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Carneiro FOAA. Fatores preditivos ecoendoscópicos de recidiva de varizes 

esofágicas após erradicação com ligadura elástica em pacientes com 

doença hepática crônica avançada [Tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

INTRODUÇÃO: A recidiva de varizes é frequente após tratamento 
endoscópico com ligadura elástica para a profilaxia secundária de 
hemorragia por rotura de varizes esofágicas em pacientes com doença 
hepática crônica avançada. Alguns estudos relacionaram tanto recidiva 
quanto ressangramento de varizes com características ecoendoscópicas de 
vasos paraesofágicos. OBJETIVO: Relacionar avaliações ecoendoscópicas 
de varizes paraesofágicas, veia ázigos e ducto torácico com recidiva de 
varizes após erradicação com ligadura elástica em pacientes com doença 
hepática crônica avançada através de estudo prospectivo e observacional. 
MÉTODOS: A análise ecoendoscópica foi realizada antes da terapia com 
ligadura elástica e 1 mês após a erradicação endoscópica das varizes. Os 
diâmetros máximos das varizes paraesofágicas, da veia ázigos e do ducto 
torácico foram avaliados em localizações ecoendoscópicas pré-
determinadas. Após a erradicação das varizes, os pacientes foram 
submetidos a endoscopias a cada 3 meses durante o período de 1 ano. Foi 
verificado se alguma das características ecoendoscópicas analisadas 
poderia predizer a recidiva das varizes. RESULTADOS: Um total de 30 
pacientes completou o protocolo de seguimento por 1 ano. Dezessete (57%) 
pacientes apresentaram recidiva de varizes. Não houve relação entre os 
diâmetros máximos da veia ázigos e do ducto torácico com a recidiva de 
varizes. O diâmetro máximo de varizes paraesofágicas foi fator preditivo 
para recidiva de varizes em ambos os períodos avaliados. Os diâmetros das 
varizes paraesofágicas que melhor se relacionaram com recidiva de varizes 
foram 6,3 mm antes da ligadura elástica (sensibilidade de 52,9%, 
especificidade de 92,3% e área sob a curva ROC de 0,749) e 4 mm após a 
ligadura elástica (70,6% de sensibilidade, 84,6% de especificidade e área 
sob a curva ROC de 0,801). CONCLUSÃO: A medida ecoendoscópica do 
diâmetro das varizes paraesofágicas pode predizer a recidiva das varizes 
esofágicas no primeiro ano após a erradicação com ligadura elástica. O 
diâmetro de varizes paraesofágicas após a ligadura elástica é o melhor fator 
preditivo, pois apresenta menor valor de corte, maior sensibilidade e maior 
área sob a curva ROC.  

Descritores: hipertensão portal; cirrose hepática; hepatopatias; 
endossonografia; varizes esofágicas e gástricas; endoscopia do sistema 
digestório.   
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Carneiro FOAA. Echoendoscopic predictive factors for esophageal varices 

recurrence after eradication with band ligation in advanced chronic hepatic 

disease [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2016. 

INTRODUCTION: Variceal recurrence after endoscopic band ligation for 

secondary prophylaxis is a frequent event. Some studies have reported a 

correlation between variceal recurrence and variceal re-bleeding with the 

endoscopic ultrasound (EUS) features of para-esophageal vessels. 

OBJECTIVE: A prospective observational study was conducted to correlate 

EUS evaluation of para-esophageal varices, azygos vein and thoracic duct 

with variceal recurrence after endoscopic band ligation variceal eradication in 

patients with in advanced chronic hepatic disease. METHODS: EUS was 

performed before and 1 month after endoscopic band ligation variceal 

eradication. Para-esophageal varices, azygos vein and thoracic duct 

maximum diameters were evaluated in pre-determined anatomic stations. 

After endoscopic band ligation variceal eradication, patients were submitted 

to endoscopic examinations every 3 months for 1 year. We looked for EUS 

features that could predict variceal recurrence. RESULTS: A total of 30 

patients completed 1-year endoscopic follow-up. Seventeen (57%) patients 

presented variceal recurrence. There was no correlation between azygos 

vein and thoracic duct diameters with variceal recurrence. The maximum 

diameter of para-esophageal varices predicted variceal recurrence in both 

evaluation periods. Para-esophageal varices diameters that best correlated 

with variceal recurrence were 6.3 mm before endoscopic band ligation 

(52.9% sensitivity, 92.3% specificity, and 0.749 area under ROC curve); and 

4 mm after endoscopic band ligation (70.6% sensitivity, 84.6% specificity, 

and 0.801 area under ROC curve). CONCLUSION: We conclude that para-

esophageal varices diameter measured by EUS predicts variceal recurrence 

within one year after endoscopic band ligation variceal eradication.  Para-

esophageal diameter after variceal eradication is a better recurrence 

predictor, because it has lower cut-off parameter, higher sensitivity and 

higher area under the ROC curve. 

Descriptors: hypertension, portal; liver cirrhosis; liver diseases; 

endosonography; esophageal and gastric varices; endoscopy; digestive 

system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença hepática crônica avançada (DHCA) ou cirrose hepática é a 

causa mais frequente de hipertensão portal e, consequentemente, de varizes 

esofágicas que, caso sofram rotura, são responsáveis por episódios de 

hemorragia digestiva, uma das principais complicações da DHCA. Dentre 

todas as causas de hemorragia digestiva em pacientes com hipertensão 

portal, a rotura de varizes esofágicas representa 70% dos casos 1. 

As varizes esofágicas estão presentes ao diagnóstico da DHCA em 

aproximadamente 30% a 40% dos pacientes compensados e em 60% dos 

pacientes descompensados 2, 3. Já a hemorragia digestiva alta por rotura de 

varizes esofágicas ocorre em cerca de 30% desse subgrupo, com 

mortalidade de 50% nas primeiras seis semanas após o primeiro episódio e 

de 30% nos sangramentos subsequentes 4. Caso não haja tratamento 

específico, cerca de 60% dos pacientes que sobrevivem ao primeiro episódio 

de sangramento apresentam ressangramento 5. 

Com o objetivo de desenvolver estratégias para o tratamento das 

complicações da hipertensão portal e do sangramento varicoso, foi 

formulado o consenso de Baveno que, na sua sexta edição de 2015, indica 

terapêuticas clínicas e  endoscópicas na abordagem inicial do paciente com 

hemorragia digestiva 6. O tratamento clínico baseia-se na reposição 

volêmica com uso de soluções cristaloides ou coloides, no uso de drogas 

vasoativas e na antibioticoterapia profilática. Segundo o consenso de 
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Baveno, a ligadura elástica é a primeira opção para o tratamento 

endoscópico do primeiro episódio de hemorragia por rotura de varizes 

esofágicas.  

Uma vez controlado o quadro inicial de hemorragia digestiva, está 

indicada a profilaxia secundária, que visa a diminuir a chance de novos 

episódios de hemorragia digestiva. A recomendação atual de profilaxia 

secundária baseia-se em  combinação de betabloqueador por via oral e 

terapia endoscópica com ligadura elástica 6, uma vez que as duas terapias 

apresentam eficácia comparável na prevenção de ressangramento e na 

mortalidade relacionada aos episódios de sangramento 7-9. O racional para 

esta combinação é que os betabloqueadores reduzem a pressão portal 

através da diminuição do fluxo sanguíneo no sistema colateral 

portossistêmico e que a ligadura elástica atua de forma mais local com a 

obliteração das varizes esofágicas.  

Os efeitos benéficos dos betabloqueadores vão além da redução no 

risco de sangramento varicoso e devem ser devido à melhora de outras 

complicações da hipertensão portal. De fato, pacientes nos quais os 

betabloqueadores atingem redução no gradiente de pressão venosa 

hepática apresentam taxas reduzidas de ressangramento, mas também de 

peritonite bacteriana espontânea e mortalidade relacionadas a complicações 

da DHCA 10, 11.  

A ligadura elástica tem como mecanismo de ação a oclusão e 

trombose dos vasos através da aplicação endoscópica de bandas elásticas 

nas varizes esofágicas. A técnica é utilizada em cordões varicosos do terço 
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distal do esôfago em vários pontos e foi descrita pela primeira vez em 1986 

por Stiegmann e cols. 12. Após a liberação das bandas elásticas, ocorre 

necrose tecidual e, cerca de sete a 10 dias após, há a queda da escara, com 

ulceração local e reepitelização em 2 semanas. As sessões de ligadura 

elástica geralmente são realizadas com 3 a 4 semanas de intervalo e 

objetivam tratamento continuado até obter-se a erradicação endoscópica das 

varizes esofágicas. 

Apesar da alta taxa de sucesso do tratamento endoscópico com 

ligadura elástica na erradicação das varizes esofágicas, a recidiva das 

varizes pode variar entre 30 a 60% no primeiro ano de seguimento 13, 14. 

Outro fato importante é que a taxa de ressangramento em varizes 

recidivadas aumenta significativamente após o primeiro ano de erradicação 

14. Estas observações justificam o seguimento endoscópico após a 

erradicação com o objetivo de identificar varizes esofágicas recidivadas e 

tratá-las antes de um novo episódio de sangramento.  

As recomendações atuais para o seguimento sugerem que sejam 

realizadas endoscopias um, três e seis meses após a erradicação das 

varizes esofágicas, mas esse tempo pode variar de acordo com a 

experiência de cada serviço 15-18. No entanto, não está claro se a endoscopia 

é capaz de prever este desfecho e quais pacientes vão apresentar 

ressangramento. Após a erradicação endoscópica das varizes esofágicas, 

não há como determinar quais pacientes irão apresentar recidiva. Um dos 

fatores de risco reconhecidos é que, nos casos de DHCA de etiologia 

alcoólica, a persistência do uso abusivo de álcool está relacionada com 
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diminuição da sobrevida e aumento da recidiva de sangramento por varizes 

esofágicas 19. Desta forma, tornam-se necessários estudos de novas 

modalidades diagnósticas que possam individualizar e direcionar o tempo de 

seguimento endoscópico de cada paciente. 

Na DHCA, há a transmissão da hipertensão portal através da veia 

gástrica esquerda e esplênica com subsequente ingurgitamento das 

estruturas vasculares adjacentes e desenvolvimento de circulação colateral 

20. Desta forma, as varizes esofágicas são apenas a porção 

endoscopicamente visível  da circulação colateral desenvolvida ao redor do 

esôfago. Vários estudos têm relatado a correlação entre a evolução clínica 

das varizes esofágicas e a presença de vasos paraesofágicos 21-24. As 

estruturas vasculares mais estudadas nesse contexto são o ducto torácico, a 

veia ázigos e as varizes paraesofágicas. 

Dilatação do ducto torácico é observada na DHCA e pode ser 

considerada sinal de hipertensão portal. Isto ocorre provavelmente devido ao 

aumento do fluxo linfático hepático causado pela obstrução das vênulas 

hepáticas, com subsequente dilatação no sistema linfático hilar e do ducto 

torácico 25. Este achado já foi evidenciado na ausência de varizes esofágicas 

e ascite, sugerindo ser sinal precoce de hipertensão portal 25-27. Entretanto, 

ao contrário desses dados prévios, em estudo que utilizou a ecoendoscopia 

como parâmetro de avaliação, a dilatação do ducto torácico só foi 

evidenciada em pacientes com ascite e varizes esofágicas 25. Na 

ecoendoscopia, o ducto torácico é identificado como estrutura anecóica de 3 
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a 4 mm com melhor visibilização quando o transdutor se encontra no 

esôfago médio.  

A veia ázigos desempenha papel importante como o principal sistema 

de drenagem para a circulação colateral portossistêmica em pacientes com 

hipertensão portal. Em estudo prévio, foi demonstrado que a veia ázigos 

pode ser avaliada através da ecoendoscopia e que há aumento do diâmetro 

e velocidade do fluxo sanguíneo em pacientes com varizes esofágicas 

comparados a grupo controle 28. Estes achados encorajaram estudos sobre  

a aplicação da ecoendoscopia no seguimento de pacientes com hipertensão 

portal e na terapia endoscópica das varizes esofágicas 21. Na 

ecoendoscopia, a veia ázigos é identificada como estrutura anecóica, com 

fluxo presente ao Doppler, localizada adjacente à coluna vertebral e 

apresentando alongamento em forma de croça em direção à veia cava 

superior 28.  

As varizes paraesofágicas são vasos cuja patência decorrem do 

regime de hipertensão portal. Em pacientes com hipertensão portal, há 

modificação da anatomia venosa esofágica, com formação de circulação 

colateral em quatro camadas distintas: os canais intraepiteliais, o plexo 

venoso superficial subepitelial, as veias submucosas profundas e as veias 

adventícias que comunicam a camada interna com a externa da parede 

esofágica 29. As veias submucosas profundas e o plexo venoso subepitelial 

correspondem às varizes esofágicas visualizadas na endoscopia 

diagnóstica. A parte mais profunda desse sistema colateral, as veias 

adventícias, geralmente são subdivididas em varizes periesofágicas e 
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paraesofágicas, estando as primeiras localizadas na adjacência da muscular 

própria da parede esofágica e as paraesofágicas fora da parede do órgão, 

sem contato direto com a muscular própria 30. A comunicação desses vasos 

adventícios com a vasculatura submucosa é realizada através das veias 

perfurantes, implicada na origem das varizes esofágicas. 

Estudos prévios associaram o diâmetro das varizes paraesofágicas à 

maior recorrência das varizes esofágicas após o tratamento endoscópico 13, 

14, 22. Entretanto, na maioria desses estudos, o tratamento endoscópico 

realizado foi escleroterapia ou terapia combinada de ligadura elástica com 

escleroterapia. Poucos estudos avaliaram os achados ecoendoscópicos e a 

recorrência das varizes esofágicas após a terapia de ligadura elástica 13, 14, 

22, 31, não traduzindo a realidade atual da profilaxia secundária que é feita 

com a associação da ligadura elástica com betabloqueadores.  

Diante das alterações anatômicas descritas nas estruturas vasculares 

paraesofágicas em pacientes com hipertensão portal (Figura 1) e com a 

introdução da ecoendoscopia na clinica prática do endoscopista, está cada 

vez mais claro que esta técnica permite melhor visibilização de grande parte 

da circulação colateral portossistêmica quando comparada a 

ultrassonografia abdominal, angiografia e endoscopia digestiva 32. Desta 

forma, apesar da pouca disponibilidade desta modalidade diagnóstica em  

nosso meio, dados ecoendoscópicos da anatomia portossistêmica podem 

tornar-se necessários no manejo dos pacientes com hipertensão portal. 
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Figura 1 – Desenho esquemático da anatomia paraesofágica na hipertensão portal 

 

A ecoendoscopia é método pouco invasivo que permite a obtenção de 

imagens ecográficas de alta resolução e características hemodinâmicas dos 

vasos ao redor do esôfago distal e estômago proximal em pacientes com 
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hipertensão portal 13, 14, 21-24, 33-35. Deve-se a Nakamura e cols. a primeira 

descrição  das características ecoendoscópicas das varizes paraesofágicas 

e do sistema ázigos na hipertensão portal. Segundo os autores, aquelas 

estruturas foram mais claramente identificadas por ecoendoscopia do que 

por angiografia 36. Em outros estudos, observou-se que o número e o 

tamanho das varizes paraesofágicas foram maiores em pacientes com 

varizes endoscópicas de grosso calibre do que os que tinham varizes de fino 

calibre 33, 37. 

Outros autores realizaram análise ecoendoscópica das varizes 

paraesofágicas e relataram correlação entre seu número e diâmetro máximo 

com episódios de ressangramento e recidiva de varizes após o tratamento 

endoscópico 13, 14, 38. Leung e cols.13 compararam as taxas de recidiva 

endoscópica e de ressangramento em pacientes com varizes paraesofágicas 

de pequeno e grosso calibres após tratamento endoscópico com ligadura 

elástica. As taxas de recidiva e ressangramento em um ano foram maiores 

no último grupo, respectivamente 46 vs. 93% e 12 vs. 43%. Entretanto, em 

artigo de revisão 39, os autores concluíram que a maioria dos estudos 

angiográficos e ecoendoscópicos indicaram que a presença de vasos 

colaterais extra-varicosos, incluindo as varizes paraesofágicas, podem, na 

verdade, prevenir a recidiva das varizes esofágicas, pois determinam uma 

redução da pressão portal após a ligadura elástica endoscópica. Estes 

achados contraditórios podem ser uma das razões pelo pouco entusiasmo 

com a utilização da ecoendoscopia no seguimento dos pacientes com 

DHCA. 
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No intuito de esclarecer a relação entre as estruturas vasculares 

paraesofágicas e a recidiva das varizes esofágicas após o tratamento 

endoscópico com ligadura elástica na profilaxia secundária de pacientes com 

DHCA, realizou-se estudo prospectivo através da avaliação ecoendoscópica 

do ducto torácico, da veia ázigos e das varizes paraesofágicas. 

Diferentemente de outros estudos, analisaram-se estas estruturas antes a 

após a erradicação das varizes esofágicas com um seguimento de um ano 

para a detecção de recidiva endoscópica. Através dessa abordagem, 

objetivou-se também propor melhor período para a avaliação 

ecoendoscópica, a saber, antes ou após a erradicação das varizes. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos primários  

Avaliar as estruturas vasculares paraesofágicas através da utilização 

da ecoendoscopia e determinar se alguma delas pode predizer a recidiva de 

varizes esofágicas após a erradicação endoscópica com terapia de ligadura 

elástica em pacientes portadores de DHCA.  

Avaliar qual o melhor período para a utilização da ecoendoscopia na 

predição da recidiva das varizes esofágicas, antes a terapia de ligadura 

elástica ou após a erradicação das varizes esofágicas.  

 

2.2 Objetivos secundários 

Avaliar os parâmetros clínicos, endoscópicos e da terapia de ligadura 

elástica e determinar se algum deles pode ser fator preditivo para a recidiva 

de varizes esofágicas após a erradicação endoscópica com terapia de 

ligadura elástica em pacientes portadores de DHCA.   
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3 MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo prospectivo desenvolvido no período de maio de 

2011 a agosto de 2013, no Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP). Foram estudados 

pacientes portadores de doença hepática crônica avançada e com indicação 

de profilaxia secundária de hemorragia por varizes esofágicas.  

 

3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão foram: 

 Portadores de DHCA não descompensada e hipertensão portal; 

 Idade acima de 18 anos; 

 Primeiro episódio de hemorragia digestiva alta por rotura de 

varizes esofágicas, sendo tratada endoscopicamente apenas 

naquela ocasião com ligadura elástica ou escleroterapia com 

solução de etanolamina; 

 Uso concomitante de betabloqueadores na profilaxia secundária; 

 Consentimento livre e esclarecido assinado. 

Os critérios de exclusão foram: 

 Portadores de DHCA descompensada (Child-Pugh C); 

 Portadores de hipertensão portal por esquistossomose; 
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 Contraindicação ou intolerância ao uso de betabloqueadores; 

 Mais de uma sessão de tratamento endoscópico das varizes 

esofágicas; 

 Tratamentos radiológico ou cirúrgico das varizes esofágicas. 

 

3.2 Desenho do estudo 

Após explicação detalhada sobre o protocolo, foi solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido dos pacientes que 

preencheram os critérios de inclusão.  

Foram realizadas duas avaliações ecoendoscópicas, a primeira 

imediatamente antes do início da terapia com ligadura elástica, sob a mesma 

sedação. A segunda avaliação ecoendoscópica foi realizada cerca de 1 mês 

após a erradicação endoscópica com ligadura elástica.  

A terapia com ligadura elástica para as varizes esofágicas foi 

realizada como um procedimento ambulatorial e de acordo com o protocolo 

do Serviço de Endoscopia do HC-FMUSP, que consiste em consecutivas 

sessões de ligadura elástica a cada 3-4 semanas até a erradicação 

endoscópica. A avaliação quanto à erradicação das varizes foi realizada por 

dois endoscopistas que não tinham acesso aos dados ecoendoscópicos dos 

pacientes, ambos com experiência no tratamento de varizes esofágicas. As 

varizes foram consideradas erradicadas quando não havia mais a sua 

identificação endoscópica ou quando existia apenas a presença de cordões 
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varicosos finos, esbranquiçados e sem sinais da cor vermelha, nos quais 

não se julgava necessário qualquer tratamento endoscópico.   

Uma vez realizadas as duas avaliações ecoendoscópicas, houve um 

seguimento endoscópico realizado por um endoscopista a cada três meses, 

durante um período máximo de um ano, com objetivo de avaliar a recidiva 

das varizes esofágicas. Este acompanhamento endoscópico foi realizado por 

endoscopista sem acesso aos dados ecoendoscópicos. A avaliação quanto 

à recidiva das varizes  foi realizada por dois endoscopistas, com experiência 

no tratamento de varizes esofágicas, e foi definida como o reaparecimento 

de qualquer variz esofágica que pudesse ser submetida a novo tratamento 

endoscópico, fosse ele ligadura elástica ou escleroterapia. Em geral, a 

recidiva foi declarada e este retratamento, indicado, quando houve o 

reaparecimento de varizes de fino calibre com sinais da cor vermelha ou 

varizes de médio ou grosso calibre, mesmo sem aqueles sinais. 

Após o término do estudo, os pacientes foram divididos em grupos de 

recidivantes e não recidivantes das varizes esofágicas. Os parâmetros 

obtidos através das duas análises ecoendoscópicas foram avaliados 

estatisticamente quanto à sua relação com a recidiva de varizes esofágicas 

(Figura 2).  
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Figura 2 - Fluxograma do estudo 

 

3.3 Parâmetros clínicos 

Durante a avaliação inicial do paciente, foram coletados os dados 

clínicos quanto a idade, sexo, etiologia da DHCA e estadiamento Child-Pugh 

(anexo 7.1). 

 

3.4 Parâmetros endoscópicos 

Durante as avaliações endoscópicas, foram avaliados o calibre das 

varizes esofágicas, o número de sessões de ligadura elástica e o número 

total de bandas elásticas utilizadas. 



Métodos  

  

 

18 

Nas avaliações endoscópicas trimestrais após a erradicação das 

varizes, foram observadas a presença ou ausência de recidiva das varizes 

esofágicas. O tamanho das varizes esofágicas foi definido em pequeno  

(<3 mm), médio (3-6 mm) e grande (>6 mm) calibres de acordo com a 

classificação de Palmer e Brick 40.  

 

3.5 Parâmetros ecoendoscópicos 

Durante as duas avaliações ecoendoscópicas, foram mensurados os 

diâmetros máximos das varizes paraesofágicas, da veia ázigos e do ducto 

torácico.   

Foi utilizado o ecoendoscópio radial (EUG Radial, Fujinon System 

7000). Quatro ecoendoscopistas experientes participaram desta etapa, cada 

um com mais de 1.000 ecoendoscopias prévias. O exame ecoendoscópico 

iniciou-se no esôfago distal, próximo à junção esofagogástrica, com a aorta 

posicionada às 5 horas. O ecoendoscópio foi tracionado proximalmente, as 

estruturas de interesse foram identificadas e seus diâmetros máximos 

aferidos (Figura 3). 
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Figura 3 - Visão esquemática de imagem ecoendoscópica da anatomia 
paraesofágica 

 

As varizes paraesofágicas geralmente não são visibilizadas em 

pacientes sem hipertensão portal. Elas foram definidas como estruturas 

anecóicas adjacentes à parede esofágica, com fluxo presente ao Doppler, 

podendo ter conformação tortuosa e serem múltiplas. 

A veia ázigos foi identificada como estrutura anecóica, com fluxo 

presente ao Doppler, localizada adjacente e à direita da coluna vertebral que 

se alonga anteriormente em direção à veia cava superior. A mesma foi 

medida imediatamente antes do seu alongamento em forma de croça, 

quando se dirige à veia cava superior. 

O ducto torácico foi identificado como estrutura anecóica, de parede 

fina, sem fluxo detectável ao Doppler, mais facilmente visualizado no 
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esôfago médio, onde se localiza anterior à coluna vertebral, à esquerda da 

veia ázigos e à direita da aorta. O mesmo foi medido no local onde se 

apresentava mais calibroso. 

 

3.6 Variáveis estudadas 

 Idade; 

 Sexo; 

 Etiologia da DHCA; 

 Estadiamento de Child-Pugh; 

 Calibre das varizes esofágicas; 

 Número de sessões endoscópicas para a erradicação das varizes; 

 Número total de bandas elásticas utilizadas em todas as sessões 

endoscópicas para a erradicação das varizes; 

 Diâmetro máximo das varizes paraesofágicas; 

 Diâmetro máximo da veia ázigos; 

 Diâmetro máximo do ducto torácico. 

 

3.7 Análise estatística 

A análise estatística entre os grupos de recidivantes e não 

recidivantes das varizes esofágicas foi feita utilizando parâmetros clínicos, 

endoscópicos e ecoendoscópicos. Os dados foram descritos por meio de 

média e desvio padrão para variáveis contínuas de distribuição normal, 
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mediana e quartis para variáveis contínuas de distribuição não normal e de 

porcentagem (frequência) para variáveis qualitativas. 

O teste de Fisher foi utilizado para analisar variáveis categóricas 

como sexo, etiologia da DHCA e estadiamento Child-Pugh. Para variáveis 

contínuas, o teste t de Student ou o teste Wilcoxon foram utilizados para 

comparar as diferenças entre os grupos. Uma validação interna dos 

parâmetros ecoendoscópicos como fatores preditivos de recidiva das varizes 

esofágicas foi realizada através de regressão por bootstrap (100 repetições). 

Se dois ou mais parâmetros ecoendoscópicos tiverem sido considerados 

fatores preditivos, uma análise combinada desses resultados foi realizada. 

Após a determinação de um parâmetro ecoendoscópico como fator 

preditivo para recidiva de varizes, a curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) foi construída para determinar os valores de cortes ideais, a 

sensibilidade, a especificidade e a área sob a curva ROC.  

Foram consideradas variáveis estatisticamente significativas quando  

p < 0,05. Todos os cálculos foram realizados utilizando o programa R, 

versão 3.1.2 41.  

 

3.7.1 Cálculo Amostral  

Para o cálculo do tamanho amostral, foi utilizado como base estudo 

semelhante no qual a proporção de recidiva das varizes esofágicas após 1 

ano de seguimento endoscópico foi de 60% dos casos 13.  
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A partir desta proporção e com um objetivo de erro alfa de 5% e poder 

de 80% foi calculado um tamanho amostral de 13 pacientes em cada grupo 

de estudo, totalizando um mínimo de inclusão de 26 pacientes no trabalho. 

Considerando-se 20% de possíveis perdas, objetivou-se a inclusão de 30 

pacientes. 

 

3.8 Eventos adversos 

O evento adverso foi definido como modificação desfavorável e não 

desejada da estrutura, função ou bioquímica do organismo, ou como o 

agravamento de processos pré-existentes pelo tratamento e 

acompanhamento endoscópico.  

Os possíveis eventos adversos que estão relacionados ao exame de 

endoscopia com ligadura elástica e a ao exame de ecoendoscopia 

diagnóstica geralmente incluem flebite, odinofagia, disfagia temporária, dor 

torácica, broncoaspiração, sangramento e perfuração esofágica. 

Todos os eventos adversos foram registrados durante o estudo e 

registrados no formulário de coleta de dados.  

 

3.9 Aspectos éticos 

O projeto foi enviado à Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do HC-FMUSP e foi aprovado pelo Conselho do Departamento de 
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Gastroenterologia em 12/04/2012, com número de registro online 9116 

(anexo 7.2). 

Os pacientes receberam explicações claras e detalhadas sobre o 

estudo e o pesquisador responsável obteve de cada paciente ou 

responsável a assinatura do consentimento livre e esclarecido previamente 

ao início do estudo (anexo 7.3).  

Foi entregue aos pacientes ficha de informação e o pesquisador 

responsável informou-lhes sobre os benefícios e riscos de participarem da 

pesquisa e sobre o direito de se retirarem a qualquer momento, 

comprometendo-se a informar-lhes da ocorrência de resultados negativos 

que pudessem impedir a continuação do estudo. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Pacientes incluídos no estudo 

No período de maio de 2011 a agosto de 2013, 317 pacientes 

portadores de doença hepática crônica avançada foram encaminhados ao 

Serviço de Endoscopia Digestiva do HC-FMUSP para profilaxia do 

sangramento por varizes esofágicas através da ligadura elástica. De acordo 

com os critérios de exclusão, 282 pacientes não foram elegíveis, dos quais 

21 tinham indicação de profilaxia primária, 142 já apresentavam mais de 

uma sessão de tratamento endoscópico prévio, 96 estavam com doença 

hepática crônica avançada em estágio Child-Pugh C, 15 não faziam uso de 

beta bloqueador e 8 recusaram a participação no estudo (Figura 4).   

 

Figura 4 - Fluxograma dos resultados 
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Houve perda de 5 pacientes que inicialmente haviam sido incluídos no 

trabalho. Um paciente foi submetido a transplante hepático ortotópico, dois 

foram a óbito devido a novo episódio de hemorragia digestiva e dois foram a 

óbito devido a outras complicações da doença hepática crônica avançada. 

Desta forma, não foi possível a realização da terapia de ligadura elástica até 

a erradicação das varizes esofágicas nestes 5 pacientes, portanto seus 

dados não puderam ser incluídos na análise estatística final. Trinta pacientes 

foram tratados através de ligadura elástica com erradicação das varizes 

esofágicas e completaram o seguimento endoscópico de 1 ano (Figura 5). 

 

Figura 5 - Descrição de perdas 
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4.2 Dados demográficos 

Os dados demográficos e características clínicas dos 30 pacientes 

finalizados no estudo estão na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Dados demográficos e características clínicas dos pacientes 
 

Variável Total de pacientes  (n=30) 

Idade (anos)* 57,6 (23-80) 

Sexo  

Masculino 66,7 (20) 

Feminino 33,3 (10) 

Etiologia da doença hepática crônica avançada 

Álcool 50 (15) 

Vírus C 26,7 (8) 

Criptogênica 16,7 (5) 

Autoimune 6,6 (2) 

Estadiamento Child-Pugh 

A 40 (12) 

B 60 (18) 

* Valores representados em mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de 
frequências. 
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4.3 Parâmetros endoscópicos e terapia de ligadura elástica 

Em todos os pacientes, foi realizada a endoscopia digestiva alta inicial 

seguida da terapia com ligadura elástica até a erradicação das varizes 

esofágicas. Na Tabela 2, identificamos os dados colhidos quanto ao 

tamanho das varizes, o número de sessões de ligadura elástica até a 

erradicação das varizes e o número total de bandas elásticas utilizadas no 

tratamento.  

 

Tabela 2 - Parâmetros endoscópicos 
 

Variável Resultado 

Calibre das varizes  

Médio  50 (15) 

Grande 50 (15) 

Sessões de ligadura elástica* 3 (2-4) 

Bandas elásticas* 12,5 (7-18,5) 

* Valores representados em mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de 
frequências. 
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4.4 Parâmetros ecoendoscópicos 

Foram realizadas 2 ecoendoscopias em cada paciente, sendo a 

primeira antes do tratamento de ligadura elástica e a segunda cerca de 1 

mês após a erradicação das varizes esofágicas. Os parâmetros 

ecoendoscópicos coletados foram o diâmetro máximo das varizes 

paraesofágicas, da veia ázigos e do ducto torácico. Os dados colhidos estão 

na Tabela 3. 

Quando avaliada toda a população de nosso estudo (30 pacientes) e 

comparados os dois períodos de avaliação ecoendoscópica, antes e após a 

erradicação das varizes esofágicas, não foi observada diferença estatística 

das medianas dos diâmetros máximos das varizes paraesofágicas, da veia 

ázigos ou do ducto torácico.  

 

Tabela 3 -  Parâmetros ecoendoscópicos de toda a população estudada e 
comparação entre os dois períodos de avaliação 

 

Variável (n=30) Antes da erradicação 
das varizes esofágicas 

Após a erradicação das 
varizes esofágicas 

p 

Varizes paraesofágicas 4,85 (2,33-6,9) 3,75 (2,02-7,25) 0,75 

Veia ázigos 8,55 (6,83-9,25) 8 (6,38-9,4) 0,87 

Ducto torácico 2,75 (1,75-3,98) 2,6 (2,2-3,58) 0,53 

Valores em milímetros representados em mediana e quartis. 
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4.5 Seguimento endoscópico e recidiva das varizes esofágicas 

Dezessete pacientes apresentaram recidiva das varizes esofágicas 

dentro de 1 ano de acompanhamento endoscópico. A maioria destes 

pacientes (70,5%) apresentou recidiva das varizes esofágicas nos primeiros 

6 meses após a erradicação. Não se registrou episódio de rotura varicosa no 

período de seguimento dos pacientes com recidiva das varizes. Os tempos 

de seguimento nos quais foram observadas as recidivas estão expressos na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4 -  Seguimento endoscópico e tempo para a recidiva das varizes 
esofágicas 

 

Variável Resultado (n=30) 

Recidiva de varizes 

Recidivantes 56,7 (17) 

Não recidivantes  43,3 (13) 

Tempo para a recidiva endoscópica* 

Até 3 meses 47 (8) 

3 a 6 meses 23,5 (4) 

6 a 9 meses  17,7 (3) 

9 a 12 meses 11,8 (2) 

Valores percentuais seguidos de frequências. 

* Resultados dos 17 pacientes que apresentaram recidiva. 
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4.6 Comparação entre os grupos 

4.6.1 Dados demográficos 

Após a divisão dos pacientes nos grupos de recidivantes e não 

recidivantes, não houve diferença estatística em relação a idade, sexo, 

etiologia da DHCA hepática e quanto ao estadiamento Child-Pugh  

(Tabela 5).  

 

Tabela 5 -  Comparação entre os dados demográficos e características 
clínicas dos pacientes recidivantes e não recidivantes das 
varizes esofágicas 

Variável 
Recidivantes  

(n=17) 
Não recidivantes 

(n=13) 
p 

Idade (anos)* 59 (55-70,5) 56 (52-63,75) 0,382 

Sexo   0,705 

Masculino 70,6 (12) 61,5 (8)  

Feminino 29,4 (5) 38,5 (5)  

Etiologia da doença hepática crônica avançada    0,446 

Álcool 41,2 (7) 61,5 (8)  

Vírus C 23,5 (4) 30,8 (4)  

Criptogênica  23,5 (4) 7,7 (1)  

Autoimune 11,8 (2) 0 (0)  

Estadiamento Child-Pugh 0,885 

A 41,2 (7) 38,5 (5)  

B 58,8 (10) 61,5 (8)  

* Valores representados em mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de 
frequências. 
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4.6.2 Parâmetros endoscópicos e terapia de ligadura elástica 

Na Tabela 6, observa-se que o número de sessões e de bandas 

elásticas para se obter a erradicação varicosa foram maiores nos grupo de 

pacientes que apresentaram recidiva varicosa.  

 

Tabela 6 -  Comparação entre os parâmetros endoscópicos dos pacientes 
recidivantes e não recidivantes das varizes esofágicas 

 

Variável 
Recidivantes  

(n=17) 
Não recidivantes 

(n=13) 
p 

Calibre das varizes   0,462 

Médio  41,2 (7) 61,5 (8)  

Grande  58,8 (10) 38,5 (5)  

Sessões de ligadura elástica* 4 (2-5) 2 (1-3) 0,011 

Bandas elásticas* 16 (11-24) 7 (6-13) 0,004 

* Valores representados em mediana e quartis; demais em valores percentuais seguidos de 
frequências. 
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4.6.3 Parâmetros ecoendoscópicos 

Dentre os parâmetros ecoendoscópicos coletados, em nenhum dos 

momentos analisados houve significância estatística entre os diâmetros 

máximos da veia ázigos e do ducto torácico com a recidiva de varizes 

esofágicas. Entretanto, pacientes com recidiva das varizes esofágicas 

apresentaram maior diâmetro máximo das varizes paraesofágicas quando 

comparados aos não recidivantes. Este achado de significância estatística 

foi observado nos dois momentos de análise, antes e após a erradicação 

das varizes esofágicas. 

Após a validação interna através de regressão por bootstrap (100 

repetições), os diâmetros das varizes paraesofágicas antes da terapia com 

ligadura elástica (p=0,02 IC95% 0,012-0,15) e após a erradicação das 

varizes (p<0,001 ICR95% 0,38-0,10) permaneceram fatores preditivos para 

recidiva das varizes esofágicas. 
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Nas figuras 6 e 7, podemos observar imagens endoscópicas e 

ecoendoscópicas de dois pacientes com evoluções distintas, recidivante e 

não recidivante. 

 

 

Figura 6 -  Paciente recidivante. A: Visão endoscópica após a erradicação 
das varizes esofágicas; Imagem ecoendoscópica; – B: Ducto 
torácico (2,1 mm); C: Veia ázigos (7 mm); D: Varizes 
paraesofágicas (7,8 mm). 

 

 

Figura 7 -  Paciente não recidivante. A: Visão endoscópica após a 
erradicação das varizes; Imagem ecoendoscópica - B: Ducto 
torácico (4,2 mm); C: Veia ázigos (7,8 mm); Varizes 
paraesofágicas (3,1 mm).  
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Os dados coletados nas avaliações ecoendoscópicas estão na  

Tabela 7. 

 

Tabela 7 -  Comparação entre os parâmetros ecoendoscópicos dos 
pacientes recidivantes e não recidivantes das varizes esofágicas 

 

Variável 
Recidivantes 

(n=17) 
Não recidivantes 

(n=13) 
p 

Antes da erradicação das varizes esofágicas   

Varizes paraesofágicas 

Veia ázigos 

Ducto torácico 

6,3 (3-8,2) 

8,9 (6,7-9,3) 

3,1 (1,7-4,3) 

3 (1,8-5,4) 

8 (7,2-8,4) 

2,4 (1,9-3) 

0,017 

0,391 

0,515 

Após da erradicação das varizes esofágicas   

Varizes paraesofágicas 

Veia ázigos 

Ducto torácico 

7 (3,7-7,7) 

8,2 (6-9,5) 

2,5 (2,1-3,1) 

2,4 (0-3,5) 

7,8 (6,8-9,2) 

2,7 (2,4-3,6) 

0,004 

0,645 

0,521 

Valores em milímetros representados em mediana e quartis. 

 

No gráfico 2, observam-se os gráficos das medianas das três 

estruturas analisadas divididas nos grupos de recidivantes e não 

recidivantes. Desta forma, fica clara a comparação entre os grupos 

recidivante e não recidivantes, com visualização dos maiores valores dos 

diâmetros das varizes paraesofágicas.  
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Gráfico 1 -  Variação da mediana do diâmetro das estruturas ecoendoscópicas do grupo recidivante e não recidivante, antes 
e após erradicação das varizes esofágicas 
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4.7 Curva ROC 

Após a identificação de que o diâmetro das varizes paraesofágicas 

apresenta relação com a recidiva das varizes esofágicas, a curva ROC foi 

construída para cada momento da avaliação, tanto antes como após a 

erradicação das varizes esofágicas. Na realização da curva ROC, foram 

determinados os valores de corte em cada avaliação.  

Antes da erradicação das varizes esofágicas o valor de corte foi 6,3 

mm, com  acurácia de 70% e uma área sob a curva de 0,749 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 2 -  Curva ROC para a detecção de recidiva de varizes esofágicas 
de acordo com o diâmetro das varizes paraesofágicas antes da 
erradicação das varizes esofágicas 
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Após a erradicação das varizes esofágicas, o valor de corte foi 4 mm, 

com acurácia de 76,67% e área sob a curva de 0,801 (Gráfico 4). 

 

Gráfico 3 -  Curva ROC para a detecção de recidiva de varizes esofágicas 
de acordo com o diâmetro das varizes paraesofágicas após a 
erradicação das varizes esofágicas 

 

 

 



Resultados  

  

 

39 

4.8 Parâmetros para teste diagnóstico 

Para melhor avaliação do teste diagnóstico na predição da recidiva 

das varizes esofágicas foram calculados sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia em cada momento do 

estudo (Tabela 8).  

 

Tabela 8 -  Avaliação do teste diagnóstico para predição da recidiva das 
varizes esofágicas de acordo com os valores de corte obtidos 
na curva ROC 

 

 Antes da erradicação 
(6,3 mm) 

Após a erradicação  
(4 mm) 

Sensibilidade (%) 53 71 

Especificidade (%) 92 85 

Valor Preditivo Positivo (%) 90 86 

Valor Preditivo Negativo (%) 60 69 

Acurácia (%) 70 77 

 

 

4.9 Acurácia combinada dos parâmetros ecoendoscópicos 

A determinação da acurácia combinada do diâmetro varizes 

paraesofágicas antes e após a erradicação das varizes esofágicas foi 

realizada.  

Quando pacientes apresentaram os dois resultados negativos 

(diâmetro antes da erradicação <6,3mm e após a erradicação <4mm), o 

valor preditivo negativo para a recidiva das varizes esofágicas foi de 73,3%. 
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Quando pacientes apresentaram os dois resultados positivos (diâmetro 

antes da erradicação ≥6,3mm e após a erradicação ≥4mm), o valor preditivo 

positivo para a recidiva das varizes esofágicas foi de 88,9%. O valor 

preditivo positivo para resultados mistos (ou diâmetro antes da erradicação 

≥6,3mm ou diâmetro após a erradicação ≥4mm) foi de 83,3%. 

Estes resultados combinados, antes e após a erradicação das varizes 

esofágicas, apresentaram uma acurácia combinada de 79,2% na predição 

da recidiva das varizes esofágicas. 

 

4.10 Análise estatística secundária  

Uma análise estatística secundária foi realizada incluindo os dois 

pacientes que faleceram por hemorragia digestiva alta, apesar de apenas 

terem sido obtidos os parâmetros ecoendoscópicos antes da terapia de 

ligadura elástica. Desta forma, foram considerados os parâmetros 

ecoendoscópicos de 32 pacientes antes da erradicação das varizes 

esofágicas, sendo estes dois pacientes incluídos no grupo dos recidivantes.  

Novamente, apenas o diâmetro das varizes paraesofágicas foi 

considerado como fator preditivo para a recidiva das varizes esofágicas 

(p=0,013). Uma curva ROC foi realizada para determinar o valor de corte 

deste parâmetro, que foi também de 6,3 mm. Este valor de corte apresentou 

sensibilidade de 52,6%, especificidade de 92,3% e área sob a curva de 

0,755. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Uma vez que o problema subjacente hipertensão portal persiste, é 

esperado que a recidiva de varizes esofágicas e ressangramento ocorra em 

parcela dos pacientes com DHCA. Acredita-se que as alterações anatômicas 

observadas na hipertensão portal estejam relacionados a esses eventos. Se 

essa hipótese estiver correta, podemos individualizar o acompanhamento e 

o manejo clínico dos pacientes de acordo com suas características 

anatômicas periesofágicas. Este estudo analisou três estruturas anatômicas 

que são frequentemente anormais em pacientes com DHCA 21, 33, 

especificamente o ducto torácico, a veia ázigos e as varizes paraesofágicas 

antes e após o tratamento endoscópico. O diâmetro do ducto torácico e da 

veia ázigos não apresentou qualquer significância estatística com a recidiva 

de varizes esofágicas. No entanto, o diâmetro das varizes paraesofágicas foi 

associado à recidiva de varizes esofágicas após erradicação endoscópica 

com ligadura elástica. 

Após análise estatística, um maior diâmetro das varizes 

paraesofágicas foi observado nos pacientes que tiveram recidiva das varizes 

esofágicas após acompanhamento endoscópico de um ano. Este achado foi 

encontrado em ambos os períodos de avaliação do estudo. Antes de terapia 

de ligadura elástica, um diâmetro de variz paraesofágica acima de 6,3 mm 

foi associado à recidiva de varizes esofágicas, com sensibilidade de 52,9% e 

especificidade de 92,3%. Após a erradicação das varizes, este valor foi de 4 
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mm, com sensibilidade de 70,6% e especificidade de 84,6%. Embora ambos 

os parâmetros tenham apresentado significância estatística, a visualização 

de varizes paraesofágicas após o tratamento endoscópico foi melhor preditor 

de recorrência de varizes, pois apresentou menor valor de corte (4 mm vs. 

6,3 mm), maior sensibilidade (70,6% vs. 52,9%) e maior área sob a curva 

ROC (0,801 vs. 0,749). Por outro lado, um diâmetro de variz paraesofágica 

acima de 6,3 mm antes do tratamento endoscópico apresentou alta 

especificidade para recidiva de varizes esofágicas, o que significa que um 

resultado positivo apoiaria a necessidade de vigilância endoscópica mais 

cautelosa. 

Alguns estudos avaliaram ecoendoscopicamente as estruturas 

periesofágicas e sua relação com recorrência de varizes em pacientes com 

DHCA. Leung et al.13 propuseram que um subgrupo de pacientes com 

varizes paraesofágicas de grosso calibre tem maior risco de recidiva de 

varizes e ressangramento após terapia de ligadura elástica endoscópica. 

Este estudo chegou a propor sistema de classificação para o calibre das 

varizes paraesofágicas, dividindo em ausentes, pequeno (<5 mm) e grosso 

(≥5 mm) calibres. Em outro estudo, Lo et al.14 analisaram o impacto da 

ligadura elástica e escleroterapia sobre as varizes paraesofágicas. Eles 

concluíram que os pacientes que haviam sido submetidos à ligadura elástica 

apresentaram mais varizes paraesofágicas em comparação com o grupo 

que recebeu escleroterapia, o que poderia prever a recidiva de varizes 

esofágicas e ressangramento. Em ambos os estudos, a avaliação 
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ecoendoscópica foi realizada após o tratamento endoscópico das varizes 

esofágicas.  

No entanto, Konishi et al.22 demonstraram a importância da 

ecoendoscopia antes do tratamento endoscópico na avaliação de estruturas 

paraesofágicas e recidiva de varizes esofágicas após terapia com ligadura 

elástica. Kume et al.31 também avaliaram estruturas vasculares 

paraesofágicas antes da ligadura elástica endoscópica e observaram que 

varizes paraesofágicas de fino calibre e plexo fúndico sem veias perfurantes 

puderam prever a ausência de recidiva das varizes esofágicas em longo 

prazo. Desta forma, de acordo com estes achados, não ficou claro qual é o 

melhor período do tratamento para realizar ecoendoscopia a fim de predizer 

a recidiva de varizes esofágicas.  

Ao contrário de estudos anteriores, em nosso trabalho foram 

realizadas avaliações ecoendoscópicas em ambos os períodos de 

tratamento, antes e depois da ligadura elástica endoscópica. Nossos 

resultados não chegaram a resolver esta questão totalmente, pois foi 

encontrado um maior  diâmetro das varizes  paraesofágicas nos pacientes 

com recidiva das varizes esofágicas em ambos os períodos de avaliação. No 

entanto, como discutido anteriormente, se apenas uma avaliação 

ecoendoscópica for possível, acreditamos que, quando feita após tratamento 

endoscópico, ela é melhor preditor, uma vez que proporcionou menor valor 

de corte, maior sensibilidade e maior valor área sob a curva ROC. Também 

é razoável pensar que após o tratamento endoscópico é quando essa 
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estrutura realmente pode ter um impacto sobre a  recidiva de varizes e 

ressangramento. 

Podemos salientar que, diferentemente da maioria dos estudos 

anteriores, foram incluídos somente pacientes que estavam submetidos à 

terapia com betabloqueador. Isto vai de acordo com o consenso mais 

recente sobre hipertensão portal que determina que tratamento 

farmacológico e endoscópico combinado é a primeira opção para profilaxia 

secundária de sangramento de varizes esofágicas 6. Neste sentido, os 

resultados foram obtidos no contexto atual das recomendações de 

tratamento. 

Apesar de os pacientes inclusos neste estudo terem sido tratados 

com a terapia padrão, isto é, betabloqueador oral associado a ligadura 

elástica, foi observado um alto índice de recidiva das varizes esofágicas. 

Este fato nos leva a pensar em outro aspecto deste estudo, que é o 

tratamento endoscópico de escleroterapia com foco nas varizes 

paraesofágicas e podendo ser proposto de acordo com resultados 

ecoendoscópicos de cada paciente. Se a avaliação ecoendoscópica for 

realizada antes da terapia de ligadura elástica, um valor de corte de 6,3 mm 

poderia ser usado para selecionar os pacientes de alto risco. Para esses 

pacientes, ao invés de terapia única de ligadura elástica, combinação de 

escleroterapia e ligadura elástica poderia ser proposta objetivando induzir 

fibrose na submucosa e dificultar a dilatação de varicosidades no órgão 42. 

Se a avaliação ecoendoscópica for realizada após a erradicação das varizes 

esofágicas, um valor de corte de 4 mm poderia identificar pacientes de alto 
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risco. Como esses pacientes já apresentam varizes de esôfago erradicadas, 

poderia ser considerada a escleroterapia guiada por ecoendoscopia com 

injeção diretamente nas varizes paraesofágicas restantes. Este 

procedimento é viável e já foi proposto por outros pesquisadores, com 

resultados promissores 43. 

Mesmo sendo objetivos secundários do estudo, os aspectos clínicos e 

endoscópicos foram comparados entre os grupos. Dois parâmetros 

endoscópicos da terapia de ligadura elástica foram diferentes nos dois 

grupos analisados. Os pacientes com recidiva das varizes esofágicas 

necessitaram de maior número de sessões de ligadura elástica, 4 vs. 2 (p= 

0,011). Também foi observado que o número total de bandas elásticas 

utilizadas em todas as sessões endoscópicas para alcançar a erradicação foi 

maior no grupo que apresentou recidiva, 16 vs. 7 (p= 0,004). Estes achados 

são lembretes de que mesmo parâmetros simples podem ter impacto sobre 

o acompanhamento dos pacientes e, talvez, mais estudos possam investigar 

métodos potencialmente menos caros para prever recidiva de varizes 

esofágicas em pacientes com DHCA. 

O presente estudo apresenta limitações que requerem comentários 

adicionais. Um maior tamanho amostral seria desejável e, por motivos 

logísticos, nem todos os pacientes consecutivos puderam ser incluídos o que 

gera potencial viés de seleção. Todos os pacientes foram analisados com 

ecoendoscópio radial e, como a qualidade dos resultados obtidos por 

ecoendoscopia são relacionados à experiência do operador, levanta-se a 

questão de saber se esses resultados poderiam ser alcançados com um 
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ecoendoscópio linear. Embora a visualização de varizes paraesofágicas com 

um ecoendoscópio linear seja viável, uma maior dificuldade de identificação 

de estruturas paraesofágicas poderia ter um impacto na prática clínica, uma 

vez que este é o modelo mais amplamente utilizado de ecoendoscópio. 

Outras limitações são a não determinação sobre o estado de ingestão 

alcoólica durante o acompanhamento e a exclusão de pacientes em estágio 

Child-Pugh C. Uma vez que 50% dos nossos casos apresentavam etiologia 

da DHCA por alcoolismo e que pacientes que permanecem ativamente 

ingerindo bebidas alcoólicas apresentam maiores taxas de ressangramento 

19, a coleta deste dado poderia ser valiosa para comparação entre os grupos 

recidivantes e não recidivantes. Nossos resultados ficaram limitados a 

pacientes em estágio Child-Pugh A e B. Esta decisão foi devido ao fato de 

que pacientes em estágio Child-Pugh C possuem prognóstico reservado 

após sangramento varicoso. Em trabalho randomizado e controlado, estes 

pacientes tiveram mortalidade de 66,7% em um ano a maioria, por sepse e 

deterioração da função hepática 44. Considerando que em nosso trabalho foi 

realizado um seguimento endoscópico de um ano após a erradicação 

endoscópica, a inclusão de pacientes em estágio Child-Pugh C poderia ter 

comprometido os resultados. Outra potencial limitação foi a elevada taxa de 

recidiva de varizes esofágicas encontrada nesse estudo o que indaga se 

houve “subtratamento” das varizes esofágicas, isto é, se as mesmas foram 

declaradas erradicadas, quando, na verdade, não estavam. Procurou-se 

reduzir este potencial viés de aferição, através da avaliação tanto da 
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erradicação como da recidiva varicosa por dois endoscopistas experientes 

que adotaram conceitos consagrados na literatura pertinente. 

Ressalta-se, por fim, a importância do presente estudo, uma vez que 

avalia complicação da DHCA que pode ter desfecho desfavorável para 

parcela dos pacientes. Encontrar fatores preditivos para a recidiva de varizes 

esofágicas é primordial para tentar modificar o curso da doença. Através de 

parâmetros clínicos, endoscópicos e ecoendoscópicos, conseguiu-se 

encontrar fatores preditivos, que, com maior aceitação na comunidade 

médica, podem ser utilizados na prática clínica. Estes achados devem ser 

validados em coortes prospectivas com maior número de pacientes. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O diâmetro das varizes paraesofágicas, avaliado por ecoendoscopia, 

é fator preditor para a recidiva das varizes esofágicas após a terapia 

de erradicação com ligadura elástica em pacientes com doença 

hepática crônica avançada.  

 Este achado foi observado tanto antes da terapia com ligadura 

elástica como após a erradicação das varizes esofágicas e o melhor 

momento para realizar esta avaliação é após a erradicação das 

varizes esofágicas, pois apresenta maior acurácia e maior área sob a 

curva ROC. 

 Os parâmetros clínicos e endoscópicos não predizem a recidiva de 

varizes esofágicas após a erradicação endoscópica com terapia de 

ligadura elástica em pacientes portadores de DHCA. 

 O número de sessões de ligadura elástica (p= 0,011) e o número total 

de bandas elásticas (p= 0,004) necessários para alcançar a 

erradicação das varizes esofágicas  são fatores preditores da recidiva 

de varizes esofágicas em paciente com DHCA. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 Classificação Child-Pugh 

  

 PONTOS 

1 2 3 

Bilirrubinas (mg%) <2 2-3 >3 

Albumina (mg%) >3,5 3,5-2,8 <2,8 

Atividade de protrombina (%) >70 70-40 <40 

Ascite ausente moderada tensa 

Encefalopatia ausente mínima moderada a 
coma 

 

Child-Pugh A : 5 a 6 pontos 

Child-Pugh B: 7 a 9 pontos 

Child-Pugh C: maior ou igual a 10 pontos 
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7.2 Documento de aprovação do Conselho de Ética do Departamento de 

Gastroenterologia 

 



Anexos  

  

 

54 

 



Anexos  

  

 

55 

7.3 Termo de consentimento 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 

HCFMUSP 
 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. NOME: ............................................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: .........................................        SEXO :    M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ........./........./.........  

ENDEREÇO: ......................................................................... Nº: .......... APTO: ............ 

BAIRRO: ..................................................... CIDADE: .................................................... 

CEP: ............................... TELEFONE: DDD (............)  .................................................. 

2. RESPONSÁVEL LEGAL: ................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ..........................................           SEXO:    M □   F □   

DATA NASCIMENTO: ......../......../......... 

ENDEREÇO: ......................................................................... Nº: .......... APTO: ............ 

BAIRRO: ..................................................... CIDADE: .................................................... 

CEP: ............................... TELEFONE: DDD (............)  .................................................. 

__________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Fatores preditivos ecoendoscópicos de 

recidiva de varizes de esôfago após erradicação com ligadura elástica. 

PESQUISADOR: Prof. Fauze Maluf Filho 

CARGO/FUNÇÃO: Médico do serviço de Endoscopia Gastrointestinal do HC-FMUSP 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 60036 

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Endoscopia Gastrointestinal 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 

 

Nome do Paciente: ________________________________________________________ 

 

DESCRIÇÃO E EXPLICAÇÃO SOBRE O PROCEDIMENTO: 

 

Você é portador de varizes esofágicas e sofreu episódio de sangramento 

(hemorragia digestiva alta) devido a estas varizes. Após o primeiro episódio de sangramento 

é muito importante que se inicie o tratamento destas varizes até o seu desaparecimento. O 

tratamento é realizado através da ligadura das varizes com pequenos anéis de borracha. 

Entretanto, em cerca de 50% dos pacientes, as varizes reaparecem mesmo após o 

tratamento adequado.  

Seu médico vai avaliar seu histórico médico e fazer um breve exame físico para 

determinar se você está qualificado para este estudo. Se você for qualificado, o médico vai 

repassar o conteúdo deste termo de consentimento com você e solicitar sua assinatura 

antes de iniciar a participação neste estudo. Caso aceite participar, você será um dos 

aproximadamente 30 (trinta) pacientes que participarão desta pesquisa, a ser conduzida em 

um único hospital.  

Neste estudo, os pacientes serão inicialmente submetidos a um exame de 

ecoendoscopia (semelhante ao exame de endoscopia só que com aparelho diferente) com 

sedação (medicação que faz dormir) para avaliação das veias ao redor do esôfago. Depois, 

você será submetido a um exame de endoscopia para que seja feita a ligadura das varizes 

com os anéis de borracha. Você retornará para realização de nova endoscopia com ligadura 

das varizes a cada 3 (três) semanas até que as varizes desapareçam. Usualmente, são 

necessárias de 3 a 6 sessões para o desaparecimento das varizes, mas este número pode 

variar de pessoa para pessoa. Após o desaparecimento das varizes você retornará em 1 

mês para realização de uma nova ecoendoscopia. Também realizará um acompanhamento 

com endoscopia em 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano para avaliar se haverá 

reaparecimento de suas varizes.  

Antes da realização das endoscopias, você será anestesiado. A anestesia pode ser 

local, pela aplicação de um “spray” anestésico na garganta, e/ou intravenosa, para auxiliar 

no seu relaxamento durante a realização da endoscopia. Durante o procedimento, um tubo 

fino (denominado gastroscópio) e de uso corrente será colocado em sua boca e levado até o 

esôfago, para permitir ao médico visualizar esta região e avaliar suas varizes. Na realização 

da ecoendoscopia, a anestesia será semelhante e o aparelho utilizado é um pouco mais 

grosso que o tubo da endoscopia normal (gastroscópio). 
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TABELA DOS EXAMES E TESTES DO ESTUDO 

 

 Inicial 

1º Exame + 

Sessão de 

Ligadura 

Terapia de 

Erradicação com 

Ligadura Elástica * 

Após 
erradicação 
das varizes 

3 meses 6 meses 9 meses 1 ano 

Histórico X        

Exame Físico X        

Ecoendoscopia   X  X     

Endoscopia 
Digestiva Alta 

 X X  X X X X 

 

* Como foi explicado anteriormente, a terapia de erradicação de suas varizes esofágicas será realizada com ligaduras elásticas e o número de sessões 

de ligadura elástica geralmente é de 3 a 6, mas podem haver variações de pessoa para pessoa. Devido a este motivo, não podemos precisar com 

exatidão quantas sessões serão necessárias em seu caso. 
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DESCONFORTO E RISCOS POTENCIAIS  

A maioria dos pacientes não sente qualquer desconforto após a realização de 

ecoendoscopia ou endoscopia digestiva alta. Pode ocorrer um leve desconforto na garganta 

devido à passagem do aparelho por este local. Após a ligadura das varizes pode ocorrer um 

desconforto ou dor no peito assim como uma leve dificuldade para engolir por cerca de 2 

dias. Após a queda do anel de borracha pode ocorrer sangramento das varizes em alguns 

casos. Complicações com a sedação e/ou anestesia são muito raras, mas podem ocorrer, 

como aspiração para o pulmão do conteúdo do estômago, depressão respiratória 

necessitando de intubação e até parada cardiorrespiratória.  

 

BENEFÍCIOS POTENCIAIS  

Não há benefício direto para o paciente que opte por participar deste estudo uma 

vez que seu tratamento não será modificado em decorrência do estudo.  

O tratamento das varizes com ligadura elástica é, hoje, o tratamento de escolha 

para o tratamento das varizes de esôfago. Existem tratamentos alternativos como a cirurgia, 

por exemplo, entretanto, estão associados a um maior número de complicações. 

  

CONTATO DE EMERGÊNCIA COM MÉDICO / CONTATO COM O CEP-FMUSP 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Fauze 

Maluf Filho, que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 

Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo-SP, Telefone (11) 3069-6000 ramal: 6221. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-

6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

Se tiver quaisquer dúvidas sobre seus direitos como indivíduo de pesquisa ou 

queixas referentes a este estudo de pesquisa, você deverá telefonar para o: 

Presidente da CAPPesq HCFMUSP Prof. Dr. Eduardo Massad 

End.: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 255   -  Bairro: Cerqueira César 

CEP 05403-000 - São Paulo – SP 

Telefone : (011) 3069-6442  Ramal 18 FAX: 3069-6442 Ramal 26 

Você terá a chance de discutir as suas duvidas ou preocupações em sigilo com um 

membro do Comitê de Ética em Pesquisa de sua Instituição que revisou e aprovou este 

estudo. Esses comitês são comitês independentes compostos por representantes da 

comunidade, membros da equipe desta instituição, bem como membros leigos da 

comunidade não relacionados a essa instituição. 

Não assine este termo a menos que tenha tido a oportunidade de solucionar suas 

dúvidas e tiver recebido respostas satisfatórias a todas as suas perguntas. 
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PARTICIPAÇÃO / RETIRADA VOLUNTÁRIA 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

Os resultados deste estudo podem ser relatados para pesquisas científicas 

adicionais e finalidades científicas em geral que garantem o cumprimento das leis e 

regulamentos relevantes. 

As informações coletadas neste estudo (as quais não terão informações que o 

identifiquem) podem ser transferidas para outros países para serem processadas para as 

finalidades explicadas neste termo. 

O pesquisador tem compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

Os seus registros, serão mantidos em sigilo e, na medida permitida pelas leis e 

pelos regulamentos relevantes, não serão disponibilizados publicamente. Os resultados 

deste estudo serão publicados e poderão ser apresentados em reuniões cientificas. Nestas 

ocasiões a sua identidade será mantida em sigilo. 

 

DESPESAS E COMPENSAÇÕES 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Todo o tratamento para as varizes esofágicas será realizado no Hospital das 

Clínicas – FMUSP.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Fatores preditivos ecoendoscópicos de 

recidiva de varizes de esôfago após erradicação com ligadura elástica”. 

 

Eu discuti com o Dr. _______________________ sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 
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____________________________________________________________ 

Assinatura do paciente representante legal 

Data: _____/______/______ 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

Data: _____/______/______ 

 

 

Somente para o responsável do projeto 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data: _____/______/_____ 
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7.4 Tabela com os dados clínicos, endoscópicos e ecoendoscópicos 

    Antes da terapia de 
 ligadura elástica 

   Após a erradicação das 
 varizes esofágicas 

  

 Sexo 
Idade 

 (anos) 
Causa Child 

VPE  
(mm) 

VA  
(mm) 

DT  
(mm) 

Calibre  
das varizes 

Sessões de  
Ligadura 

Bandas  
elásticas 

VPE  
(mm) 

VA  
(mm) 

DT  
(mm) 

Recidiva 
Tempo para   

recidiva (meses) 
1 F 52 Vírus C A NV 8 2,9 Médio 4 13 NV 9 4 Não - 
2 M 34 Álcool B 5,4 11 7,3 Grosso 1 6 6,1 9,2 3,6 Não - 
3 F 59 Vírus C A 3 6,7 NV Médio 3 11 2,6 8,6 3,1 Sim 0-3 
4 F 80 Criptogênica B 10 12,2 NV Grosso 5 25 17 15 4,8 Sim 0-3 
5 F 73 Vírus C A 4 9 NV Grosso 6 25 7 6 NV Sim 6-9 
6 M 23 Autoimune A 2 8,8 4 Grosso 2 6 NV 8,5 NV Sim 0-3 
7 F 72 Criptogênica B 6 6,6 3,9 Grosso 3 17 4 4 8 Sim 9-12 
8 M 56 Álcool A 6 10 NV Grosso 2 7 NV 9,7 4,5 Não - 
9 M 63 Criptogênica B 7 9,3 2,8 Médio 5 23 NV 8,2 NV Sim 3-6 
10 M 57 Álcool B 7,3 8,9 7 Médio 4 13 10 13 4 Sim 6-9 
11 M 66 Autoimune B 11,1 9,1 9,3 Médio 4 14 15 9,5 4,6 Sim 0-3 
12 F 66 Vírus C A 1,6 5,2 2,4 Grosso 2 7 2,4 6,8 2,5 Não - 
13 M 72 Álcool B 6,3 11,8 2 Grosso 6 26 7,7 12,9 2,2 Sim 9-12 
14 M 49 Álcool A 8,2 10,5 1,7 Grosso 4 24 5,7 11,1 1,3 Sim 0-3 
15 M 55 Álcool B 2,9 8 1,2 Grosso 2 11 2 7,8 3,5 Não - 
16 M 57 Álcool B 2,2 4,8 4,5 Grosso 6 28 3,7 7,7 2,5 Sim 3-6 
17 F 73 Criptogênica B 7,2 7,6 3,7 Grosso 5 21 7,1 9,4 2,4 Não - 
18 M 55 Álcool A 2,7 9 4,3 Grosso 2 12 5,6 6,3 2,7 Sim 0-3 
19 M 50 Álcool A 3 8,2 3 Médio 1 5 3,5 6,8 2,4 Não - 
20 F 56 Vírus C B 4,9 8,4 1,9 Médio 3 13 NV 7,5 1,7 Não - 
21 M 52 Álcool B 6 6 2,7 Médio 1 6 NV 5,4 2,7 Não - 
22 M 56 Vírus C A 1,7 4,4 3,6 Grosso 4 19 2,1 5,2 2,7 Sim 6-9 
23 M 60 Álcool A 8,6 10,8 1,6 Grosso 2 10 7,4 3,3 2,7 Sim 3-6 
24 M 55 Álcool B 4,8 6,7 3,1 Médio 2 10 7,3 6 2,3 Sim 0-3 
25 M 46 Álcool A NV 7,2 1,5 Médio 1 4 NV 5,8 7 Não - 
26 M 57 Vírus C B 1,9 6,4 2,4 Médio 1 5 3,5 9,8 2,5 Não - 
27 M 65 Vírus C B 9,1 8,9 2,3 Médio 3 16 7,4 6,7 2,2 Sim 0-3 
28 M 57 Álcool B 3,1 7,8 4,2 Médio 3 15 3,8 8,9 3,5 Não - 
29 F 67 Álcool B 1,8 9,8 2,1 Médio 2 10 3,3 6,6 NV Não - 
30 F 46 Criptogênica B 6,6 8,7 5,1 Médio 1 6 7,8 9,4 2,1 Sim 3-6 

Siglas: F=feminino; M=masculino; VPE=varizes paraesofágicas; VA=veia ázigos; DT=ducto torácico; NV=não visualizado. 
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7.5 Artigo publicado na “Gastrointestinal Endoscopy” 
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