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RESUMO 

 

 

Ramos DS. Elastografia hepatoesplênica para predizer varizes esofágicas em 

pacientes com hipertensão portal não cirrótica: estudo de acurácia diagnóstica 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2018. 

 

Introdução: elastografia ultrassônica é um método não invasivo validado e 
rotineiro para a determinação indireta do grau de fibrose hepática e em 
investigação para predizer a presença de varizes esofágicas. Entretanto, a 
elastografia foi validada somente em doenças que evoluem para cirrose. Na 
revisão de literatura que realizamos, observamos que há escassez de estudos 
de acurácia diagnóstica em pacientes com hipertensão portal não cirrótica. 
Objetivos: avaliar a acurácia diagnóstica das técnicas de elastografia 
hepatoesplênica (transitória por FibroScan e ARFI) para predizer a presença de 
varizes esofágicas e se as varizes são de risco de sangramento em pacientes 
com hipertensão portal não cirrótica. Avaliar a concordâncias das duas técnicas 
e correlacioná-las com outros índices (plaquetas/baço, APRI e FIB-4). 
Métodos: Foram incluídos pacientes com diagnóstico confirmado das 
seguintes condições: oclusão da veia porta extra-hepática, esquistossomose 
mansônica, hipertensão portal não cirrótica idiopática e fibrose hepática 
congênita. A endoscopia digestiva alta foi considerada como marcador da 
presença de hipertensão portal clinicamente significante. Critérios de inclusão: 
idade acima de um ano; diagnóstico etiológico definido; concordância do 
paciente ou responsável legal em participar do estudo. Critérios de exclusão: 
cirrose, confirmada pela combinação de critérios diagnósticos clínicos, de 
imagem e laboratoriais ou pela biópsia hepática quando o resultado estivesse 
disponível; hipertensão portal pós sinusoidal; condições que impeçam 
tecnicamente a realização da elastografia (ascite volumosa e insuficiência 
cardíaca); esplenectomia; gestação; carcinoma hepatocelular avançado. O 
desenho do estudo foi prospectivo, transversal, de acordo com a metodologia 
STARD, avaliando a acurácia, sensibilidade, especificidade, valores preditivos 
positivos e negativos e razões de verossimilhança positiva e negativa. 
Procedimentos no estudo: consulta aos dados de prontuário; ultrassonografia 
abdominal e elastografia hepatoesplênica com os equipamentos/métodos 
FibroScan e ARFI. Os pontos de corte foram determinados por curva ROC. 
Resultados: os valores de elastografia transitória hepática por FibroScan 
foram de 5,91 ± 1,87 kPa na oclusão da veia porta extra-hepática, 8,89 ± 3,96 
kPa na esquistossomose, 10,60 ± 3,89 kPa na hipertensão portal não cirrótica 
idiopática e 10,30 ± 4,14 kPa na fibrose hepática congênita, enquanto os 



 

 

valores de ARFI foram de 1,27 ± 0,23 m/s; 1,35 ± 0,45 m/s; 1,43 ± 0,40 m/s; 
1,55 ± 0,39 m/s; respectivamente. Os valores de elastografia transitória 
esplênica por FibroScan foram de 60,82 ± 20,56 kPa na oclusão da veia porta 
extra-hepática, 54,16 ± 22,94 kPa na esquistossomose, 52,64 kPa ± 21,97 kPa 
na hipertensão portal não cirrótica idiopática e 48,50 ± 24,86 kPa na fibrose 
hepática congênita, enquanto os valores de ARFI foram de 3,22 ± 0,62 m/s; 
3,01 ± 0,74 m/s; 2,86 ± 0,53 m/s; 2,80 ± 0,55 m/s; respectivamente. A 
elastografia esplênica por FibroScan com ponto de corte 65,1 kPa apresentou 
acurácia de 0,62 (intervalo de confiança 95% 0,46-0,78; p=0,121) para 
presença de varizes. Para predizer varizes de alto risco de sangramento, o 
melhor ponto de corte foi 40,05 kPa, que apresentou acurácia de 0,63 (intervalo 
de confiança 95% 0,52-0,76; p=0,016). A elastografia esplênica ARFI com 
ponto de corte de 2,67m/s apresentou acurácia de 0,64 (intervalo de confiança 
95%, 0,50-0,78; p=0,065) para presença de varizes. O melhor ponto de corte 
para predizer varizes de alto risco de sangramento com esse método foi de 
3,17m/s, que apresentou acurácia de 0,61 (intervalo de confiança 95%, 0,51-
0,71; p=0,033). Conclusões: métodos de elastografia esplênica apresentaram 
uma acurácia moderada e valor preditivo positivo elevado para diagnosticar 
presença de varizes. A elastografia transitória esplênica por FibroScan quando 
associada à razão plaqueta/baço apresentou acurácia moderada com 
especificidade alta para predizer varizes de alto risco de sangramento. 
Entretanto, considerável superposição de valores foi observada entre pacientes 
com e sem varizes esofagianas, o que limita a aplicação a utilidade clínica do 
método. 
 

 

Descritores: hipertensão portal; técnicas de imagem por elasticidade; varizes 

esofágicas e gástricas; endoscopia; diagnóstico; baço. 
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ABSTRACT 

 

 

Ramos DS. Liver and spleen transient elastography to predict esophageal 

varices in patients with non-cirrhotic portal hypertension: a diagnostic accuracy 

study [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2018. 

 

Background and rationale: transient elastography is a noninvasive, validated, 
method allowing evaluation of liver fibrosis by measurement of liver stiffness 
and under investigation to predict the presence of esophageal varices. 
However, elastography has been validated only in diseases that progress to 
cirrhosis. In a literature review we found few studies on diagnostic accuracy in 
patients with non-cirrhotic portal hypertension. Aims: to evaluate the accuracy 
of hepatosplenic  elastography (FibroScan and ARFI) to predict the presence of 
esophageal varices and whether varices are at risk of bleeding in patients with 
non-cirrhotic portal hypertension. To evaluate the concordances of the two 
techniques and correlate them with other indexes such as the platelet /spleen 
diameter ratio, APRI and FIB-4. Methods: patients with confirmed diagnosis of 
the following conditions were included: extrahepatic portal vein occlusion, 
schistosomiasis, idiopathic non-cirrhotic portal hypertension and congenital 
hepatic fibrosis. Upper digestive endoscopy was considered as a marker of the 
presence of clinically significant portal hypertension. Inclusion criteria: age 
above one year; defined etiological diagnosis; agreement of the patient or legal 
guardian to participate in the study. Exclusion criteria: cirrhosis confirmed by 
combination of clinical, imaging and laboratory diagnostic criteria or by liver 
biopsy when the result was available; post sinusoidal portal hypertension; 
conditions that technically preclude the performance of elastography (massive 
ascites and heart failure); splenectomy; pregnancy; advanced hepatocellular 
carcinoma. The study design was prospective, transversal, according to the 
STARD methodology, evaluating the accuracy, sensitivity, specificity, positive 
and negative predictive values and positive and negative likelihood ratios. The 
procedures of the study were: review of medical records data, abdominal 
ultrasonography and hepatosplenic elastography with FibroScan and ARFI 
equipment / methods. Cut-off points for elastography were determined by ROC 
curves. Results: liver stiffness measurement by FibroScan were 5.91 ± 1.87 
kPa in extrahepatic portal vein occlusion, 8.89 ± 3.96 kPa in schistosomiasis, 
10.60 ± 3.89 kPa in portal hypertension non-cirrhotic idiopathic and 10.30 ± 
4.14 kPa in congenital hepatic fibrosis, whereas by ARFI were 1.27 ± 0.23 m/s; 
1.35 ± 0.45 m/s; 1.43 ± 0.40 m/s; 1.55 ± 0.39 m/s; respectively. Spleen stiffness 
measurement by FibroScan were 60.82 ± 20.56 kPa in extrahepatic portal vein 
occlusion, 54.16 ± 22.94 kPa in schistosomiasis, 52.64 ± 21.97 kPa in idiopathic 



 

 

non-cirrhotic portal hypertension, and 48.50 ± 24.86 kPa in congenital hepatic 
fibrosis, while by ARFI were 3.22 ± 0.62 m/s; 3.01 ± 0.74 m/s; 2.86 ± 0.53 m/s; 
2.80 ± 0.55 m/s; respectively. Liver stiffness measurement by FibroScan with a 
cut-off of 65.1 kPa had an accuracy of 0.62 (95%confidence interval, 0.46-0.78, 
p=0.121) for the presence of esophageal varices. The best cut-off point for 
predicting the presence of varices at high risk of bleeding was 40.05 kPa 
(accuracy, 0.63, 95% confidence interval, 0.52-0.76, p = 0.016). The spleen 
stiffness measurement by ARFI with a cut-off of 2.67 m/s showed (accuracy, 
0.64, 95% confidence interval, 0.50-0.78, p=0.065) for the presence of 
esophageal varices. The best cut-off point for predicting the presence of varices 
at high risk of bleeding was 3.17 m/s (accuracy, 0.61, 95% confidence interval, 
0.51-0.71, p=0.033) for varices at high risk of bleeding. Conclusions: spleen 
stiffness measurement by transient elastography (FibroScan and ARFI) 
presented a moderate accuracy and a high positive predictive value to diagnose 
the presence of esophageal varices. Spleen stifness by FibroScan when 
associated with platelet/spleen diameter ratio, there is a moderate accuracy 
with a high specificity to predict varices at high risk of bleeding. However, 
overlapping values between patients with or without varices was high and this 
precludes the clinical applicability of these methods. 
 
Descriptors: hypertension, portal; elasticity imaging techniques; esophageal 
and gastric varices; endoscopy; diagnosis; spleen.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Hipertensão portal  

A hipertensão portal é uma síndrome clínica definida por valores do 

gradiente de pressão venosa portal superior a cinco mmHg. São reconhecidas 

duas formas: a hipertensão portal cirrótica e a hipertensão portal não cirrótica, 

tema do presente estudo. Em pacientes com cirrose, a hipertensão portal está 

associada à elevação do gradiente de pressão venosa hepática (HVPG, da 

sigla em língua inglesa Hepatic Venous Pressure Gradient) em decorrência do 

aumento da resistência sinusoidal e do hiperfluxo portal. Na hipertensão portal 

não cirrótica, o HVPG é normal ou apenas levemente elevado, uma vez que as 

suas principais etiologias não acometem significativamente o parênquima 

hepático e por isso não determinam aumento da resistência ao fluxo pelos 

sinusóides. 1 

Pela perspectiva clínica, a hipertensão portal é o mecanismo subjacente à 

maioria das complicações de doença hepática crônica. As apresentações mais 

comuns são as varizes esôfago-gástricas, que podem se romper e ocasionar 

episódios de hemorragia digestiva, a anemia e a esplenomegalia, causando 

desconforto abdominal e hiperesplenismo. Embora menos comum que as 

apresentações anteriores, as denominadas complicações vasculares, que 

incluem a síndrome hepatopulmonar e a síndrome porto pulmonares ou 

hipertensão arterial pulmonar, podem surgir como complicação da hipertensão 

portal.2,3     
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1.2. Hipertensão portal não cirrótica 

A expressão hipertensão portal não cirrótica designa um grupo heterogêneo 

de doenças hepáticas caracterizadas por acometimento pré-sinusoidal ou pós-

sinusoidal, pressão sinusoidal normal, preservação da função hepática até as 

fases terminais da doença e ausência de evolução para cirrose. 

O número de casos de hipertensão portal não cirrótica parece estar 

aumentando, provavelmente em decorrência da maior atenção que essa 

condição vem recebendo na literatura, levando à revisão do diagnóstico de 

pacientes que há anos foram erroneamente diagnosticados com cirrose 

criptogênica. 4 

A hipertensão portal não cirrótica geralmente acomete jovens, pois uma das 

suas principais causas, a oclusão da veia porta extra-hepática, é 

principalmente uma doença da infância, mas pode se apresentar em qualquer 

idade a partir de seis semanas até a vida adulta.5 

Dentro da hipertensão portal não cirrótica encontram-se transtornos 

vasculares hepáticos que englobam uma série de condições raras, tendo uma 

prevalência inferior a 5/10.000 habitantes. Entre esses, destacam-se a 

síndrome de Budd-Chiari, a oclusão da veia porta extra-hepática e a esclerose 

hepatoportal sem ou com hiperplasia nodular regenerativa associada.4 

Em nosso meio, a esquistossomose mansônica hepatoesplênica responde 

por elevada frequência de casos, estando presente em 19 dos 27 estados do 

Brasil, principalmente nos estados da região nordeste e sudeste do país.6, 7 

Outras entidades, como a fibrose hepática congênita, apresentam uma 

prevalêcia ainda menor. 4 
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As doenças que levam à hipertensão portal não cirrótica são 

fundamentalmente de natureza vascular e anatomicamente classificadas com 

base no local da resistência ao fluxo sanguíneo. Em algumas vezes é uma 

manifestação tardia de doença primária não hepática.1 A hipertensão portal não 

cirrótica é uma condição distinta e não deve ser considerada um evento na 

história natural nem uma associação de doença hepática primária. É importante 

ressaltar que a nomenclatura obstrução da veia porta extra-hepática, com ou 

sem transformação cavernomatosa ou biliopatia portal, exclui a trombose de 

veia porta secundária à cirrose e/ou por invasão por carcinoma. Da mesma 

forma, não se considera a oclusão isolada da veia esplênica ou mesentérica 

superior, uma vez que a etiologia é diferente. 8 

Os critérios diagnósticos da hipertensão portal vêm sendo debatidos e 

padronizados na literatura. Os principais critérios foram propostos por Aoki et 

al.9, Shouten et al.10 e pela Sociedade Ásia-Pacífico para Estudo do Fígado – 

APASL.11 As tabelas de 1 a 3 apresentam detalhadamente esses critérios. A 

biópsia do fígado não é essencial para o diagnóstico de hipertensão portal não 

cirrótica a menos que haja suspeita de doença hepática crônica subjacente.12 

De qualquer modo, quatro achados patológicos seriam comumente vistos e 

necessários para caracterizar hipertensão portal não cirrótica: esclerose 

hepatoportal, fibrose periportal, fibrose perissinusoidal e hiperplasia nodular 

regenerativa.13 
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Tabela 1 - Critérios de Aoki et al.9 para hipertensão portal não cirrótica 
idiopática 

 

Critérios 

Doença clínica sem etiologia definida com:  

Esplenomegalia, anemia e hipertensão portal, sendo: 

Não cirrótico, não hematológico, sem parasitos hepatobiliares e oclusão das veias hepática e porta 

 

 

Tabela 2 - Critérios de Schouten et al.10 para hipertensão portal não cirrótica 
idiopática 

 

Critérios  

Sinais clínicos de hipertensão portal: esplenomegalia; varizes esofágicas; ascite (não neoplasica);  

Exclusão de cirrose por biópsia 

Exclusão de causas de doença hepática crônica que levam à cirrose  

Paciente com veias hepáticas e porta pérvias por meio de métodos de imagem 

 

 

Tabela 3 - Criterios da APASL11 para hipertensão portal não cirrótica 

 

Critérios 

Presença de esplenomegalia moderada a importante 

Evidência de hipertensão portal, varizes e/ou colaterais 

Veias porta, esplênica e hepáticas pérvias ao ultrassom com Doppler 

Resultados de exames demostrando função hepática normal ou próximo à normalidade 

Gradiente de pressão venosa hepática normal ou próximo ao valor normal 

Histologia hepática sem evidência de cirrose 

 



39 

 

1.3. Risco de sangramento por ruptura de varizes  

A hemorragia digestiva varicosa continua sendo uma das principais causas 

de mortalidade em pacientes com hipertensão portal.14 Cerca de 60% dos 

pacientes com cirrose descompensada e 30% daqueles com cirrose 

compensada apresentam varizes no momento do diagnóstico. Na hipertensão 

portal não cirrótica as varizes esofágicas são vistas em 80-90% casos.15 

Na hipertensão portal não cirrótica os dados são escassos, geralmente de 

estudos retrospectivos, com casuística pequena e com foco na análise da 

prevalência hospitalar. Portanto, podem não representar a real magnitude da 

hipertensão portal não cirrótica. Dados mais confiáveis referem-se à cirrose, 

onde se descrevem taxas de primeiro sangramento varicoso em torno de 30%, 

com período de maior risco de ressangramento nas primeiras seis semanas 

após o episódio de hemorragia, que se reduz gradativamente ao longo de um 

ano.12 A mortalidade relacionada ao ressangramento atualmente situa-se ao 

redor de 15 a 20%.16 

Na população pediátrica, estima-se que 50% das crianças com hepatopatia 

apresentem pelo menos um episódio de hemorragia digestiva17. Nas crianças 

com diagnóstico de obstrução da veia porta extra-hepática, essa prevalência 

apresenta uma variabilidade de 70,9 a 90% dos casos18. No estudo de Ferri et 

al.19, a prevalência de sangramento nas crianças brasileiras com hipertensão 

portal não cirrótica foi de 71%.  

 

1.4. Avaliação da hipertensão portal e rastreamento de varizes 

A história natural das varizes esofágicas em pacientes com hipertensão 

portal não cirrótica não é conhecida, mas em pacientes cirróticos a progressão 
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do tamanho das varizes ocorre a uma taxa de 10-15% por ano, em sua maioria 

em decorrência da disfunção hepática. Tal progressão das varizes em 

pacientes com hipertensão portal não cirrótica é menos provável de ocorrer, 

pois a função hepática geralmente permanece preservada até fases finais da 

doença.20 

Diferentes diretrizes21-23 recomendam que todos os pacientes com 

hipertensão portal devam ser submetidos à endoscopia para rastreamento de 

varizes esôfago-gástricas, no momento em que a doença hepática for 

diagnosticada. Após a triagem, os pacientes seguem em acompanhamento 

endoscópico. Os intervalos recomendados são de 2 a 3 anos para os pacientes 

com doença hepática compensada e sem varizes, e de 1 a 2 anos para 

aqueles com varizes de fino calibre e 1 ano para aqueles com doença 

descompensada , com ou sem varizes.24, 25 

Estas recomendações geram uma carga considerável de endoscopias e 

custos relacionados. Nos últimos anos, foram realizados estudos que avaliaram 

o potencial de utilizar outros métodos, além da endoscopia digestiva alta, para 

o diagnóstico de varizes esofágicas. Têm sido avaliados parâmetros 

bioquímicos, clínicos, marcadores sanguíneos de fibrose, elastografia, 

ultrassonografia, tomografia computadorizada, vídeocápsula endoscópica, 

entre outros.26 Estes métodos podem ser divididos em dois grupos: invasivos e 

não invasivos. 

 

a) Métodos invasivos 

A endoscopia digestiva alta tem sido tradicionalmente considerada o 

padrão-ouro para avaliação de varizes esofágicas. Apesar de pouco invasivo, é 



41 

 

um procedimento propenso a gerar desconfortos e até mesmo, em raros casos, 

causar alguma complicação mais grave ao paciente.27 A endoscopia digestiva 

alta deve ser realizada em todos os pacientes com suspeita de hipertensão 

portal.20, 28, 29 Além de apresentar alta acurácia diagnóstica para a presença de 

varizes, é capaz de estratificar pacientes em alto e baixo risco de sangramento. 

A presença de varizes maiores que cinco mm e com sinais da cor vermelha em 

sua superfície são os principais sinais endoscópicos indicativos de risco 

elevado de ruptura.30 

A do HVPG apresenta excelente correlação com o desenvolvimento de 

varizes e risco de ruptura em pacientes com cirrose.31 Para o surgimento de 

varizes esofágicas o HVPG deve ser superior a 10 mmHg, enquanto que 

gradiente um maior que 12 mmHg é necessário para que haja ruptura e 

sangramento.32, 33 Todavia, o HVPG costuma apresentar valores normais ou 

pouco alterados na hipertensão portal não cirrótica, o que constitui uma 

limitação do método para esse subgrupo de pacientes. Em virtude do seu 

caráter invasivo e alto custo, a medida do HVPG não é realizada de forma 

rotineira na prática clínica. 

 

b) Métodos minimamente invasivos ou não invasivos 

A ultrassonografia com Doppler é o exame de primeira linha para 

investigação por métodos de imagem na hipertensão portal não cirrótica. 

Achados como fígado de tamanho normal, espessamento de ramos portais, 

esplenomegalia, dilatação da veia porta e colaterais portosistêmicas são 

comuns, porém não permitem diferenciar hipertensão portal cirrótica da não 

cirrótica.12
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 Na tomografia computadorizada é possível observar anormalidades do 

sistema venoso portal intra-hepático: não visualização, redução do calibre, 

tromboses de ramos venosos; sinais de hiperplasia nodular focal e a alteração 

da perfusão venosa.  A ressonância magnética e espectroscopia por 

ressonância magnética são técnicas não invasivas, mas apesar dos resultados 

promissores, ainda precisam ser validadas e padronizados para avaliar 

fibrose.34 Além disso, essas modalidades de imagem são caras e não são 

prontamente disponíveis.12 

A razão plaqueta/baço como proposto por Giannini et al.35 é um método não 

invasivo, que utiliza a razão entre a contagem de plaquetas e o diâmetro do 

baço como avaliação não invasiva de varizes esofágicas. Esse índice foi 

validado entre pacientes que não tinham varizes esofágicas em endoscopia de 

triagem e que foram acompanhados prospectivamente.36 Os resultados obtidos 

por outros autores demonstraram que a acurácia diagnóstica da relação entre a 

contagem de plaquetas e o diâmetro do baço é mantida em subconjuntos de 

pacientes de diferentes etiologias de doença hepática.37, 38 

A combinação de biomarcadores para o desenvolvimento de preditores 

para a detecção de fibrose hepática é uma alternativa interessante. Em 2003, o 

índice AST to platelet ratio índex (APRI) foi proposto em pacientes com 

hepatite C. Nesse método utiliza-se o valor de aspartato aminotransferase 

dividido pela contagem de plaquetas, multiplicado por 100 para caracterizar 

fibrose hepática avançada e com isso, indiretamente, inferir a presença de 

varizes esofágicas.39  

Em 2006, o grupo de estudos AIDS Pegasys Ribavirin International 

Coinfection Trial (APRICOT), desenvolveu um índice para detecção de fibrose 
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hepática em uma população com co-infecção VHC/HIV. De modo análogo ao 

APRI, permite inferir se há risco de haver varizes esofágicas, dado que se 

propõe a diagnosticar graus de fibrose hepática. Denominado FIB-4, utiliza os 

seguintes parâmetros: idade, aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotransferase (ALT) e contagem de plaquetas.40  

Esses índices apresentam importante limitação, pois utilizam valores de 

aminotransferases e, portanto, estão sujeitos a resultado falso positivo em 

decorrência da inflamação hepática, tendendo a superestimar a presença de 

fibrose hepática. Por esse motivo, em que pese o APRI e o FIB-4 serem 

índices de importante uso clínico, eles devem ser utilizados como meros 

métodos adjuntos de diagnóstico.41  

O sistema de endoscopia por vídeocápsula fornece uma abordagem menos 

invasiva para identificar varizes de esôfago. As vantagens incluem a eliminação 

da necessidade de sedação consciente, a natureza minimamente invasiva do 

exame e a capacidade do paciente realizar as atividades diárias normalmente 

após o procedimento. Além disso, a cápsula endoscópica é susceptível de ser 

mais facilmente aceita pelos pacientes que a endoscopia digestiva alta.42 

Alguns estudos demonstraram que em pacientes com cirrose, a cápsula pode 

ser útil na detecção e avaliação do tamanho das varizes esofágicas. Porém, é 

um método de alto custo e não pode ser utilizado em crianças.26 

Em decorrência dessas pecualiaridades, várias abordagens não-invasivas 

têm sido desenvolvidas. As técnicas de elastografia tecidual vêm ganhando 

espaço na literatura como promissoras. Podem ser realizadas por métodos 

acústicos (elastografia transitória ou Acoustic Radiation Force Impulse – ARFI) 

ou por ressonância magnética. 
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 As técnicas e equipamentos mais empregados e com maior experiência 

publicada na literatura são aqueles baseados em métodos acústicos. Ambos 

têm como princípio físico a utilização de ondas sonoras cuja velocidade de 

propagação pelo tecido analisado é proporcional ao grau de fibrose. A grande 

vantagem é o seu caráter não invasivo, sem requerer sedação ou punções. 

Não apresentam riscos à saúde, podendo ser realizadas em pacientes de 

qualquer idade, por não utilizar radiação eletromagnética.43 

A elastografia transitória é feita por equipamento denominado FibroScan, 

que utiliza um sistema em que a excitação mecânica externa é canalizada para 

o fígado e as velocidades das ondas de cisalhamento são medidas utilizando a 

ultra-sonografia. A elasticidade do órgão é reduzida pelo acúmulo de fibrose, 

de modo que a medida da elasticidade correlaciona-se com esse grau de 

fibrose. A tecnologia  ARFI baseia-se no princípio da excitação mecânica de 

tecido por pulsos acústicos de curta duração. Essa tecnologia foi inicialmente 

utilizada para geração de imagens de diferentes materiais em tecidos moles, 

produzindo  ondas de cisalhamento.43 

A utilidade clínica da elastografia transitória por FibroScan tem sido 

amplamente replicada, após o primeiro relato da técnica por Sandrin et al.44 O 

primeiro relato clínico da aplicabilidade da elastografia foi em pacientes 

japoneses com hepatite C crônica, a fim de detectar a rigidez hepática.45 Em 

relação à elastografia por ARFI, Fahey et al.46 relataram pela primeira vez a 

eficácia desse método na detecção e monitorização da progressão do 

carcinoma hepatocelular e câncer renal.  

A elastografia esplênica associada com a hepática foi recentemente 

avaliada na literatura para determinar a sua acurácia no diagnóstico da 
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hipertensão portal. Talwalkar et al.47 encontraram que a rigidez esplênica 

média, medida por ressonância magnética, foi significantemente inferior em 

voluntários saudáveis do que nos doentes com fibrose hepática (3,6 ± 0,3 kPa 

vs 5,6 ± 5,0 kPa). Uma rigidez esplênica de 10,5 kPa ou superior foi 

característica de pacientes com varizes esofágicas.  

A elastografia por ARFI do fígado e do baço foi avaliada em um estudo 

recente e se verificou que uma onda de cisalhamento do baço com velocidade 

de corte de 2,73 m/s pode ser utilizada para diferenciar pacientes com cirrose 

daqueles com pacientes saudáveis.48, 49 

Estudos publicados em periódicos de alto impacto favorecem a elastografia 

do baço para predizer a ocorrência de varizes esofágicas em pacientes com 

cirrose, como pode ser observado na figura 1.50 No estudo de Kim et al.51, 

houve correlação entre a rigidez hepática e o diâmetro do baço, a contagem de 

plaquetas e o risco maior do paciente apresentar varizes esofágicas.  
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Fonte: Colecchia et al.50  

Figura 1 - Distribuição dos valores da elastografia esplênica e hepática em 
pacientes com HVPG <12 ou ≥12 mmHg (A e B, respectivamente), HVPG <10 
ou ≥10 mmHg (C e D, respectivamente) e com ou sem varizes esofágicas (E e 
F, respectivamente)  
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Entretanto, a elastografia do fígado somente foi validada em doenças que 

evoluem para cirrose, enquanto a elastografia do baço foi avaliada somente em 

pacientes com cirrose de etiologia viral. Em uma revisão realizada na base de 

dados Pubmed observamos a escassez de estudos de acurácia da elastografia 

em pacientes com hipertensão portal não cirrótica. Por essa razão, estudos 

sobre a acurácia diagnóstica da elastografia hepatoesplênica em pacientes 

com hipertensão portal não cirrótica, para predizer varizes esofágicas são 

necessários. 

 

1.5. Racional do estudo 

Considerando que a hipertensão portal não cirrótica acomete comumente 

indivíduos jovens e crianças e que habitualmente é necessário realizar 

endoscopia digestiva sob sedação para o rastreamento de varizes esofágicas, 

há espaço na literatura para avaliar o papel de métodos não invasivos como a 

elastografia hepatoesplênica para predizer varizes. As vantagens intrínsecas 

desses métodos, tais como o caráter não invasivo, sem necessidade de 

sedação, rapidez, sem interferir nas atividades diárias do pacientes após o 

exame, tornam a elastografia particularmente interessante para os pacientes 

com hipertensão portal não cirrótica.  

 

1.6 Hipótese a ser testada 

Formulamos a hipótese que a elastografia hepatoesplênica poderia predizer 

a presença de varizes esofágicas e, se as varizes são de risco de sangramento 

em pacientes com hipertensão portal não cirrótica de diferentes etiologias. Com 
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isso, ajudaria a selecionar os candidatos à endoscopia digestiva para 

realização de procedimentos visando à prevenção do sangramento varicoso. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Principal 

Avaliar a acurácia diagnóstica das técnicas de elastografia hepatoesplênica 

(transitória por FibroScan e ARFI) para predizer a presença de varizes 

esofágicas e se as varizes são de risco de sangramento em pacientes com 

hipertensão portal não cirrótica. 

 

2.2 Secundários 

a) Avaliar a concordância das duas técnicas de elastografia 

hepatoesplênica. 

b) Correlacionar os resultados da elastografia com a razão plaqueta/baço, 

índice APRI e índice FIB-4.  
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1 Pacientes 

 

3.1.1 Recrutamento e inclusões 

 

Critérios de inclusão 

a) Idade acima de um ano. 

b) Diagnóstico definido de doença que causa hipertensão portal não 

cirrótica. 

c) Concordância do paciente e/ou representante legal em participar do 

estudo. 

 

Critérios de exclusão 

a) Cirrose confirmada pela combinação de critérios diagnósticos clínicos, 

de imagem e laboratoriais ou pela biópsia hepática quando o resultado 

estivesse disponível. 

b) Hipertensão portal pós-sinusoidal.  

c) Condições que impeçam tecnicamente a realização da elastografia 

(ascite volumosa e insuficiência cardíaca).  

d) Esplenectomia. 

e) Gestação. 

f) Carcinoma hepatocelular avançado. 
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3.1.2 Critérios diagnósticos das causas de hipertensão portal não 

cirrótica 

a) Oclusão da veia porta extra-hepática – nesse trabalho utilizamos essa 

nomenclatura, para referirmos à trombose portal não cirrótica e não tumoral 

que ocorre sem hepatopatia de base, para evitar confusão com a trombose 

portal secundária à esquistossomose e a outras condições subjacentes. O seu 

diagnóstico foi feito pela identificação de trombo parcial ou total, agudo ou 

crônico na veia porta, por método de imagem (ultrassonografia com Doppler ou 

angiotomografia ou ressonância magnética) em paciente com ou sem 

trombofilia conhecida ou demonstrável.22 

  

b) Esquistossomose mansônica hepatoesplênica – diagnosticada pela 

presença atual ou pregressa de ovos de S. mansoni nas fezes e pelos achados 

ultrassonográficos, de acordo com o protocolo da Organização Mundial de 

Saúde (OMS).52 

 

c) Hipertensão portal não cirrótica idiopática (esclerose hepatoportal e 

hiperplasia nodular regenerativa) – o diagnóstico foi estabelecido pela 

combinação dos seguintes parâmetros:  

 Sinais clínicos inequívocos de hipertensão portal (varizes gastro-

esofágicas, varizes ectópicas, esplenomegalia, ascite, presença 

de colaterais).  

 

 Exclusão de cirrose e de outras causas específicas de doença 

hepática que podem levar à hipertensão portal. A exclusão foi 
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realizada pelos critérios diagnósticos padrão, incluindo a 

realização de biópsia hepática.  

 

 Biópsia hepática com fragmento de tamanho representativo, 

demonstrando alterações da arquitetura hepática, variando de 

mínimas a mais relevantes, como a esclerose portal, com 

espessamento da camada íntima e hipertrofia da muscular, 

causando um estreitamento e obliteração do lúmen das vênulas 

portais, dilatação sinusoidal, presença de vasos portais 

aberrantes, microtrombose ou a presença de hiperplasia nodular 

regenerativa.  

 

 Perviedade das veias hepáticas e do eixo esplenoportal aos 

métodos de imagem.53  

 

d) Fibrose hepática congênita - diagnóstico estabelecido por biópsia 

hepática. Caracteristicamente, observa-se extensa fibrose nos espaços porta, 

associada a aumento do número de estruturas biliares que exibem distribuição 

anômala dentro das traves fibrosas e que podem apresentar dilatação e 

secreção biliar ou proteica em seu interior. Nos espaços porta, identificam-se 

estruturas arteriolares hepáticas, porém os ramos venosos portais são 

hipoplásicos ou completamente ausentes, atribuíveis à hipertensão portal. Os 

ramos venosos portais principais geralmente são pérvios e de tamanho normal. 
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Raramente são identificadas alterações inflamatórias nas formas puras. O 

parênquima hepático presente entre as traves fibrosas é estritamente normal.54 

 

3.1.3 Classificação da trombose portal 

A trombose portal independente da sua etiologia foi classificada conforme 

recomendação do Consenso de Baveno V1 nos seguintes tipos, ilustrados na 

figura 2. 

 

Tipo 1 – trombose de tronco da veia; tipo 2a – trombose de um ramo; tipo 2b – trombose de 

dois ramos; tipo 3 – trombose de tronco e ramos. 

Figura 2 - Classificação da trombose portal segundo o Consenso de Baveno V 
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3.1.4 Critério diagnóstico de hipertensão portal 

a) Endoscopia digestiva alta - de acordo com os consensos e diretrizes 

internacionais e nacionais1, 11, 23, todos os pacientes diagnosticados com uma 

das doenças que causam hipertensão portal devem obrigatoriamente ser 

submetidos à endoscopia digestiva para rastreamento de varizes como parte 

da investigação diagnóstica, com o objetivo de adotar medidas profiláticas do 

sangramento varicoso. 

b) HVPG – não foi considerado critério diagnóstico de hipertensão portal no 

presente estudo porque avaliamos um grupo de doenças que cursam com 

hipertensão presinusoidal, situação em que caracteristicamente os valores são 

normais ou discretamente alterados. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Desenho do estudo 

Estudo prospectivo, transversal, unicêntrico, desenhado de acordo com as 

recomendações STARD (Statement for Reporting Studies of Diagnostic 

Accuracy: Explanation and Elaboration).55  

 

3.2.2 Grupos 

Os pacientes incluídos foram alocados em quatro diferentes subgrupos: a) 

Oclusão da veia porta extra-hepática; b) Esquistossomose mansônica 
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hepatoesplênica; c) Hipertensão portal não cirrótica idiopática; d) Fibrose 

hepática congênita. 

3.3 Procedimentos previstos no estudo 

a) Convite para o paciente participar do estudo, exposição do protocolo e 

assinatura do termo de consentimento pelo paciente ou seu responsável legal.  

b) Entrevista do paciente e/ou responsável legal para obtenção de dados 

demográficos e clínicos. 

c) Consulta aos dados de prontuário do paciente - os dados clínicos 

necessários à estimativa da gravidade da doença hepática (presença de ascite 

e histórico de encefalopatia hepática) foram pesquisados no prontuário, assim 

como foram avaliados e registrados todos os exames destinados à definição 

etiológica da doença de base. Esses exames foram solicitados pelo médico do 

paciente como parte da investigação clínica e não foram específicos do 

presente estudo. A sua realização ocorreu de forma independente da inclusão 

ou não do paciente no protocolo. Foram pesquisados sistematicamente os 

resultados dos exames listados a seguir: 

 Parâmetros laboratoriais no sangue: hemoglobina, leucócitos, 

plaquetas, AST, ALT, fosfatase alcalina, gama glutamil transferase, bilirrubina 

total, international normalized ratio (INR), proteínas totais, albumina e 

creatinina. 

 Endoscopia digestiva alta – foi registrado o último resultado 

disponível da endoscopia de rotina, delimitando em até um ano como período 

máximo do tempo entre a realização da endoscopia e da elastografia. Foram 

registrados o número e as características das varizes esofágicas. 
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 Tomografia de abdome ou ressonância de abdome – quando 

disponíveis estes resultados foram avaliados para caracterizar a veia porta e 

avaliar os sinais indiretos de hipertensão portal. 

 Biópsias hepáticas - quando disponíveis, os resultados foram 

consultados para confirmar o diagnóstico etiológico da hipertensão portal. 

d) Ultrassonografia de abdome superior e razão plaqueta/baço – a  

ultrassonografia no momento do ARFI foi procedimento de rotina para localizar 

a posição exata do fígado e do baço e evitar erros de medida, podendo ser 

considerada parte do procedimento. A razão plaqueta/baço 35 foi expresso pela 

razão entre a contagem de plaquetas em n/mm3 e o diâmetro bipolar do baço 

em milímetros. A medida dos diâmetros do baço e dos diâmetros e fluxos dos 

vasos portais, foram realizadas utilizando o mesmo equipamento empregado 

para o ARFI esplênico.  

e) Elastografia hepática e esplênica – foi realizada preferencialmente de 

forma ambulatorial, com período de jejum de seis horas e antes da dose 

matinal de betabloqueador. O exame foi realizado com o paciente em decúbito 

dorsal e teve uma duração estimada de 5 a 10 minutos. A técnica habitual 

consistiu em apoiar o transdutor sobre a pele entre as costelas do paciente e 

realizar 10 medições válidas no mesmo local, utilizando as técnicas 

padronizadas.56 O examinador que realizou as elastografias tem larga 

experiência nessa área. Foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Elastografia transitória por FibroScan, fabricado pela companhia 

Echosens, França 

  ARFI, fabricado pela companhia Siemens, Alemanha.   
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A figura 3 mostra os equipamentos de elastografia e a figura 4 ilustra a 

técnica de exame. 

 

  

                                    

Figura 3 - Equipamentos para a realização da elastografia. A) Equipamento 
FibroScan; B) Equipamento ARFI 

 

 

                

 

Figura 4 - Posicionamento do transdutor no espaço intercostal para a 
realização das medidas de elastografia. A) Baço; B) Fígado 

 

 

3.4 Interpretação da elastografia 

A B
  

A B 
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Para a interpretação dos valores da elastografia transitória hepática por 

FibroScan utilizamos os parâmetros da figura 5, segundo a qual cinco faixas de 

valores, expressos em unidades KiloPascais (KPa), caracterizam o grau de 

fibrose hepática, correlacionando-se com o estadiamento histológico de fibrose, 

segundo a definição Metavir.56, 57  

No método de elastografia hepática por ARFI nos pacientes com cirrose, 

considera-se, fibrose grau 0 ou 1, valores em até 1,34 m/s; fibrose grau 2 

quando os valores estão iguais ou maiores que 1,34 m/s; fibrose grau 3 quando 

os valores estão iguais ou maiores que 1,55m/s; e fibrose grau 4 quando 

valores estão acima de 1,8 m/s; no ARFI esplênico considera-se um corte de 

2,73 m/s para detectar varizes esofágicas. 48, 58 

Para a elastografia transitória esplênica os valores de corte foram definidos 

pela análise estatística a partir das curvas Receiver-operating-characteristic 

(ROC) e das razões de verossimilhança positiva e negativa para predizer ou 

excluir a presença de varizes e as varizes de alto risco. 

Figura 5 - Concordância entre medidas de elastografia em unidades kPa e 
graus de fibrose hepática. (A) Vírus C; (B) Co-infecção virus C e HIV; (C) Vírus C pós 

transplante; (D) virus B; (E) Doença hepática colestática; (F) Doença alcoólica; (G) Doença 
gordurosa não alcoólica.  
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3.5 Interpretação dos índices APRI, FIB-4 e razão plaqueta/baço 

No índice APRI considera-se fibrose 0 ou 1 quando apresenta um valor 

<0,5 e quando o valor está >1,5 o indivíduo apresenta fibrose grau 3 ou 4; em 

um resultado entre 0,5 e 1,5 o índice não consegue identificar se existe grau de 

fibrose ou cirrose.39 Para o cálculo do índice APRI, foi utilizada a seguinte 

fórmula: 

 

 

No índice FIB-4 para pacientes que apresentam esteato-hepatite não 

alcoólica (NASH), o valor para fibrose graus 0 e 1 é <1,30; e para fibrose graus 

3 e 4 é >2,67; em paciente com hepatite por vírus C o valor para fibrose graus 

0 e 1 é <1,45; e para fibrose graus 3 e 4 é >3,25.40 Para o cálculo do índice 

FIB-4, foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

 

 

A razão plaqueta/baço tem como ponto de corte 909, com uma acurácia de 

86%, com sensibilidade de 91,5% e especificidade de 67%, no estudo proposto 

por Giannini et al.35 Para o cálculo da razão plaqueta/baço, foi utilizada a 

seguinte fórmula: 

 

 

 

3.6 Tratamentos concomitantes  

 

APRI =[(AST ÷ limite superior da normalidade AST (UI/L)) x 100)] ÷ Número de plaquetas (N/mm3) 

 

FIB-4 = (idade (anos) x AST (UI/L)) ÷ Número de plaquetas (N/mm3) x √ALT (UI/L) 

 

Razão plaqueta/baço = Número de plaquetas (N/mm3) ÷ Diâmetro do baço (mm) 
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Todos os tratamentos necessários do ponto de vista clínico foram 

permitidos, segundo o julgamento do médico assistente responsável pelo 

paciente. Não houve vedação a nenhum tratamento concomitante. 

3.7 Tratamento dos pacientes não incluídos 

Os pacientes que não preencheram os critérios de inclusão foram 

registrados indicando a causa pela qual não puderam participar do ensaio, 

conforme as recomendações STARD.  

 

3.8 Análise estatística 

a) Cálculo do tamanho amostral – um tamanho de amostra de pelo menos 

23 pacientes foi calculado, assumindo uma sensibilidade de 90% e um 

intervalo de confiança 95% (IC 95%) com largura de ± 10% e uma 

prevalência de varizes esofágicas de 80% na hipertensão portal não 

cirrótica, segundo dados de prevalência relatados na literatura.12, 59 

b)  Análise de resultados – O processo de análise de dados do presente 

estudo iniciou-se com uma exploração descritiva resultando em tabelas 

de frequência para variáveis qualitativas, com inclusão do intervalo de 

confiança para a proporção (IC95%).  As estatísticas de tendência 

central e de dispersão foram calculadas para as variáveis quantitativas. 

O teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher foram utilizados para 

comparação de dois grupos no caso de variáveis qualitativas ordinais ou 

nominais. O teste de Mann-Whitney foi usado para a comparação de 

dois grupos independentes no caso das variáveis quantitativas discretas 

ou contínuas. O pressuposto exigido para a aplicação do teste Mann-
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Whitney foi que as duas amostras fossem independentes e aleatórias, e 

que as variáveis fossem numéricas ou ordinais.  

 A curva ROC foi aplicada para se avaliar a acurácia diagnóstica 

dos fatores que se mostraram significativamente associados à presença 

de varizes e de alto risco; a curva ROC é uma representação gráfica 

que ilustra o desempenho de um sistema classificador binário por meio 

da análise da área sob a curva. O ponto de corte discriminatório foi 

determinado pela melhor relação entre sensibilidade e especificidade 

pelo índice J. 

Para a análise do desempenho diagnóstico foram calculados os 

valores preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) e a razão de 

verossimilhança positiva (RV+) e negativa (RV-) para esses pontos de 

corte.  

Todos os testes realizados levaram em consideração um α 

bidirecional de 0.05 e intervalo de confiança (IC) de 95% e foram 

realizados com apoio computacional dos softwares IBM SPSS 23 

(Statistical Package for Social Sciences) e Excel 2010® (Microsoft 

Office). Os resultados foram descritos através de tabelas de freqüência 

simples e relativa, expressos em média e desvio padrão, mediana e 

intervalo interquartil e por representações gráficas de dispersão. 

 

3.9 Aspectos éticos 

O presente estudo foi realizado após aprovação pela Comissão Ético-

Científica do Departamento de Gastroenterologia e Comissão de Ética para 



64 

 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em sessão 

de 06/08/2014, sob o número 742.321. Foram respeitados os princípios éticos 

estabelecidos pela Declaração de Helsinque. Todos os pacientes e/ou seus 

responsáveis legais receberam informações claras, em linguagem acessível, 

acerca dos objetivos do estudo, procedimentos necessários, riscos e benefícios 

esperados, assinando o termo de consentimento pós-informado. Os autores do 

projeto declaram que não possuem qualquer vinculação com os fabricantes dos 

equipamentos, não havendo qualquer relacionamento que possa ser 

considerado conflito de interesses. 

 

3.10 Localidades do estudo 

O estudo foi realizado na Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia 

clínica do HCFMUSP, onde foram realizados todos os atendimentos, tanto dos 

pacientes da própria divisão como daqueles encaminhados do Instituto da 

Criança. O exame de elastografia hepática e esplênica foi realizado no setor de 

ultrassonografia e elastografia da citada divisão, localizado no 9º andar do 

Instituto Central do HCFMUSP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Resultados
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4. RESULTADOS 

 

 

Entre agosto de 2014 a julho de 2017, foram avaliados para inclusão no 

estudo 892 pacientes em acompanhamento na divisão de Gastroenterologia e 

Hepatologia Clínica do HCFMUSP. Desses, 151 preencheram os critérios de 

inclusão, e 31 foram excluídos, sendo os motivos: hipertensão portal pós-

sinusoidal (n=21); avaliações incompletas (n=7); esplenectomia (n=2); recusa 

em participar do estudo (n=1). A etiologia dos 120 pacientes restantes foi: 

oclusão da veia porta extra-hepática (n=63); esquistossomose mansônica 

hepatoesplênica (n=42); hipertensão portal não cirrótica idiopática (esclerose 

hepatoportal e hiperplasia nodular regenerativa; n=10); e fibrose hepática 

congênita (n=5), conforme mostrado na figura 6. 
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Figura 6 - Fluxograma do estudo 

4.1 Características gerais da população do estudo 

As características gerais, em relação aos parâmetros clínicos, estão 

apresentadas na tabela 4. Dos 120 pacientes avaliados, 95 foram adultos 

(79%) e com frequência predominante do sexo masculino em 53,3% dos casos. 

A etiologia mais comum foi a oclusão da veia porta extra-hepática (52,5%), 

seguida da esquistossomose mansônica hepatoesplênica em 35% dos casos. 

Em relação a população pediátrica, foram avaliados dentre os 120 pacientes, 

25 crianças (21%), com frequência predominante do sexo masculino em 68% 

dos casos e com uma mediana de idade de 9,4 anos [7,0-13,8]. Em 96% dos 

casos a oclusão da veia porta extra-hepática foi a etiologia mais frequente, 

seguida em 4% da fibrose hepática congênita. Cinquenta e um casos 

apresentavam antecedente de sangramento varicoso e/ou gástrico prévios. Em 

relação ao uso de beta-bloqueador, 68 (56,7%) pacientes estavam em uso, de 

forma contínua. 

Tabela 4 - Características gerais dos pacientes 

Parâmetros n=120 

Intervalo de 

confiança de 95% 

Inferior Superior 

Idade – anos    

Mediana  40,5 [20,5 – 51,4]  

Média ± DP 37,6 ± 19,3  

Gênero masculino – no. (%) 64,0 (53,3) 44,4% 62,1%  

Etiologia – no. (%)   

Oclusão da veia porta extra-hepática 63,0 (52,5)  43,6% 61,3% 

Esquistossomose 42,0 (35,0)  26,9% 43,8% 

Hipertensão portal não cirrótica idiopática 10,0 (8,3)  4,4% 14,3% 

Fibrose hepática congênita 5,0 (4,2)  1,6% 8,9% 

Sangramento digestivo prévio – no. (%) 51,0 (42,5) 33,9% 51,4% 

Ascite – no. (%) 13,0 (10,8) 6,2% 17,3% 

IMC – kg/m2    

Mediana  23,8 [20,6 – 28,0]  

Média ± DP 24,4 ± 5,59  
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Uso de propranolol - no. (%) 68,0 (56,7) 47,7% 65,3% 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 

Em relação aos parâmetros de imagem e endoscópicos, apresentados na 

tabela 5, chama a atenção que 84,2% dos pacientes apresentavam varizes de 

esôfago, na maioria dos casos com risco de sangramento (grosso calibre). 

 

Tabela 5 - Características dos parâmetros de imagem e endoscópicos dos 
pacientes  

Parâmetros n=120 

Ultrassonografia  

Diâmetro esplênico (mm)  

Mediana  150 [120 – 175] 

Média ± DP 141 ± 48 

Área do baço (cm2)  

Mediana 36 [24 – 54] 

Média ± DP 41 ± 20 

Endoscopia 
 

Varizes – no. (%) 101 (84,2) 

Tamanho – no. (%)  

Fino 39 (32,5) 

Grosso 62 (51,7) 

Sinais vermelhos – no. (%) 31 (33,7) 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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Dos 120 pacientes incluídos, setenta e quatro apresentavam trombose de 

porta, sendo o tipo 3 observados em 51,3% do total de casos. A classificação 

do tipo da trombose de porta, por etiologia, pode ser vista na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Classificação do tipo da trombose de veia porta por etiologia 

Classificação 
da trombose 
de porta 

Oclusão da veia 
porta extra- 

hepática 
 

(n=63) 

Esquistossomose 
 

(n=42) 

Hipertensão portal 
não cirrótica 

idiopática 
 

(n=10) 

Fibrose 
hepática 

congênita 
 

(n=5) 

Tipo 1 29 (46%) 2 (5%) 1(10%) 1 (20%) 

Tipo 2a 0 0 0 0 

Tipo 2b 0 2 (5%) 1(10%) 0 

Tipo 3 34 (54%) 2 (5%) 1(10%) 1 (20%) 

Total 63 (100%) 6 (15%) 3 (30%) 2 (40%) 

  

4.2 Características da população quanto aos parâmetros laboratoriais 

A avaliação laboratorial contemplou os exames de função hepática, renal e 

hematológicos. Os testes bioquímicos hepáticos se mostraram dentro dos 

valores de normalidade, evidenciando a função hepática preservada dessa 

população, com uma mediana (intervalo interquartil) para o valor de albumina 

sérica em 4,2 g/dL (4,0 – 4,5) e proteínas totais séricas 6,95 mg/dL (6,55 – 

7,40). Esses resultados podem ser observados na tabela 7. 
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Tabela 7 - Resultados laboratoriais 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 

 

Parâmetros n=120 

Hemoglobina (mg/dL)  

Mediana  13,00 [12,00 – 14,00] 

Média ± DP 13,00 ± 2,00 

Plaquetas (/mm3)  

Mediana  96,50 [60,00 – 149,00] 

Média ± DP 118,30 ± 94,05 

Fosfatase alcalina (UI/L)  

Mediana  87,00 [61,00 – 133,00] 

Média ± DP 109,35 ± 70,36 

Gama glutamil transferase (UI/L)  

Mediana  36,00 [23,00 – 81,00] 

Média ± DP 67,49 ± 84,62 

Bilirrubina (mg/dL)  

Mediana  0,94 [0,50 – 1,48] 

Média ± DP 1,16 ± 0,93 

Proteínas totais séricas (mg/dL)  

Mediana  6,95 [6,55 – 7,40] 

Média ± DP 6,90 ± 0,84 

Albumina (g/dL)  

Mediana  4,20 [4,00 – 4,50] 

Média ± DP 4,26 ± 0,72 

INR  

Mediana  1,28 [1,15 – 1,44] 

Média ± DP 1,37 ± 0,42 

Aspartato aminotransferase (UI/L)  

Mediana  26,00 [21,00 – 34,00] 

Média ± DP 30,94 ± 17,86 

Alanina aminotransferase (UI/L)  

Mediana  25,00 [18,00 – 35,00] 

Média ± DP 29,53 ± 20,05 

Triglicérides (mg/dL)  

Mediana  72,00 [57,00 – 95,00] 

Média ± DP 77,46 ± 28,49 

Creatinina (mg/dL)  

Mediana  0,73 [0,60 – 0,92] 

Média ± DP 0,76 ± 0,26 

Colesterol total (mg/dL)  

Mediana  146,00 [114,00 – 173,00] 

Média ± DP 149,06 ± 48,86 

Glicose (mg/dL)  

Mediana  89,00 [82,20 – 105,00] 

Média ± DP 98,15 ± 32,19 
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4.3 Resultados globais da elastografia transitória por FibroScan 

A elastografia hepática por FibroScan apresentou valor mediano de 6,50 

kPa (intervalo interquartil 5,0 – 9,3), que são compatíveis com hipertensão 

portal não cirrótica (<12,5 KPa); na elastografia esplênica o  valor mediano foi 

de 72,0 kPa (intervalo interquartil 41,6 - 75,0). 

 

4.4 Resultados globais da elastografia por ARFI 

No método ARFI hepático o valor mediano foi de 1,27 m/s (intervalo 

interquartil 1,13-1,42), compatível com hipertensão portal não cirrótica. No 

ARFI esplênico obtivemos valores medianos de 3,24 m/s (intervalo interquartil 

2,71-3,55). 

 

4.5 Resultados globais dos índices APRI, FIB-4 e razão plaqueta/baço 

Em nossa casuística obtivemos para o índice APRI o valor mediano 

(intervalo interquartil) de 0,75 (0,39-1,38). Para o índice FIB-4, valor mediano 

(intervalo interquartil) de 1,27 (0,43-2,77). Na razão plaqueta/baço, a mediana 

(intervalo interquartil) foi 723 (335-1194). Tomados em conjunto, esse 

resultados indicam valores previsivelmente compatíveis com hipertensão portal 

não cirrótica. 

A tabela 8 sumaria os resultados globais dos índices APRI, FIB-4, razão 

plaqueta/baço e das elastografias transitória por FibroScan e ARFI. As figuras 

de 7 a 13 apresentam os gráficos desses resultados. 

 

 

 



72 

 

Tabela 8 - Resultados globais dos métodos não invasivos para detecção de 
hipertensão portal 

  

 
Parâmetros 
 

 
n=120 

 
Elastografia hepática - FibroScan (kPa)  

Mediana  6,50 [5,00 – 9,30] 

Média ± DP 7,53 ± 3,75 

ARFI hepático (m/s)  

Mediana  1,27 [1,13 – 1,42] 

Média ± DP 1,32 ± 0,34 

Elastografia esplênica - FibroScan  (kPa)  

Mediana  72,0 [41,6 – 75,0] 

Média ± DP 56,28 ± 20,81 

ARFI esplênico (m/s)  

Mediana  3,24 [2,71 – 3,55] 

Média ± DP 3,16 ± 0,61 

APRI   

Mediana  0,75 [0,39 – 1,38] 

Média ± DP 1,11 ± 1,08 

FIB-4  

Mediana  1,27 [0,43 – 2,77] 

Média ± DP 2,41 ± 3,11 

Razão plaqueta/baço  

Mediana  723 [335 – 1194] 

Média ± DP 1182 ± 1730 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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Figura 7 - Resultados globais da elastografia transitória hepática por 
FibroScan, nos pacientes com hipertensão portal não cirrótica 
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Figura 8 - Resultados globais do método ARFI hepático, nos pacientes com 
hipertensão portal não cirrótica 
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Figura 9 - Resultados globais da elastografia transitória esplênica por 
FibroScan, nos pacientes com hipertensão portal não cirrótica 
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Figura 10 - Resultados globais do método ARFI esplênico, nos pacientes com 
hipertensão portal não cirrótica 
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Figura 11 - Resultados globais do índice APRI, nos pacientes com hipertensão 
portal não cirrótica 



78 

 

Figura 12 - Resultados globais do índice FIB-4, nos pacientes com hipertensão 
portal não cirrótica 
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Figura 13 - Resultados globais da razão plaqueta/baço, nos pacientes com 
hipertensão portal não cirrótica 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

4.6 Resultados da elastografia transitória por FibroScan e ARFI e dos 

índices APRI, FIB-4 e razão plaqueta/baço segundo a etiologia subjacente 

da hipertensão portal não cirrótica  

Os valores medianos (intervalo interquartil) de elastografia hepática 

transitória por FibroScan foram de 5,5 kPa (4,6 – 6,5) na oclusão da veia porta 

extra-hepática; 8,7 kPa (6,5 – 10,1)  na esquistossomose; 10,2 kPa (7,2 – 12,4) 

na hipertensão portal não cirrótica idiopática e 8,5 kPa (7,2 – 11,7) na fibrose 

hepática congênita, enquanto os valores de ARFI foram de 1,26 m/s (1,1 – 1,3); 

1,29 m/s (1,1 – 1,4); 1,36 m/s (1,2 – 1,2); 1,59 m/s (1,4-1,6); respectivamente.  

Os valores medianos de elastografia esplênica transitória por FibroScan 

foram de 75,0 kPa (45,7 – 75,0) na oclusão da veia porta extra-hepática; 66,4 

kPa (33,8 – 75,0) na esquistossomose; 52,4 kPa (34,3 – 75,0) na hipertensão 

portal não cirrótica idiopática e 37,4 kPa (27,5 – 75,0) na fibrose hepática 

congênita, enquanto os valores de ARFI foram de 3,28 m/s (2,85 – 3,55); 3,0 

m/s (2,6 – 3,4); 2,7 m/s (2,3 – 3,3); 2,76 m/s (2,26 – 3,35); respectivamente. 

A tabela 9 sumaria os resultados por etiologia das elastografias transitórias 

por FibroScan e ARFI e dos índices APRI, FIB-4 e razão plaqueta/baço. As 

figuras de 14 a 20 apresentam os gráficos desses resultados. 
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Tabela 9 - Métodos não invasivos para detecção de hipertensão portal por 
etiologia subjacente  

Parâmetros 

Oclusão da veia 

porta extra-

hepática 

Esquistossomose 
HPNC 

 Idiopática 

Fibrose hepática 

congênita 

Elastografia hepática  

 FibroScan (kPa)  

    

Mediana  5,5 [4,6 – 6,5] 8,7 [6,5 – 10,1] 10,2 [7,2 – 12,4] 8,5 [7,2 – 11,7] 

Média ± DP 5,9 ± 1,8 8,9 ± 3,9 10,6 ± 3,9 10,3 ± 4,1 

ARFI hepático (m/s)     

Mediana  1,26 [1,1 – 1,3] 1,29 [1,1 – 1,4] 1,36 [1,2 – 1,2] 1,59 [1,4 – 1,6] 

Média ± DP 1,27 ± 0,23 1,35 ± 0,45 1,43 ± 0,40 1,55 ± 0,39 

Elastografia esplênica 

 FibroScan  (kPa) 

    

Mediana  75,0 [45,7 – 75,0] 66,4 [33,8 – 75,0] 52,4 [34,3 – 75,0] 37,4 [27,5 – 75,0] 

Média ± DP 60,82 ± 20,56 54,16 ± 22,94 52,64 ± 21,97 48,5 ± 24,86 

ARFI esplênico (m/s)     

Mediana 3,28 [2,85 – 3,55] 3,0 [2,6 – 3,4] 2,7 [2,3 – 3,3] 2,76 [2,26 – 3,35] 

Média ± DP 3,22 ± 0,62 3,01 ± 0,74 2,86 ± 0,53 2,8 ±0,55 

APRI      

Mediana  0,5 [0,3 – 0,9] 1,0 [0,6 – 1,7] 0,8 [0,3 – 1,2] 0,5 [0,3 – 2,2] 

Média ± DP 0,77 ± 0,65 1,34 ± 1,13 1,27 ± 1,42 1,12 ±1,19 

FIB-4     

Mediana  1,1 [0,7 – 2,0] 3,7 [2,2 – 6,5] 1,6 [1,0 – 5,0] 1,5 [0,66 – 4,72] 

Média ± DP 1,63 ± 1,73 5,01 ± 3,92 3,26 ± 3,15  2,45 ± 3,07 

Razão plaqueta/baço     

Mediana 293,3 [142,9 – 907,1] 166,7 [70,37 – 1045] 247,2 [88,89 – 866,7] 611,8 [357,3 – 952,6] 

Média ± DP 567,7 ± 570,3 624,7 ± 839,5 585,3 ± 830,0  646,3 ± 335,3 

          Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 

 

Figura 14 - Resultados por etiologia da elastografia hepática transitória por 
FibroScan, nos pacientes com hipertensão portal não cirrótica 



83 

 

 

 

*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 

 

Figura 15 - Resultados por etiologia do método ARFI hepático, nos pacientes 
com hipertensão portal não cirrótica 
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*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 

 

Figura 16 - Resultados por etiologia da elastografia esplênica transitória por 
FibroScan, nos pacientes com hipertensão portal não cirrótica 
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*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 

Figura 17 - Resultados por etiologia do método ARFI esplênico, nos pacientes 
com hipertensão portal não cirrótica 



86 

 

 

*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 

 

Figura 18 - Resultados por etiologia do índice APRI, nos pacientes com 
hipertensão portal não cirrótica 



87 

 

 

*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 

 

Figura 19 - Resultados por etiologia do índice FIB-4, nos pacientes com 
hipertensão portal não cirrótica 
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*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 

 

Figura 20 - Resultados por etiologia da razão plaqueta/baço, nos pacientes 
com hipertensão portal não cirrótica 

 

Vale ressaltar que entre os pacientes com etiologia de hipertensão portal 

não cirrótica, dez pacientes apresentaram valor de elastografia transitória 

hepática por FibroScan igual ou maior que 12 kPa. As tabelas 10 e 11 

sumariam as características basais, por imagem e anatomopatológico desses 

pacientes. 
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Tabela 10 - Características basais dos pacientes com valor de elastografia 
hepática transitória por FibroScan ≥ 12kPa (n=10) 

 

 

 

 

 

 

Idade Gênero Etiologia IMC Ascite 
Tamanho 

das varizes 
Trombose 

portal 

57 Feminino HPNC 23,2 Leve Grosso Ausente 

41 Masculino Esquistossomose 23,4 Leve Fino Ausente 

24 Masculino HPNC 17,2 Ausente Fino Ausente 

20 Feminino FHC 39,0 Ausente Fino Ausente 

43 Feminino HPNC 19,3 Ausente Fino Ausente 

48 Masculino Esquistossomose 20,5 Ausente Grosso Ausente 

81 Feminino Esquistossomose 20,8 Ausente Ausente Ausente 

62 Feminino Esquistossomose 27,83 Ausente Grosso Ausente 

50 Masculino Esquistossomose 26,23 Ausente Grosso Ausente 

35 Feminino HPNC 23,1 Leve Ausente Ausente 
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Tabela 11 - Características dos pacientes com valor de elastografia hepática 
transitória por FibroScan ≥ 12kPa, segundo os achados por imagem e relatório 
anatomopatológico (n=10) 

Data da 
inclusão 

Evolução 
doença 
(anos) 

FibroScan 
hepático 

(kPa) 

ARFI 
hepático 

(m/s) 

Data da 
biópsia 

Biópsia hepática 

18/12/2013 4 15,7 1,27 04/07/2014 

Esclerose 

hepatoportal sem 

fibrose significativa 

20/02/2014 5 12 1,57 25/11/2009 
Compatível com 

esquistossomose 

05/08/2014 12 12,4 1,74 - Não realizada 

19/08/2014 6 16,9 0,99 13/11/1998 
Fibrose hepática 

congênita 

19/05/2014 16 12,3 1,9 14/11/2013 

Esclerose 

hepatoportal sem 

fibrose significativa 

22/11/2013 27 26,3 1,73 - Não realizada 

01/07/2016 39 12,3 2,73 - Não realizada 

02/12/2016 40 22,3 1,84 - Não realizada 

06/12/2016 ±3 15,9 1,59 - Não realizada 

17/07/2014 4 16,6 1,82 

19/12/2012 Esclerose 

hepatoportal sem 

fibrose significativa 

 

04/05/2017 Hepatopatia crônica 

em transformação 

nodular 
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4.7 Comparação entre a população do estudo, segundo a presença de 

varizes esofágicas 

 

4.7.1 Características basais 

Na comparação, ambos mostraram características clínicas e demográficas 

semelhantes, conforme exposto na Tabela 12. 

Tabela 12 - Comparação entre os pacientes de acordo com a presença ou não 
de varizes esofágicas, segundo as características gerais (=120) 

 

Presença de varizes 

Valor de p Sim Não 

Idade – anos 
   

 

Mediana  
40,5 [20,3–51,3] 35,6 [20,8–51,4] 0,967 

Média ± DP 
37,5 ± 18,9 38,5 ± 22,3  

Gênero masculino – no. (%) 
54 (52,4) 10 (58,8) 0,794  

Etiologia – no. (%) 
  

0,687 

Oclusão da veia porta extra-hepática 
54 (52,4) 9 (52,9) 

Esquistossomose 
37 (35,9) 5 (29,4) 

Hipertensão portal não cirrótica idiopática 
8 (7,8) 2 (11,8) 

Fibrose hepática congênita 
4 (3,9) 1 (5,9) 

Sangramento digestivo prévio – no. (%) 
47 (45,6) 4 (23,5) 0,114 

Ascite – no. (%) 
11 (10,7) 2 (11,8) 1,000 

IMC – kg/m2  
  

0,872 
Mediana  

23,92 [20,65-28,08] 
22,86 [19,84-

29,89] 
Média ± DP 

24,34 ± 5,47 24,67 ± 6,52 

Uso de propranolol - no. (%) 
62 (60,2) 6 (35,3) 0,067 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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Observa-se que na população com a presença de varizes esofágicas, 

45,6% dos pacientes apresentaram sangramento prévio e 10,7% ascite. O 

intervalo médio entre a realização da endoscopia e das elastografias 

transitórias hepática e esplênica, pelos métodos FibroScan e ARFI foi de 5,04 

meses, e não foram considerados exames com intervalo maior que 12 meses. 

Nesse estudo foram considerados antecedentes de sangramento tanto 

esofágico, quanto gástrico. Em relação à ascite, um paciente apresentava 

ascite moderada e os demais (n=12) apresentavam ascite leve.  

 

4.7.2 Características dos parâmetros de imagem dos pacientes em relação 

a presença ou não de varizes esofágicas 

Na comparação entre os pacientes tendo como relação os parâmetros de 

imagem, nota-se que o diâmetro esplênico nos pacientes com varizes 

esofágicas foi de 150 mm [130-180], enquanto nos pacientes com ausência de 

varizes esofágicas foi de 120 mm [100-150], p=0,015. Consequentemente a 

área do baço entre os pacientes com presença de varizes esofágicas foi maior 

com uma mediana de 36 cm2, enquanto os pacientes com ausência de varizes 

esofágicas apresentaram uma mediana de 25 cm2 (p=0,005). (tabela 13). 
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Tabela 13 - Comparação entre os pacientes de acordo com a presença ou não 
de varizes esofágicas, segundo os parâmetros radiológicos (n=120) 

Parâmetros 
Presença de varizes 

Valor de p 

Sim Não 

Ultrassonografia   

Diâmetro esplênico (mm)   

Mediana  150 [130-180] 120 [100-150] 
0,015 

Média ± DP 144 ± 50 124 ± 33 

Área do baço (cm2)   

Mediana  36 [28-60] 25 [20-32] 
0,005 

Média ± DP 43 ± 20 29 ± 13 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 

 

Mesmo apresentando diferença estatística, quando os dados são 

analisados graficamente, observa-se que há sobreposição entre os grupos. 

(Figura 21 e 22). 
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Figura 21 - Comparação entre os pacientes com a presença ou não de varizes 
esofágicas, de acordo com o diâmetro do baço  

p=0,015 
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Figura 22 - Comparação entre os pacientes com a presença ou não de varizes 
esofágicas, de acordo com a área do baço  

 

 

4.7.3 Características dos parâmetros laboratoriais dos pacientes em 

relação à presença ou não de varizes esofágicas 

A hemoglobina, a contagem de plaquetas e os demais exames laboratoriais 

foram semelhantes entre os grupos. (tabela 14).  

 

 

p=0,005 
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Tabela 14 - Comparação entre os pacientes do estudo de acordo com a 
presença ou não de varizes esofágicas, segundo os parâmetros laboratoriais 
(n=120) 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 

Parâmetros 
Presença de varizes 

Valor de p 
Sim Não 

Hemoglobina  (mg/dL)   

Mediana  13 [12-14] 13 [12-14] 
0,927 

Média ± DP 13 ± 2 13 ± 2 

Plaquetas (/mm3)   

Mediana  89,5 [60,0-138] 117,0 [71,0-201,0] 
0,348 

Média ± DP 117,03 ± 97,20 125,56 ± 74,02 

Fosfatase alcalina (UI/L)   

Mediana  87 [61-133] 86 [72-129] 
0,978 

Média ± DP 109,4 ± 69,74 109 ± 77,12 

Gama glutamil transferase (UI/L)   

Mediana  40 [21-81] 35 [23-95] 
0,782 

Média ± DP 64,35 ± 76,35 87.13 ± 126,56 

Bilirrubina (mg/dL)   

Mediana  0,94 [0,50-1,44] 0,60 [0,41-1,64] 
0,409 

Média ± DP 1,19 ± 0,96 1,00 ± 0,74 

Proteínas totais séricas (mg/dL)   

Mediana  7,0 [6,6-7,5] 6,75 [6,50-6,90] 
0,039 

Média ± DP 6,94 ± 0,86 6,61 ± 0,65 

Albumina (g/dL)   

Mediana  4,25 [4,00-4,50] 4,15 [3,80-4,50] 
0,834 

Média ± DP 4,24 ± 0,68 4,35 ± 0,94 

INR   

Mediana  1,27 [1,17-1,43] 1,28 [1,08-1,49] 
0,860 

Média ± DP 1,37 ± 0,42 1,41 ± 0,43 

Aspartato aminotransferase (UI/L)   

Mediana  26 [21-34] 26,50 [21,50-47,00] 
0,554 

Média ± DP 29,76 ± 15,21 37,94 ± 28,81 

Alanina aminotransferase (UI/L)   

Mediana  25 [17-34] 31 [21,5-36] 
0,183 

Média ± DP 28,01 ± 14,97 38,56 ± 37,97 

Triglicérides (mg/dL)   

Mediana  73 [59,50-94,50] 59,50 [47,50-114,50] 
0,669 

Média ± DP 77,11 ± 25,95 79,33 ± 40,92 

Creatinina (mg/dL)    

Mediana  0,73 [0,61-0,89] 0,81 [0,56-1,05] 
0,486 

Média ± DP 0,75 ± 0,25 0,84 ± 0,35 

Colesterol total (mg/dL)   

Mediana  151,00 [115-173] 135,50 [102-154 
0,342 

Média ± DP 149,55 ± 47,18 146,25 ± 59,93 

Glicose (mg/dL)   

Mediana  90 [82-105] 85 [83-100] 
0,430 

Média ± DP 99,65 ± 34,50 89,92 ± 11,58 
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4.7.4 Características dos métodos não invasivos dos pacientes em 

relação à presença ou não de varizes esofágicas 

A elastografia hepática por FibroScan mostrou-se valores abaixo de 12 kPa, 

configurando um padrão não cirrótico, tanto nos pacientes com ou sem 

presença de varizes. A elastografia esplênica por FibroScan e ARFI esplênico 

não evidenciaram valores estatisticamente significante entre pacientes com ou 

sem varizes esofagianas. No entanto, somente na avaliação pelo FIB-4, houve 

diferença significativa com p=0,011, em relação aos outros métodos não 

invasivos não houve diferença estatística, conforme tabela 15. 

Tabela 15 - Comparação entre os pacientes do estudo de acordo com a 
presença ou não de varizes esofágicas, segundo os métodos não invasivos 
para detecção de hipertensão portal (n=120) 

Parâmetros 
Presença de varizes Valor de 

p Sim Não 

Elastografia hepática - FibroScan (kPa)   

Mediana  6,70 [5,15-9,55] 5,40 [50-7,50] 
0,119 

Média ± DP 7,70 ± 3,80 6,58 ± 3,35 

ARFI hepático (m/s)   

Mediana  1,28 [1,14-1,42] 1,23 [0,96-1,41] 
0,338 

Média ± DP 1,32 ± 0,32 1,29 ± 0,48 

Elastografia esplênica - FibroScan  (kPa)   

Mediana  73,45 [43,60-75,00] 
49,60 [23,40-

75,00] 0,104 

Média ± DP 60,06 ± 20,12 49,45 ± 23,67 

ARFI esplênico (m/s)   

Mediana  3,26 [2,77-3,55] 3,02 [2,51-3,28] 
0,065 

Média ± DP 3,20 ± 0,62 2,94 ± 0,53 

APRI    

Mediana  0,76 [0,39-1,38] 0,69 [0,40-2,13] 
0,970 

Média ± DP 1,10 ± 1,09 1,17 ± 1,05 

FIB-4   

Mediana  1,49 [0,66-2,96] 0,57 [0,11-1,15] 
0,011 

Média ± DP 2,63 ± 3,22 1.14 ± 1,96 

Razão plaqueta/baço   

Mediana  713 [333-1170] 883 [524-1718] 
0,235 

Média ± DP 1189 ± 1839 1137 ± 832 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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4.8 Comparação da população do estudo, segundo a presença de varizes 

esofágicas de alto risco 

 

4.8.1 Características basais 

Na comparação, ambos mostraram características clínicas e demográficas 

semelhantes, conforme exposto na Tabela 16. 

Tabela 16 - Comparação entre os pacientes de acordo com a presença de 
varizes esofágicas de alto risco, segundo as características gerais (n=120) 

 
Varizes de alto risco 

Valor de p 
Sim Não 

Idade – anos 
  

  

Mediana  40,0 [23,7–49,9] 40,5 [18,8–52,0] 
0,682 

Média ± DP 36,9 ± 18,2 38,5 ± 20,6 
 

Gênero masculino – no. (%) 
31 (50,0) 33 (56,9) 0,470  

Etiologia – no. (%) 
  

0,101 

Oclusão da veia porta extra-hepática 38 (61,3) 25 (43,1) 

Esquistossomose 17 (27,4) 25 (43,1) 

Hipertensão portal não cirrótica idiopática 6 (9,7) 4 (6,9) 

Fibrose hepática congênita 1 (1,6) 4 (6,9) 

Sangramento digestivo prévio – no. (%) 
28 (45,2) 02 (3,4) 0,000 

Ascite – no. (%) 
08 (12,9) 05 (8,6) 0,562 

IMC – kg/m2  
  

0,834 
Mediana  24,37 [20,65-27,05] 23,75 [20,77-28,60] 

Média ± DP 24,14 ± 5,29 24,64 ± 5,92 

Uso de propranolol - no. (%) 
40 (64,5) 28 (48,3) 0,097 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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Nota-se que a prevalência maior de varizes esofágicas de alto risco ocorreu 

dentre os pacientes com oclusão da veia porta extra-hepática (61,3%); 

seguidos pela hipertensão portal não cirrótica idiopática (9,7%). Vinte e oito 

pacientes no grupo de varizes de alto risco apresentaram antecedente 

pregresso de sangramento, nesse estudo considerado, tanto gástrico quanto 

esofágico.  

 

4.8.2 Características dos parâmetros de imagem dos pacientes em relação 

a presença de varizes esofágicas de alto risco 

Na comparação entre as medidas do baço, acordo com a presença de 

varizes esofágicas de alto risco, não houve diferença significante. (tabela 17). 

Tabela 17 - Comparação entre os pacientes de acordo com a presença de 
varizes esofágicas de alto risco, segundo os parâmetros radiológicos (n=120) 

Parâmetros 

Varizes de alto risco 

Valor de p 

Sim Não 

Diâmetro esplênico (mm)   

Mediana  150 [120-180] 150 [120-170] 
0,784 

Média ± DP 139 ± 56 143 ± 39 

Área do baço (cm2)   

Mediana  38 [25-60] 34 [24-50] 
0,214 

Média ± DP 43 ± 20 39 ± 20 
Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 

 

4.8.3 Características dos parâmetros laboratoriais dos pacientes em 

relação à presença de varizes esofágicas de alto risco 

A hemoglobina, a contagem de plaquetas e os demais exames laboratoriais 

foram semelhantes entre os grupos. (tabela 18). 
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Tabela 18 - Comparação entre os pacientes do estudo de acordo com a 
presença ou não de varizes esofágicas, segundo os parâmetros laboratoriais 
(n=120) 

Parâmetros 
Varizes de alto risco 

Valor de p 
Sim Não 

Hemoglobina  (mg/dL)   

Mediana  13 [12-14] 13 [12-15] 
0,738 

Média ± DP 13 ± 2 13 ± 2 

Plaquetas (/mm3)   

Mediana  
107,0 [63,0-

138,0] 
84,0 [60,0-149,0] 

0,515 

Média ± DP 128,42 ± 113,18 108,04 ± 69,32 

Fosfatase alcalina (UI/L)   

Mediana 87,50 [59-138] 87 [72-132] 
0,990 

Média ± DP 115,28 ± 81,89 103,30 ± 56,14 

Gama glutamil transferase (UI/L)   

Mediana  45 [24-83] 33 [22-68] 
0,215 

Média ± DP 73,84 ± 89,78 61,02 ± 79,33 

Bilirrubina (mg/dL)   

Mediana  0,94 [0,50-1,44] 0,92 [0,49-1,56] 
0,995 

Média ± DP 1,19 ± 1,01 1,14 ± 0,86 

Proteínas totais séricas (mg/dL)   

Mediana  7,10 [6,6-7,5] 6,90 [6,50-7,30] 
0,174 

Média ± DP 7,03 ± 0,78 6,74 ± 0,88 

Albumina (g/dL)   

Mediana  4,30 [4,00-4,50] 4,20 [4,00-4,50] 
0,981 

Média ± DP 4,22 ± 0,51 4,30 ± 0,90 

INR   

Mediana  1,25 [1,17-1,45] 1,29 [1,15-1,44] 
0,917 

Média ± DP 1,34 ± 0,33 1,40 ± 0,50 

Aspartato aminotransferase (UI/L)   

Mediana  25,50 [21-33,50] 27,00 [22,00-39,00] 
0,446 

Média ± DP 30,07 ± 17,95 31,82 ± 17,90 

Alanina aminotransferase (UI/L)   

Mediana  25,50 [17,50-37] 25 [18-33] 
0,654 

Média ± DP 29,48 ± 16,27 29,58 ± 23,43 

Triglicérides (mg/dL)   

Mediana  74 [61-103] 67 [52-86] 
0,125 

Média ± DP 82,31 ± 28,07 73,32 ± 28,54 

Creatinina (mg/dL)    

Mediana  0,72 [0,61-0,89] 0,74 [0,59-0,95] 
0,898 

Média ± DP 0,75 ± 0,23 0,78 ± 0,30 

Colesterol total (mg/dL)   

Mediana 157,00 [121-182] 130 [111-164] 
0,074 

Média ± DP 154,77 ± 41,55 143,76 ± 54,75 

Glicose  (mg/dL)   

Mediana  90 [80-102] 88 [83-108] 
0,685 

Média ± DP 99,37 ± 40,02 97 ± 22,90 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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4.8.4 Valores dos métodos não invasivos dos pacientes em relação à 

presença de varizes de alto risco 

 

Ao analisar os pacientes segundo a presença de varizes de alto risco, não 

houve diferença significante em relação a nenhum dos métodos não invasivos, 

conforme a tabela 19. 

Tabela 19 - Comparação entre os pacientes do estudo de acordo com a 
presença varizes esofágicas de alto risco, segundo os métodos não invasivos 
para detecção de hipertensão portal (n=120) 

 

Parâmetros 
Varizes de alto risco 

Valor de p 
Sim Não 

Elastografia hepática - FibroScan (kPa)   

Mediana  6,10 [4,80-7,70] 7,15 [5,70-10,30] 
0,022 

Média ± DP 7,12 ± 4,20 7,98 ± 3,16 

ARFI hepático (m/s)   

Mediana  1,26 [1,10-1,39] 1,29 [1,13-1,48] 
0,464 

Média ± DP 1,30 ± 0,35 1,33 ± 0,34 

Elastografia esplênica - FibroScan  (kPa)   

Mediana  75 [53,30-75] 63,90 [33,30-75] 
0,012 

Média ± DP 63,71 ± 17,46 53,19 ± 22,87 

ARFI esplênico (m/s)   

Mediana  3,32 [2,99-3,61] 3,10 [2,62-3,43] 
0,033 

Média ± DP 3,25 ± 0,56 3,06 ± 0,65 

APRI    

Mediana  0,67 [0,39-1,22] 0,79 [0,39-1,69] 
0,283 

Média ± DP 1,00 ± 0,97 1,24 ± 1,18 

FIB-4   

Mediana  1,33 [0,35-2,40] 1,19 [0,55-3,17] 
0,616 

Média ± DP 1,98 ± 2,24 2,85 ± 3,77 

Razão plaqueta/baço   

Mediana  800 [378-1170] 558 [333-1300] 
0,394 

Média ± DP 1372 ± 2112 993 ± 1228 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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4.9 Acurácia diagnóstica da elastografia e dos índices APRI, FIB-4 e razão 

plaqueta/baço para predizer varizes esofágicas 

A elastografia esplênica por FibroScan com ponto de corte 65,100 kPa 

apresentou acurácia de 0,624 para diagnosticar a presença de varizes, com um 

intervalo de confiança 95% assintótico de [0,462-0,787; p=0,121]. 

A elastografia esplênica por ARFI com ponto de corte de 2,67 m/s 

apresentou acurácia de 0,640 para diagnosticar a presença de varizes, com um 

intervalo de confiança 95% assintótico de [0,5-0,78; p=0,065]. 

Os cálculos de acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo, e razões de verossimilhança positiva e 

negativa empregando-se os pontos de corte definidos pelas curvas ROC estão 

mostrados na tabela 20. 

Tabela 20 - Desempenho global dos testes, de acordo com a presença de 
varizes esofágicas 

Parâmetros 

Ponto 

de 

corte 

Acurácia Sensibilidade Especificidade VPN VPP RV- RV+ 

Elastografia 

esplênica – 

FibroScan (kPa) 

65,10 0,624 0,650 0,667 0,222 0,928 0,52 1,95 

ARFI esplênico 

(m/s) 
2,670 0,640 0,820 0,471 0,307 0,904 0,38 1,55 

Elastografia 

hepática – 

FibroScan (kPa) 

8,20 0,619 0,340 0,882 0,192 0,942 0,74 2,88 

ARFI hepático 

(m/s) 
1,13 0,575 0,757 0,437 0,172 0,877 0,55 1,34 

APRI 0,320 0,503 0,860 0,250 0,235 0,872 0,56 1,14 

FIB-4 1,350 0,698 0,530 0,875 0,241 0,962 0,53 4,24 

Razão 

plaqueta/baço 
497,06 0,407 0,612 0,125 0,070 0,821 3,10 0,69 

VPN= Valor preditivo negativo; VPP=Valor preditivo positivo; RV=Razão de verossimilhança; (-) Negativo e (+) Positivo 
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4.10 Acurácia diagnóstica da elastografia e dos índices APRI, FIB-4 e 

razão plaqueta/baço para predizer varizes esofágicas de alto risco de 

sangramento 

A elastografia esplênica por FibroScan com ponto de corte 41,900 kPa 

apresentou acurácia de 0,630 para diagnosticar a presença de varizes, com um 

intervalo de confiança 95% assintótico de [0,528-0,763; p=0,016]. 

A elastografia esplênica por ARFI com ponto de corte de 3,17 m/s 

apresentou acurácia de 0,613 para diagnosticar a presença de varizes, com um 

intervalo de confiança 95% assintótico de [0,510-0,715; p=0,033]. 

Os cálculos de acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo, e razões de verossimilhança positiva e 

negativa empregando-se os pontos de corte definidos pelas curvas ROC, estão 

apresentados na tabela 21. 

Tabela 21 - Desempenho global dos testes, de acordo com a presença de 
varizes esofágicas de alto risco 

Parâmetros 
Ponto 

de 
corte 

Acurácia Sensibilidade Especificidade VPN VPP RV- RV+ 

Elastografia 

esplênica  

FibroScan (kPa) 

40,05 0,630 0,850 0,320 0,740 0,602 0,46 1,25 

ARFI esplênico 

(m/s) 
3,17 0,613 0,661 0,586 0,615 0,617 0,57 1,59 

Elastografia 

hepática  

FibroScan (kPa) 

5,65 0,375 0,525 0,241 0,317 0,430 1,97 0,69 

ARFI hepático 

(m/s) 
1,40 0,461 0,226 0,649 0,440 0,428 1,19 0,64 

APRI 0,66 0,441 0,500 0,345 0,413 0,443 1,44 0,76 

FIB-4 1,60 0,543 0,446 0,450 0,515 0,531 1,23 0,81 

Razão 

plaqueta/baço 
738,33 0,546 0,596 0,614 0,603 0,607 0,65 1,54 

VPN= Valor preditivo negativo; VPP=Valor preditivo positivo; RV=Razão de verossimilhança; (-) 
Negativo e (+) Positivo 
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4.11 Combinação de métodos não invasivos 

As variáveis número de plaquetas e diâmetro do baço inferem 

indiretamente a presença de hipertensão portal (hiperesplenismo). Com base 

no estudo de Kim et al.51, formulamos dois modelos, o primeiro com a 

multiplicação da medida da elastografia transitória esplênica por FibroScan 

pelo valor da razão plaqueta/baço e, o segundo, com a multiplicação da medida 

do ARFI esplênico pelo valor da razão plaqueta/baço. Com as seguintes 

equações: medida da elastografia transitória esplênica por FibroScan x razão 

plaqueta/baço (denominado equação 1) e medida do ARFI esplênico x razão 

plaqueta/baço (denominado equação 2).  Obtivemos os seguintes resultados: 

 

*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 

hepática congênita 
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Figura 23 - Resultados por etiologia da elastografia transitória esplênica por 
FibroScan x razão plaqueta/baço, nos pacientes com hipertensão portal não 
cirrótica 

 

*OVPEH = Oclusão da veia porta extra-hepática; HPNC = Hipertensão portal não cirrótica; FHC = Fibrose 
hepática congênita 

Figura 24 - Resultados por etiologia do ARFI esplênico por FibroScan x razão 
plaqueta/baço, nos pacientes com hipertensão portal não cirrótica 

 

Tabela 22 - Comparação entre os pacientes do estudo de acordo com a 
presença de varizes esofágicas, segundo as equações 1 e 2 para detecção de 
hipertensão portal (n=120) 

Parâmetros 
Presença de varizes Valor de 

p Sim Não 

Equação 1   

Mediana  33,40 [18,50-59,66] 26,52 [22,64-42,32] 
0,606 

Média ± DP 67,03 ± 122,79 37,65 ± 29,01 

Equação 2   

Mediana  1,92 [1,05-3,57] 2,23 [1,42-4,48] 
0,320 

Média ± DP 3,80 ± 6,24 3,17 ± 2,25 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 
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Tabela 23 - Comparação entre os pacientes do estudo de acordo com a 
presença varizes esofágicas de alto risco, segundo as equações 1 e 2 para 
detecção de hipertensão portal (n=120) 

 

Parâmetros 
Varizes de alto risco Valor de 

p Sim Não 

Equação 1  
 

Mediana  40,82 [23,73-81,43] 25,10 [17,43-39,10] 
0,004 

Média ± DP 89,18 ± 154,69 36,85 ± 36,85 

Equação 2  
 

Mediana  2,51 [1,26-4,09] 1,69 [1,05-3,39] 
0,195 

Média ± DP 4,50 ± 7,11 2,93 ± 4,13 

Resultados entre colchetes representam intervalo interquartil 

 

Mesmo a equação 1 apresentando um valor de p com diferença 

estatisticamente significante, quando analisado os dados graficamente, 

observa-se que há sobreposição entre os grupos. (Figura 25). 
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Figura 25 - Comparação entre os pacientes com a presença de varizes de 
baixo risco e de alto risco, de acordo com os valores obtidos pela equação 1  

 

Na análise do desempenho global para predizer presença de varizes 

esofágicas, a equação 1, com ponto de corte 32,39, apresentou acurácia de 

0,54 para diagnosticar a presença de varizes, com um intervalo de confiança 

95% assintótico de [0,399-0,687; p=0,606]. 

p=0,004 
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A equação 2, com ponto de corte de 1,25, apresentou acurácia de 0,42 

para diagnosticar a presença de varizes, com um intervalo de confiança 95% 

assintótico de [0,283-0,561; p=0,32]. 

Os cálculos de acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo, e razões de verossimilhança positiva e 

negativa empregando-se os pontos de corte definidos pelas curvas ROC estão 

mostrados na tabela 24. 

 

Tabela 24 - Desempenho global das equações, de acordo com a presença de 
varizes esofágicas 

 
 VPN= Valor preditivo negativo; VPP=Valor preditivo positivo; RV=Razão de verossimilhança;  
(-)  Negativo e (+) Positivo 

 

Na análise do desempenho global para predizer presença de varizes 

esofágicas de alto risco, a equação 1, com ponto de corte 39,20, apresentou 

acurácia de 0,66 para diagnosticar a presença de varizes de alto risco, com um 

intervalo de confiança 95% assintótico de [0,556-0,763; p=0,004]. 

A equação 2, com ponto de corte de 2,35, apresentou acurácia de 0,57 

para diagnosticar a presença de varizes, com um intervalo de confiança 95% 

assintótico de [0,464-0,676; p=0,195]. 

Parâmetros 
Ponto 

de 
corte 

Acurácia Sensibilidade Especificidade VPN VPP RV- RV+ 

Equação 1 32,39 0,54 0,51 0,71 0,17 0,92 0,67 1,80 

Equação 2 1,25 0,42 0,66 0,12 0,82 0,06 2,69 0,75 
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Os cálculos de acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo, e razões de verossimilhança positiva e 

negativa empregando-se os pontos de corte definidos pelas curvas ROC estão 

apresentados na tabela 25. 

 

Tabela 25 - Desempenho global das equações, de acordo com a presença de 
varizes esofágicas de alto risco 

 
VPN= Valor preditivo negativo; VPP=Valor preditivo positivo; RV=Razão de verossimilhança; (-) 
Negativo e (+) Positivo 

Parâmetros 
Ponto 

de 
corte 

Acurácia Sensibilidade Especificidade VPN VPP RV- RV+ 

Equação 1 39,20 0,66 0,56 0,75 0,63 0,70 0,57 2,34 

Equação 2 2,35 0,57 0,54 0,64 0,58 0,59 0,70 1,54 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Discussão
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Aspectos gerais 

Na hipertensão portal não cirrótica, a história natural da doença ainda é 

incerta devido à escassez de dados publicados. Deste modo, a indicação para 

solicitação de endoscopia e a profilaxia primária é uma questão atual e de 

grande interesse entre os pesquisadores.18 

Em um estudo canadense, que envolveu entrevista com médicos, 

observou-se que 70% das indicações de endoscopia em pacientes pediátricos 

com hepatopatias eram para triagem endoscópica de varizes. Em 51% dos 

casos, evidências ultrassonográficas de colaterais porto-sistêmicas e em 47% a 

presença de esplenomegalia foram o motivo de solicitação de endoscopia 

diagnóstica.60  

Esses dados refletem as recomendações atuais de inúmeros consensos 

internacionais para indicar triagem endoscópica de varizes esofágicas em 

todos os pacientes com cirrose ou outras formas de hipertensão portal. Dada a 

natureza invasiva, ainda que minimamente, da endoscopia digestiva, com 

necessidade frequente de sedação, abre-se espaço para o estudo de métodos 

alternativos. Nesse cenário, métodos não invasivos, como a elastografia 

ultrassônica vem ganhando destaque na literatura por permitir estratificar o 

risco do paciente apresentar varizes esofagianas. Exemplo desse destaque é o 

reconhecimento pelo consenso de Baveno, em sua sexta edição, que a 

elastografia pode ajudar a selecionar subgrupos de pacientes em que a 

endoscopia diagnóstica pode ser adiada.61, 62  
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Os métodos não invasivos, como exames de imagem mostrando colaterais 

porto-sistêmicas, veia umbilical recanalizada ou reversão do fluxo portal, a 

mensuração da rigidez do fígado, a contagem de plaquetas e o diâmetro do 

baço podem ajudar a identificar pacientes com alto risco de hipertensão portal 

clinicamente significante. Igualmente podem identificar pacientes com baixa 

probabilidade de apresentarem varizes de alto risco. No entanto a maioria dos 

dados vem de estudo de pacientes com cirrose, geralmente secundária à 

hepatite crônica C.63 No que se refere à hipertensão portal não cirrótica, os 

estudos não são numerosos, de forma que não se sabe qual papel 

desempenhariam na identificação das varizes e na estratificação do seu risco 

de ruputura. 

Dessa maneira, a utilização de métodos não invasivos, como as técnicas 

de elastografia hepatoesplênica (transitória por FibroScan e ARFI), na 

hipertensão portal não cirrótica, pode ser uma alternativa útil na seleção de 

candidatos à endoscopia, sobretudo na população pediátrica. Essa premissa 

impulsionou esse estudo para avaliar a acurácia diagnóstica dessas técnicas, 

tanto para predizer a presença de varizes esofagianas como para predizer as 

de alto risco nessa população. 

O presente estudo apresenta alguns aspectos que o tornam singular. 

Foram incluídos 120 pacientes com hipertensão portal não cirrótica, uma 

casuística expressiva, considerando-se a raridade da condição. Além disso, 

estudamos pacientes pediátricos, subgrupo de grande interesse, pela clara 

lacuna na literatura em relação a métodos não invasivos para evitar endoscopia 

e consequentemente anestesia e intubação em crianças. 
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No sentido de termos uma casuística menos enviesada, adotamos algumas 

restrições na inclusão de pacientes para evitar a contaminação por condições 

que, apesar de classificadas como não cirróticas, apresenta mecanismo 

fisiopatológico distinto para a hipertensão portal. Excluindo os casos de 

hipertensão portal intra-hepática pós-sinusoidal, constituímos um grupo mais 

homogêneo, formado por doenças que caracteristicamente produzem 

hipertensão não cirrótica pré-sinusoidal. Importante ainda é o desenho 

prospectivo do estudo, com estrita aderência à metodologia STARD para 

estudos de acurácia diagnóstica. 

Na nossa casuística, 74 pacientes apresentaram trombose de porta, 

representando 61% do total de pacientes, sendo a maioria do sexo masculino 

(n=41). Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Khalid Al Hashmi et 

al.64 em que um total de 39 pacientes com trombose de veia porta foram 

incluídos; 24 (61,5%) foram classificados como não cirróticos. De forma 

semelhante ao que observamos, a trombose de veia porta foi mais comum em 

homens do que mulheres (25 (64,1%) versus 14 (35,8%), respectivamente, 

p=0,020). 

A incidência de ascite na hipertensão portal não cirrótica tem sido relatada 

como rara, ao redor de 2%, no estudo de Sarin & Kapoor.65 Em outro estudo é 

relatado que entre 10 a 34% dos pacientes com hipertensão portal não cirrótica 

desenvolvem ascite geralmente após o primeiro episódio de sangramento, 

associado à hipoalbuminemia e tempo de evolução da doença.12 

No nosso estudo, treze pacientes apresentavam ascite, representando 

aproximadamente 10% da nossa casuística, sendo doze com ascite leve e um 

com ascite moderada. Desses pacientes, cinco tinham o diagnóstico de 
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hipertensão portal não cirrótica idiopática; quatro com esquistossomose e 

quatro com oclusão da veia porta extra-hepática.  

Todos pacientes no presente estudo tinham esplenomegalia, com uma 

média de área do baço em 47,3 cm2. O aumento do diâmetro do baço em 

pacientes com doença hepática crônica quase sempre reflete o aumento da 

pressão portal.60 No estudo de Fagundes et al.66 foram avaliadas crianças com 

hipertensão portal, as crianças cirróticas com esplenomegalia tiveram 14,6 

vezes mais chances de ter varizes esofágicas em comparação com crianças 

cirróticas sem esplenomegalia. Em nosso estudo das 25 crianças e 

adolescentes avaliados com hipertensão portal não cirrótica, um adolescente 

apresentou diâmetro do baço igual a 100 mm, dentro do valor de normalidade e, 

as demais crianças apresentaram esplenomegalia, valores avaliados segundo 

a idade67, a presença de varizes esofágicas nessa população foi de 84%, 

sendo que quatro crianças não tinham varizes esofagianas e apresentaram 

esplenomegalia.  

Embora a esplenomegalia seja um achado comum na história natural de 

pacientes com hipertensão portal,50, 68, 69 o mecanismo patogenético que leva 

ao aumento do baço ainda é pouco compreendido, embora seja claro que a 

esplenomegalia não seja simplesmente devida à congestão do baço, mas 

também à hiperplasia tecidual caracterizada por uma combinação de 

angiogênese, fibrogênese, ampliação e hiperativação do linfóide esplênico. Ao 

todo, essas mudanças provavelmente resultam no aumento da rigidez do 

tecido esplênico.50 

O número de plaquetas como fator independente da presença de varizes 

perde confiabilidade devido à multicausalidade de fatores; no entanto, em 
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pacientes com trombose de veia porta, a trombocitopenia está diretamente 

relacionada à hipertensão portal, bem como ao desenvolvimento de varizes.17 

Em nosso estudo os pacientes apresentaram plaquetopenia leve, com valores 

medianos e intervalo interquatil de número de plaquetas (mm3) de 107 [63-138]. 

A identificação de pacientes com maiores chances de apresentar varizes 

esofágicas, por meio de métodos não invasivos ou minimamente invasivos, é 

tema de interesse atual. Muitos estudos foram realizados na população cirrótica 

adulta, poucos na população cirrótica pediátrica e não há estudos na população 

com hipertensão portal não cirrótica com população pediátrica e adulta.  

 

5.2 Métodos não invasivos para predizer presença de varizes esofágicas 

No consenso de Baveno VI62 há uma atualização na recomendação para 

solicitação de endoscopia para pacientes com cirrose compensada. Caso 

apresentem valor da mensuração da rigidez hepática por FibroScan <20 kPa e 

valor do número de plaquetas >150.000 mm3, sugere-se que a endoscopia 

poderia ser então evitada. Em nosso estudo os pacientes com hipertensão 

portal não cirrótica, considerando um valor de corte de 8,20 kPa de elastografia 

hepática para predizer varizes esofágicas, apresentou uma modesta acurácia 

de 0,619; com valores altos de especificidade igual a 0,882 e de VPP igual 

0,942. Em nossa casuística dos 120 pacientes avaliados, 32 (26%) pacientes 

apresentaram valor de elastografia transitória hepática <20 kPa e número de 

plaquetas >150,000 mm3; dentre esses casos, 14 (43%) pacientes 

apresentaram varizes de alto risco de sangramento. Esse dados sinalizam que 

a medida da elastografia transitória hepática por FibroScan, por medir o grau 
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de rigidez (indiretamente, fibrose), não é suficientemente acurada para refletir 

as alterações hemodinâmicas decorrentes da hipertensão portal que levam à 

formação de varizes.70, 71 

Em pacientes com cirrose, estudos em relação à elastografia transitória 

esplênica por FibroScan, obtiveram os seguintes resultados. Colecchia et al.50 

definiram um ponto de corte ≥ 55,0 kPa, com uma acurácia de 0,899; RV+ de 

16,85 para predizer presença de varizes esofagianas em pacientes com cirrose. 

Stefanescu et al.72 consideraram um ponto de corte >28 kPa com uma acurácia 

de 0,749; RV+ de 2,08 e VPN de 31%. Em nosso estudo, encontramos um 

ponto de corte de ≥65,1 kPa, com acurácia de 0,654; intervalo de confiança 

95%, 0,46-0,78; RV+ de 1,95; VPN de 52%; p=0,121 para predizer varizes 

esofagianas em pacientes com hipertensão portal não cirrótica.  

Vale ressaltar que há uma questão técnica adicional no que diz respeito ao 

limite de detecção superior para a mensuração da rigidez do órgão pelo 

aparelho FibroScan, que está regulado com um limite de 75 kPa (efeito “teto”). 

Em nosso estudo a mediana da elastografia esplênica por FibroScan foi de 72 

kPa, e em comparação com os outros estudos observa-se que o valor de corte 

para predizer varizes esofágicas na hipertensão portal não cirrótica foi maior 

daqueles calculados para a população cirrótica. Dos 120 pacientes avaliados 

em nosso estudo, 52 (43%) obtiveram uma valor de FibroScan esplênico igual 

a 75 kPa; desses apenas quatro pacientes não tinha varizes de esôfago, o que 

pode sugerir que um limite superior de detecção de 75 kPa, estabelecido pelo 

equipamento, pode ser muito restritivo para uma avaliação satisfatória da 

rigidez esplênica nesses pacientes. 
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No estudo de Attia et al.73 o ARFI hepático apresentou alta sensibilidade e 

especificidade, na detecção de presença de varizes esofagianas em pacientes 

cirróticos. Na literatura a acurácia entre os estudos para predizer varizes 

esofágicas na cirrose variou de 0,60 a 0,8774, 75. No estudo de Park et al.76 o 

ARFI hepático foi insatisfatório para predizer varizes esofágicas na cirrose, 

obtendo uma acurácia de 0,769. Em nosso estudo, obtivemos acurácia ainda 

mais abaixa, de 0,575, para predizer varizes. Tomados em conjunto esses 

resultados indicam um desempenho fraco a mediado da elastografia hepática 

para predizer varizes. 

Em estudo desenvolvido no Japão, com pacientes com cirrose, os valores 

de rigidez esplênica por ARFI foram maiores entre os pacientes com presença 

de varizes esofágicas do que em controles nesse estudo (n=132), sendo a 

mediana dos valores da rigidez esplênica por ARFI, em pacientes cirróticos de 

3,36 m/s; e nos individuos saudáveis foi de 2,16 m/s.3  

Em nosso estudo  a mediana dos valores do ARFI esplênico na hipertensão 

portal não cirrótica foi de 3,24 m/s. O nosso resultado demonstrou que o valor 

do ARFI esplênico para a hipertensão portal não cirrótica está em valores 

intermediários entre os população saudável e aqules de pacientes com cirrose. 

No estudo de Takuma et al.3 o desempenho diagnóstico do ARFI esplênico 

para predizer presença de varizes, considerando um ponto de corte de 3,18 

m/s na população cirrótica, teve uma acurácia de 0,75; sensibilidade de 0,985; 

VPN de 0,084; RV- de 0,025. No estudo de Bota et al.77 o ARFI, considerando 

um ponto de corte de 2,51 m/s, obteve uma acurácia de 0,91; sensibilidade de 

0,917 e VPN  de 0,871; conseguiu predizer a presença de cirrose em 

comparação a indivíduos saudáveis, no entanto  o método não foi capaz de 
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predizer a presença de varizes. Em nosso estudo, com um ponto de corte de 

2,67 m/s na população com hipertensão portal não cirrótica encontramos 

valores moderados de acurácia de 0,64; intervalo de confiança 95%, 0,50-0,78; 

sensibilidade de 0,650; VPN de 0,307; RV- de 0,38; p=0,065. Essa diferença de 

resultados pode estar associada à diferença na prevalência de varizes 

esofágicas nos estudos de Takuma3, Bota77 e no presente, que foram de, 

respectivamente, 38,8%, 74,1% vs 84,2% e pela diferença intrínseca entre as 

condições (cirrose versus não cirrose). 

Estudos de Chen et al.78 e Schwarzenberger et al.79 concluíram que a razão 

plaqueta/baço com um valor de corte de 909 não foi suficientemente precisa 

para predizer varizes esofágicas em pacientes com cirrose. Os nossos achados 

são semelhantes a esses estudos; mesmo estabelecendo um ponto de corte de 

497,06 para os pacientes com hipertensão não cirrótica, esse método não teve 

um bom desempenho diagnóstico para essa avaliação. 

No estudo de Li et al.80 e em uma recente metanálise81 com pacientes com 

vírus B, a acurpacia do índice APRI foi de 0,72 (0,61-0,88), demonstrando um 

modesto desempenho na identificação de fibrose. Em nosso estudo com 

pacientes com hipertensão portal não cirrótica, esse método não teve um bom 

desempenho para predizer varizes esofágicas. Com o ponto de corte de 0,320, 

a acurácia foi 0,50 (0,33-0,66).  

O índice FIB-4 permitiu a identificação dos graus de fibrose na população 

cirrótica. Um escore de <1,45 e >3,25 permite a identificação correta de 

pacientes com fibrose moderada ou significativa, respectivamente82. Em nosso 

estudo com pacientes com hipertensão portal não cirrótica, os pacientes 

apresentaram uma mediana de 1,27 para o índice FIB-4. Como  se trata de um 
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marcador de fibrose, esse resultado corrobora que os pacientes não tinham 

cirrose. Dessa maneira o desempenho desse método para predizer varizes 

esofágicas em pacientes com hipertensão não cirrótica apresentou uma 

acurácia de 0,698; VPP 96,2%; RV+ 4,24. Em nosso estudo, os individuos 

apresentaram função hepática preservada e como esse índice determina o 

grau de fibrose, em nossa população, mesmo com uma acurácia modesta, 

apresentou uma valor preditivo positivo alto para predizer varizes esofágicas. 

Os resultados do presente estudo fornecem modesta acurácia diagnóstica 

para os métodos não invasivos: elastografias esplênicas (FibroScan e ARFI) e 

o índice FIB-4, para predizer varizes esofagianas na população com 

hipertensão portal. Os demais métodos apresentaram baixo desempenho.  

 

5.3 Métodos não invasivos para predizer presença de varizes esofágicas 

de alto risco 

A disponibilidade de métodos não invasivos para avaliar a fibrose hepática 

permite o diagnóstico de cirrose no estágio inicial, nos pacientes compensados 

e assintomáticos. No entanto, esses pacientes correm risco de 

descompensação e requerem rastreamento endoscópico periódico para 

detecção de varizes de esôfago e, se necessário tratamento profilático para 

varizes de alto risco de sangramento.76 O mesmo raciocínio acontece quando 

pensamos na população com hipertensão portal não cirrótica. Se um método 

não invasivo for capaz de conseguir restringir a endoscopia para pacientes 

considerados de alto risco, muitos pacientes com varizes de baixo risco 

poderiam evitar ou retardar a realização da endoscopia. 
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Na literatura, a elastografia transitória hepática por FibroScan, tem 

apresentado resultados promissores para a detecção de varizes de alto risco 

em pacientes com cirrose, com uma sensibilidade variando de 0,77 a 1,00; com 

uma  especificidade de 0,60 a 0,87;  com RV+ de 1,65 a 5,79 e VPN de  0,00 a 

0,48. No entanto, os pontos de corte que foram utilizados, apresentaram ema 

variabilidade considerável, entre 16,6 e 38,2 kPa 83, 84. Na hipertensão portal 

não cirrótica,  nosso resultado demonstrou, para a elastografia hepática por 

fibroscan, sensibilidade de 0,52; especificidade de 0,54; RV+ de 0,69; RV- de 

1,97 e VPN de 0,31. Esse desempenho foi obtido com o ponto de corte de 5,65 

kPa.  

No presente estudo, utilizando a elastografia transitória esplênica por 

FibroScan,  o grupo com a presença de varizes de alto risco apresentou 

valores medianos de 75 kPa [53,30-75,00] enquanto o grupo com varizes de 

baixo risco apresentou valores de 63,90 kPa [33,30-75,00]. Embora essa 

diferença tenha sido estatisticamente significante, houve considerável 

superposição de valores entre os dois grupos, o que limita a aplicabilidade da 

elastografia como ferramenta para reconhecer o risco das varizes e indicar ou 

não endoscopia. 

 Diferentemente do nosso estudo, Colecchia et al.50 estudando pacientes 

com cirrose e empregando a elastografia transitória esplênica por FibroScan, 

não observou diferença estatística quando comparados os grupos pelo calibre 

da variz esofágica, os valores medianos para o grupo com varizes de fino foi de 

54 kPa e para o grupo com varizes de grosso calibre foi de 60 kPa.  

No estudo de Calvaruso et al.85 em uma população com cirrose pelo vírus 

da hepatite C, observou-se, com um ponto de corte de 54 kPa na elastografia 



121 

 

transitória esplênica por FibroScan, acurácia de 0,82; sensibilidade de 0,80 e 

VPN de 0,90, para detecção de varizes de alto risco para sangramento.  

O desempenho diagnóstico da elastografia hepática por ARFI em nosso 

estudo para predizer varizes de alto risco de sangramento foi insatisfatório com 

uma acurácia de 0,46; resultado semelhante aos estudos na literatura com a 

população com pacientes cirróticos, que apresentaram uma acurácia de 0,7776; 

0,713 e 0,5874  para predizer varizes de alto risco de sangramento, reforçando 

que isoladamente a elastografia hepática por ARFI não apresenta bom 

desempenho para predizer varizes ae alto risco. 

A detecção de varizes de esôfago de alto risco pela elastografia esplênica 

por ARFI foi estudada por Takuma et al.3, relatando-se  um alto desempenho 

diagnóstico na detecção de varizes de alto risco em pacientes com cirrose, com 

uma acurácia de 0,930. Ao contrário desses achados, Vermehren et al.74 

relataram que o desempenho diagnóstico da elastografia esplênica por ARFI 

para prever varizes de alto risco foi significativamente baixo com uma acurácia 

de 0,58. Em nosso estudo, obtivemos uma acurácia modesta de 0,63 para 

predizer varizes de alto risco em pacientes com hipertensão portal não cirrótica. 

Essa diferença pode ter acontecido pela prevalência de varizes esofágicas de 

alto risco nos estudos, respectivamente (25,6%3; 36%74 vs 51,7%) e pela 

diferença intrínseca entre as condições (cirrose versus não cirrose). 

A razão plaqueta/baço foi um índice proposto por Giannini et al.35 para 

identificar presença de varizes. Em  nosso estudo o desempenho do método 

para detecção de varizes de esôfago de alto risco demonstrou fraca acurácia 

de 0,54, sensibilidade de 0,59 e VPP de 0,60, considerando um valor de corte 
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de 738,33. Não há estudos na literatura que avaliaram esse método na 

hipertensão portal não cirrótica para compararmos com nossos resultados.  

O índice APRI no estudo de Park et al.76, em pacientes com cirrose, para 

predizer varizes de alto risco de sangramento apresentou uma acurácia de 

0,76; sensibilidade de 0,95; especificidade de 0,74; VPN de 0,98, considerando 

um ponto de corte de 0,96. Em nosso estudo o desempenho do método foi 

baixo demonstramos uma acurácia de 0,41; sensibilidade de 0,50; 

especificidade de 0,34 e VPN de 0,41. O nosso ponto de corte foi de 0,66. Em 

ambos estudos, o índice APRI foi adotado para ser um método de associação, 

no entanto seu desempenho foi inferior, nos dois casos. 

Em uma recente metanálise86 avaliou a acurácia diagnóstica de métodos 

não invasivos para detectar presença de varizes de esôfago em pacientes com 

cirrose. Entre os métodos, avaliou-se o desempenho do FIB-4, na detecção de 

varizes de alto risco. Como conclusão dessa análise, foi demonstrado que o 

desempenho global foi de uma acurácia de 0,70; sensibilidade de 0,62; 

especificidade de 0,64; RV+ 2,02; RV- 0,56; concluindo um moderado 

desempenho. Na hipertensão portal não cirrótica, conforme demonstrado pelo 

presente estudo, o desempenho foi muito mais modesto. O FIB-4 apresentou 

uma acurácia de 0,54; sensibilidade de 0,44; especificidade de 0,45; RV+ 0,81; 

RV- 1,23. O FIB-4 é um método indicado para determinar presença e gravidade 

de fibrose hepática. O valor mediano dos nossos pacientes foi de 1,33, portanto 

considerados com metavir F0-F1 de fibrose, o que justificaria o baixo 

desempenho do método para essa população, sem fibrose significativa no 

fígado.  
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O estudo de Abraldes et al.63 avaliou os métodos não invasivos para avaliar 

a hipertensão portal e detectar varizes de esôfago em pacientes com cirrose 

compensada. O estudo demonstrou que quando há associação de métodos 

não invasivos há uma alta capacidade de reconhecer hipertensão portal; no 

entanto na detecção de varizes de alto risco não houve bom desempenho com 

uma acurácia de 0,73. Igualmente, em nosso estudo, quando associamos o 

valor da elastografia transitória esplênica por FibroScan e a razão 

plaqueta/baço, para predizer varizes de alto risco em pacientes com 

hipertensão portal não cirrótica, considerando um ponto de corte de 39,20 

obtivemos uma acurácia de 0,66; com especificidade de 0,75 e VPP de 0,70; 

com valor de p igual a 0,004.  

Os resultados do presente estudo indicam modesta acurácia diagnóstica 

para os métodos de elastografias hepatoesplênicas (FibroScan e ARFI) e baixa 

pra os demais métodos. Apesar da associação do FibroScan com a razão 

plaqueta/baço melhorar levemente o desempenho para predizer varizes 

esofagianas de alto risco de sangramento, os resultados foram considerados 

com baixa aplicabilidade clínica. Isto se deveu à grande superposição de 

valores de elastografia, tanto hepático quando esplênica, entre os grupos com 

e sem varizes e entre os grupos com varizes de alto e baixo risco de 

sangramento. 

 

5.4 Limitações e perspectivas 

A triagem endoscópica para diagnóstico de varizes esofágicas e sua 

indicação para a profilaxia e tratamento de varizes de esôfago de alto risco de 
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sangramento é atualmente recomendada para todos os pacientes com 

hipertensão portal; no entanto a maioria dos indivíduos não tem varizes ou que 

não requerem terapia profilática. Por esse motivo, métodos não invasivos são 

altamente desejáveis.  

As limitações deste estudo incluem o fato de ser um estudo unicêntrico sem 

validação externa. Devemos mencionar a limitação da aplicabilidade das 

elastografia por motivos técnicas: pacientes com ascite volumosa, alterações 

hepáticas sistêmicas, como congestão, além de espaços intercostais estreitos 

são fatores confundidores, principalmente pela técnica FibroScan.  

Se um teste simples e não invasivo estiver disponível, muitos pacientes 

podem evitar com segurança a endoscopia. A medida das elastografias 

transitórias (FibroScan e ARFI), embora potencialmente útil na triagem não 

invasiva para varizes esofágicas, ainda requer métodos complementares 

usando outros parâmetros, para maior confiabilidade. 

A maioria dos critérios adotados na prática clínica para os pacientes com 

hipertensão portal não cirrótica são baseados nas informações obtidas de 

pacientes com cirrose. No entanto, a história evolutiva da hipertensão portal 

não cirrótica deve ser mais bem compreendida, para futuro desenvolvimento de 

recomendações específicas para essa população. Ainda há poucos estudos na 

população com hipertensão portal não cirrótica, e menor ainda, na população 

pediátrica. Esse estudo foi o pioneiro em avaliar métodos não invasivos para 

predizer varizes esofágicas em pacientes com hipertensão portal não cirrótica. 

Há espaço para estudos futuros com a elastografia por ressonância magnética 

e para desenvolvimento de novos métodos para medir a pressão no sistema 

portal de forma menos invasiva que o HVPG. Desta forma, poderemos predizer 
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melhor o risco de desenvolvimento e ruptura de varizes neste heterogêneo 

grupo de doenças que é a hipertensão portal não cirrótica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Na hipertensão portal não cirrótica: 

 

1) Observamos valores próximos à normalidade nos resultados da 

elastografia hepática pelas técnicas FibroScan e ARFI. Em pacientes 

com varizes de esôfago, valores normais podem ser úteis para identificar 

pacientes com hipertensão portal não cirrótica. 

2) Os métodos de elastografia transitória esplênica apresentaram uma 

acurácia moderada e alto valor preditivo positivo para diagnosticar 

presença de varizes. 

3) A medida da elastografia transitória esplênica por FibroScan quando 

associada à razão plaqueta/baço, tem uma acurácia moderada com uma 

alta especificidade, para varizes de alto risco de sangramento. 

4) O FIB-4 apresentou melhor desempenho com uma acurácia moderada e 

alto valor preditivo positivo para predizer varizes esofágicas. O 

desempenho dos outros índices tanto para predizer varizes e se elas 

eram de alto risco foi baixo. 

5) Foi observada considerável superposição de valores entre pacientes com 

e sem varizes esofagianas e aqueles com varizes de baixo e alto risco 

de sangramento, o que limita a aplicação a utilidade clínica dos métodos 

de elastografia nesse cenário. 
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