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Tratamento endoscópico na hemorragia digestiva alta não-varicosa.Tratamento endoscópico na hemorragia digestiva alta não-varicosa.

Endoscopic treatment in the high digestive hemorrhage not-variceal.
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Palavras-chave: endoscopia digestiva, hemorragia não-varicosa.
Word-key: digestive endoscopy, not variceal hemorrhage.

    Uma das principais razões do prestígio da 
endoscopia digestiva é o seu emprego na hemorragia 
digestiva alta (HDA), onde o endoscopista ocupa 
posição de destaque em relação ao diagnóstico 
etiológico preciso, prevenção de novo sangramento e 
terapêutica endoscópica. O uso da endoscopia 
terapêutica na HDA ampliou-se com a identificação 
dos aspectos clínicos e endoscópicos de valor 
prognóstico e o desenvolvimento de novos e eficazes 
equipamentos hemostáticos. Foram introduzidos os 
estigmas endoscópicos nas lesões ulceradas 
(sangramento ativo, vaso visível, coágulo sentinela ou 
elevado, coágulo plano, restos de hematina) e 
relacionaram esses achados com o ressangramento.             
Os métodos endoscópicos de hemostasia, como o 
sistema de eletrocoagulação (mono, bipolar e 
coagulador com gás de argônio), a fotocoagulação 
(laser), o “heater probe” e o injetor endoscópico,    
permitiram ao endoscopista o tratamento das lesões 
ulceradas sangrantes e das lesões com alto risco de 
ressangramento, com resultados positivos.

      One of the main reasons of the prestige of the 
digestive endoscopic is the high digestive haemorrhage 
(HDH) and the endoscopist occupies position of 
prominence in relation to the etiologic diagnosis, with 
precision to the prevention of a new bleeding and the 
therapeutic endoscopic. The therapeutic endoscopy in 
the HDH extended with the identification of the 
clinical and endoscopic aspects of prognostic value 
and development of new haemostatic and efficient 
equipment. The endoscopic stigmata in the ulcerate 
injuries were introduced (active bleeding, visible vase, 
coagulo raised sentry or coagulo plain, hematina 
remaining portions) and had related these findings 
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with new bleeding. The endoscopic methods of 
haemostasia, as the eletrocoagulation system (mono, 
bipolar and coagulation with argon gas), the 
fotocoagulatio (laser), heater probe and the 
endoscopic  injector,  had allowed to the endoscopist  
the treatment of the bleeding ulcerate injuries and the 
injuries with high risk of a new bleeding, with good 
results. 

        A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma das 
principais razões do prestígio da endoscopia digestiva 
(ED). Nos dias atuais, o endoscopista ocupa posição 
de destaque na conduta do paciente com 
sangramento digestivo, fazendo o diagnóstico 
etiológico com precisão, prevendo o novo 
sangramento e orientando o manejo, sendo a 
primeira opção para a terapêutica hemostática.
      A importância clínica da HDA é expressa em 
números; estima-se em 350.000 por ano o número de 
internações hospitalares nos Estados Unidos, onde em 
1985, só as hemorragias por úlcera gastroduodenal 
motivaram 47 internações por ano para cada 
100.000 habitantes. Em 1995, a incidência anual de 
hospitalização foi de 102/100.000 habitantes/ano, e 
é duas vezes mais alta em homens. Nos pacientes na 
oitava década, foi oito vezes mais freqüente que nos 
de até 40 anos. Especula-se que, nas regiões em 
desenvolvimento e com maior ocorrência de 
Helicobacter pylori, a incidência de HDA por úlcera 
péptica também seja maior.
     O merecido conceito da endoscopia pode ser 
historicamente dividido em duas épocas: a fase 
diagnóstica (1970-1980) e a fase terapêutica (1980-
1990).
       Preconizada desde 1952 por Palmer, foi com o 
advento do fibroscópio que a abordagem imediata da 
HDA difundiu-se e tornou-se método diagnóstico 
universalmente aceito, graças à sua alta sensibilidade 
e especificidade, pois além de localizar e identificar as 
lesões, avalia de qual delas se origina o sangramento. 
Curiosamente, a eficácia diagnóstica da endoscopia 
não resultou na diminuição da mortalidade, que 
permanecia na faixa de 6 a 20%. Schiller e Cotton, em 
1978, afirmaram que "se o diagnóstico mais preciso 
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não leva a uma melhora da conduta, com certeza a 
conduta deve estar errada". Referiam-se ao fato de 
que nenhuma medicação ou recurso clínico tivesse se 
mostrado eficaz em parar o sangramento digestivo ou 
evitar sua recidiva. Este foi o estímulo para o 
desenvolvimento da hemostasia endoscópica.
      A partir de 1980, a endoscopia terapêutica na 
HDA ampliou-se com a identificação dos aspectos 
clínicos e endoscópicos de valor prognóstico, e o 
desenvolvimento de novos e eficazes equipamentos 
hemostáticos. Forrest e cols., Foster e cols., Griffiths e 
cols., Domschke e col. E Wara introduziram os 
estigmas endoscópicos nas lesões ulceradas, 
sangramento ativo, vaso visível, coágulo sentinela ou 
elevado, coágulo plano, restos de hematina e outros, 
relacionando-os com a recidiva hemorrágica.
   A disponibilidade comercial de sistema de 
eletrocoagulação (mono, bipolar e coagulador com 
gás de argônio), da fotocoagulação (laser), do heater 
probe e do injetor endoscópico permitiram ao 
endoscopista o tratamento das lesões ulceradas 
sangrantes e das lesões de alto risco de novo 
sangramento, com resultados positivos.

     Atualmente, o endoscopista necessita ter uma 
sólida formação clínica ao abordar um paciente com 
HDA. Clínicos e cirurgiões depositam em suas mãos 
uma parcela cada vez maior de responsabilidade na 
conduta diagnóstica e terapêutica.
       O passo inicial é a confirmação da HDA. Esta se 
ex t e r io r i za  como hematêmese ,  me l ena ,  
hematoquezia e sangue oculto nas fezes. A 
hematêmese tem grande valor topográfico, pois 
indica que a origem está antes do ângulo de Treitz.  
Seu volume e sua coloração têm evidentes implicações 
para a avaliação da perda sangüínea e com a 
urgência do atendimento.
      Melena,  em  90%  dos  casos,  vem  do  tubo 
digestivo alto, mas pode originar-se também do 
delgado e do cólon proximal. Hematoquezia e 
enterorragia são denominações para evacuação de 
sangue vivo, vermelho ou marrom, quase sempre 
oriunda do cólon, reto ou ânus. Entretanto, HDA de 
rápido e volumoso processamento pode exteriorizar-
se por enterorragias,  especialmente nos 
gastrectomizados.
        O hábito de examinar pessoalmente o vômito e a 
evacuação do paciente deve ser cultivado. É freqüente 
a dúvida ou confusão, entre melena e enterorragia. O 
exame das fezes ou toque retal resolverá o problema.
O passo seguinte é a avaliação da perda sangüínea, 
feita rápida e precocemente, com base em dados 
clínicos e laboratoriais: perda exteriorizada, sinais 
vitais (pulso, PA, deitado, sentado e de pé) e 
hematócrito.

     Calculado o volume perdido, a reposição deve 
começar imediatamente. A internação hospitalar é 
obrigatória, devendo ser mantida constante 
vigilância. Nas perdas moderadas e maciças, o centro 
de tratamento intensivo é recomendável. O terceiro e 
último passo é a formulação de hipóteses 
diagnósticas, resultado de anamnese e exame físico, 
colhidos conforme a situação do paciente.

Endoscopia diagnóstica

        A endoscopia está indicada em todos os casos de 
HDA. Sua precedência sobre outros métodos 
diagnósticos é inquestionável, deve ser feita com 
rapidez, é bem tolerada na vigência do próprio 
sangramento e tem acurácia de 95%.

       Se  a  indicação  da  endoscopia  é  precisa,  o 
momento ideal para o exame ainda gera alguma 
controvérsia. Todos reconhecem o valor do exame 
precoce, feito nas primeiras 12 horas de internação.  
É nesse período que se identificam o sangramento 
ativo e os estigmas do sangramento recente, 
definindo, com exatidão, a sua causa real. Inquérito 
nacional da Sociedade Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal, realizado em 1991, detectou 
sangramento ativo em 42% dos casos, quando 
examinados dentro das primeiras 12 horas, e em 
somente 22%, após 24 horas. Forrest e cols. 
Identificaram a lesão em 78% no exame precoce, em 
66%, após 24 horas, e em apenas 32% no terceiro dia.
         A maior parte dos pacientes (70 a 80%) tem um 
sangramento autolimitado, de pequena e moderada 
intensidade e, ao se internar, mantém-se 
hemodinamicamente estável, com sonda gástrica sem 
sangue. Esse grupo pode esperar pela endoscopia, com 
calma e com vantagens.
     No outro grupo estão os pacientes com perda 
moderada ou maciça, que permanecem com 
sangramento ativo, hemodinamicamente instáveis 
mesmo após reposição vigorosa. Estes não podem 
esperar; o endoscopista e o cirurgião devem ser 
chamados imediatamente.

Endoscopia terapêutica

    Não há mais sentido, nos dias atuais, em 
questionar o valor da endoscopia de emergência na 
HDA. Hoje, sabe-se que o problema estava na 
terapêutica, ou seja, de nada adiantava um 
diagnóstico precoce e preciso se o tratamento 
continuava o mesmo. Embora a mortalidade geral 
por HDA tenha permanecido a mesma nos últimos 40 
anos, há uma evidência indireta de que tem 
diminuído. Tem havido um claro deslocamento da 
idade média dos pacientes, em direção aos mais 
velhos, da ordem de 30 a 50%.
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   Com maior proporção de idosos, que têm 
mortalidade maior, esperaríamos um aumento do 
percentual de óbitos. Como não há, deduzimos que o 
percentual de mortalidade deles verdadeiramente 
decresceu.
     Com base nos estigmas endoscópicos, cirurgias 
passaram a ser realizadas mais precocemente, em 
especial nos idosos. Essas novas atitudes já 
prenunciam uma queda na taxa de mortalidade por 
HDA.
        O problema da endoscopia terapêutica na HDA é 
identificar a minoria de 20% que não vai parar de 
sangrar espontaneamente. Para identificar o paciente 
de alto risco, candidato a terapêutica endoscópica, 
fatores indicativos de novo sangramento, clínicos e 
endoscópicos estão estabelecidos. Fatores clínicos: 
pacientes com mais de 60 anos, os que apresentam 
HDA durante a internação para tratamento de outras 
doenças, aqueles cuja  HDA é exteriorizada por 
hematêmese rutilante, os que na admissão 
apresentam taquicardia e choque hipovolêmico, e 
pacientes nos quais as transfusões sanguíneas são 
precoces e volumosas. Fatores endoscópicos: as 
características da lesão ulcerada à endoscopia 
permitem melhor informação prognóstica. Úlceras 
volumosas e profundas ( > 1 cm) são associadas a 
maior ressangramento e mortalidade. O sucesso 
hemostático da endoscopia é menor nas úlceras com 
mais de 2 cm. Na tabela abaixo, são mostradas a 
incidência dos vários estigmas e a freqüência de 
ressangramento em cada um deles.

Freqüência dos estigmas endoscópicos e incidência de 
novo sangramento.

       Com base nas fases evolutivas da lesão arterial 
na base da úlcera, a classificação de Forrest foi 
modificada para facilitar o estadiamento da lesão e 
oferecer informações para o prognóstico e o 
tratamento.

Classificação de Forrest modificada.

         Esses marcadores de sangramento são vistos em 
endoscopias precoces, ou até 2 dias após a 
hemorragia. Os ressangramentos, em sua maioria, 
ocorrem nas primeiras 24 horas, e somente 5% 
acontecem após 72 horas. Em pacientes com 
indicadores clínicos de novo sangramento, o coágulo 
sentinela deve ser lavado para expor o leito ulceroso. 
Na presença de vaso visível vermelho ou pérola, está 
indicada a terapêutica endoscópica profilática. Se 
após a lavagem do coágulo, são visualizados 
estigmas, como vaso visível escuro / esbranquiçado, 
ou o coágulo plano, a possibilidade de 
ressangramento é baixa, dispensando tratamento 
endoscópio. Só se faz a remoção de coágulos 
sentinelas quando houver condições de terapêutica 
endoscópica imediata, já que em alguns casos ela 
precipita novos sangramentos. 
        Koeler e cols, compararam o valor prediditivo do 
Doppler transendoscópico com a classificação de 
Forrest, na previsão do novo sangramento. O uso do 
Doppler modificou a informação dada pela 
classificação de Forrest em 42% dos pacientes, e foi 
indicado tratamento em 70% de pacientes com vaso 
visível, 30% com coágulos aderidos, 50% de pacientes 
com coágulos planos e, surpreendentemente, em 20% 
de pacientes Forrest III.
     De maneira geral, portanto, nos baseamos em 
estigmas endoscópicos para avaliar a necessidade de 
tratamento endoscópico, associando os fatores 
clínicos para a decisão do nível de tratamento.

Métodos endoscópicos de hemostasia

   Os métodos terapêuticos endoscópicos em 
hemorragia digestiva alta são divididos em tópicos, 
mecânicos, térmicos, e por injeção. Atualmente, os 
recursos mais utilizados são as injeções peri-vasais e 
os métodos térmicos.
·        Métodos tópicos: os adesivos teciduais, fatores 
de coagulação, tamponamento ferromagnético, e 
vasoconstritor têm como atrativos, a sua fácil 
execução, a ausência de complicações, e seu uso nas 
lesões difusas. Entretanto, sua baixa eficácia nos 
sangramentos volumosos restringe seu uso, e o coloca 
apenas como preparatória para outros métodos mais 
eficazes.  
·         Método  mecânico:   o  hemoclipe  tem grande 
utilidade, já que leva a hemostasia do vaso somente 
com ação mecânica, sem causar injúria química ou 
elétrica aos tecidos adjacentes.
·      Métodos  térmicos:  sua  ação  decorre  da 
produção de calor dos tecidos, sendo as alterações 
produzidas proporcionais à temperatura gerada. A 
temperatura ideal, na base da úlcera, para a 
hemostasia, devera ser de 57 a 80 °C. O objetivo é 
causar desnaturação protéica, retração colágena e 

Métodos tópicos

Método  mecânico: 

Métodos  térmicos

:
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Estigmas                                      Incidência (%)                   Novo sangramento (%)

Sangramento em jato                                 8 a 15 %                                          > 90 %

Sangramento babando                              10 a 20 %                                        20 a 30 % 

Coágulo aderido                                        10 a 18 %                                        25 a 41 %                   

Vaso visível vermelho                                 26 a 55 %                                        30 a 51 % 

Coágulo plano                                              12 %                                              0 a 5 %

Base limpa                                                    36%                                               0 a 2 %

Tipo de sangramento ou                                                    Classificação  

aspecto na base da úlcera

Sangramento em jato                                                               I a

Sangramento “babando”                                                          I b

Coágulo sentinela                                                                     I I

Vaso visível vermelho                                                               I I a

Vaso visível escuro ou branco-
coágulo plano                                                                          

I I b         

Base clara                                                                               I I I 
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conseqüentemente, obstrução da artéria, favorecida 
pela retração do tecido perivascular. 
       Na  eletrocoagulação  monopolar,  a  corrente 
elétrica flui de eletrodo ativo em contato com a lesão, 
através dos tecidos, para uma placa externa, em 
contato com a pele do paciente; o efeito térmico se faz 
no contato do eletrodo com a lesão, onde, devido à 
pequena área, há uma maior densidade de corrente. 
As desvantagens do método são a maior penetração 
do efeito térmico ( risco de perfuração ) e a aderência 
do tecido carbonizado ao eletrodo, com bloqueio da 
passagem  de corrente e divulsão do tecido, ao ser 
retirado.   
     A  eletrocoagulação  bipolar  e  multipolar 
possuem ação semelhante ao da monopolar, tendo 
como diferença, o posicionamento dos eletrodos 
positivos e negativos, ambos localizados na 
extremidade distal. A passagem da corrente faz-se 
apenas pelo tecido entre eles, penetrando somente 
alguns milímetros, o que diminui as complicações. A 
coaptação é necessária para se evitar a fuga de calor, 
permitindo a coagulação de artérias até 2 mm. De 
custo pouco elevado e portátil, causa menos lesão 
tecidual que a monopolar.
     O “heater probe” consiste de uma central que 
controla a saída de energia térmica e a intensidade de 
irrigação de água, sua extremidade é um cilindro de 
alumínio teflonado antiaderente com um diodo 
passível de aquecimento até 200°C. Deve ser posto em 
firme contato com o tecido (base da úlcera) e, ao ser 
acionado transmite apenas calor, e não corrente 
elétrica. Um computador acoplado regula a 
temperatura e a energia térmica total a ser liberada. 
A posição do heater probe pode ser diretamente sobre 
o vaso ou à sua volta. Também aqui, a ponta e face 
lateral do probe liberam calor, facilitando a 
terapêutica.
      O  coagulador  com  gás  de  argônio  conduz 
corrente elétrica monopolar através de um jato de gás 
de argônio ionizado originado em uma unidade 
eletrocirúrgica monopolar. O eletrodo consiste em um 
cateter de teflon 5Fr que conduz o gás e possui um fino 
arame condutor de corrente. Os “probes” possuem 
orifício distal frontal ou lateral, e o gás ionizado nos 
2-10 mm distais à extremidade do cateter é condutor 
de eletricidade, permitindo a migração da corrente do 
eletrodo para o tecido. A corrente que chega a mucosa 
é uniforme, e não corre contato da ponta do eletrodo 
com o tecido. O “probe” pode ser usado 
tangencialmente em qualquer lugar do tubo digestivo 
e a profundidade da eletrocoagulação é de 1- 4 mm, o 
que minimiza o risco de perfuração. 
        Temos ainda, dentro do método térmico, o laser 
(ligth amplification of stimulated emission of 
radiation), que é outra modalidade utilizada para 
transmitir calor aos tecidos, através de feixes ópticos 
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flexíveis de quartzo, introduzidos pelo canal de 
biopsia do endoscópio. O laser de argônio é absorvido 
pela hemoglobina e somente 10% de sua energia 
térmica penetram ate 1 mm de profundidade, 
obrigando ao uso de grande quantidade de energia, 
que causa desnutrição tissular. O laser de neodyniun-
aluminium-garnet (Nd : YAG) tem penetração maior 
que o argônio, e 10% de sua energia penetram a 4 mm 
de profundidade. O laser tem a desvantagem de não 
fazer a coaptação, permitindo a fuga de calor. O seu 
uso é proibitivo entre nós já que seu preço é muito 
elevado, além de fornecer resultados, no máximo, 
equivalentes ao método injetável, ao heater probe ou 
à eletrocoagulação multipolar.  
         Métodos por injeção: o sucesso da escleroterapia 
nas varizes esofagogástricas estimulou o seu uso nas 
lesões hemorrágicas não varicosas. A facilidade da 
técnica e seu baixo custo tornou-a popular entre nós. 
Pode ser usada isoladamente ou como preparatória 
para os métodos térmicos. A injeção provocaria uma 
compressão vascular, com diminuição do 
sangramento e da fuga de calor, se usado um método 
térmico em seguida. Uma grande variedade de 
substancias tem sido usadas, quer isoladas ou 
associadas, como o álcool absoluto, etalonamina ( 1 -
5%), polidocanol a 1%, adrenalina ( pura, com NaCl, 
com esclerosantes e previa aos térmicos) e trombina 
com NaCl. A injeção de álcool absoluto próximo ao 
vaso sangrante causa desidratação, injuria da parede 
e do endotélio vascular, seguindo-se de trombose.

      A endoscopia digestiva alta está indicada em 
todos os pacientes com HDA, emergencialmente nos 
casos com instabilidade hemodinâmica ou nas 
primeiras 12 horas nos pacientes estáveis. Aqueles 
que apresentam úlceras com base limpa (Forrest III) 
podem ser liberados tão logo as condições gerais 
sejam satisfatórias, pois dificilmente ressangrarão. 
Os com coágulo plano ou vaso visível do tipo escuro ou 
esbranquiçado na base ulcerosa (Forrest IIB) tem 
baixo potencial de ressangramento e podem ser 
acompanhados fora do CTI.
         Ao  contrário,  aqueles  com  sangramento  em 
jato (Forrest Ia) ou vaso visível vermelho ou pérola 
(Forrest IIa) devem ser tratados endoscopicamente e 
acompanhados com vigilância intensiva nos 
primeiros três dias, período em que os 
ressangramentos são mais freqüentes.
    Os sangramentos tipo Forrest Ia e Ib são 
controlados endoscopicamente em cerca de 90% dos 
casos com métodos térmicos ou injetáveis.
          A  comparação  da  eficácia  entre  o  laser  Nd  
YAG, o heater probe, as várias modalidades de 
eletrocoagulação multipolar, o método injetável e o 
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mecânico, mostram resultados semelhantes, com 
pequenas vantagens, ora para um, ora para outro.
      A SOBED (Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva) tem preferência, na maioria das vezes, por 
método injetável, por requerer somente agulha de 
baixo custo e ser de fácil transporte e aprendizado.
        O endoscopista deve reconhecer os casos em que 
o tratamento endoscópico não teve sucesso ou não 
está indicado, e recorrer ao cirurgião (que deve fazer 
parte da equipe que trata de pacientes com HDA e 
estar sempre disponível), em tempo hábil, evitando 
indicar intervenções cirúrgicas somente quando as 
chances de recuperação são pequenas.
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      O encontro de um divertículo de Meckel como 
único componente do saco herniário é denominado de 
hérnia de Littrè, entidade rara encontrada em 
qualquer idade, principalmente no jovem. É uma 
doença de difícil diagnóstico, pois em 90% dos casos é 
assintomática e o achado ocorre no intra-operatório. 
Os autores relatam um caso de hérnia de Littrè em um 
paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade e 
revisam a literatura.

ResumoResumo

       A  Meckel´s  diverticulum,  founded  as   the 
unique component of the herniarium sac is 
denominated Littre`s hernia. It´s an unusual disease 
which occurs in any age, mainly in young. It’s a 
disease of difficult diagnosis because 90% of de cases 
have no symptoms and the detection occurs during 
surgery. The authors report one patient with 
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