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RESUMO
Baracat FI. Estudo prospectivo e randomizado de aplicação do pó
hemostático versus clipagem endoscópica no tratamento da hemorragia
digestiva alta não varicosa [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2021.
Introdução: apesar dos consideráveis avanços farmacológicos e endoscópicos
no tratamento da hemorragia digestiva alta não varicosa (HDANV), sua
mortalidade se mantém inalterada. O TC-325 (Hemospray - Cook Medical) é
um pó mineral com propriedades adsortivas, projetado para a hemostasia
endoscópica. Até o momento, não existem ensaios clínicos comparativos que
avaliam esta nova modalidade hemostática. Objetivo: comparar o uso do pó
hemostático (TC-325) associado à injeção de solução de adrenalina, com a
técnica endoscópica combinada da aplicação do clipe metálico em associação
com a injeção de solução de adrenalina para o tratamento de pacientes com
HDANV. Métodos: foi conduzido um ensaio clínico randomizado e controlado
com pacientes apresentando HDANV com sangramento ativo ao exame
endoscópico. Os pacientes foram randomizados entre os grupos do pó
hemostático (grupo 1) e do clipe metálico (grupo 2). A lista da randomização foi
gerada a partir de software de computador e permaneceu desconhecida aos
autores durante toda a pesquisa. Todos os pacientes foram submetidos a uma
reavaliação endoscópica precoce após a terapia hemostática (exame de
controle). Resultados: trinta e nove pacientes participaram da pesquisa. A
úlcera péptica foi a etiologia mais frequente do sangramento. A hemostasia
primária foi alcançada em todos os pacientes do grupo 1 e em 90% dos
pacientes do grupo 2 (p = 0,487). Cinco pacientes do grupo 1 foram submetidos
a uma terapia hemostática endoscópica adicional durante a reavaliação
endoscópica, enquanto nenhum paciente do grupo 2 apresentou esta
necessidade (p = 0,04). As taxas de ressangramento, necessidade de cirurgia
de urgência e mortalidade foram similares entre os dois grupos. Não foi
detectada nenhuma toxicidade, evento alérgico ou casos de obstrução
gastrointestinal nos pacientes submetidos ao tratamento com pó hemostático.
Conclusão: o uso do pó hemostático apresenta resultados similares ao
emprego da técnica endoscópica combinada de clipe metálico e solução de
adrenalina no controle da hemorragia. A elevada taxa de hemostasia primária
do pó hemostático, particularmente em situações adversas como sangramento
intenso ou posição anatômica desfavorável do foco do sangramento, justifica o
emprego desta nova modalidade terapêutica.
Descritores: Hemorragia gastrointestinal; Hemostase endoscópica; Ensaio
clínico controlado aleatório; Endoscopia; Hemostáticos; Ensaio clínico.

ABSTRACT
Baracat FI. Randomized controlled trial of hemostatic powder versus
endoscopic clipping for nonvariceal upper gastrointestinal bleeding [thesis].
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021.
Background: despite advances in pharmacological and endoscopic
management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding (NVUGIB),
mortality remains unchanged. TC-325 (Hemospray - Cook Medical) is a
mineral powder with adsorptive properties, designed for endoscopic
hemostatis. There are still no comparative trials studying this new hemostatic
modality. Objective: to compare the use of hemostatic powder (TC-325)
associated with epinephrine injection, with the combined technique of
endoscopic clipping and epinephrine injection for the treatment of patients
with NVUGIB. Methods: we conducted a randomized controlled trial with
patients that presented NVUGIB with an actively bleeding lesion at the
endoscopic evaluation. Patients were randomized either to the Hemospray or
Hemoclip group. The randomization list was generated by a computer
program and remained unknown throughout the entire trial. All patients
underwent second-look endoscopy. Results: thirty-nine patients were
enrolled. Peptic ulcer was the most frequent etiology. Primary hemostasis
was achieved in all Hemospray cases and in 90% of Hemoclip group
(p=0.487). Five patients in Hemospray group underwent an additional
hemostatic procedure during second-look endoscopy, while no patient in the
Hemoclip group needed it (p=0.04). Rebleeding, emergency surgery and
mortality rates were similar in both groups. No toxicity, allergy events or
gastointestinal obstruction signs were observed in Hemospray group.
Conclusion: Hemostatic powder presents similar results when compared
with conventional dual-therapy for patients with NVUGIB. Its high primary
hemostasis rate, particularly in arduous situations of severe bleeding or
difficult location site, justifies the use of this new hemostatic modality.
Descriptors: Gastrointestinal hemorrhage; Hemostasis, endoscopic;
Randomized controlled trial; Endoscopy; Hemostatics; Clinical trial.
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A hemorragia digestiva alta não varicosa (HDANV) é uma condição
crítica, com elevada frequência, não apenas nos serviços de emergência, mas
também incidindo em pacientes internados (Müller et al., 2009; Laine et al.,
2012). Ela representa uma vasta e heterogênea gama de etiologias, sendo a
úlcera péptica a causa mais frequente (Rockall et al., 1995; Barkun et al., 2010)
e, consequentemente, a mais estudada (Baracat et al., 2016; Ribeiro et al.,
2018).
Apesar dos consideráveis avanços farmacológicos e endoscópicos no
tratamento desta condição ocorridos nas últimas décadas (Barkun et al.,
2009; Sreedharan et al., 2010), a mortalidade hospitalar destes pacientes se
manteve em níveis relativamente estáveis (Hearnshaw et al., 2010; Laine et
al., 2012; Lau et al., 2013). O aumento do emprego de terapias
anticoagulantes e antiagregantes em uma população cada vez mais longeva
e com múltiplas comorbidades é frequentemente citado como uma causa
plausível de não se observar a queda esperada da mortalidade (Imperiale et
al., 2007; Al Dhahab et al., 2013). Um exemplo da complexidade dos casos
ocorre em pacientes usuários crônicos de aspirina, nos quais o risco de se
manter a terapia antiagregante a fim de se evitar eventos tromboembólicos
deve ser balanceada com os riscos de sangramento contínuo ou
ressangramento. Como esperado, pacientes com HDANV que não
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interrompem o uso da terapia antiagregante apresentam uma maior
incidência de ressangramento quando comparados aos pacientes nos quais
esta terapia é suspensa durante a internação hospitalar (Wang et al., 2017).
Entretanto, evidências de estudos observacionais e experimentais apontam
para o benefício da manutenção da terapia antiagregante nestes pacientes,
a despeito do maior risco de ressangramento, uma vez que apresentam
menores taxas de mortalidade, devido à drástica queda do número de
eventos tromboembólicos (Sung et al., 2010; Kim et al., 2016).
Existe também a hipótese de que alguns aspectos técnicos da terapia
endoscópica como a posição anatômica desfavorável do sítio de
sangramento (por exemplo, em parede posterior do bulbo duodenal e em
pequena curvatura do corpo gástrico), a natureza intensa ou difusa do
sangramento em alguns casos, ou ainda a experiência e habilidade limitadas
do endoscopista como fatores que impedem uma queda mais expressiva
das taxas de mortalidade (Smith et al., 2014). Neste contexto, a tecnologia
emergente de pós hemostáticos pode desempenhar um papel fundamental,
sendo o pó adsorvente TC-325 o principal representante desta nova
modalidade hemostática.
O uso de agentes hemostáticos tópicos na medicina é antigo, e seu
conceito remete à necessidade da interrupção imediata do sangramento de
ferimentos em ambientes de batalha, especialmente nas guerras do século
XX, sendo que novos compostos continuam sendo desenvolvidos e testados
com intuito hemostático (Acheson et al., 2005; Ward et al., 2007; Kheirabadi
et al., 2009). O Dispositivo Hemostático Endoscópico Hemospray® (TC-325 -
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Cook Medical Inc., Winston-Salem, Carolina do Norte, EUA) é um pó mineral
com alta capacidade adsortiva, projetado para o tratamento endoscópico do
sangramento gastrointestinal. Ocorre a hemostasia ao formar-se uma
barreira mecânica estável que cobre o local do sangramento, quando o pó
entra em contato com a água (proveniente do sangramento ativo de
determinada lesão), ativando assim suas propriedades coesivas e adesivas
(Barkun et al., 2013). Em cerca de 4 a 12 horas após sua aplicação, esta
camada aderente se desprende completamente da superfície mucosa,
sendo então eliminada do trato gastrointestinal (Sung et al., 2011). Apesar
de aparentemente seu principal mecanismo de ação se dê pelo
tamponamento mecânico, a absorção do componente fluido do sangue pelo
pó hemostático acaba por promover a concentração dos elementos celulares
e dos fatores de coagulação sanguíneos, favorecendo a hemostasia. Além
disso, existem evidências de que o referido pó hemostático por si só atue na
ativação das cascatas de coagulação e agregação plaquetária. Este novo
agente hemostático promove a formação do coágulo em experimentos in
vivo e diminui o tempo de coagulação em estudos in vitro (Holster et al.,
2015).
Por ser uma técnica que não exige o contato do dispositivo com o
sítio de sangramento, o uso do pó hemostático pode apresentar uma
vantagem em situações de difícil acesso anatômico ao local da hemorragia.
Relatos iniciais já reportaram sua efetividade em casos de sangramento
maciço (Sakai et al., 2016) e na desafiadora hemostasia do sangramento
pós-papilotomia endoscópica (Baracat et al., 2017). Lesões que apresentam
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sangramento difuso, como no caso de tumores do trato gastrointestinal e
pacientes que fazem uso de terapias anticoagulantes também podem ser
beneficiados com o emprego desta nova modalidade (Holster et al., 2013;
Pittayanon et al., 2018). Por fim, é importante ressaltar a facilidade técnica
no manuseio do dispositivo e na aplicação deste pó hemostático (Smith et
al., 2014).
A aplicação de clipes metálicos é amplamente considerada a melhor
modalidade para o tratamento da HDANV, tanto para o sangramento
ulceroso (Cipolletta et al., 2001; Ljubicic et al., 2012; Baracat et al., 2016;
Gralnek et al., 2021), quanto para as demais etiologias (Chang e Savides,
2018) e seu uso se baseia no princípio cirúrgico da oclusão mecânica do
vaso sanguíneo (Aabakken, 2008). Tratam-se de clipes de diferentes
tamanhos compostos de aço inoxidável que não geram reação inflamatória
no local aplicado (Cappell, 2010). A maioria dos modelos atuais possui a
função rotativa, facilitando sua aplicação mais precisa, e permite a
reabertura do clipe antes do disparo, para o reposicionamento do mesmo
num local mais apropriado. A técnica para a aplicação do clipe metálico
requer posicionamento adequado e visualização direta do ponto de
sangramento. O clipe deve ser aplicado diretamente no local do
sangramento ativo ou no vaso visível, tentando-se envolver o máximo de
tecido ao redor para otimizar a compressão do vaso (Kovacs e Jensen,
2011; Al Dhahab et al., 2013). A aplicação frontal do clipe metálico é mais
favorável do que sua aplicação tangencial, fazendo com que existam locais
de sangramento que dificultam a técnica (como a porção proximal da
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pequena curvatura gástrica ou a parede posterior do bulbo duodenal)
(Gralnek e Barkun, 2008). Outra desvantagem técnica desta modalidade
ocorre nos sangramentos decorrentes de úlceras crônicas com base fibrosa
e endurecida, nas quais o envolvimento do tecido ao redor do ponto de
sangramento é dificultado (Aabakken, 2008; Jensen e Machicado, 2009).
Por outro lado, a aplicação do clipe metálico possui a característica de não
causar lesão tecidual no local da aplicação, além da vantagem teórica de
não depender do sistema de coagulação do paciente, ao ocluir diretamente
o vaso sanguíneo (Cappell, 2010).
A terapia de injeção endoscópica é universalmente considerada a
técnica mais barata e de simples aplicação, uma vez que o posicionamento
do endoscópio não é um fator muito crítico e a visualização direta do ponto
do sangramento não é essencial (Aabakken, 2008). Esta técnica pode
utilizar uma gama de agentes, sendo a adrenalina diluída a solução mais
empregada, devido à sua ampla disponibilidade, além de possuir um
potencial de lesão tecidual muito menor que as outras soluções (como
etanol ou polidocanol, por exemplo). O mecanismo de ação desta
modalidade inclui o tamponamento local, associado à promoção de
agregação plaquetária e vasoconstrição (Blocksom et al., 2004). A técnica
consiste na injeção de alíquotas de 0,5 mL a 2 mL através de punções nos
quatro quadrantes adjacentes ao redor do ponto de sangramento (ativo ou
recente) e, em seguida, diretamente no local do sangramento ou vaso
sanguíneo (Park e Yeh, 2007; Cappell, 2010). A técnica deve ser bem
planejada antes do início da sua realização, afim de que cada punção não
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dificulte a punção seguinte ao elevar a área puncionada e evitando-se
puncionar a borda fibrosa da úlcera, que impõem grande dificuldade à
injeção da solução além de provavelmente diminuir sua ação hemostática
(Aabakken, 2008).
Apesar das diversas vantagens potenciais, existem algumas dúvidas
quanto ao uso dos pós hemostáticos. Entretanto, nenhum estudo
comparativo prospectivo que avalie esta técnica foi publicado até o
momento. Devido a esta lacuna na literatura, ainda permanecem
desconhecidos os potenciais benefícios, suas melhores indicações, além da
verdadeira eficácia do novo método. Tantas incertezas levaram as últimas
diretrizes internacionais publicadas a respeito da condução de pacientes
com HDANV a abordarem apenas superficialmente o uso dos pós
hemostáticos (Gralnek et al., 2021). Desta forma, é mandatória a realização
de um estudo comparativo e randomizado de qualidade, a fim de se obter
respostas, compreendendo-se então qual será o verdadeiro papel desta
nova modalidade hemostática no tratamento da HDANV.

2 OBJETIVO
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Comparar a eficácia e a segurança do pó hemostático (associado à

injeção de solução de adrenalina) com a técnica endoscópica combinada da
aplicação do clipe metálico em associação com a injeção de solução de
adrenalina para o tratamento de pacientes com HDANV.

3 MÉTODOS
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3.1 Desenho do estudo e registro
Este estudo foi conduzido e reportado de acordo com as
recomendações do Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)
Statement (Schulz et al., 2010). Trata-se de um ensaio clínico randomizado
e controlado com dois grupos em paralelo. A pesquisa foi avaliada e
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição sob o número
de protocolo CAAE 14186713.0.0000.0068 (Anexo A) e foi registrada na
base eletrônica internacional do ClinicalTrials sob o número de protocolo
NCT02537353.

3.2 Participantes
A pesquisa foi realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Inicialmente, todos os pacientes
admitidos com história de hemorragia digestiva alta ou pacientes internados
com suspeita de hemorragia digestiva alta eram elegíveis para ingressar na
pesquisa e eram submetidos à avaliação endoscópica após estabilização
clínica, com intubação orotraqueal para proteção de vias aéreas, se assim
julgasse necessário a equipe médica do paciente. O exame da Endoscopia
Digestiva Alta (EDA) era realizado em, no máximo, 6 horas após a admissão
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hospitalar ou reconhecimento de sinais de sangramento em pacientes
internados.
Foram incluídos pacientes consecutivos que consentiram em
participar da pesquisa (por meio da própria assinatura ou assinatura do
responsável de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Anexo B)
e que apresentavam uma lesão hemorrágica não varicosa com sangramento
ativo no momento da EDA. Os critérios de exclusão foram gravidez e história
prévia de terapia hemostática endoscópica nos últimos 7 dias. Antes da
realização do tratamento hemostático, o paciente era randomizado para
integrar o grupo do pó hemostático (grupo 1) ou o grupo do clipe metálico
(grupo 2).
Foram coletados dados clínicos e demográficos do pacientes, como
idade, gênero, histórico de tabagismo, comorbidades, uso de medicações de
uso contínuo (com especial ênfase a agentes anticoagulantes ou
antiagregantes e anti-inflamatórios não esteroidais), história prévia de úlcera
péptica ou sangramento gastrointestinal, antecedentes cirúrgicos e sinais
vitais, além de exames laboratoriais. Ademais, todas as informações
relevantes quanto aos achados endoscópicos eram armazenadas, como
etiologia do sangramento (úlcera péptica, laceração esofágica, neoplasia,
pós-polipectomia,

pós-papilotomia

endoscópica,

dentre

outros),

sua

localização e as características do sangramento (em “jato” ou em
porejamento). A escala de Rockall foi empregada para a estratificação de
risco de cada paciente incluído na pesquisa, utilizando-se dos dados
coletados. Todos esses dados foram armazenados e trabalhados pelo
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aplicativo Research Eletronic Data Capture (REDCap), um aplicativo seguro,
projetado para o sustento e manutenção de dados coletados em pesquisas
científicas (Harris et al., 2009).

3.3 Procedimentos hemostáticos
Todos os procedimentos hemostáticos foram realizados por um grupo
restrito de médicos endoscopistas com experiência em hemostasia
endoscópica. Este grupo não tinha experiência prévia com o uso do
Dispositivo Hemostático Endoscópico Hemospray®, porém todos foram
orientados e treinados em relação ao uso deste dispositivo. Além disso, a
equipe de enfermagem e os médicos residentes que auxiliaram os
procedimentos também foram treinados no manuseio dos dispositivos
utilizados na pesquisa.
A terapia com injeção de solução de adrenalina (diluída em soro
glicosado a 50%, numa proporção de 1:10.000) foi empregada em ambos os
grupos. No grupo 1, foi utilizada após a aplicação do pó hemostático, uma
vez que o pó atua com maior eficácia quando se observa a presença do
sangramento ativo. No grupo 2, o médico endoscopista poderia optar pelo
uso tático da injeção endoscópica previamente à aplicação do clipe metálico
ou como uma terapia complementar após a aplicação do clipe.
Excepcionalmente, a injeção de solução de adrenalina foi utilizada ao redor
de um coágulo aderido (à base de uma úlcera péptica, por exemplo),
previamente à remoção do coágulo; se um sangramento relevante fosse
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detectado após esta remoção, o paciente seria randomizado para um dos
grupos e a terapia correspondente seria então realizada.
O Dispositivo Hemostático Endoscópico Hemospray® utilizado nesta
pesquisa consiste em um cateter de aplicação de 7 French, um cartucho
contendo gás carbônico e uma seringa com 20 gramas do pó hemostático
TC-325. Esta nova modalidade é realizada a partir de rajadas do pó
hemostático que duram entre um e dois segundos, direcionadas ao local de
sangramento, sob visão direta, através do cateter de aplicação (que deve ter
sua ponta posicionada a uma distância entre um e dois centímetros do sítio
do sangramento). Estas rajadas devem ser repetidas até a formação de uma
barreira mecânica consistente, cobrindo toda a lesão hemorrágica. A Figura
1 mostra o caso de um paciente com sangramento em “jato” de uma úlcera
péptica que foi randomizado para o grupo 1.
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A

B

C

D

Figura 1 - Paciente com sinais de sangramento recente proveniente de uma úlcera
bulbar. A) úlcera péptica na parede anterior do bulbo, exibindo um grande
coto vascular após remoção do coágulo por meio de lavagem com soro
fisiológico; B) Sangramento "em jato" após a segunda punção da terapia
de injeção endoscópica de solução de adrenalina; C) Aspecto final após
terapia hemostática com aplicação do pó hemostático; D) Exame de
controle sem nenhum sinal de ressangramento

Para o grupo 2, o clipe metálico disponibilizado foi o Resolution™ Clip
(Boston Scientific Corp., Marlborough, Massachusetts, EUA) que foi aplicado
diretamente ao sítio de sangramento, envolvendo o máximo do tecido ao
redor, antes ou após a injeção de solução de adrenalina, como descrito
previamente. Este clipe metálico tem abertura de 11 mm e apresenta função
rotativa para sua aplicação. Na Figura 2, exemplifica-se um paciente com
laceração da mucosa do esôfago distal (Síndrome de Mallory-Weiss) que foi
randomizado para o grupo 2, sendo então tratado com injeção de adrenalina
e aplicação de clipe metálico.
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A

B

Figura 2 - Paciente com Síndrome de Mallory-Weiss (laceração da mucosa do
esôfago distal). A) Sinais de sangramento ativo “em porejamento” por
laceração no esôfago distal; B) Aspecto final após tratamento hemostático
com injeção de solução de adrenalina seguida de aplicação de dois clipes
metálicos

Todos os pacientes foram submetidos a uma nova avaliação
endoscópica (exame de controle), cerca de 24 horas após a terapia
endoscópica. Se um ressangramento fosse detectado durante este exame,
um novo procedimento hemostático era realizado com uma modalidade
diferente àquela utilizada previamente, a critério do médico endoscopista
(geralmente, a combinação de uma técnica térmica com uma nova injeção
de solução de adrenalina). Os sinais vitais e os níveis de hemoglobina eram
controlados até a alta hospitalar. A transfusão de concentrados de hemácias
era realizada quando os níveis de hemoglobina estavam abaixo de 7 gramas
por decilitro (este limite era de 8 gramas por decilitro em pacientes com
doença coronariana). Uma nova EDA era realizada sempre que a equipe
médica julgasse pertinente a investigação de um possível ressangramento.
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3.4 Desfechos
O desfecho primário desta pesquisa foi o sucesso na obtenção da
hemostasia da lesão hemorrágica. Se não fosse observado nenhum sinal de
sangramento oriundo do local tratado por 3 minutos após o fim da terapia, a
hemostasia primária era confirmada. No caso de falha na obtenção da
hemostasia, uma outra modalidade hemostática era escolhida e utilizada
pelo endoscopista e, no caso de sangramento contínuo, o tratamento
endovascular ou cirúrgico era indicado.
Os outros desfechos avaliados foram ressangramento, necessidade
de outro procedimento hemostático endoscópico durante a internação,
necessidade de transfusão de concentrados de hemácias (e a quantidade),
necessidade de tratamento endovascular ou cirúrgico de urgência, tempo de
duração da internação hospitalar e taxa de mortalidade.
Ressangramento

foi

definido

como

qualquer

sinal

de

novo

sangramento (ativo ou recente) detectado em uma EDA realizada em
qualquer período da internação, sendo que uma queda maior ou igual a 2
gramas por decilitro de hemoglobina obrigava a realização de uma EDA.
Durante a detecção de ressangramento, uma nova terapia hemostática
endoscópica estava indicada, com uma modalidade diferente da utilizada
previamente (à critério do endoscopista). Se um coto vascular visível (sem
sangramento) for identificado no exame de controle, uma nova terapia
hemostática endoscópica está indicada, e esta situação será considerada
como necessidade de outro procedimento hemostático endoscópico (mas
não como ressangramento), desde que não for acompanhada de
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instabilidade

hemodinâmica

ou

queda

significativa

dos

níveis

de

hemoglobina. No caso de sangramento persistente ou ressangramento após
duas abordagens hemostáticas endoscópicas diferentes, procedimento
endovascular ou cirurgia de urgência foi realizada, e a decisão entre estes
métodos foi feita por meio de discussão multidisciplinar do caso. Por fim,
após um período de 48 a 72 horas de estabilidade dos sinais vitais e dos
níveis de hemoglobina, a alta hospitalar estava permitida.

3.5 Randomização e alocação dos pacientes
Os pacientes foram randomizados entre os grupos 1 e 2 em uma
razão de alocação 1:1. A sequência de randomização foi gerada por um
software de computador (disponível em randomizer.org), e então transferida
ordenadamente para envelopes enumerados, opacos e selados. Esta
sequência permaneceu desconhecida pelos pesquisadores durante todo o
ensaio clínico. Após a confirmação visual de sangramento ativo proveniente
de uma lesão não varicosa durante o exame de EDA, o próximo envelope da
sequência era aberto e o paciente então era designado para o grupo
correspondente.

MÉTODOS - 19

3.6 Análises estatísticas
As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software
SSPS 17.0. As variáveis quantitativas foram expressas com os valores de
mínimo, máximo e mediana ou por meio de média e desvio padrão.
Frequências e taxas foram utilizadas para as variáveis qualitativas. O teste t
de Student foi usado nas comparações entre as médias dos grupos. Quando
um padrão de distribuição normal era rejeitado, foi aplicado o teste não
paramétrico de Mann-Whitney. Para a testagem da homogeneidade das
amostras, foram usados os testes qui-quadrado e o teste exato de Fisher. O
nível de significância (valor p) de 5% foi empregado para os testes.
Não foi realizado cálculo amostral, uma vez que o tamanho da
amostra de pacientes foi delimitado pelo número de kits do Dispositivo
Hemostático Endoscópico Hemospray® acessíveis para a pesquisa. Vale
ressaltar que o projeto teve início antes da aprovação do pó hemostático
para uso clínico no Brasil, sendo estes kits disponibilizados exclusivamente
para fins científicos.

4 RESULTADOS
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Trinta e nove pacientes foram incluídos nesta pesquisa entre julho de
2015 e julho de 2017. O paciente número 4 foi randomizado duas vezes
dentro da primeira semana após a terapia hemostática, o que constituiu um
desvio do protocolo. Ele foi alocado duas vezes no grupo 1 devido a
diferentes lesões hemorrágicas, entretanto apenas o primeiro episódio de
sangramento foi considerado nas análises estatísticas. Não foi adicionado
nenhum participante complementar a este grupo afim de preservar a
randomização e alocação dos pacientes.
A maioria dos pacientes era masculino (66,7%) com uma idade média
de 56,8 anos (com desvio padrão de 15,7 anos). Os grupos eram similares
em relação às características clínicas e demográficas, como gênero, idade,
comorbidades, presença de instabilidade hemodinâmica à admissão, escala
de Rockall, níveis de hemoglobina e coagulograma (na admissão), conforme
exibido na Tabela 1. O valor da mediana da escala de Rockall dos pacientes
incluídos foi de 6, indicando um alto risco de desfechos negativos para a
amostra estudada (Soncini et al., 2007).
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Tabela 1 - Características clínicas e demográficas dos pacientes

Amostra
(n = 39)

Grupos
1 - Pó
2 - Clipe
hemostático
metálico
(n = 19)
(n = 20)
57,2 ± 16,2
56,5 ± 15,6

p
0,8901

Idade (em anos)

56,8 ± 15,7

Gênero masculino

26 (66,7%)

14 (73,7%)

12 (60,0%)

0,3652

Instabilidade Hemodinâmica

9 (23,1%)

4 (21,1%)

5 (25,0%)

1,0003

Uso de terapia anticoagulante

16 (41,0%)

7 (36,8%)

9 (45,0%)

0,6052

Antecedente de HDANV

4 (10,5%)

3 (15,8%)

1 (5,3%)

0,6043

5,58 ± 1,76

6,11 ± 1,70

5,60 ± 1,82

0,3474

Escala de Rockall

Mediana = 6,00 Mediana = 6,00 Mediana = 6,00
Hemoglobina (g/dL)

8,76 ± 2,73

8,45 ± 2,41

9,07 ± 3,04

0,4881

INR

1,32 ± 0,41

1,19 ± 0,18

1,44 ± 0,52

0,0551

1: teste t de Student; 2: teste qui-quadrado; 3: teste exato de Fisher; 4: teste não paramétrico
de Mann-Whitney.
HDANV: hemorragia digestiva alta não varicosa; INR: international normalized ratio

A maioria dos pacientes apresentava sangramento em porejamento
(89,7%). O principal local de sangramento foi o duodeno (46,2%) e a úlcera
péptica foi a etiologia mais frequente (43,6%). A Tabela 2 mostra as
principais características endoscópicas dos participantes. A hemostasia
primária foi alcançada em todos os pacientes do grupo 1 e em 90% dos
pacientes do grupo 2 (p = 0,487). Em média, foram utilizados dois clipes
metálicos por paciente do grupo 2.
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Tabela 2 - Características endoscópicas dos pacientes

Amostra
(n = 39)

1 - Pó
hemostático
(n = 19)

Grupos
2 - Clipe
metálico
(n = 20)

p*

Intensidade do sangramento

0,342

Em porejamento

35 (89,7%)

16 (84,3%)

19 (95,0%)

Em jato

4 (10,3%)

3 (15,7%)

1 (5,0%)

Local do sangramento

0,730

Esôfago

4 (10,3%)

1 (5,3%)

3 (15,0%)

Estômago

17 (43,6%)

9 (47,4%)

8 (40,0%)

Duodeno

18 (46,2%)

9 (47,4%)

9 (45,0%)

Etiologia

0,457

Úlcera péptica

17 (43,6%)

9 (47,4%)

8 (40,0%)

Malignidade

5 (12,8%)

4 (21,1%)

1 (5,0%)

Pós-papilotomia

4 (10,3%)

2 (10,5%)

2 (10,0%)

Síndrome de Mallory-Weiss

3 (7,7%)

1 (5,3%)

2 (10,0%)

Lesão de dieulafoy

2 (5,1%)

0 (0,0%)

2 (10,0%)

Outras

8 (20,5%)

3 (15,8%)

5 (25,0%)

*: Teste exato de Fisher.

Vinte pacientes necessitaram de transfusão de concentrado de
hemácias, sendo nove pacientes no grupo 1 e 11 no grupo 2 (p = 0,516).
Não

houve

diferenças

entre

os

grupos

em

relação

à

taxa

de

ressangramento, necessidade de suporte ventilatório ou uso de drogas
vasoativas nas primeiras vinte e quatro horas.
Na reavaliação endoscópica (exame de controle), foram identificados
dois pacientes do grupo 1 com sangramento ativo e outros três pacientes
com um coto vascular visível sem sangramento. Portanto cinco pacientes
(27,8%) necessitaram de um outro procedimento hemostático endoscópico
durante o exame de controle e foram tratados com sucesso. No grupo 2,
nenhum paciente apresentou sinal de ressangramento ou necessidade de
terapia hemostática durante esta reavaliação endoscópica (p = 0,04).
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Durante a primeira semana de seguimento, cinco pacientes
apresentaram episódios de hematêmese, sendo três do grupo 1 e dois do
grupo 2 (p=0,642). Além destes, um paciente do grupo 2 apresentou uma
pequena queda dos níveis de hemoglobina e a equipe responsável pelo
paciente solicitou nova EDA que evidenciou um coto vascular visível sem
sangramento,

porém

com

necessidade

de

tratamento

endoscópico

hemostático complementar. Portanto, seis pacientes necessitaram uma
terapia hemostática adicional dentro da primeira semana de seguimento,
sendo três de cada grupo. Ocorreram três óbitos no grupo 1 e dois óbitos no
grupo 2 neste mesmo período, sendo três destes diretamente relacionados a
choque hipovolêmico (dois pacientes do grupo 1 e um do grupo 2), sem
diferenças estatísticas neste desfecho. Em relação à necessidade de
cirurgia de urgência, também não se observou diferenças estatísticas entre
os grupos (um paciente no grupo 1 e nenhum paciente do grupo 2, p = 0,45).
Após 1 semana de seguimento, os pacientes seguiram sob vigilância
até a alta hospitalar ou óbito. No total, oito pacientes apresentaram
ressangramento, sendo cinco no grupo 1 e três no grupo 2 (p = 0,57) e oito
pacientes faleceram (quatro de cada grupo, p = 0,46). Apenas aqueles três
óbitos citados previamente foram causados diretamente por choque
hipovolêmico, enquanto as demais fatalidades foram relacionadas a
condições infecciosas. As taxas de necessidade de cirurgia de urgência, a
quantidade de concentrados de hemácias transfundidos e o tempo de
internação hospitalar foi semelhante entre os grupos. A Tabela 3 resume os
principais desfechos hemostáticos.
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Tabela 3 - Principais desfechos hemostáticos
Amostra
(n = 39)

Grupos
1 - Pó
2 - Clipe
hemostático
metálico
(n = 19)
(n = 20)
19 (100%)
18 (90%)

p*

0,4871

Hemostasia primária

37 (94,9%)

Ressangramento

8 (22,9%)

5 (27,8%)

3 (15,8%)

0,5721

8,39 ± 7,85

11,00 ± 10,09

5,94 ± 3,82

0,3282

Tempo de internação hospitalar
Mortalidade

Mediana = 7,0 Mediana = 8,5 Mediana = 5,0
8 (20,5%)

4 (21,1%)

4 (20%)

0,4683

1: teste exato de Fisher; 2: teste não paramétrico de Mann-Whitney; 3: teste qui-quadrado.

5 DISCUSSÃO
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Esta pesquisa representa o primeiro ensaio clínico randomizado e
controlado que utiliza o pó hemostático em sua principal indicação, a
hemorragia digestiva alta não varicosa com sangramento ativo. Um estudo
piloto foi publicado recentemente, incluindo pacientes com sinais de
sangramento recente (Kwek et al., 2017); entretanto, o uso do pó hemostático
em lesões sem sangramento ativo não é considerado apropriado, uma vez que
a aplicação do pó necessita da água do sangramento ativo afim de
desencadear sua função hemostática. É importante enfatizar que esta nova
modalidade foi utilizada como terapia hemostática de primeira linha (e não
como tratamento de resgate) nas diversas situações emergenciais de
sangramento ativo em todos os pacientes deste estudo. Ademais, uma vez que
todos os pacientes consecutivos eram elegíveis e os critérios de inclusão eram
amplos, uma diversa gama de etiologias foi envolvida na pesquisa. Eliminou-se
assim o risco de viés de seleção e gerou-se um cenário fidedigno da prática da
hemostasia endoscópica, com alguns pacientes em situações muito críticas,
conforme a estratificação gerada pela pontuação da escala de Rockall, que
denotou uma amostra de casos de alta complexidade.
O número limitado de pacientes incluídos no ensaio clínico (justificado
pelo caráter experimental da pesquisa, uma vez que o estudo teve início
antes da própria autorização nacional para uso clínico do Dispositivo
Hemostático Endoscópico Hemospray®) talvez tenha afastado algumas
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conclusões pertinentes. Porém, os resultados deste ensaio clínico e algumas
impressões dos pesquisadores merecem ser discutidas.
Inicialmente, a taxa de hemostasia primária de 100% obtida pelo uso
do pó hemostático deve ser destacada, especialmente quando consideradas
as condições desafiadoras que uma lesão com sangramento ativo pode
proporcionar

ao

tratamento

endoscópico,

como

uma

localização

desfavorável ou a impossibilidade de visão endoscópica clara do sítio de
sangramento.
Elevadas taxas de hemostasia imediata com o uso do pó hemostático
também foram constatadas em diversas pesquisas observacionais (Chen et
al., 2015; Cahyadi et al., 2017; Kim et al., 2018; Pittayanon et al., 2018), bem
como nos dois maiores estudos prospectivos não-controlados e na principal
revisão sistemática publicada a respeito desta nova modalidade, com taxas
de hemostasia primária entre 89,5% e 96,5% (Haddara et al., 2016; de
Resende et al., 2019; Alzoubaidi et al., 2020). Estas pesquisas demonstram
que as altas taxas de hemostasia primária são mantidas quando se avaliam
etiologias específicas ou determinadas situações adversas. Por exemplo,
Haddara et al. (2016) publicaram uma taxa de hemostasia primária de 96,3%
em pacientes nos quais o pó hemostático foi utilizado como terapia de
resgate, ou seja, após a falha dos métodos hemostáticos endoscópicos
convencionais. Mesmo levando em consideração a elevada taxa de
ressangramento encontrada nestes pacientes (atingindo até 39,2% em um
tempo de seguimento de 30 dias), este índice de hemostasia primária é
relevante, ao se levar em consideração que todos estes pacientes seriam
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qualificados como falha da hemostasia endoscópica e submetidos a outras
formas de tratamento, elevando-se as chances de um pior prognóstico. Da
mesma forma, elevada taxa de hemostasia primária também foi apontada
em pacientes que fazem uso de terapias antiagregantes ou anticoagulantes
(de Rezende DT et al., 2019). Portanto, estima-se que o pó hemostático terá
um papel fundamental em situações críticas e instáveis, nas quais a
hemostasia rápida e precisa é necessária para um melhor prognóstico do
paciente.
A comparação entre o grupo 1 e o grupo tratado com a terapia
hemostática dupla convencional (combinação de clipe metálico com injeção
de solução de adrenalina) mostrou ausência de diferenças estatísticas em
todos os desfechos, com exceção da necessidade de uma terapia
hemostática endoscópica adicional realizada no exame controle. Um ponto
relevante que deve ser discutido em relação a este desfecho é que apenas
alguns dos pacientes que foram submetidos a este tratamento adicional
apresentavam sinais de ressangramento. A maioria dos pacientes
apresentava um coto vascular visível sem sangramento, os quais foram
tratados profilaticamente, porém sem evidência precisa da real necessidade
deste tratamento complementar. Os outros desfechos avaliados, incluindo as
taxas de ressangramento, necessidade de cirurgia de urgência e
mortalidade não mostraram diferenças entre os grupos.
A taxa de ressangramento do grupo submetido ao uso do pó
hemostático nesta pesquisa foi de 27,8%, resultado similar às taxas
observadas em outros estudos desta nova técnica hemostática (Smith et al.,
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2014; Yau et al., 2014; Haddara et al., 2016), e praticamente idêntica à taxa
reportada pela principal revisão sistemática publicada acerca do uso do pó
hemostático (de Rezende DT et al., 2019). Este importante marcador
prognóstico (taxa de ressangramento) pode parecer desfavorável ao pó
hemostático, se consideradas as taxas de ressangramento das terapias
hemostáticas endoscópicas convencionais reportadas (Hearnshaw et al.,
2011; Kim et al., 2014; Baracat et al., 2016). Entretanto, ao reportar as taxas
relacionadas a sucesso hemostático, a literatura raramente faz a distinção
entre pacientes com ou sem sangramento ativo (sendo estes últimos os
mais frequentes), publicando-se assim taxas globais, sem estratificar os
resultados por gravidade do paciente (especialmente, considerando-se que
pacientes com sangramento ativo apresentam pior prognóstico). Neste
ensaio clínico, que incluiu exclusivamente pacientes com sangramento ativo
no momento da EDA, a taxa de ressangramento do grupo 1 não apresentou
diferença estatística em relação ao grupo 2. Vale ressaltar que a maioria dos
pacientes do grupo 1 que apresentou ressangramento possui a úlcera
péptica como etiologia do sangramento, fato reproduzido pelos principais
estudos observacionais do uso de pó hemostático, cujos maiores índices de
ressangramento foram relacionados a esta etiologia (Haddara et al., 2016;
de Rezende DT et al., 2019). Apesar dos altos índices de hemostasia
primária, todos os resultados apontados e discutidos a respeito das taxas de
ressangramento do uso do pó hemostático indicam que este tratamento
pode não ser definitivo em alguns casos, especialmente se a etiologia do
sangramento ativo for a úlcera péptica.
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Nesta pesquisa, não ocorreram quaisquer problemas relacionados ao
dispositivo do pó hemostático. Alguns episódios de obstrução do cateter
durante o procedimento foram observados, porém o kit do Dispositivo
Hemostático Endoscópico Hemospray® contém um cateter extra para ser
usado no caso de oclusão do primeiro cateter. Ademais, hemostasia
consistente foi alcançada em todos os casos antes de qualquer disfunção do
segundo cateter ou do esvaziamento da seringa contendo o pó hemostático,
mesmo utilizando o cateter de 7 French (ao invés do cateter de 10 French,
indisponível nesta pesquisa). A fim de se evitar a obstrução do cateter do
dispositivo do pó hemostático, recomenda-se o clareamento do canal de
trabalho do endoscópio com ar antes da passagem do cateter, além de
evitar o uso da função aspiração do endoscópio, durante o procedimento
hemostático. Ainda que de maneira subjetiva, a facilidade técnica da
aplicação do pó hemostático foi evidenciada durante o projeto, bem como foi
reportada por outros autores (Smith et al., 2014; Haddara et al., 2016).
Quanto à segurança da aplicação do pó hemostático, não foi detectado
nenhum sinal de toxicidade, evento alérgico ou casos de obstrução
gastrointestinal. Um perfil semelhante de segurança do método já foi
publicado com seu uso em crianças (Thompson et al., 2018). Além das
pesquisas clínicas, modelos animais já demonstraram a segurança por meio
de necrópsias após o uso do pó hemostático, sem qualquer evidência de
embolização à distância, formação de granulomas, prejuízos no processo de
cicatrização ou coagulopatia (Giday et al., 2011; Giday et al., 2013).
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É válido analisar o caso de um paciente com comorbidades
(obesidade, hipertensão arterial sistêmica e insuficiência renal crônica) que
foi admitido na sala de emergência com instabilidade hemodinâmica
refratária que apresentava um sangramento maciço oriundo de laceração no
esôfago distal, o qual foi interpretado como uma laceração de Mallory-Weiss.
Poucos minutos após a aplicação do pó hemostático, o paciente apresentou
distensão abdominal. A equipe médica responsável pelo paciente optou pela
passagem de sonda nasogástrica para descompressão, o que acarretou um
ressangramento precoce (provavelmente causado pela remoção do pó
hemostático após a passagem da sonda), evoluindo rapidamente a óbito. A
autópsia do paciente demonstrou que a distensão abdominal foi causada por
perfuração do esôfago distal (antes ou durante a terapia com o pó
hemostático), o que leva à recomendação de não utilizar esta modalidade
quando uma perfuração da víscera é suspeitada ou iminente.
Três situações específicas ainda merecem ser discutidas. Quatro
pacientes randomizados para o grupo 1 apresentavam neoplasias com
sangramento
gastrointestinal

em

porejamento

(GIST)

no

[um

fundo

paciente

gástrico,

e

com
três

tumor

estromal

pacientes

com

adenocarcinoma gástrico]. Todos eles foram tratados com sucesso na
hemostasia e não necessitaram de qualquer outra terapia hemostática
durante a internação hospitalar. O uso do pó hemostático em sangramentos
tumorais tem sido bem avaliado pela literatura, nas grandes séries de casos
e em artigos não controlados específicos para esta etiologia (Haddara et al.,
2016; Kim et al., 2018; Pittayanon et al., 2018; Alzoubaidi et al., 2020). A
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soma de pacientes tratados nos artigos citados totaliza 202 com HDANV de
etiologia neoplásica (neoplasia primária, invasão por contiguidade ou
metástases) com taxas de hemostasia primária entre 95% e 100% e de
ressangramento oscilando entre 14% e 27,3%. Além destes estudos
observacionais, pesquisas comparativas avaliando o uso do pó hemostático
nesta etiologia estão sendo realizadas e apresentam resultados iniciais
promissores (Chen et al., 2020), conforme este projeto demonstrou.
Acredita-se assim que o uso do pó hemostático deve se tornar o tratamento
de eleição para estes difíceis casos de sangramento de origem neoplásica,
uma vez que frequentemente são lesões com sangramento difuso, em um
tecido friável ou endurecido, aonde as principais formas de hemostasia
endoscópica convencionais encontram dificuldade técnica de ação.
Outra avaliação positiva foi o uso do pó hemostático no sangramento
pós-papilotomia endoscópica. Estima-se que o sangramento ocorra em
cerca de 2% dos casos após a colangiopancreatografia retrógrada
endoscópica (CPRE) com papilotomia para tratamento das diversas
afecções biliopancreáticas (Bakman e Freeman, 2012), e seu tratamento
hemostático é frequentemente desafiador devido à visão tangencial do ponto
de sangramento oferecida pelo gastroscópio convencional e à dificuldade
em

se

utilizar

os dispositivos hemostáticos

convencionais

com o

duodenoscópio. Neste projeto, dois pacientes foram tratados com o pó
hemostático e não apresentaram qualquer sinal de obstrução dos ductos
biliares ou pancreáticos, além do desfecho hemostático favorável.
Inicialmente, projetava-se que o sangramento pós-papilotomia poderia ser
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uma contraindicação ao uso dos pós hemostáticos devido ao risco de
obstrução ao fluxo biliar ou pancreático (Barkun et al., 2013). Moosavi et al.
(2013) avaliaram um caso em que o uso do pó hemostático em sangramento
pós-papilotomia levou à obstrução biliar transitória, a qual foi resolvida após
irrigação com água no local da hemostasia. Já houve a publicação de outros
relatos com sucesso hemostático do uso do pó de adsorção nesta situação,
sem comprometimento do fluxo biliopancreático (Appleby et al., 2015;
Haddara et al., 2016). Ademais, o uso do pó hemostático em situações de
sangramento pós-ressecções endoscópicas (polipectomias, mucosectomias
e dissecções endoscópicas da submucosa) também parece apresentar
resultados hemostáticos satisfatórios (Haddara et al., 2016; Alzoubaidi et al.,
2020), sendo esta outra potencial indicação de primeira linha ao uso do pó
hemostático, uma vez que a aplicação das terapias hemostáticas
convencionais pode ser dificultada pela fragilidade da camada submucosa
(aumentando o risco de perfuração), além da possibilidade de alteração da
aparência de uma cicatriz pela hemostasia endoscópica convencional, o que
pode atrapalhar uma futura avaliação de recorrência de determinada lesão
(Pellisé et al., 2016).
Por fim, é notável que os pacientes no grupo 1 (com uma exceção)
que

apresentaram

ressangramento

ou

necessidade

de

tratamento

hemostático endoscópico adicional tinham elevação dos níveis plasmáticos
de ureia à admissão, fato que ultimamente tem-se demonstrado como fator
preditor de mau prognóstico (Kumar et al., 2017). Talvez este marcador
sérico devesse indicar uma necessidade mandatória de reavaliação
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endoscópica precoce após o uso do pó hemostático para que uma terapia
definitiva fosse empregada em melhores condições clínicas, considerandose assim o pó hemostático como uma modalidade de tratamento “ponte”
(controle de danos) nestes pacientes de alto risco. De acordo com os
resultados desta pesquisa, esta última consideração deve ser enfatizada no
caso de sangramento oriundo de úlcera péptica, que foi a etiologia
responsável por mais da metade dos casos de ressangramento no grupo 1.
Apesar do caráter prospectivo e randomizado deste estudo, ele
apresenta algumas limitações. Inicialmente, o tamanho amostral foi limitado
pelo número de dispositivos do pó hemostático disponíveis (considerando a
disponibilidade

dos

dispositivos

voltados

exclusivamente

para

fins

científicos, uma vez que o projeto teve início antes da aprovação de seu uso
clínico no Brasil). Este fato pode ter ocasionado um erro do tipo II,
restringindo um pouco a generalização dos resultados desta pesquisa. Outra
característica deste ensaio clínico foi a gama heterogênea de etiologias
avaliadas. Por um lado, isto permitiu um estudo amplo de como esta nova
modalidade atua em diferentes ocasiões, dada a natureza exploratória da
pesquisa. Entretanto, limita-se uma análise aprofundada em situações
específicas, como sangramento tumoral, hemorragia por úlcera péptica ou
ainda no sangramento pós-ampulectomia, no qual o pó hemostático pode
desempenhar um papel crucial. Portanto, acredita-se que ensaios clínicos
explorando o uso do pó hemostático em etiologias específicas ainda são
necessários. Sendo este o primeiro ensaio clínico randomizado e controlado
que avalia o uso do pó hemostático em pacientes com HDANV, foi optado
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por um critério de inclusão amplo, simulando o cotidiano do médico
endoscopista, que não escolhe qual lesão hemorrágica será tratada naquele
determinado momento.

5.1 Considerações finais
Esta pesquisa confirmou a elevada taxa de hemostasia primária do pó
hemostático,

o

que

justifica

o

emprego

desta

nova

modalidade,

particularmente em situações adversas, como o sangramento severo ou de
localização desfavorável. O método também pode ser considerado como
uma opção de tratamento “ponte” (controle de danos), especialmente em
pacientes de alto risco, nos quais uma terapia endoscópica hemostática
definitiva pode ser realizada em condições clínicas e endoscópicas mais
favoráveis. Com base nessas observações e nos próprios resultados desta
pesquisa, formulou-se o algoritmo abaixo (Figura 3) como sugestão do
emprego do pó hemostático em pacientes com HDANV ativa.
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Figura 3 - Algoritmo sugerido para o tratamento hemostático do paciente com HDANV com sangramento ativo
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O algoritmo leva também em consideração o custo mais elevado do
pó hemostático em relação aos demais métodos de hemostasia endoscópica
convencionais, estimulando seu uso racional. Entretanto, cabe ressaltar que
a estratégia de se utilizar seletivamente o pó hemostático no contexto da
HDANV ativa parece trazer vantagens também em termos econômicos,
conforme avaliado por um estudo de custo efetividade com emprego de
probabilidades (Barkun et al., 2018). Como perspectivas futuras, ainda são
necessários mais estudos que avaliem questões relacionadas aos custos
desta nova modalidade hemostática, além de ensaios clínicos que abordem
seu uso em situações ou etiologias específicas.

6 CONCLUSÃO
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Em conclusão, o uso do pó hemostático associado à injeção de
solução de adrenalina apresenta resultados hemostáticos similares ao
emprego da técnica endoscópica combinada convencional de aplicação de
clipe metálico e injeção de solução de adrenalina no tratamento de pacientes
com HDANV com sangramento ativo. A segurança do novo método foi
demonstrada na pesquisa, desde que seu uso seja evitado quando uma
perfuração da víscera é suspeitada ou iminente.

7 ANEXOS
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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