um pacientes apresentaram queda inferior a 30% e quinze 

apresentaram queda superior a 30% (Tabela 3).  

 

  



Resultados 44 

  

 

Tabela 3 - Percentual de queda da pressão portal após a realização da 
desconexão ázigo-portal mais esplenectomia 

 

Caso % de queda 

1 37,5 

2 0,0 

3 59,0 

4 35,7 

5 11,1 

6 13,6 

7 29,4 

8 21,6 

9 29,6 

10 25,0 

11 7,1 

12 18,0 

13 50,0 

14 33,2 

15 41,3 

16 17,8 

17 13,8 

18 36,6 

19 26,6 

20 11,6 

21 18,9 

22 23,3 

23 13,9 

24 17,8 

25 34,4 

26 8,7 

27 6,4 

28 33,3 

29 36,8 

30 27,2 

31 36,1 

32 31,2 

33 40,5 

34 20,8 

35 40,4 

36 34,1 
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5.3 Avaliação endoscópica das varizes no pós-operatório 

 

Dos 36 pacientes avaliados, 21 tiveram dados da endoscopia 

digestiva alta feita nos primeiros meses de pós-operatório. Destes, quatro 

não apresentavam cordões varicosos (grau 0), treze apresentavam varizes 

de fino calibre (grau 1), três apresentavam varizes grau 2 e um apresentava 

cordão varicoso grau 3 (segundo a classificação de Palmer e Bricks)  

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Avaliação endoscópica das varizes esofageanas no pós-
operatório precoce 

 

Classificação (Palmer) precoce 
Pós-operatório 

Número % 

0 4 19,1 

I 13 61,9 

II 3 14,3 

III 1 4,8 

IV - 0,0 
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Dos 36 pacientes avaliados endoscopicamente no pós-operatório 

tardio, nenhum apresentava varizes de grosso calibre. Quatorze (38,8%) não 

apresentavam cordões varicosos (Grau 0 segundo a classificação de Palmer 

e Bricks), doze apresentavam varizes Grau I, sete Grau II e três Grau III 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Avaliação endoscópica das varizes esofageanas no pós-
operatório tardio 

 

Classificação (Palmer) tardio 
Pós-operatório 

Número % 

0 14 38,8 

I 12 33,4 

II 7 19,4 

III 3 8,4 

IV 0 0,0 
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5.4 Evolução das varizes no decorrer do pós-operatório 

 

Dos vinte e um pacientes que tiveram avaliação pós-operatória 

precoce e que tiveram seguimento pós-operatório, treze (61,9%) 

apresentaram aumento de varizes durante o seguimento pós-operatório. Dos 

quatro pacientes que apresentaram varizes esofageanas grau 0, três (75%) 

apresentaram aumento das varizes no seguimento endoscópico pós-

operatório. 

Ao avaliar a evolução das varizes comparando os resultados 

endoscópicos pré e pós-operatórios tardios, optou-se por distribuir os valores 

de queda em classes. Assim, nos casos onde não houve diminuição do 

calibre foi atribuída classe A, naqueles em que a diminuição foi de um grau 

(segundo a classificação de Palmer e Bricks), foi atribuída classe B, nos 

casos em que a diminuição foi de dois graus foi atribuída classe C, naqueles 

que a diminuição foi de três graus, classe D e naqueles em que a diminuição 

foi de quatro graus, classe E.  

Segundo esta classificação, a comparação do calibre pré-operatório e 

pós-operatório precoce mostrou uma distribuição predominante nas classes 

com maior regressão, isto é, dois ou mais graus de regressão em dezoito 

pacientes dos vinte e um pacientes estudados (85,7%). Nenhum paciente 

teve ausência de variação no calibre das varizes (classe A), três pacientes 

tiveram regressão classe B (14,3%), sete pacientes tiveram regressão classe 

C (33,3%), nove pacientes tiveram regressão classe D (42,9%) e dois 

pacientes tiveram evolução grau E (9,5%) (Tabela 6). 
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Tabela 6- Graus de regressão do calibre das varizes comparando a 
avaliação endoscópica pré e pós-operatória precoce. 

 

Graus de Regressão das Varizes Esofágicas (divididos por classe) 

Classe Número % 

A - 0,0 

B 3 14,3 

C 12 33,3 

D 9 42,9 

E 2 9,5 

Total 21 100,0 

Classe A, casos onde não houve diminuição do calibre, classe B, casos em que a diminuição foi de 
um grau (segundo a classificação de Palmer e Bricks), classe C, diminuição de dois graus, classe D 
diminuição de três graus e classe E em que a diminuição foi de quatro graus. 
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Em relação aos trinta e seis pacientes que tiveram seguimento tardio, 

vinte e nove pacientes (80,5%) apresentaram uma regressão importante do 

calibre das varizes esofágicas, isto é, mais de dois graus de regressão. 

Quatro pacientes não tiveram regressão no calibre das varizes, ou seja, 

classe A (11,1%), três pacientes tiveram regressão classe B (8,3%), dez 

pacientes regressão classe C (27,8%), dez classe D (27,8%) e nove classe 

E (25%) (Tabela 7). 

 

Tabela 7- Graus de regressão do calibre das varizes comparando a 
avaliação endoscópica pré e pós-operatória tardia 

 

Graus de Regressão das Varizes Esofágicas (divididos por classe) 

Classe Número % 

A 4 11,1 

B 3 8,3 

C 10 27,8 

D 10 27,8 

E 9 25,0 

Classe A, casos onde não houve diminuição do calibre, classe B, casos em que a diminuição foi de 
um grau (segundo a classificação de Palmer e Bricks), classe C, diminuição de dois graus, classe D 
diminuição de três graus e classe E em que a diminuição foi de quatro graus. 
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5.5 Evolução das varizes esofágicas comparando a avaliação 

endoscópica pré e pós-operatória precoce e tardia 

 

Quando se comparou o número de pacientes que apresentaram 

regressão do calibre das varizes na avaliação pré e pós-operatóriaprecoce 

verificou-se que a diferença foi estisticamente significativa (p < 0,001) 

(Tabela 8) (Figura 7). 

 

Tabela 8 -  Comparação do calibre das varizes no pré-operatório com o pós-
operatório precoce 

 

Calibredas varizes 
Pré-operatório Pós-operatório precoce 

P 

N % N % 

0  − 0,0 4 19,0  

I  − 0,0 13 61,9  

II - 5,6 3 14,3 < 0,001 

III 10 44,4 1 4,8  

IV 11 50,0   − 0,0  

Total 21 100,0 21 100,0  

Teste: Regra de Sinais de Descartes. 
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Quando se comparou o número de pacientes que apresentaram 

regressão do calibre das varizes na avaliação pré e pós-operatória tardia 

verificou-se que a diferença foi estaticamente significativa (p < 0,001) 

(Tabela 9) (Figura 7). 

 

Tabela 9- Comparação do calibre das varizes no pré-operatório com o pós-
operatório tlardio 

 

Calibre das varizes 
Pré-operatório Pós-operatório tardio 

P 

N % N % 

0 - 0,00 14 38,9  

I - 0,00 12 33,3  

II 2 5,6 7 19,4 < 0,001 

III 16 44,4 3 8,4  

IV 18 50,0 - 0,0  

Total 36 100 36 100  

Teste: Regra de Sinais de Descartes. 
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Quando se comparou o calibre das varizes na avaliação pós-

operatória precoce e na pós-operatória tardia verificou-se que a diferença 

não foi estatisticamente significativa (p=1,000) (Tabela 10) (Figura 7). 

 

Tabela 10-  Comparação do calibre das varizes no pós-operatório precoce 
com o pós-operatório tardio 

 

Calibre das varizes 
Precoce Tardio 

p 

N % N % 

Grau 0 4 19,0 14 38,9  

Grau 1 13 61,9 12 33,4  

Grau 2 3 14,3 7 19,4 1,000 

Grau 3 1 4,8 3 8,3  

  Total 21 100,0 36 100,0  

Teste: Regra de Sinais de Descartes. 
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Figura 7 -  Comportamento das varizes esofageanas segundo avaliação 
endoscópica no pós-operatório, pós-operatório precoce e pós-
operatório tardio 
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5.6  Comparação da queda de pressão portal com a evolução das 

varizes no pós-operatório 

  

A seguir os pacientes foram analisados de acordo com a variação do 

calibre das varizes comparando o calibre no pré-operatório e o calibre no 

pós-operatório precoce e tardio, levando-se em conta o percentual de queda 

da pressão portal no intra-operatório. 

Quando os pacientes foram distribuídos em dois grupos de acordo 

com o percentual de queda da pressão portal (acima e abaixo de 30%), e 

comparados com a classe de regressão do calibre das varizes no pós-

operatório precoce (classe B quando a regressão foi de 1 grau, classe C 

quando foi de 2 graus, classe D quando foi de 3 graus e classe E quando foi 

de 4 graus, segundo a classificação de Palmmer e Bricks), não se observou 

diferença estatisticamente significativa (p = 0,297) (Tabela 11). 
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Tabela 11 -  Comparação entre o grau de diminuição das varizes no pré-
operatório e pós-operatório precoce, a partir do percentual de 
queda da pressão portal 

 

Variação do grau das 
varizes 

Percentual de queda 

P < 30% > 30% 

n % n % 

Pré-op. x pós-op. Precoce      

B 1 10,0 2 18,2  

C 2 20,0 5 45,5 0,297 

D 5 50,0 4 36,4  

E 2 20,0 0 0,0  

Total 10 100,0 11 100,0  

Classe B, casos em que a diminuição foi de um grau, classe C, diminuição de dois graus, classe D 
diminuição de três graus e classe E naqueles em que a diminuição foi de quatro grau 

Teste: Regra de Sinais de Descartes. 
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Quando os pacientes foram distribuídos em dois grupos de acordo 

com o percentual de queda da pressão portal (acima e abaixo de 30%), e 

comparados com a classe de regressão do calibre das varizes no pós-

operatório tardio (classe A, quando não houve variação no calibre das 

varizes, classe B quando a regressão foi de 1 grau, classe C quando foi de 2 

graus, classe D quando foi de 3 graus e classe E quando foi de 4 graus, 

segundo a classificação de Palmmer e Bricks), verificou-se diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,034) (Tabela 12). 

 

Tabela 12 -  Comparação entre o grau de diminuição das varizes no pré-
operatório e pós-operatório tardio, a partir do percentual de 
queda da pressão portal 
 

Variação do grau das 
varizes 

Percentual de queda 

P < 30% > 30% 

n % N % 

Pré-op. x pós-op. Tardio      

A 3 14,3 1 7,1  

B 3 14,3 0 0,0  

C 2 9,5 8 57,1 0,034 

D 7 33,3 2 14,3  

E 6 28,6 4 21,4  

TOTAL 21 100,0 15 100,0  

Classe A, casos onde não houve diminuição do calibre, classe B, casos em que a diminuição foi de um 
grau (segundo a classificação de Palmer e Bricks), classe C, diminuição de dois graus, classe D 
diminuição foi de três graus e classe E em que a diminuição foi de quatro graus. 

Teste: Regra de Sinais de Descartes. 
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5.7 Recidiva hemorrágica pós-operatória 

 

Dos trinta e seis casos analisados, seis (16,6%) apresentaram 

recidiva hemorrágica por sangramento das varizes esofageanas ao longo do 

seguimento pós-operatório. Os pacientes com recidiva hemorrágica foram 

submetidos a tratamento endoscópico e não houve mortalidade neste grupo. 
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5.7.1 Comparação entre a queda da pressão portal com o índice de 

recidiva hemorrágica pós-operatória 

 

Quando os casos foram distribuídos em dois grupos de percentual de 

queda da pressão portal após o procedimento, isto é, pacientes que tiveram 

queda da pressão portal inferior ou superior a 30%, daqueles com queda 

inferior a 30%, dezesseis não apresentaram recidiva hemorrágica (76,2%) e 

cinco apresentaram recidiva hemorrágica (23,8%). Daqueles pacientes que 

tiveram queda superior a 30%, quatorze não apresentaram recidiva 

hemorrágica (93,3%) e um apresentou recidiva hemorrágica (6,7%). A 

comparação entre os dois grupos de queda da pressão portal e sua relação 

com os índices de recidiva hemorrágica não apresentou diferença 

estatisticamente significativa (p= 0,20) (Tabela 13). 

 

Tabela 13-  Taxa de ressangramento de acordo com a queda da pressão 
portal 

 

Queda da pressão 
portal % 

Recidiva hemorrágica 

P Não Sim 

n % N % 

<   30 16 76,2 5 23,8  

     0,20 

>   30 14 93,3 1 6,7  

TOTAL 30  6   

Teste: Fisher. 
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5.8 Trombose portal pós-operatória 

 

Dos trinta e seis casos avaliados, vinte e três tiveram avaliação pós-

operatória para identificação de trombose da veia porta através de exame 

ultrassonográfico com Doppler realizado no pós-operatório precoce (por 

volta do primeiro mês), e outro realizado no pós-operatório tardio (entre 1 e 

11 anos), com tempo médio de 5,52 anos. 

Entre os vinte e três pacientes avaliados, quinze apresentaram 

trombose de veia porta no pós-operatório precoce (65%) e cinco no pós-

operatório tardio (21%). 
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5.8.1 Comparação entre o percentual de queda da pressão portal intra-

operatória e a ocorrência de trombose da veia porta no pós-

operatório 

 

Nos pacientes que tiveram queda de pressão portal menor que 30%, 

a ocorrência de trombose de veia porta, avaliada pela ultrassonografia no 

pós-operatório tardio, não ocorreu de forma estatisticamente significativa, 

nem em forma de trombose parcial (p=0,261), nem em forma de trombose 

total (p=0,734). O mesmo resultado ocorreu nos pacientes que tiveram 

queda da presão portal maior que 30%, com resultado não significativo para 

a forma de trombose parcial (p=0,610) e também para a forma total 

(p=0,101) (Tabela 14). 

 

Tabela 14 –  Percentual de queda da pressão portal relacionado com a 
ocorrência de trombose de veia porta no pós-operatório tardio 

 

Trombose Pós-operatória 

Queda (%) 

p < 30 (N=16)  > 30 (N=7) 

n % n % 

Trombose PO tardio Parcial      

      Não 13 86,7 6 100,0  

      Sim 2 13,3 − 0,0 1,000 

Trombose PO tardio Total      

      Não 12 80,0 6 100,0  

      Sim 3 20,0 − 0,0 0,526 

Teste: Exato de Fischer 
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5.8.2 Comparação entre a presença de trombose da veia porta e 

a´ocorrência de recidiva hemorrágica pós-operatória 

 

A ocorrência de trombose da veia porta no pós-operatório tardio não 

influenciou de forma estatisticamente significativa o aumento na taxa de 

ressangramento por varizes esofageanas (p=1,00) (Tabela 15). 

 

Tabela 15-  Comparação entre a ocorrência de trombose e a taxa de 
ressangramento no pós-operatório tardio 

 

Trombose 

Ressangramento 

P Não Sim 

N % N % 

Não 13 81,3 3 100,0 1,000 

Sim 3 18,8 - 0,0  

Total 16 100,0 3 100,0  

Teste: Exato de Fisher 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Embora a DAPE seja a opção terapêutica utilizada como profilaxia 

secundária da hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esôfago na 

maioria dos serviços que tratam pacientes com a forma hepato-esplênica da 

esquistossomose em nosso meio, a ausência de evidências consistentes 

não possibilitou até o momento que se estabeleça uma conduta única para 

estes casos. Em publicação de 2010 sobre o primeiro consenso da 

Sociedade Brasileira de Hepatologia, em que foi reconhecida a carência de 

estudos sobre o tema é sugerido, embora com fraca evidência, o uso de 

ligadura elástica associada ou não ao uso de beta-bloquadores para 

profilaxia secundária do sangramento de varizes esofageanas na 

hipertensão portal esquistossomótica. Segundo este mesmo relato, o 

procedimento cirúrgico deve ser utilizado como terapia de resgate quando a 

terapia inicial falha, sendo neste caso indicada a DAPE (Bittencourt et al., 

2010). 

Estas informações além de outros estudos trazem a tona que embora 

a maioria dos serviços utilize a associação entre a DAPE e a terapia 

endoscópica para profilaxia secundária de hemorragia digestiva em 

pacientes com varizes esofageanas de origem esquistossomótica, esta 

opção é baseada nos poucos estudos disponíveis e que estes estudos 

carecem de metodologia apropriada (Laosebikan et al., 2005).  
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O tratamento cirúrgico da hipertensão portal na esquistossomose 

hepatoesplênca foi, nas últimas décadas, um consenso dentro dos serviços 

de grande experiência nesta afecção devido a inconsistência e maus 

resultados do tratamento clínico e endoscópico isolado (Carneiro, 1979; 

Abrantes et al., 1983; Pitanga, 1986; Karara et al., 1987; Boin, 1991; Capua 

et al., 1992; Pugliesi, 1996; Ferraz, 2000; Gawish et al., 2000). 

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

dos autores nacionais preferiam a DAPE como tratamento dos pacientes 

com esquistossomose hepato-esplênica e história de sangramento por 

ruptura de varizes esofageanas. Atualmente esta opção terapêutica é a 

utilizada na maioria dos centros que tratam esta afecção (Carneiro, 1989; 

Boim, 1991; Capua Jr. et al., 1992; Pugliese, 1996; Cleva, 1996; Ferraz et 

al., 2001; Ferreira et al., 2009; Makdissi et al., 2010; Silva Neto et al., 2018), 

pois apresentaum índice satisfatório de controle do sangramento sem o 

inconveniente da encefalopatia que ocorre após a derivação porto-sistêmica 

(Cury, 1990; Ezzat et al., 1990; Salam et al., 1990; Abrantes, 1991). Devido 

aos resultados ainda insatisfatórios da DAPE quando utilizada de forma 

isolada no que se refere ao controle do sangramento, no tratamento da 

hipertensão portal na esquistossomose hepato-esplênica, foi associado a 

este procedimento o tratamento endoscópico, conforme discutido em estudo 

realizado por Sakai et al., em 1990. Estes autores mostraram um índice 

bastante reduzido de recidiva hemorrágica quando se associou a DAPE à 

terapia endoscópica pós-operatória (2,7%). Os mesmos autores, em uma 

revisão em 2001, reforçaram esta conduta quando compararam pacientes 
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esquistossomóticos submetidos a programa de escleroterapia, com e sem 

cirurgia prévia e observaram um controle definitivo do sangramento no 

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

esta, significativa. Assim, a associação entre o tratamento cirúrgico como a 

DAPE e o tratamento endoscópico das varizes, representa uma boa 

alternativa no tratamento da hipertensão portal esquistossomótica, uma vez 

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

menor pressão após a cirurgia. Esta associação terapêutica tem sido 

utilizada por vários autores em nosso meio (Leonardi et al., 1988; Boin, 

1991; Pollara, 1992; Pugliesi, 1996; Sakai et al., 2001; Lacet et al., 2016), 

incluindo o nosso serviço (Silva Neto et al., 2004). 

 Fatosmarcantes ocorridos nos últimos anos em relação ao tratamento 

endoscópico foram o aprimoramento técnico dos profissionais e a melhoria 

da aparelhagem utilizada, notadamente a utilização da ligadura elástica ao 

invés da escleroterapia. Estudos têm mostrado melhores resultados com a 

primeira opção (Stiegmann et al., 1988; Siqueira et al., 1998; Cordon et al., 

2012). Reforça esta opção terapêutica revisão publicada por Sakai e cols. 

em 2001, em que recomenda aligadura elástica no controle das varizes 

esofageanas. Chama a atenção que a maioria dos estudos apresentados 

aborda pacientes cirróticos e os poucos existentes com pacientes 

esquistossomóticos são de outros paises e com seguimento curto, como o 

de Liu et al., que embora tenha mostrado que a ligadura de varizes 

esofageanas é efetiva e segura, teve um seguimento médio de 29 meses 

(Liu et al., 2013). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siqueira%2520ES%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=9830578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poza%2520Cordon%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22816012
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 Na tentativa de encontrar um tratamento cirúrgico que promova a 

redução na pressão portal com um mínimo de alterações fisiológicas e capaz 

de reverter as consequências do hiperesplenismo (Ferraz et al., 2011), 

alguns autores têm apresentado  bons resultados em estudos que avaliaram 

tratamentos cirúrgicos menos complexos que a DAPE no controle das 

varizes esofageanas. Exemplos são a esplenectomia e ligadura da veia 

gástrica esquerda (Evangelista Neto et al., 2012; Batista Neto et al., 2013), 

ligadura da artéria esplênica e veia gástrica esquerda associadas ao 

tratamento endoscópico pelas vias convencional ou laparoscópica (Colaneri 

et al., 2014; Colaneri et al., 2017). Ou até esplenectomia, ligadura da veia 

gástrica esquerda e desvascularização da grande curvatura (Ferraz et al., 

2000). 

 Estas observações associadas, fizeram surgir o questionamento 

sobre qual tratamento teria maior impacto no comportamento das varizes 

esofageanas a longo prazo: o cirúrgico (DAPE) ou o endoscópico. Como 

todos pacientes necessitarão de seguimento endoscópico, o real papel da 

DAPE na presença e comportamento tardio das varizes de pacientes 

submetidos à associação das duas terapias precisa ser melhor avaliado. 

 Este tem sido objeto de estudo e consistente linha de pesquisa desde 

a década de noventa nos Serviços de Cirurgia Digestiva da Faculdade de 

Medicina da USP e da Faculdade de Medicina da UFG quando pacientes 

submetidos à DAPE passaram a ter a pressão portal aferida ao início e ao 

final da realização da operação nos dois serviços, resultando em alguns 

trabalhos sobre os resultados imediatos (Silva Neto et al., 2004; de Cleva et 



Discussão 67 

  

 

al., 2005), porém o desfecho tardio da associação entre a DAPE e o 

tratamento endoscópico, em relação ao calibre das varizes esofageanas e 

recidiva do sangramento das varizes, ainda é pouco estudado (Makdissi et 

al., 2010; Silva Neto et al., 2015).  

 Avaliando dados referentes ao seguimento precoce (primeiros trinta 

dias de pós-operatório) e tardio (média de 10 anos) de pacientes submetidos 

a DAPE nos Serviços de Cirurgia Digestiva da Faculdade de Medicina da 

USP e da Faculdade de Medicina da UFG, em que foi aferida a pressão 

portal antes e após a realização do procedimento, procurou-se estipular uma 

relação entre o comportamento (calibre) das varizes esofageanas e a 

incidência de recidiva hemorrágica com a queda da pressão portal, após o 

procedimento cirúrgico. Estabeleceu-se como ponto de referência o 

percentio 30, uma vez que esta foi a média de queda da pressão portal nos 

estudos que fizeram esta avaliação (Karara et al., 1987; Polara 1992; el-

Gendi et al., 1994; Silva Neto et al., 2004; de Cleva et al., 2005; Evangelista 

Neto et al., 2012). Procuramos avaliar se uma queda maior na pressão portal 

no intra-operatório teria impacto nos resultados tardios, já que dispúnhamos 

desta informação para os resultados imediatos, tanto no que se refere ao 

calibre das varizes, como nas taxas de ressangramento. Procuramos 

também entender se uma grande queda na pressão portal intra-operatória 

teria impacto sobre os mesmos resultados (calibre das varizes esofageanas 

e taxas de recidiva hemorrágica) no seguimento tardio. Além disso, 

aproveitamos dados que foram avaliados durante o seguimento dos 

pacientes e tentamos relacionar também, a queda da pressão portal intra-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karara%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=3679730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%2520Cleva%2520R%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=16201112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evangelista-Neto%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22569978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evangelista-Neto%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22569978


Discussão 68 

  

 

operatória com a ocorrência de trombose da veia porta e o impacto desta 

trombose no índice de recidiva hemorrágica.  

A idade média dos pacientes foi de 42 anos, confirmando que esta 

afecção atinge indivíduos na plenitude da vida e demonstrando sua 

importância sócio-econômica, resultado corroborado por outros estudos, 

39,5 (Lacet et al., 2016); 47,6 anos (Pereira et al., 2013); 45,1 anos 

(Menezes et al., 2001). 

Ao avaliar o calibre das varizes no pré-operatório, encontrou-se 

94,4% dos pacientes apresentando varizes Grau III e IV e apenas 5,6% com 

Grau II, o que confirma a grande repercussão da hipertensão portal sobre as 

varizes esofageanas e justifica a alta taxa de sangramento das varizes na 

evolução natural desta doença (sem intervenção terapêutica). Já a 

diminuição do calibre das varizes no pós-operatóriofoi evidente, com 91,2% 

dos pacientes apresentando varizes Grau 0, I e II. Estes resultados são 

corroborados por estudo de Lacet et al., 2016, que mostraram 72,5% de 

pacientes com calibre de varizes médio e grande no pré-opertatório e 

apenas 7,8% de varizes com calibre médio e grande no pós-opertatório. Este 

mesmo grupo, em estudo de 1999, ao comparar o comportamento das 

varizes esofageanas após cirurgias de derivação espleno-renal e a DAPE, 

sem realização de terapia endoscópica e com seguimento entre 5 e 10 anos 

(média 6 anos), encontrou em 28% dos pacientes um aumento ou 

manutenção do calibre das varizes na evolução tardia (Strauss et al., 1999). 

Número este considerável quando comparado com os procedimentos que 

combinaram DAPE e terapia endoscópica. 
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 Em nosso estudo foi observada diminuição significativa do calibre das 

varizes avaliadas endoscopicamente no pós-operatório precoce em 

comparação ao pré-operatório, ou seja, o tratamento cirúrgico per si teve 

influência positiva sobre a redução do calibre das varizes esofageanas. 

Embora esta redução significativa no calibre das varizes no pós-operatório 

precoce tenha sido acompanhada por uma manutenção ou diminuição do 

calibre das varizes no acompanhamento a longo prazo (a redução do calibre 

das varizes comparando o pré-operatório e o pós-operatório tardio foi 

estatisticamente significativa), foi observado em número considerável de 

pacientes aumento do calibre das varizes durante a avaliação endoscópica 

pós-operatória (dez pacientes no grupo com queda da pressão portal 

superior a 30% e dez pacientes no grupo com queda da pressão portal 

inferior a 30%). É importante salientar que no acompanhamento 

endoscópico pós-operatório foi realizadda intervenção sobre as varizes 

quando necessária, quer com esclerose, quer com ligadura elástica. Este 

reaparecimento ou progressão no calibre das varizes, evidenciou o 

importante papel da terapia endoscópica pós-operatória. Reforçando este 

conceito, Makdissi et al., em 2010, demonstraram em seguimento a longo 

prazo após a DAPE que em 56,6% dos pacientes com varizes erradicadas 

pela cirurgia ou pelo tratamento endoscópico, estas recidivaram ou 

aumentaram de calibre durante o acompanhamento. Já quando avaliamos o 

calibre das varizes no pós-operatório precoce comparado ao tardio, não 

encontramos diferença significativa, isto parece ocorrer na grande maioria 

dos pacientes em funçãoda terapia endoscópica.  
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 Em estudo realizado em 1999 Strauss et al., comparando diferentes 

tipos de tratamento cirúrgico para varizes esofageanas por hipertensão 

portal esquistossomótica, mostrou que em pacientes submetidos a DAPE 

exclusiva (sem complementação com outro tipo de terapia), após um tempo 

médio de seguimento de seis anos, 28% dos pacientes apresentavam 

calibre igual ou maior em relação ao pós-operatório precoce (Strauss et al., 

1999). Em nosso estudo, mesmo com seguimento maior (dez anos), a 

associação da DAPE com acompanhamento ininterrupto e terapia 

endoscópica em todos os casos nos quais se encontravam varizes de médio 

ou grosso calibre, proporcionou em 88,9% dos pacientes uma diminuição do 

calibre das varizes esofagenasa longo prazo. Estes achados sugerem que a 

associação da terapia endoscópica e DAPE resulta em melhor controle do 

calibre das varizes esofageanas a longo prazo. Outros estudos corroboram 

esta suposição, porém com seguimento mais curto (Hassab, 1998). Em 

estudo com seguimento de cinco anos realizado por Makdissi et al., em 

2016, em que foi utilizada parte da amostra de nosso estudo, avaliando 

pacientes submetidos a DAPE associada a terapia endoscópica, também foi 

encontrada redução estatisticamente significativa do calibre das varizes 

esofageanas em comparação ao pré-operatório. 

 Por outro lado, a terapia endoscópica exclusiva não parece 

apresentar os mesmos resultados no que tange o comportamentodo calibre 

das varizes esofageanas quando comparados com o tratamento associando 

DAPE e terapia endoscópica. Lacet et al., em 2016, demonstraram que com 

seguimento médio de seis anos, embora tenham encontrado redução 
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significativa do calibre das varizes, tanto nos pacientes com terapia 

endoscópica exclusiva como nos pacientes com associação de endoscopia e 

DAPE, em 8% dos pacientes com terapia endoscópica exclusiva, houve 

recidiva com varizes de grosso calibre. 

 A avaliação do calibre das varizes previamente à terapia endoscópica 

tem grande importância, uma vez que atualmente são raros os estudos que 

analisam pacientes com tratamento apenas cirúrgico para controle das 

varizes esofageanas. Após a publicação de Sakai et al., em 1990, a 

associação da DAPE com terapia endoscópica passou a ser adotada pela 

maioria dos serviços que tratam de varizes esofagenas sangrantes em 

pacientes com forma hepato-esplênica da esquistossomose, devido aos 

melhores resultados desta associação. 

 A hipótese formulada no início do planejamento do estudo de que a 

queda da pressão portal gerada pela DAPE teria influência direta na redução 

do calibre das varizes esofageanas não foi confirmada ao fim da análise, já 

que a comparação entre a queda de pressão portal acima e abaixo de 30% 

com a variação do calibre das varizes (classe A, quando não houve 

regressão; classe B quando a regressão foi de 1 grau; C quando foi de 2 

graus; D quando foi de 3 graus e E de 4 graus) no pré-operatório e pós-

operatório precoce (sem influência da intervenção endoscópica), não 

apresentou diferença estatisticamente significativa. Porém, quando 

comparou-se mesma variação de variação de calibre das varizes (classes A, 

B, C, D e E) com os dois grupos de queda de pressão portal (acima e abaixo 

de 30%) no seguimento a longo prazo (sob influência da intervenção 
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endoscópica), houve redução significativa no calibre das varizes 

esofageanas no grupo com queda de pressão acima de 30%. 

 Este resultado sugere que embora não seja um fator decisivo na 

diminuição do calibre das varizes esofageanas, a queda da pressão portal 

que ocorre em pacientes submetidos a DAPE, pode favorecer a ação da 

terapia endoscópica, já que o endoscopista trabalhará em um vaso de menor 

calibre e com menor pressão após a cirurgia, conforme inferido por Sakai em 

1990. 

 A ausência de diferença estatisticamente significante entre pacientes 

que tiveram queda maior e menor que 30% na evolução do calibre das 

varizes esofageanas, no pós-operatório precoce, após realização de DAPE 

faz supor que a cirurgia corrija outros fatores, não apenas a diminuição de 

pressão portal ao nível destas varizes. Conforme demonstrado por Cleva et 

al., em 1998, o paciente com hipertensão portal esquistossomótica 

apresenta um estado hiperdinâmico causado pela comunicação arterio-

venosa entre uma artéria esplênica com débito aumentado pela 

esplenomegalia e a circulação portal. Complementando esta informação, em 

2000, Wattanasirichaigoon et al. sugeriram que a circulação colateral em 

pacientes com hipertensão portal não ocorre de forma uniforme e que 

algumas regiões teriam predominância em relação a outras. Os mesmos 

autores inferiram que a circulação colateral das veias periesofageanas 

teriam predominância, porque drenariam para a veia ázigos que se encontra 

no tórax, um compartimento com pressão negativa. Desta forma, os autores 

definiram um sistema de circulação com curto-circuito de um fluxo hepato-
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fugal passando pelas veias peri-esofágicas, destas para a veia ázigos e 

desta, por meio de circulação colateral, fluindo para o átrio direito, 

aumentando o volume cardíaco e mantendo a hipercinese sistêmica.  

 Uma hipóstese para a influência da DAPE na evolução do calibre das 

varizes esofageanas seria a interrupção deste curto-circuito diminuindo o 

maior volume cardíaco e, consequentemente, o débito cardíaco. Reforça 

esta teoria, estudo de Scarpignato et al. (1992) que estudaram a ação de 

drogas vasoconstrictoras no comportamento das varizes esofageanas, 

demonstrando uma redução na pressão portal e no fluxo ao nível da veia 

ázigos (ação semelhante à da DAPE), diminuindo assim a tensão ao nível 

das varizes esofageanas. 

 Além da interrupção da circulação como sugerida anteriormente, a 

queda da pressão portal em decorrência da DAPE é transferida para as 

varizes esofagenas, conforme demonstrado por Mossinan et al. (1983), que 

aferiram simultâneamente a pressão na veia porta e nas varizes 

esofageanas durante realização de DAPE comprovando a correlação direta 

entre a queda da pressão portal com a pressão nas varizes. 

 Ainda, mesmo não sendo significativo, um número considerável de 

pacientes apresentou aumento no calibre das varizes durante o seguimento 

endoscópico, com posterior redução após intervenção endoscópica, 

confirmando o importante papel da terapia endoscópica nos bons resultados 

tardios, além de sugerir um menor impacto da cirurgia na evolução destas 

varizes. No entanto, em estudo randomizado recente, comparando a 

evolução de pacientes com varizes esofageanas tratados com terapia 
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endoscópica exclusivae pacientes submetidos DAPE associada a terapia 

endoscópica, o segundo grupo apresentou melhores resultados, com a 

conclusão de que o tratamento recomendado seria a DAPE associada a 

terapia endoscópica (Lacet et al., 2016). Vale ressaltar que neste estudo a 

terapia endoscópica realizada foi a escleroterapia e não a ligadura elástica, 

sabidamente mais efetiva, e que o tempo de seguimento foi curto. Nossos 

resultados fazem supor que a influência da cirurgia sobre o comportamento 

das varizes parece diminuir ao longo do tempo.  

 Com relação à trombose da veia porta, alguns estudos mostraram que 

esta é uma complicação esperada, como o de Ferreira et al., em 2005, que 

mostraram um índice de trombose parcial e total em 49,2% dos pacientes 

em seguimento de até 1 ano pós-operatório, ou Ferreira et al. que, em 2009, 

apresentaram uma taxa de trombose de 59% em 10 anos de seguimento. 

Makdissi et al., em 2009,, apresentaram um índice de trombose portal parcial 

ou total de 52,3% após a DAPE.  

 Em nosso estudo, a ocorrência de trombose da veia porta no pós-

operatório foi avaliada precoce e tardiamente, sendo que no pós-operatório 

precoce ela ocorreu em 65% dos pacientes, enquanto no pós-operatório 

tardio, sua incidência diminuiu para 21% dos pacientes devido à 

recanalização ou transformação cavernomatosa.  

 No resultado acima apresentado, 65% e 21% de trombose da veia 

porta quando comparados o pós-operatório precoce e tardio, 

respectivamente, fica demonstrada uma adaptação do sistema porta às 

alterações fisiopatológicas da DAPE. A recanalização da veia porta também 
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foi verificada em 13% dos pacientes de Ferreira et al. em 2009. Esta 

adaptação do sistema portal talvez possa explicar outro resultado de nosso 

estudo que foi a ausência de diferença estatisticamente significativa na 

incidência de recidiva hemorrágica pós-operatória entre os pacientes com e 

sem trombose de veia porta. 

A fisiopatolologia para a alta incidência da trombose ainda não está 

bem estabelecida. Especula-se que a manipulação cirúrgica, com dissecção 

e liberação de vísceras e estruturas vasculares originaria um processo 

inflamatório local; a alteração hemodinâmica do sistema portal decorrente da 

ligadura da artéria esplênica e esplenectomia implicam na diminuição do 

fluxo portal, e as ligaduras de vasos que alimentam a circulação colateral 

poderiam causar estagnação do sangue no interior da veia porta. Acresce-se 

ainda o aumento dos elementos figurados do sangue relacionados à 

esplenectomia, com hipercoagulabilidade originada por aumento da 

viscosidade sanguínea pela elevação do número de plaquetas e leucócitos 

que deixariam de ser destruídos ou sequestrados no baço (Ferreira et al., 

2005; Mackdissi et al., 2009), embora em seu estudo Makdissi et al. não 

tenham encontrado diferença estatístamente significativa entre o valor das 

plaquetas e a ocorrência ou não de trombose de porta pós-operatória. Nosso 

estudo não mostrou diferença estatisticamente significativa na incidência de 

trombose da veia porta quando comparados os pacientes com queda da 

pressão portal menor ou maior que 30% no intra-operatório, o que parece 

reforçar a tese de menor influência das alterações hemodinâmicas como 

principal causa da trombose na veia porta. 
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 O Foco principal na condução de pacientes que apresentam varizes 

esofageanas por hipertensão portal esquistossomótica é o controle da 

hemorragia digestiva por sangramento das varizes esofageanas. A 

associação da DAPE e terapia endoscópica, tem apresentado baixos índices 

de recidiva hemorrágica, entre 5,1 e 15,7% (Sakai 2001; Silva Neto et al., 

2004; Ferreira et al., 2009; Makdissi et al., 2010; Lacet et al., 2016). Em 

estudo recente Lacet et al. mostraram diferença estatisticamente significativa 

no índice de recidiva hemorrágica entre pacientes que foram submetidos a 

escleroterapia endoscópica isolada e aqueles que tiveram associação entre 

DAPE e escleroterapia (36% no primeiro grupo e 9% no segundo). Vale 

ressaltar que neste estudo o seguimento foi de 5 anos, isto é, menor que no 

nosso trabalho e a terapia endoscópica utilizada foi a escleroterapia, que 

apresenta resultados inferiores à ligadura elástica. 

 Em nosso estudo o índice de ressangramento por ruptura de varizes 

esofageanas foi de 16,6%, o maior índice dentre todos os trabalhos que 

fizeram a mesma análise, no entanto, aquele com o mais longo seguimento 

pós-operatório. O maior volume percentual de pacientes com 

ressangramento vem de encontro com a afirmação de Ferreira et al. (2009) 

de que a taxa de ressangramento aumenta com um seguimento pós-

operatório mais longo.  

 Quando o índice de recidiva hemorrágica foi comparado nos dois 

grupos de pacientes com queda da pressão portal intra-operatória maior e 

menor que 30%, embora com número maior de pacientes no grupo com 

queda inferior a 30% (23,8%) que no grupo com queda superior a 30% 
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(6,7%), a diferença não foi estatisticamente significativa. Esta queda da 

pressão portal é transferida para as varizes esofageanas, conforme 

demonstrado por Mosimann et al. (1983) e discutido anteriormente. A 

tendência ao aumento do índice de recidiva hemorrágica com um 

seguimento mais longo pressupõe uma perda de efetividade no controle da 

pressão ao nível das varizes esofageanas com o decorrer do período pós-

operatório.  

 Este estudo apresentou algumas limitações como uma amostra 

populacional menor que o ideal. Isto se deve ao fato da quantidade de 

pacientes portadores de esquistossomose ter diminuído significativamente 

tanto em São Paulo, quanto em Goiás. Este fato deve-se a uma diminuição 

na prevalência, morbidade e mortalidade da esquistossomose no nosso país 

(MS/SVS - Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretrizes 

técnicas do Programa de Controle da Esquistossomose. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2014. Available from: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_esquistossome_manso

ni_diretrizes_tecnicas.pdf.  

MS/SVS - Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema 

de informações sobre mortalidade - SIM. 2011. Available from: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/pobt10uf.def.) 

 Outra possibilidade é a melhoria da assistência médica no local de 

origem do indivíduo acometido, o que diminui a necessidade de 

deslocamento para centros maiores. No entanto, casos graves e mortes 

continuam a ocorrer. De acordo com o Ministério da Saúde, ocorreram 175 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/pobt10uf.def
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hospitalizações e 461 mortes decorrentes da esquistossomose em 2015 

(MS/SVS - Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema 

de informações sobre mortalidade - SIM. 2011. Available from: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/pobt10uf.def. 

MS/SVS - Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema 

de informações sobre internações hospitalares no âmbito do Sistema Único 

de Saúde. 2016. Available from: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nibr.def. ) 

 Uma outra limitação é o fato de tratar-se de estudo retrospectivo, o 

que diminui seu valor conclusivo, porém, a nosso ver, o fato de ser 

retrospectivo propiciou um seguimento bastante longo, o que seria um óbice 

em um estudo prospectivo. 

 Embora apresente as limitações acima descritas, este estudo tem a 

vantagem de analisar a queda de pressão portal no intra-operatório, dados 

raros na literatura (apenas quatro estudos apresentam estes dados em 

pacientes submetidos a DAPE), sendo o único a correlacionar esta queda de 

pressão portal com o comportamento das varizes esofageanas, recidiva 

hemorrágica e frequência de trombose de veia porta, tendo, ainda, o maior 

seguimento pós-operatório (10 anos). Outro benefício do estudo foi 

comparar resultados terapêuticos em um grupo de pacientes em que foi 

avaliada a influência do tratamento cirúrgico imediatamente após sua 

realização (avaliação da queda da pressão portal) e o impacto desta 

alteração a curto prazo (antes da influência da terapia endoscópica) e a 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/pobt10uf.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nibr.def
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longo prazo, em um indivíduo que não teve qualquer influência por outra 

afecção, como ocorre nos pacientes cirróticos. 

 Além disso, foi evidenciado pelo estudo que a queda da pressão 

portal após a realização da DAPE, não teve influência direta na evolução do 

calibre das varizes esofageanas, mas pareceu favorecer os bons resultados 

da terapia endoscópica na manutenção das varizes esofageanas ausentes 

ou em pequeno calibre, na maioria dos pacientes no seguimento a longo 

prazo. 

 O número limitado da amostra avaliada não nos permite inferir que 

tipo de tratamento, cirúrgico associado à endoscopia ou eventualmente o 

endoscópico isolado, seria a melhor abordagem para estes pacientes.  

 Nosso estudo enfatiza a necessidade de uma terapia endoscópica de 

longo prazo para pacientes submetidos a tratamento cirúrgico da 

hipertensão portal esquistossomótica, independentemente do efeito da 

cirurgia na hemodinâmica portal. Ele também levanta a discussão sobre qual 

tratamento é mais importante cirurgia ou endoscopia, indicando que 

pacientes que apresentaram maior queda na pressão portal, tiveram uma 

diminuição significativa no calibre das varizes a longo prazo, sugerindo que 

tratamentos cirúrgicos, mesmo que de menor porte que DAPE, mas que 

resultem numa queda da pressão portal, poderão levar a bons resultados no 

controle das varizes esofageagnas, também a longo prazo. No nosso 

entendimento, apenas um estudo prospectivo, randomizado comparando a 

associação da DAPE, ou mesmo cirurgias menos complexas com a terapia 
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endoscópica, versus a ligadura elástica isolada, que ainda não existe na 

literatura, seria capaz de responder a este questionamento. 

Desta forma, nos parece que a terapia endoscópica após a DAPE é 

essencial para os bons resultados a longo prazo. O papel efetivo da cirurgia 

no controle das varizes esofageanas em pacientes esquistossomóticos 

parece favorecer os bons resultados da terapia endoscópica a longo prazo, 

porém isto deve ser investigado em estudos futuros. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Em relação ao impacto da queda da pressão portal intra-operatória 

em pacientes esquistossomóticos submetidos à DAPE e tratamento 

endoscópico pós-operatório, podemos concluir que: 

Embora a cirurgia tenha influência direta na redução imediata do 

calibre das varizes esofageanas, a queda de pressão portal não parece ser 

fator determinante para esta diminuição no comportamento das varizes 

esofageanas a curto prazo. No entanto, a longo prazo, a queda da pressão 

portal parece favorecer a ação da terapia endoscópica.  

 O índice de ressangramento por ruptura de varizes esofageanas a 

longo prazo foi de 16,6%, independentemente da queda da pressão portal. 

 A queda da pressão portal não influenciou a incidência de trombose 

de veia porta, assim como a recidiva hemorrágica não foi influenciada pela 

presença de trombose de veia porta. 
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Anexo 1 - Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

USP 

 

 



 103 

  

 

 



 104 

  

 

 

 

  



 105 

  

 

Anexo 2 - Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da UFG 
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Anexo 3 - Publicação de artigo referente aos resultados da tese em revista 

científica 
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Anexo 4 – Planilha de dados do estudo 

 

 


