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INTRODUÇÃO

- Consenso Internacional (Barkun NA, et al. Ann Intern Med. 2019) – HDA não varicosa

- Consenso Asia-Pacific (Sung JYJ, et al. GUT. 2018) – HDA não varicosa

- Guideline ACG (Strate LL, et al. Am J Gastroenterol. 2016) – HDB aguda

- Guideline ACG (Gerson LB, et al. Am J Gastroenterology. 2015) - HDM

- Guideline ESGE (Gralnek IM, et al. Endoscopy. 2015) – HDA não varicosa

- Guideline ASGE (Pasha SF, et al. Gastrointest Endosc. 2014) – HDB não aguda

- Consenso de Baveno VI (de Franchis R, et al. J Hepatol. 2015) – HDA varicosa

- Guideline ASGE (Hwang JH, et al. Gastrointest Ensdosc. 2012) – HDA varicosa

- Guideline ACG (Laine L, et al. Am J Gastroenterol. 2012) – HDA úlcerosa

AULA BASEADA EM CONSENSOS E GUIDELINES 
INTERNACIONAIS



INTRODUÇÃO

NÃO VARICOSA
80%

VARICOSA
20%

- Definição: sangramento proximal ao ângulo de Treitz (esôfago, estômago e duodeno).

- Patologia comum em todos os pronto-socorro do mundo. 

- Incidência: 48-160 casos/1000 habitantes.

- Mortalidade 10 a 16% não varicosa e 20 a 40% varicosa.



ETIOLOGIA

NÃO VARICOSA VARICOSA

- úlceras gastroduodenais (já foi a +comum) (HP, 
AINEs, estresse e hipercloridria)

- esofagite (+ comum)/gastrite/bulboduodenite erosiva

- angiectasia
- síndrome de Mallory-Weiss

- tumores (benignos e malignos) 
- lesão de Dielafoy

- GAVE

- menos frequentes: hemobilia, fistula aorto-entéricas, 
úlcera de cameron, hemosuccus pancreaticus 

(wirsunrragia) e sangramento pós procedimentos 
endoscópicos/cirúrgicos

- HIPERTENSÃO PORTAL:

- Classificação:
- Pré hepática

- Intra-hepática (pré sinusoidal, 
sinusoidal (cirrose/hepatites) e pós 

sinusoidal)
- Pós hepática

- Clinicamente significativa: gradiente 
de pressão > 10 mmHg 🡪 varizes!

- varizes esofagogástricas (60-70%)
- gastropatia hipertensiva 

- varizes ectópicas



DIAGNÓSTICO

- Hematêmese: vômito com sangue vivo ou coágulos

- Melena: fezes enegrecidas e de odor fétido (sangue digerido)

- Hematoquezia: sangue junto as evacuações

- Enterorragia: evacuação com sangue vivo



AVALIAÇÃO INICIAL

- História Clínica

- Exame físico

- Exames laboratoriais

A avaliação inicial guiará a conduta em relação a 
TRIAGEM, MANEJO INICIAL (RESSUCITAÇÃO VOLÊMICA), TERAPIA MEDICAMENTOSA, 

EXAMES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS.



HISTÓRIA CLÍNICA

- Sintomas: grau de sangramento e possível causa

- Histórico de sangramento prévio: > 60% das HDA prévias = mesmo local

- Doenças relacionadas: Hipertensão portal, fistula aorto-enterica (próteses de aorta), úlceras (H. 
pylori), anastomoses, hérnia hiatal (esofagites/úlcera de Cameron), síndromes (lesões 
vasculares)

- Comorbidades: anemia, IRC dialítico, Insuf. cardíaca, coagulopatias 🡪 necessidade de 
transfusão de plaquetas ou plasma fresco congelado/cuidados na reposição volêmica!

- Uso de medicações: 

- AINES: úlceras

- Anticoagulantes e antiagregantes plaquetários: > risco de sangramento; difícil controle



EXAME FÍSICO

- CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (similar ao trauma para choque hipovolêmico):

- perda sanguínea (ml e %)
- FC
- PA
- perfusão capilar
- FR
- débito urinário
- estado mental

- Avaliação de mucosas e toque retal

- Estigmas de hepatopatia

- Sinais de peritonite 🡪 cirurgia



EXAMES LABORATORIAIS

- hemoglobina, plaquetas e coagulograma

- enzimas hepáticas, bilirrubinas, albumina, uréia, creatinina, glicose, eletrólitos, grupo sanguíneo e 
fator Rh. 

- hemácias normocísticas: sangramento agudo
- hemácias microcísticas: anemia crônica

- avaliação cardíaca em cardiopatas, principalmente com instabilidade hemodinâmica : troponina, CK 
e CKMB 



AVALIAÇÃO INICIAL

- História Clínica

- Exame físico

- Exames laboratoriais

- TRIAGEM

- MANEJO INICIAL (RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA)

- TERAPIA MEDICAMENTOSA

- EXAMES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS



TRIAGEM – ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Escore de Child-Pugh

- avalição de prognóstico da doença hepática crônica: encefalopatia, ascite, bilirrubinas, albumina e INR. 

Classe A: < 6

Classe B: 7 e 9

Classe C: > 10  (> morbimortalidade) 

Escore de MELD

- preditor de desfechos

- Avalia: bilirrubina, creatinina e INR

- Escore > 19 (> mortalidade) 

VARICOSA



NÃO VARICOSA
Escore de Rockall

0 a 11 pontos
Variável Escore 0 1 2 3

Idade < 60 60-79 > 80

Comorbidades Nenhuma ICC, DAC DRC, IH, 
Neoplasia 
avançada

Choque Hemodinâmica 
normal

FC > 100 PAS < 100 
mmHg

Diagnóstico (EDA) Mallory-Weiss Outros Neoplasia

Estigmas de 
sangramento 
recente (EDA)

Nenhum Coágulo 
aderente, vaso 

visível

Escore de Glasgow-Blatchford
0 a 23 pontos

0 ou 1 = alta hospitalar

> 12 = alto risco 🡪 pelo menos 72h de internação 

<2 = risco baixo pra ressangramento

3 a 4 = risco intermediário 

5 a 11 pontos = risco alto (taxa de ressangramento 
de 37% e mortalidade de 22%). 

TRIAGEM – ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO



MANEJO INICIAL

- jejum

- dois acessos venosos periféricos calibrosos (18 gauges ou >) ou acesso venoso central

- suplementação de oxigênio [IOT em casos selecionados (hematemese ou alteração da função 
respiratória ou estado cognitivo alterado) 🡪 reduzir chance de broncoaspiração]

- ressuscitação volêmica: infusão de cristalóides (tranfusão sanguínea s/n)

- terapia medicamentosa

- Endoscopia Digestiva Alta 

- Pacientes graves:

- sondagem vesical - controle de diurese

- UTI



RESSUCITAÇÃO VOLÊMICA

Infusão de cristaloides (SF ou RL)
- Volume depende do grau de choque e das comorbidades prévias

- PA alvo: 90-100 mmHg

- FC < 100



Transfusão sanguínea
- se Hb < 9: pcts de alto risco (idosos e doença coronariana)

- se Hb < 8: pcts de baixo risco

- Pcts com sinais de isquemia: manter Hb > 10

- EVITAR em HDA varicosa:
- se Hb < 7 mg/dl (exceto: IAM e angina)

- não ultrapassar 9 mg/dl, exceto em casos de IAM e angina. 

• Recomenda-se transfusão PFC, plaquetas e concentrado de complexo protrombinico após 
transfusão de 4 CH

RESSUCITAÇÃO VOLÊMICA



Transfusão de plaquetas
- plaq < 50.000 (embora não contra-indique EDA)

- uso de antiplaquetários: IAM <1 ano ou stents vasculares 🡪 cardiologista antes de cessar o uso

-  não cirróticos:

- transfusão de PFC ou concentrado de complexo protrombínico se INR > 2

- EDA é frequentemente realizada com INR < 2,5

- cirróticos: ainda não é possível fazer recomendações em relação ao manejo de coagulopatias e 
trombocitopenia. 

- os resultados do tempo de protrombina e o INR não são fidedignos

RESSUCITAÇÃO VOLÊMICA



IBP (“prazóis”)
- TODOS OS PACIENTES COM HDA 🡪 80 mg EV 

- seguido de IBP em bolus ou infusão contínua (8mg/h)

- Agregação plaquetária é prejudicada no meio ácido 🡪 IBP estabiliza o coágulo!

PROCINÉTICOS (Eritromicina / metoclopramida)
- acelera esvaziamento gástrico 🡪 30 a 120 min antes da EDA: 250 mg EV

- melhor visualização, < tempo EDA e redução de “second-look”

ANTICOAGULANTES E ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS
- EDA não deve ser retardada 

- suspensão e antagonistas 🡪 avaliação individual

- ESGE: vit K, concentrado de protrombina ou PFC em pacientes instáveis sempre que possível

TERAPIA MEDICAMENTOSA



🡪 DROGAS VASOATIVAS E ANTIBIÓTICOS IMEDIAMENTE NA ADMISSÃO (antes da EDA)!!!

DVAs 
- reduz pressão portal através da vasoconstricção do fluxo arterial esplâncnico 🡪 manutenção por 5 dias!!!
- Terlipressina 1 a 2mg  IV 4/4 hrs em bolus (<50 kg:1 mg  /  50 a 70 Kg: 1,5 mg  /  > 70 Kg: 2mg)

- Somatostatina 250 mcg EV em bolus, seguidos por 250 mcg/h em infusão contínua

- Octriotide (análogo da somatostatina) 50 mcg EV em bolus, seguido de 25 a 50 mcg/h em infusão contínua

Infecções bacterianas
- liberação de endotoxinas, endotelinas e heparinóides endógenos 🡪 aumentam pressão portal 🡪 piora função 

hepática e coagulopatia 🡪 sangramento varicoso

- profilaxia: quinolonas ou ceftraxione (discutível em CHILD A)

- ceftraxiona 1g/24 horas EV em hospitais com elevada prevalência de resistência a quinolonas  

VARICOSA

TERAPIA MEDICAMENTOSA



Profilaxia para encefalopatia hepática
- Rifaximina e lactulose 

Não devem receber beta-bloqueadores durante a internação!
- Pcts em uso contínuo devem suspender o uso por 3 dias 🡪 avaliação da resposta a perda sanguínea

VARICOSA

TERAPIA MEDICAMENTOSA



EDA em 6 hrs versus 24 hrs - HDA 
(pcts de alto risco - Glasgow-Blatchford) : 
 - SEM diferença em relação a mortalidade na 

avaliação em 30 dias (Lau JYM, et al. NEJM.2020). 

ESGE:
- 12 hrs: hematêmese ou instabilidade hemodinâmica 

que não respondem as medidas iniciais

NÃO VARICOSA VARICOSA

Riscos da EDA na HDA
 broncoaspiração, perfuração e aumento do sangramento durante a terapêutica endoscópica

EDA em 12 hrs

EXAMES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS



ESTÁVEIS

EDA sem sinais de sangramento em pcts com enterorragia ou melena 🡪 Colonoscopia

Foco não identificado na Colonoscopia 🡪 repete EDA e Colonoscopia

Foco ainda indeterminado 🡪 Cápsula Endoscópica + Enteroscopia se indicada

Brito HP, Ribeiro IB, Moura DTH, et al. World J Gastroenterol Endosc.2018

EXAMES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS



INSTÁVEIS
- Emergência ou UTI

Foco não identificado na EDA 🡪 Colonoscopia (exceto em hematêmese)

Foco não identificado – mantém sangramento ativo

Angiografia terapêutica com embolização arterial seletiva (cianoacrilato, gelfoam ou coágulo autólogo) 
OU

Angiografia diagnóstica/TC com hemácias marcardas seguido de tratamento (radiológico ou endoscópico)

Falha do tratamento endoscópico ou por radiologia intervencionista (embolização)

Cirurgia

EXAMES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS



Principais indicações cirúrgicas:

- sangramento maciço com falha no tratamento endoscópico

- insucesso do tratamento endoscópico (até 2 tentativas)

- ausência de serviço de hemodinâmica ou falha da arteriografia terapêutica

- úlceras profundas com artérias calibrosas

- úlceras crônicas extensas

- sangramento associado a perfuração

INSTÁVEIS

EXAMES DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS



- injetoras: produz compressão do vaso, vasoconstrição, agregação plaquetária, trombose arterial e venosa 

- adrenalina, polidocanol, álcool, trombinas e colas

- térmicas: métodos de contato ou sem contato

- tradicionais: coagulação com plasma de argônio, heater probe, monopolar, bipolar (gold probe, silver probe 
e BIPAC-bipolar circum active probe) 

- emergentes: coagulação com grasper, radiofrequência e crioablação

- mecânicas: hemoclipes, ligadura elástica, clipes transmurais e sutura endoscópica

- tópicas: pós minerais com características adsortivas 🡪 barreira mecânica 🡪 quando o pó entre em contato 
com o meio líquido (sangramento ativo) 🡪 acelerando a formação de coágulo

- hemospray, endoclot, entre outras

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO

NÃO VARICOSA

http://www.google.com.br/imgres?start=111&sa=X&biw=1093&bih=538&tbm=isch&tbnid=O1UtYxoSY3JuVM:&imgrefurl=http://qingtuwang.blog.163.com/blog/static/74766567201362155342204/&docid=nLPNikQU-IjspM&imgurl=http://img1.ph.126.net/Hv-DnfRMuwhTz-M3LaGaeg==/2114440025150502988.jpg&w=400&h=329&ei=e04SU_qrFceLkAfPuIHoCA&zoom=1&ved=0CDwQhBwwEThk&iact=rc&dur=954&page=9&ndsp=15


ÚLCERAS CLASSIFICAÇÃO DE FORREST

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO

NÃO VARICOSA



TRATAMENTO ENDOSCÓPICO

NÃO VARICOSA

- Endoscopia revisional (second-look): não recomenda rotineiramente

- Ressangramento 🡪 segunda tentativa de tratamento ENDOSCÓPICO

- Falha após segunda tentativa = embolização via arteriografia ou cirurgia.



- FATORES DE RISCO - FALHA DO TTO ENDOSCÓPICO:
- Choque hipovolêmico

- Doenças associadas

- Localização da lesão:

- pequena curvatura gástrica

- parede posterior de duodeno

- Úlcera > 2 cm

- Forrest IA

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO

NÃO VARICOSA



NÃO VARICOSA

SEGUIMENTO 

- não é recomendado: inibidores H2, somatostatina e octriotide 

- alto risco tratados por EDA 🡪 manutenção do IBP:

- EV por 3 dias: 80 mg seguidas de 8 mg/h (contínua) ou 80 mg 12/12h (bolus)

- VO por 14 dias: 40 mg 12/12 hrs

-   sem estigmas de alto risco:  IBP VO dose única com duração variável de acordo com sintomas

- estigmas de baixo risco: alimentação VO nas primeiras 24 hrs

- HDA por úlcera: testar e tratar H. pylori se positivo

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO - SEGUIMENTO

NÃO VARICOSA



- anticoagulantes: varia baseada no risco trombótico 🡪 menos de 7 dias apenas em alto risco trombótico

- aspirina: risco de sangramento: BAIXO – após EDA e ALTO – após 3 dias

- sangramento ulceroso + dose baixa de aspirina: reiniciar rapidamente se risco trombótico > ressangramento

- pós HDA ulcerosa + necessidade de AINES: orientação sobre alto risco para nova HDA, mesmo associado ao 
IBP ou troca por inibidor da COX-2 (com IBP).

- terapia antiplaquetária ou de anticoagulantes com histórico de HDA: IBP contínuo p/ < HDA

- terapia dupla antiplaquetária: retorno da aspirina e avaliação do cardiologista para decisão do retorno da 
segunda droga 🡪 IBP concomitante

SEGUIMENTO 

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO – RETORNO DAS MEDICAÇÕES

NÃO VARICOSA



CONCENSO DE BAVENO VI

- Ligadura elástica: varizes esofágicas

- Ligadura elástica e adesivo tissular: GOV-1

- Adesivo tissular: varizes gástricas (GOV-2) e variz gástrica isolada (IGV) + prevenção

 de ressangramento por meio de injeção adicional de cola após 2-4 semanas + betabloq ou TIPS

- CHILD C ou B com sangramento ativo por VE, GOV-1 e GOV-2 🡪 alto risco (critérios devem ser refinados) 
para falha do tto farmacológico e endoscópico inicial 🡪 indicado TIPS precoce (até 72 hrs – ideal até 24 h)

- Sangramento refratário: 

- balão de Sangstaken-Blackmore 🡪 ponte p/ tto definitivo: máx 24 hrs, ideal 6 a 12 hrs

- stents 🡪 ponte p/ tto definitivo

- Ressangramento nos primeiros 5 dias: EDA; se severo 🡪 TIPS

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO – RETORNO DAS MEDICAÇÕES

VARICOSA



- Profilaxia primária:

- CHILD B ou C com VE médio e grosso calibre ou fino com red spot ou CHILD C: betabloq não seletivo (nadolol, propranolol 
e carvedilol) ou endoscópico (LE) 

- Varizes gástrica: sem recomendações (adesivo tissular x betabloq?)

- Profilaxia secundária:

- Primeira linha: combinação endoscópica e medicamentosa 🡪 individual só se contra-indicação

- Iniciar 5 dias após tto da HDA

- TIPS: escolha na falha da primeira linha

- Ascite refratária: cautela com betabloq seletivo 🡪 descontinuar se hipotensão sistólica, IRA ou hiponatremia

- Intolerância a betabloq 🡪 TIPS

TRATAMENTO ENDOSCÓPICO – PROFILAXIA

VARICOSA



TIPS (shunt porto-sistêmico transjugular)

- Prótese comunicando os sistemas venosos portal e sistêmico por acesso transjugular

- Reduz HP 🡪 redução da ascite, do risco de HDA e melhoras da sd hepatorrenal e hepatopulmonar

- Tto primário 🡪 NÃO!!!

- TIPS precoce (até 72 hrs): CHILD C (10 a 13 pts), CHILD B (> 7 pts e sangramento ativo na EDA) e modified 
CLIF-AD (chronic liver failure – acute descompensation) > 48.

- CHILD A, CHILD B7 e CHILD C 14-15 🡪 DVA 2 a 5 dias (TIPS apenas no ressangramento)

- Ponte pro TX hep: risco de obstrução do stent a longo prazo (US doppler – 3 a 6 meses)

- Contra-indicações absolutas: insuf. cardíaca direita por aumento da pré carga e dça hep policística 

- Contra-indicações relativas: insuf. hep grave, TU hepáticos hipervasculares e encefalopatia hep

TRATAMENTO RADIOLÓGICO

VARICOSA



- Tto primário 🡪 NÃO!

- Profilaxia secundária 🡪 desuso 🡪 foi muito utilizado na HP por esquistossomose 🡪 reduz ressangramento e 
encefalopatia, preservar fç hep e tratar hiperesplenismo

- Shunt esplenorrenal distal (cirurgia de Warren) (derivação porto-sistêmica seletiva): reduzir a pressão das 
varizes esofagogástricas desviando o fluxo esplênico para a circulação sistêmica, mantendo o fluxo da 
VP e a perfusão hep, reduzindo ressangramento 🡪 sucesso clínico satisfatório / alta morbimortalidade 
(trombose VP e ascite)

- Desconexão ázigo portal com esplenectomia (DAPE): redução do fluxo portal pela esplenectomia e a 
interrupção das vias centrifugas que levam sangue portal as varizes (secções vasculares) 🡪 sucesso 
clínico satisfatório / 50% de trombose de VP e aderências hep que dificultam o Tx

- Bypass mesentérico portal esquerdo (Meso-Rex by-pass): crianças com HP por obstrução do fluxo 
venoso hep (Budd-Chiari)

- Insuficiência hep 🡪 Tx hepático – trata HP e dça de base
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TRATAMENTO CIRÚRGICO

VARICOSA



HEMORRAGIA 
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ALTA



CONCLUSÃO

- Apesar dos diversos avanços nos últimos anos, envolvendo avaliação inicial dos pacientes, classificações de 
risco, melhor entendimento das transfusões sanguíneas e medicações, e desenvolvimento de técnicas 
terapêuticas, principalmente de dispositivos endoscópicos, a HDA, continua sendo uma patologia complexa, 
com altas taxas de mortalidade em pacientes de alto risco. 

- Equipe multidisciplinar: clínicos, cirurgiões, gastroenterologistas/hepatologistas, endoscopistas, radiologia 
intervencionista e por vezes cardiologista e hematologista.

- O tratamento medicamentoso antes da endoscopia já demonstrou benefício em estudos randomizados e 
metanálises como DVA e antibióticos em pacientes com HDA varicosa e alta dose de IBP em HDA.

- A ENDOSCOPIA é fundamental no manejo da HDA, e portanto, os serviços de endoscopia devem ser equipados 
com todo armamentário para manejo desta afecção.



CONCLUSÃO

- É necessário um serviço de radiologia intervencionista em casos de sangramento refratários.

- Apesar das técnicas menos invasivas como ENDOSCOPIA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, a cirurgia ainda é 
uma opção como terapia de resgate.

- O aumento do uso de anticoagulantes e antiplaquetários são agravantes e ainda precisam ser mais estudados 
para compreensão da melhor forma de manejar estes pacientes com HDA, incluindo interromper ou não o uso 
destes medicamentos e em qual momento, assim como quando reiniciar os mesmos.

- Com todos os avanços atuais e os que virão espera-se uma melhora nos desfechos clínicos dos pacientes com 
HDA.
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