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Referência Bibliográfi ca: 1. Circular aos Médicos (bula) de REMICADE®. Rio de Janeiro; Schering-Plough Produtos Farmacêuticos Ltda., 2010. 

REMICADE® (infl iximabe 100 mg). INDICAÇÕES: Artrite Reumatoide: redução de sinais e sintomas; prevenção de lesão articular estrutural e melhora do desempenho físico em pacientes com doença ativa já tratados com metotrexato e em pacientes com 
doença ativa moderada a grave ainda não tratados com metotrexato (tratamento de 1ª linha). Espondilite Anquilosante: redução dos sinais e sintomas; melhora da função física em pacientes com doença ativa. Doença de Crohn em pacientes adultos e pediátricos 
(6 a 17 anos de idade):  redução de sinais e sintomas; indução e manutenção da remissão clínica; indução da cicatrização da mucosa e melhora da qualidade de vida de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave, com resposta inadequada às 
terapias convencionais. REMICADE® permite a redução ou suspensão do uso de corticosteroides pelos pacientes. Doença de Crohn fi stulizante: redução no número de fístulas enterocutâneas com drenagem e fístula retovaginal; manutenção da cicatrização da 
fístula; redução dos sinais e sintomas; melhora a qualidade de vida em pacientes com doença de Crohn fi stulizante. Artrite psoriásica: redução dos sinais e sintomas dos pacientes com artrite psoriásica ativa e progressiva que tiveram resposta inadequada às 
drogas modifi cadoras da doença (DMARDs); melhora da função física; redução da psoríase medida por PASI e inibição da progressão da lesão estrutural da artrite ativa.  Psoríase: redução dos sinais e sintomas da psoríase e melhora da qualidade de vida em 
pacientes com psoríase de moderada a grave, em que a fototerapia ou tratamento sistêmico convencional for inadequado ou impróprio. Colite ou Retocolite ulcerativa: redução dos sinais e sintomas; indução e manutenção da remissão clínica; indução da 
cicatrização da mucosa; redução ou descontinuação do uso de corticosteroides; redução da hospitalização e melhora na qualidade de vida de pacientes com colite ou retocolite ulcerativa ativa moderada a grave, com resposta inadequada aos tratamentos 
convencionais. CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer componente do produto ou a proteínas murinas; infecções graves, como tuberculose, sepse, abcessos e infecções oportunistas; insufi ciência cardíaca moderada ou 
grave. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: REMICADE® pode estar associado a efeitos agudos de infusão e reação de hipersensibilidade tardia. Os pacientes recebendo REMICADE® devem ser observados durante, pelo menos, 1 a 2 horas após a infusão. Se 
ocorrerem reações agudas, a infusão deverá ser interrompida imediatamente. Alguns desses efeitos podem ser descritos como anafi laxia. Medicamentos, equipamentos para suporte respiratório e outros materiais apropriados para o tratamento destes efeitos 
devem estar disponíveis para uso imediato. Em alguns pacientes podem se desenvolver anticorpos contra o infl iximabe (associado com um aumento na frequência de reações à infusão) e provocar reações alérgicas graves. Em pacientes com doença de Crohn, 
uma associação entre o desenvolvimento de anticorpos contra infl iximabe e redução da duração da resposta também foi observada. Pacientes que não estão recebendo imunossupressores durante o tratamento com REMICADE® têm maior risco potencial para 
desenvolvimento desses anticorpos e aumento na frequência de reações infusionais. Se ocorrerem reações graves, deve ser introduzido tratamento sintomático e não deverão ser administradas infusões de REMICADE® posteriormente. Um número signifi cativo 
de pacientes (25% em um único ensaio clínico) tratados inicialmente com REMICADE® que abandonaram o tratamento por um período de 2 a 4 anos apresentaram reação de hipersensibilidade tardia ao serem retratados. Os sinais e sintomas incluíram mialgia 
e/ou artralgia com febre e/ou erupção cutânea no período de 12 dias após o novo tratamento. Alguns pacientes também apresentaram prurido, edema facial, edema de mãos ou lábios, disfagia, urticária, dor de garganta e/ou cefaleia. Os pacientes devem 
procurar atendimento médico imediato se apresentarem qualquer evento adverso tardio após as infusões com REMICADE®. Pacientes com infecção crônica ou com histórico de infecção recorrente não devem iniciar tratamento com REMICADE® até que os 
sinais de infecção sejam totalmente excluídos e deverá ser interrompido se o paciente desenvolver infecção grave ou sepse. Como a eliminação de REMICADE® pode levar até 6 meses, é importante o acompanhamento cuidadoso do paciente nesse período. 
Infecções oportunistas, incluindo tuberculose e outras, como sepse, têm sido relatadas em pacientes tratados com infl iximabe. Os agentes que inibem o TNFα têm sido associados a casos raros de neurite ótica, convulsões e início ou exacerbação dos sintomas 
clínicos e/ou evidência radiográfi ca de doenças desmielinizantes, incluindo esclerose múltipla. Pacientes que serão submetidos a cirurgia durante o tratamento com REMICADE® devem ser cuidadosamente monitorados quanto à ocorrência de infecções. 
REMICADE® deve ser usado com precaução em pacientes com insufi ciência cardíaca leve. Se o paciente desenvolver sintomas sugestivos de síndrome tipo lúpus e for positivo para anticorpos anti-DNA dupla-hélice, o tratamento com REMICADE® deverá ser 
descontinuado. Pacientes com doença de Crohn ou artrite reumatoide, particularmente com a doença altamente ativa e/ou exposição à terapia imunossupressora crônica, podem ter maior risco de desenvolvimento de linfoma do que a população geral. O papel 
potencial da terapia de bloqueador com TNFα no desenvolvimento de malignidades não é conhecido. Gravidez e lactação: Não se sabe se REMICADE® pode provocar comprometimento fetal quando administrado a gestantes ou se afeta a capacidade reprodutiva, 
nem se é excretado no leite materno. Recomenda-se que as medidas contraceptivas sejam mantidas durante pelo menos 6 meses após sua última infusão, e em nutrizes a interrupção do tratamento com REMICADE® por seis meses deve ser avaliada e decidida 
pelo médico. Pacientes idosos: Não foram observadas diferenças importantes na farmacocinética de REMICADE® em pacientes idosos (65 a 80 anos) com artrite reumatoide. A farmacocinética em pacientes idosos com doença de Crohn não foi estudada. Não 
foram realizados estudos em pacientes com doença hepática ou renal. Pacientes pediátricos: Não houve diferenças relevantes na farmacocinética de dose única entre os pacientes pediátricos e adultos com doença de Crohn. REMICADE® não foi estudado em 
crianças com doença de Crohn com menos de 6 anos de idade. A segurança e efi cácia de REMICADE® em pacientes com artrite reumatoide juvenil não foram estabelecidas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Em pacientes com doença de Crohn e artrite 
reumatoide, foi demonstrado que a formação de anticorpos contra o infl iximabe é reduzida quando administrado concomitantemente ao metotrexato ou outros imunomoduladores. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas mais comumente relatadas referem-
se à infusão. As causas mais comuns para a interrupção do tratamento foram: dispneia, urticária e cefaleia. Outras reações adversas, sendo a maioria de intensidade leve a moderada, foram: rubor, cefaleia, vertigem/tontura, náuseas, diarreia, dor abdominal, 
dispepsia, função hepática alterada, infecções de vias aéreas superiores e inferiores, dispneia, sinusite, infecção viral, febre, erupção cutânea, prurido, urticária, aumento da sudorese, pele seca, dor torácica, transaminases hepáticas elevadas e reações do tipo 
doença do soro. Os eventos adversos sérios mais comuns nos relatos pós-comercialização foram as infecções. Em geral, os eventos adversos ocorridos em pacientes pediátricos que receberam REMICADE® foram similares em frequência e tipo àqueles 
observados em adultos com doença de Crohn. POSOLOGIA: REMICADE® destina-se ao uso intravenoso em adultos (idade ≥ 18 anos) para todas as indicações presentes na bula e em crianças e adolescentes (com idade entre 6 e 17 anos) somente para a 
doença de Crohn. O tratamento com REMICADE® deve ser administrado sob supervisão de equipe especializada no diagnóstico e tratamento de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doenças infl amatórias intestinais, artrite psoriática e psoríase. Artrite 
reumatoide: Infusão intravenosa de 3 mg/kg durante um período de 2 horas, nas semanas 0, 2 e 6 e, a partir de então, a cada 8 semanas. A dose pode ser ajustada, a critério médico, para até 10 mg/kg ou 3 mg/kg a cada 4 semanas, se necessário. 
Recomenda-se a administração de REMICADE® em combinação com o metotrexato. Doença de Crohn moderada a grave adulto e pediátrico, doença de Crohn fi stulizante, Espondilite anquilosante, Artrite Psoriásica e Psoríase: Infusão intravenosa de 5 mg/kg, 
por um período mínimo de 2 horas, nas semanas 0, 2 e 6, e, a partir de então, em intervalos de até 8 semanas. Doença de Crohn moderada a grave: Nos pacientes com resposta incompleta durante o tratamento de manutenção, deve-se considerar, a critério 
médico, o ajuste da dose para até 10 mg/kg, se necessário. Existem dados limitados em relação a intervalos de dose superiores a 16 semanas. Doença de Crohn fi stulizante: Se o paciente não responder após as três primeiras doses, não se deve instituir 
tratamento adicional com infl iximabe. A experiência com readministração em caso de reaparecimento de sinais e sintomas da doença é limitada e não há dados comparativos a respeito do risco/benefício das estratégias alternativas para o tratamento continuado. 
Na artrite reumatoide, doença de Crohn e colite ou retocolite ulcerativa, a dose pode ser aumentada, a critério médico, para até 10 mg/kg, se necessário. Para readministração, consulte a bula completa do produto. MS 1.6614.0004. VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 6 ANOS DE IDADE). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MATERIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS HABILITADOS A PRESCREVER E DISPENSAR 
MEDICAMENTOS. Recorra à bula do produto para maiores informações. (MB-remicade30)

Dentre as informações citadas em bula, ressaltamos que este medicamento é contraindicado para pacientes com histórico de infecção grave, incluindo tuberculose, assim como a interação medicamentosa 
com a combinação de infl iximabe e anacinra.
Nota: antes de prescrever, recomendamos a leitura da Circular aos Médicos (bula) completa, para informações detalhadas sobre o produto.
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In dicado para:
Doença de Crohn moderada a grave em adultos 
sem resposta adequada às terapias convencionais1

Doença de Crohn moderada a grave em pacientes 
pediátricos sem resposta adequada às terapias convencionais1

Doença de Crohn fi stulizante1

Retocolite ulcerativa ativa sem resposta adequada 
às terapias convencionais1
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INFORMAÇÕES PARA PRESCRIÇÃO: OMEPRAMIX. omeprazol. claritromicina. amoxicilina triidratada. Ms - 1.0573.0282. Indicações: erradicação de H. Pylori para reduzir o risco de recorrência de úlcera duodenal. Contraindicações: 
OMEPRAMIX é contra-indicado em pacientes que apresentem hipersensibilidade a quaisquer dos componentes de sua fórmula. A administração concomitante de omepramix com cisaprida, pimozida ou terfenadina 
é contra-indicada. Deve-se dedicar atenção à possível sensibilidade cruzada com outros antibióticos betalactâmicos, como por exemplo, cefalosporinas. Precauções e advertências: omeprazol: na presença de úlcera 
gástrica, a possibilidade de malignidade da lesão deve ser precocemente afastada. O omeprazol só deve ser administrado durante a gravidez e a lactação em caso de extrema necessidade. Amoxicilina: antes de iniciar 
o tratamento com amoxicilina, deve-se fazer uma investigação cuidadosa com relação a reações prévias de hipersensibilidade a penicilinas ou cefalosporinas. Quando o tratamento com antibióticos for necessário 
durante a gravidez, a amoxicilina pode ser considerada apropriada, quando os benefícios potenciais justifi carem os riscos potenciais associados ao tratamento. A amoxicilina pode ser administrada durante a 
lactação. Claritromicina: a claritromicina não deve ser usada em mulheres grávidas exceto em circunstâncias clínicas onde nenhuma terapia alternativa é apropriada. A claritromicina é excretada pelo leite materno e 
a segurança durante a lactação não foi ainda estabelecida. Colite pseudomembranosa foi relatada com quase todos os agentes antibacterianos, incluindo claritromicina, e pode variar em severidade, de moderada a 
potencialmente grave. O tratamento com agentes antibacterianos altera a fl ora normal do cólon e pode permitir supercrescimento de clostrídios. Gravidez: efeitos teratogênicos. Categoria c de gravidez. Omepramix deve ser 
usado durante a gravidez somente se o benefício potencial justifi car o risco potencial ao feto. Uso na nactação: Omepramix só deve ser usado durante a lactação, após análise do risco/benefício, pois a segurança do uso na lactação ainda não foi 
estabelecida. Uso geriátrico: pacientes idosos podem sofrer de disfunção hepática e renal assintomáticas. Cuidado deve ser tomado quando administrar omepramix a esta população de pacientes. Interações medicamentosas: omeprazol: 
o omeprazol pode aumentar o tempo de eliminação de fármacos metabolizados por oxidação hepática, tais como: diazepam, varfarina e fenitoína. amoxicilina: a probenecida reduz a secreção tubular renal de amoxicilina. A amoxicilina 
pode reduzir a efi cácia de contraceptivos orais. A administração concomitante de alopurinol durante o tratamento com amoxicilina pode aumentar a probabilidade de reações alérgicas da pele. O prolongamento do tempo de protrombina 
foi relatado raramente em pacientes recebendo amoxicilina. claritromicina: o uso da claritromicina em pacientes que estão recebendo teofi lina, pode ser associado com um aumento das concentrações séricas da teofi lina. A administração 
concomitante de doses únicas da claritromicina e carbamazepina mostrou resultar em concentrações plasmáticas aumentadas da carbamazepina. Quando a claritromicina e a terfenadina foram co-administradas, as concentrações plasmáticas 
do metabólito ácido ativo da terfenadina foram três vezes mais elevadas, em média, que os valores observados quando a terfenadina foi administrada isolada. A administração concomitante da claritromicina e de anticoagulantes orais pode 
potencializar os efeitos dos anticoagulantes orais. Concentrações séricas elevadas de digoxina em pacientes recebendo claritromicina e digoxina concomitantemente, foram também observadas. A administração oral simultânea de claritromicina 
e zidovudina a pacientes adultos infectados com hiv resultou em concentrações diminuídas do estado de equilíbrio da zidovudina. A administração concomitante de fl uconazol e claritromicina aumentou o estado de equilíbrio da claritromicina. 
A administração concomitante de claritromicina e ritonavir (resultou em importante inibição no metabolismo da claritromicina). O uso concomitante da claritromicina e ergotamina ou diidroergotamina foi associado em alguns pacientes com 
toxicidade aguda do ergot. A claritromicina pode aumentar o efeito farmacológico do triazolam. A administração concomitante da eritromicina e astemizol é contra-indicada. Houve relatos de interações da eritromicina e/ou claritromicina com 
a carbamazepina, ciclosporina, tacrolimo, hexobarbital, fenitoína, alfentanila, disopiramida, lovastatina, bromocriptina, valproato, terfenadina, cisaprida, pimozida, astemizol e colchicina. A claritromicina e a colchicina não devem ser prescritas 
concomitantemente, especialmente para pacientes com insufi ciência renal; visto que a claritromicina aumenta o risco de toxicidade fatal da colchicina.  Reações adversas: omeprazol: as seguintes reações foram relatadas; entretanto, 
na maioria dos casos não foi possível estabelecer relação consistente com o tratamento. Reações cutâneas: erupções e/ou prurido; fotossensibilidade, eritema multiforme e alopecia. Sistema músculo-esquelético: 
artralgia, fraqueza muscular e mialgia. Sistema nervoso central e periférico: cefaléia. Raramente tontura, parestesia, sonolência, insônia e vertigem.  Gastrintestinais: diarréia, constipação, dor abdominal, náusea, 
vômitos e fl atulência.  Relatos isolados de estomatite e candidíase gastrintestinal. Hepáticas: raramente ocorre aumento das enzimas hepáticas. Endócrinas: relatos isolados de ginecomastia.  Hematológicas: relatos 
isolados de leucopenia e trombocitopenia. Outras: raramente mal-estar. Podem ocorrer reações de hipersensibilidade, por exemplo, raramente urticária e, em casos isolados, angioedema, febre, broncoespasmo.   
Casos isolados de aumento da transpiração, edema periférico, turvação da visão, alteração do paladar. Amoxicilina: reações de hipersensibilidade: ocasionalmente, foram relatados erupções de pele, prurido e 
urticária. Raramente, reações de pele, tais como: eritema multiforme e síndrome de stevens-johnson, necrólise epidérmica tóxica e dermatite bolhosa e esfoliativa foram relatadas. Pode ocorrer raramente nefrite 
intersticial. Reações gastrintestinais: os efeitos incluem náusea, vômito e diarréia. Efeitos hepáticos: um aumento moderado em ast e/ou alt foi ocasionalmente observado, hepatite e icterícia colestática foram 
relatadas raramente. Efeitos hematológicos: leucopenia reversível (incluindo neutropenia grave ou agranulocitose), trombocitopenia reversível e anemia hemolítica foram relatadas raramente.   O prolongamento 
do tempo de sangramento e do tempo de protrombina também foram relatados raramente. Efeitos sobre o snc:  raramente foram verifi cados hipercinesia, vertigem e convulsões. Efeitos diversos:  descoloração 
superfi cial dos dentes foi relatada raramente e em sua maioria, com a suspensão oral. Geralmente pode ser removida pela escovação. Claritromicina: os eventos mais frequentemente relatados em adultos foram 
diarréias (3%), náusea (3%), paladar anormal (3%), dispepsia (2%), dor/desconforto abdominal (2%) e cefaléia (2%).   A maioria destes eventos foram descritos como leves ou moderados em severidade.   Dos eventos 
adversos relatados, somente 1% foi descrito como severo. Posologia: tomar 1 cápsula de omeprazol, 2 cápsulas de amoxicilina e 1 comprimido revestido de claritromicina, compondo 4 unidades de manhã e 4 unidades à noite antes das 
refeições, por uma semana, conforme critério médico. Caso seja necessário, após o tratamento tríplice, tomar 1 cápsula de omeprazol de manhã por 14 dias ou 28 dias. Se o paciente mantiver-se helicobacter pylori positivo, um esquema quádruplo 
poderá ser empregado, a critério médico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Bu 08 - Sap 4097004 10/08

Esquema tríplice para o tratamento primário do H. pylori, 
respaldado pelos principais Consensos do mundo1,2,3

O Esquema Tríplice para o tratamento do 

H. pylori com o preço mais acessível4 

Baixos índices de resistência bacteriana2 

Referências Bibliográfi cas: 1) COELHO LGV. et al. II Consenso Brasileiro sobre Helicobacter pylori. Arq Gastroenterol., 42(2):128-32; 2005. 2) CHEY WD & WONG BCY. American College of Gastroenterology Guideline on the Management of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol., 102:1808–1825; 2007. 3) MALFERTHEINER P. et al. 

Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection. Business Briefi ng: European Gastroenterology Review: 2005. 4)Revista Kairos, n° 258: páginas 14,24,105,131,144 e 149; Maio 2010.  5) Bula do Produto. OMEPRAMIX (omeprazol + claritromicina + amoxicilina triidratada). MS – 1.0573.0282.  
Material técnico-científi co exclusivo à classe médica. Impresso em julho de 2010.

A marca Aché do 
aparelho digestivo

OMEPRAMIX É CONTRAINDICADO EM PACIENTES QUE APRESENTEM HIPERSENSIBILIDADE A QUAISQUER DOS COMPONENTES DE SUA FÓRMULA.5 O OMEPRAZOL PODE AUMENTAR O 
TEMPO DE ELIMINAÇÃO DE FÁRMACOS METABOLIZADOS POR OXIDAÇÃO HEPÁTICA, TAIS COMO: DIAZEPAN, VARFARINA E FENITOÍNA. 5
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A GED, órgão ofi cial da Sociedade Brasileira de Endoscopia 

Digestiva – SOBED, da Federação Brasileira de Gastroenterologia 

– FBG, da Sociedade Brasileira de Hepatologia – SBH, do 

Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva – CBCD e da Sociedade 

Brasileira de Motilidade Digestiva – SBMD, tem por objetivo a 

divulgação de trabalhos que contribuam para o progresso da 

Gastroenterologia, da Endoscopia Digestiva, da Hepatologia, da 

Cirurgia Digestiva e da Motilidade Digestiva.

São publicáveis as colaborações que, enviadas à Secretaria da 

GED (Av. Brig. Faria Lima, 2.391 – 10o andar – cj. 102 –1452-

000 – São Paulo, SP, email ged@fbg.org.br), forem aceitas pelo 

Conselho Editorial e não tenham sido previamente publicadas 

e nem o venham a ser, simultaneamente, em outros periódicos. 

Serão aceitos artigos escritos na língua portuguesa. A critério 

do Conselho Editorial, poderão ser considerados manuscritos 

em língua inglesa e castelhana.

A GED adota as regras da Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals emitidas pelo International 

Committee for Medical Journal Editors, disponível na Internet 

(http:// www.icmje.org).

CONTEÚDO DA GED

Editoriais
Destinam-se à apresentação de temas de natureza polêmica, 

atual e de impacto, nos quais os editores da GED percebam 

a necessidade de manifestar de forma sintética a visão destes 

editores, abordando ou não artigos publicados na GED. Serão 

escritos pelos editores e/ou membros do Conselho Editorial 

ou, mediante convite, por outros especialistas.

Artigos Originais
De pesquisa clínica e/ou experimental, devem apresentar a 

aprovação da pesquisa pelo Conselho de Ética do hospital, 

serviço ou instituição onde o trabalho foi realizado. Devem ser 

estruturados com os seguintes itens: Resumo (e Unitermos), 

Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões e 

Referências Bibliográfi cas (acompanhado de unitermos).

Introdução – Em que se apresenta a justifi cativa para o 

estudo, com referências relacionadas ao assunto e o objetivo 

do artigo.

Métodos – Em que se apresentam: a) descrição da amostra 

utilizada; b) mencionar se há consentimento informado; 

c) identifi cação dos métodos, aparelhos e procedimentos 

utilizados, de modo a permitir a reprodução dos resultados 

pelos leitores; d) breve descrição e referências de métodos 

publicados mas não conhecidos amplamente;  e) descrição de 

métodos novos ou modifi cados; f) se for o caso, referir a análise 

estatística utilizada, bem como os programas empregados.

Resultados – Em que serão apresentados os resultados em 

sequência lógica, em forma de texto, tabelas e ilustrações; 

recomenda-se evitar repetição excessiva de dados em 

tabelas ou ilustrações e no texto. No texto, números menores 

que 10 serão grafados por extenso; de 10 em diante, serão 

expressos em algarismos arábicos.

Discussão – Em que serão enfatizados: a) os aspectos 

originais e importantes do artigo, evitando repetir dados já 

apresentados anteriormente; b) a importância e as limitações 

dos achados, confrontando com dados da literatura;

c) a ligação das conclusões com os objetivos do estudo;

d) as conclusões decorrentes do estudo.

Referências – As referências bibliográfi cas devem ser 

numeradas na ordem em que são citadas primeiramente no 

texto. Elas devem seguir as regras do Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals – 

http://www.icmje.org. Alguns exemplos mais comum são 

apresentados a seguir.

 Exemplos:
 1.  Artigo padrão em periódico (devem ser listados todos os 

autores; se houver mais de seis, citar os seis primeiros, 

seguidos por et al.): Alper CA, Kruskal MS, Marcus-

Bagle Y, Craven DE, Katz AJ, Brint SJ, et al.. Genetic 

prediction of response to hepatitis B vaccine. N Engl J 

Med. 1989;321:708-12.

 2.  Autor institucional: NHI Consensus Development 

Panel on Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease. 

Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. JAMA. 

1994;272:65- 9.

 3.  Livro com autor(es) responsável(is) por todo o 

conteúdo: With TK. Bile pigments. New York: Academic 

Press, 1968.

 4.  Livro com editor(es) como autor(es): Magrath I, editor. The 

non-Hodgkin’s limphomas. 2nd ed. London: Arnold, 1997.

 5.   Capítulo de livro: Warshaw AL, Rattner DW. Residual 

common duct stones and disorders of duodenal 

ampullae.`In: Ellis H, editor. Maingot’s abdominal 

operations. New York: Lange Publishers, 1990:1471-2

Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com 

o Index Medicus (List of Journals Indexed). Se o periódico 

não constar dessa lista, grafar o nome por  extenso.

Tabelas – As tabelas devem possuir um título sucinto, com 

itens explicativos dispostos em seu pé. Devem ser numerados 

sequencialmente com algarismos arábicos.

Figuras – Serão aceitas fi guras em preto e branco. Figuras 

coloridas poderão ser publicadas quando forem essenciais para 

o conteúdo científi co do trabalho; nesses casos, o ônus de sua 

publicação caberá aos autores. 

Informações aos Autores
Modifi cado em outubro de 2007
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Artigos de Revisão 

Somente serão aceitos quando, a convite dos editores da 

publicação, fi zerem parte da linha de pesquisa do autor, 

comprovada pela presença de artigos originais na bibliografi a e 

citados no texto.

Relato de Caso
Devem ser objetivos e precisos, contendo os seguintes itens:

1) Resumo (e Unitermos) e Summary (e keywords); 2) 

Introdução; 3) Relato objetivo; 4) Discussão; 5) Conclusões; 6) 

Referências bibliográfi cas.

Cartas ao Editor
Cartas endereçadas ao(s) editor(es) serão consideradas 

para publicação se promoverem discussão intelectual sobre 

determinado artigo de publicação recente. Devem conter título 

informativo e não mais que 500 palavras. Se aceita, uma cópia 

será enviada ao autor do trabalho que suscitou a discussão, com 

convite para submeter uma réplica que será publicada junto com 

a carta.

Confl ito de interesses
Conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (RDC 102/2000) e do Conselho Nacional de Saúde 

(196/96) o(s) autor(es) deve(rão) tornar explícito, por meio 

de formulário próprio (Divulgação de potencial confl ito de 

interesses), qualquer potencial confl ito de interesse relacionado 

ao artigo submetido. A presente exigência visa informar sobre 

relações profi ssionais e/ou fi nanceiras (como patrocínios e 

participação societária) com agentes fi nanceiros relacionados 

aos produtos farmacêuticos ou equipamentos envolvidos no 

artigo, os quais podem teoricamente infl uenciar as interpretações 

deste. A existência ou não de confl ito de interesses declarado 

estará ao fi nal de todos os artigos publicados.

Bioética de experimentos com seres humanos
Experimentos envolvendo seres humanos devem seguir reso-

lução específi ca do Conselho Nacional de Saúde (196/96), dispo-

nível na Internet (http://conselho.saúde.gov.br//docs/Resolu-

ções/Reso/96de96.doc), incluindo a assinatura de um termo 

de consentimento informado e a proteção da privacidade dos 

voluntários.

Bioética de experimentos com animais
Experimentos envolvendo animais devem seguir resoluções 

específi cas (Lei 6.638, de 8/5/1979, e Decreto 24.645, de 

10/7/1934).

Ensaios clínicos
Artigos que contêm resultados de ensaios clínicos deverão 

possibilitar todas as informações necessárias à sua adequada 

avaliação, conforme previamente estabelecido. Os autores 

deverão refeir-se ao “CONSORT” (www.consort.statement.org).

Revisão pelos pares
Todos os artigos submetidos serão avaliados por dois revisores, 

os quais emitirão parecer fundamentado que servirá para o(s) 

editor(es) decidir(em) sobre sua aceitação. Os critérios de 

avaliação incluem originalidade, contribuição para corpo de 

conhecimento da área, adequação metodológica, clareza e 

atualidade. Os artigos aceitos para publicação poderão sofrer 

revisões editoriais para facilitar sua clareza e entendimento sem 

alterar seu conteúdo.

Direitos autorais
Todas as declarações contidas nos artigos serão da inteira 

responsabilidade dos autores. Aceito o artigo, a GED passa a 

deter os direitos autorais do material. Assim, todos os autores 

dos artigos submetidos à GED devem encaminhar um Termo 

de Transferência de Direitos Autorais. O autor responsável pela 

correspondência receberá 20 separatas impressas do artigo e o 

arquivo correspondente em formato pdf.

COMO ENVIAR O ARTIGO

O(s) autor(es) deve(m) encaminhar:

•  Carta de apresentação assinada por todos os autores ou pelo primeiro 

autor em nome dos demais, contendo: 1) informação à respeito de 

submissão prévia ou dupla ou submissão de qualquer parte do artigo 

atual; 2) uma declaração de relações, fi nanceiras ou não, que possam 

levar a confl ito de interesses; 3) uma declaração de que o artigo foi 

lido e aprovado por todos os coautores e que os critérios necessários 

para a declaração de autoria (consultar Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) foram alcançados por 

todos os autores e que cada autor afi rma que os dados do manuscrito 

são verdadeiros; 4) nome, endereço, telefone e e-mail do autor para 

correspondência; ele será o responsável pela comunicação com os 

outros autores a respeito de revisões e provas gráfi cas.

• Termo de Divulgação de Potencial Confl ito de Interesses.

• Termo de Transferência de Direitos Autorais.

•  Três cópias do artigo, digitado em espaço duplo, impressas em papel 

tamanho carta em somente um dos lados, com margens de 2,5cm 

e espaço 1,5, numerando as páginas no canto superior direito; 

as legendas das fi guras, as fi guras propriamente ditas e as tabelas 

devem vir ao fi nal, anexadas a cada cópia; assinalar no texto os locais 

adequados para inserção de fi guras e tabelas.

• Três conjuntos de fi guras em cópia fotográfi ca brilhante.

•  Um CD contendo somente um arquivo do texto, correspondente ao 

artigo, e os arquivos correspondentes a fotos ou fi guras.

Como preparar o CD

• CD formatado compatível com IBM/PC;

• Usar editor de texto Microsoft Word para Windows;

•  O arquivo de texto deve conter somente o texto, da página-título até 

as referências, e as tabelas;

•  As fi guras não devem ser incluídas no mesmo arquivo do texto;

•  Colocar no CD a última versão do artigo, idêntica à versão impressa; 

•  Etiquetar o CD informando o programa e a versão utilizados, bem 

como o nome do arquivo.

A submissão do artigo pelo correio eletrônico (e-mail) possibilita 

maior agilidade no procedimento de revisão. Para isso, será 

necessário o envio dos arquivos contendo o texto e as fi guras 

para o e-mail da GED (ged@fbg.org.br).

Mensagem aos editores com identifi cação dos autores deve ser 

enviada, acompanhada dos endereços convencional e eletrônico 

e de informações sobre o formato utilizado. O artigo deverá ser 

enviado em anexo, como attachment, no formato Word para 

Windows. As fi guras deverão estar nos formatos jpg ou tif.

INFORMAÇÕES AOS AUTORES
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GED is the official journal of the Brazilian Society of 

Digestive Endoscopy – SOBED, the Brazilian Federation of 

Gastroenterology – FBG, the Brazilian Society of Hepatology 

– SBH, the Brazilian College of Digestive Surgery – CBCD, 

and of the Brazilian Society of Digestive Motility – SBMD, 

and the purpose of the journal is to publish papers that 

may contribute towards the progress of Gastroenterology, 

Digestive Endoscopy, Hepatology, Digestive Surgery and 

Digestive Motility. Papers sent to the GED Secretariat (Av. 

Brig. Faria Lima, 2.391 – 10o andar – cj. 102 –1452-000 

– São Paulo, SP, Brazil, e-mail ged@fbg.org.br), which are 

accepted by the Editorial Board, and which have not been 

previously or will not be concomitantly published in other 

journals may be published.

Papers drafted in the Portuguese language will be 

accepted. At the discretion of the Editorial Board, papers 

in the Spanish and in the English language may also be 

accepted.

GED adopts the Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals of the International 

Committee for Medical Journal Editors, available in the 

Internet (http://www.icmje.org).

GED CONTENTS

Editorials
Intended to present polemic, current, and impacting topics 

whenever GED editors feel the need to present their view 

in a synthetic manner, whether or not such topics are 

presented in GEDpublished papers. Editorials are written 

by the editors and/or by Editorial Board members, or by 

invited specialists.

Original Articles
Clinical and/or experimental research papers should 

present the approval of the research given by the Ethics 

Committee of the hospital, clinic, or institution were the 

study was carried out. The following items must be included: 

Summary (and keywords), Introduction, Methods, Results, 

Conclusions, References, and Summary and Keywords.

Introduction – Presents the justification for the study, with 

references related to the topic and the objective of the 

paper.

Methods – Presenting: a) description of the sample 

used; b) mention whether or not an informed consent 

has been obtained; c) identification of methods, devices, 

and procedures used in order to permit reproduction 

of the results by the readers; d) brief description and 

references to methods that have been published but that 

are not broadly know; e) description of new methods or of 

modified methods; f) mention the statistical analysis or the 

software used, as the case may be.

Results – Presenting results in a logical sequence, in 

text format with tables and illustrations; authors should 

avoid excessive information repetition in the tables and 

illustrations and in the text. In the text, numbers below ten 

will be written in full, whereas numbers 10 and beyond will 

be written in Arabic numbers.

Discussion – Emphasis will be given to: a) original and 

major aspects of the paper, without repetition of the aspects 

previously presented; b) relevance and limitations of the 

fi ndings, comparing them to information in the literature; c) 

connection of the conclusions to the objectives of the study; 

d) conclusions arising out of the study.

References – Bibliographic references should appear in the 

order in which they are fi rst quoted in the text. They should 

follow the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 

to Biomedical Journals – http://www. icmje.org. Some of the 

more usual example are presented.

 Examples:

 1.  Standard paper in journals (all authors must be listed; 

if they are more than six, list the fi rst six followed by et 
al.): Alper CA, Kruskal MS, Marcus-Bagle Y, Craven DE, 

Katz AJ, Brint SJ, et al.. Genetic prediction of response to 

hepati tis B vaccine. N Engl J Med. 1989;321:708-12.

 2.  Autor institucional: NHI Consensus Development Panel on 

Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease. Helicobacter 
pylori in peptic ulcer disease. JAMA. 1994;272:65- 9.

 3.  Book with author(s) responsible for the full text With TK. 

Bile pigments: New York: Academic Press, 1968.

 4.  Book with editor(s) as author(s): Magrath I, editor. The 

non-Hodgkin’s limphomas. 2nd ed. London: Arnold, 

1997.

 5.   Chapter of a book: Warshaw AL, Rattner DW. Residual 

common duct stones and disorders of duodenal 

ampullae. In: Ellis H, editor. Maingot’s abdominal 

operations. New York: Lange Publishers, 1990:1471-2.

The titles of journal should be abbreviated according to the 

Index Medicus (List of Journals Indexed). If the journal is not 

included in such list, write the name in full.

Tables – Tables should have a summarized title, with explanatory 

comments at the foot of the table. They should be sequentially 

numbered with Arabic numbers.

Figures – Black and white fi gures will be accepted. Color fi gures 

may be published when they are essential for the scientifi c 

contents of the paper; in such case, the cost of publishing 

colored fi gures will be covered by the authors. 

Informations to Authors
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Revision Articles 
Will be accepted only when the editors have invited the author 

to write such articles, when they are part of the research line of 

the author as evidenced by the presence of original articles in 

the bibliography and in the quotations in the text.

Case Report
Should be objective and precise, with the following items:

1) Summary (and keywords); 2) Introduction; 3) Objective 

Report; 4) Discussion; 5) Conclusions; 6) Bibliography.

Letters to the Editor
Letters sent to the editor(s) will be considered for publication 

if they carry an intellectual discussion regarding a recently 

published article. They should have an informative title and not 

more than 500 words. If accepted, a copy will be sent to the 

author of the paper that raised the discussion, with an invitation 

to submit a reply to be published together with the letter.

Confl ict of interests
As determined by the Sanitary Surveillance Agency (RDC 

102/2000) and by the National Health Council (196/96) author(s) 

should inform explicitly in the adequate form (Disclosure of 

potential confl ict of interests) about any potential confl ict of 

interests related to the paper submitted. This requirement is 
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RESUMO

Objetivo: Verifi car as indicações e os resultados 

do emprego da cápsula endoscópica em uma série 

consecutiva de pacientes, analisando-se, em especial, 

os casos de hemorragia de causa obscura e também a 

relação no momento em que o exame foi efetuado em 

relação à atividade de sangramento. Análises especiais 

ainda para os casos de exames inconclusivos, cápsulas 

retidas e lesões fora do delgado. Material e Métodos: 
187 pacientes consecutivos submetidos ao exame do 

intestino delgado pela cápsula foram analisados. Utilizou-

se a cápsula da empresa Given, específi ca para o delgado 

(versões M2A e PillCamSB), e as análises de imagens foram 

efetuadas no software específi co deste método, versão 

5.1. Resultados: 70,5% (132 casos) dos exames foram 

indicados por hemorragia de causa obscura (64 casos) 

ou anemia de causa obscura (68 casos). Diarreia, dor 

abdominal, suspeita de pólipos e outras menos frequentes 

foram as demais indicações. Dos 187 casos, em 124 deles 

observaram-se lesões, sendo 101 lesões em delgado e 23 

lesões fora do delgado. Em 29,9% dos casos, a cápsula não 

observou lesões e, em 3,7% do total de casos, o exame foi 

inconclusivo. Em 5 casos (2,6%), a cápsula fi cou retida. 

As lesões vasculares do intestino delgado representaram o 

diagnóstico mais frequente e, quando da análise dos casos 

de hemorragia em relação ao momento do sangramento, 

demonstrou-se um percentual de 69,5% de encontro 

de lesões no paciente com sangramento ativo, 77,7% no 

paciente com sangramento recente e 64,6% no paciente 

examinado fora do episódio hemorrágico. Conclusões: 
A hemorragia digestiva ou a anemia, de causa obscura, foi 

a indicação mais frequente (70,5%) do exame do delgado 

com a cápsula endoscópica. Na análise dos resultados 

em 66,3% dos exames efetuados, a cápsula demonstrou 

lesões, inclusive fora do delgado. As lesões vasculares 

foram as mais encontradas e, nos casos de hemorragia/

anemia de causa obscura, a capacidade da cápsula em 

encontrar lesões foi maior nos pacientes que efetuaram 

o exame durante o episódio hemorrágico, ou logo após 

do mesmo, do que em pacientes nos quais o exame foi 

feito distante deste episódio, embora estes resultados 

não tivessem relevância estatística. Exames inconclusivos 

tiveram um percentual de 3,7% dos casos e, em 2,6% dos 

casos, a cápsula fi cou retida em estenoses do delgado.

Unitermos: Cápsula, Hemorragia de Causa Obscura, 

Doenças do Intestino Delgado.
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SUMMARY

Objectives: To verify the indications and results of the use 

of endoscopy capsule in a consecutive series of patients, 

especially the cases of obscure bleeding cause with the 

moment when the examination was made (related to bleeding 

activity). Special analysis for the cases not conclusive yet, 

retained capsules and lesions out of small bowel. Materials 
and Methods: 187 consecutive patients underwent the 

small bowel examination by the capsule were analyzed. A 

capsule from the Given company was used, it is specifi c for 

small bowel (M2A e PillCam SB) and the analyses were made 

in this brand-specifi c software, version 5,1. Results: In the 

analysis it was observed that 70,5% of them (132 cases) were 

indicated by obscure bleeding cause (64 cases) or obscure 

anemia cause (68 cases). Diarrhea, abdominal pain, suspected 

polyps and others least often were the other indications. From 

the 187 cases, in 124 of them were observed lesions, 101 of 

them in the small bowel and 23 lesions out of it. In 29,9% of 

the cases the capsule did not observed lesions and in 3,7% 

of all cases the examination was inconclusive. In 5 cases 

(2,6%) the capsule was retained. Vascular lesions of the small 

bowel were the most frequent diagnosis, and the bleeding 

causes’ analysis, in relation to the bleeding moment, 69,5% of 

lesions in the patient with the active bleeding were showed, 

77,7% in the patient with recent bleeding and 64,6% in the 

patient whose examination was out of the bleeding episode. 

Conclusion: Gastrointestinal bleeding and/or obscure 

anemia cause were the most frequent indication (70,5%) of 

the small bowel examination with the endoscopy capsule. 

In the results analysis, in 66,3% of the examinations made, 

the capsule showed lesion(s), even out of the small bowel. 

Vascular lesions were the most found and in the obscure 

bleeding/anemia cause cases the capsule’s capacity to fi nd 

lesions was higher in patients that did the examination during 

the bleeding episode or just after it, than in patients that the 

examination was done far from the episode. Inconclusive 

examinations had a percentage of 3,7 of cases and in 2,6% of 

cases the capsule was retained in small bowel stenosis. 

Keywords: Capsule, Obscure Bleeding Cause, Small Bowel 

Diseases. 

INTRODUÇÃO

Em 2001, o FDA dos Estados Unidos aprovou a utilização 

da cápsula endoscópica no diagnóstico de pacientes com 

suspeita clínica de hemorragia digestiva de causa obscura e 

de outras patologias do intestino delgado. A partir de então, 

por todo mundo, esse método ganhou notável impulso, 

comprovando gradativamente sua utilidade e benefício. Cinco 

anos depois, em 2006, a ASGE, em um de seus guidelines1, 

passou a considerar a cápsula o exame de primeira linha na 

investigação das patologias de delgado. Até então, métodos 

de imagem como a angiografi a, a enteroscopia push, o 

estudo radiológico contrastado do delgado, a tomografi a 

computadorizada do mesmo e outros métodos eram 

empregados na investigação, e com o surgimento da cápsula, 

estudos comparativos foram efetuados, mostrando-se a 

cápsula ser superior a cada um desses métodos. Hoje, mais de 

2 milhões e 500 mil procedimentos de cápsula endoscópica 

já foram efetuados por todo mundo. Novos aperfeiçoamentos 

estão sendo introduzidos no método principalmente com 

o aumento do número de imagens captadas por segundo, 

acrescendo considerável acuidade diagnóstica.

 

O intestino delgado é o segmento do tubo digestivo que 

proporcionalmente tem o menor número de patologias entre 

os diferentes segmentos do tubo digestivo (em torno de 5 

a 10% de todas as patologias do trato digestivo). Dentre 

estas, se salientam as lesões que têm, como manifestação 

clínica, o sangramento digestivo, como lesões vasculares, 

neoplasias, doenças infl amatórias, afecções congestivas da 

mucosa do delgado, enteropatias vasculares ou congestivas, 

doenças que geram má absorção, entre outras. A hemorragia 

advinda dessas lesões pode ser aparente (aberta) ou 

inaparente (obscura), levando gradativamente a uma anemia 

crônica2,3. Tumores benignos e malignos costumam ter como 

manifestação quase única a perda gradativa de sangue, 

levando a um quadro de anemia de causa inicialmente 

desconhecida4,5,6.

 

Doenças infl amatórias do delgado, principalmente a Doença 

de Crohn, passaram a ser reconhecidas mais precocemente, 

ainda na forma de lesões mínimas, com o emprego da cápsula 

quando anteriormente não tinham como ser detectadas 

por outros métodos nesta fase inicial. Assim também a 

confi rmação da doença, uma melhor avaliação da sua 

extensão e uma avaliação da resposta ao tratamento passaram 

a ser feitas de forma melhor pela cápsula nos pacientes com 

esta patologia7,8. A verifi cação do acometimento do delgado 

por pólipos em pacientes com pólipos em outros locais do 

tubo digestivo, ou portadores de síndromes de polipose9,10,11, 

e a verifi cação mais acurada da extensão ou gravidade da 

enfermidade celíaca puderam ser mais adequadamente 

efetuadas também12,13,14,15.

 

Mas, sem dúvida, a anemia de causa obscura, por perda de 

sangue no aparelho digestivo, com endoscopia digestiva 

alta e colonoscopia negativas para a fonte do sangramento, 

é a indicação mais frequente do exame com a cápsula, 

HEMORRAGIA DIGESTIVA MÉDIA E OUTRAS INDICAÇÕES DE EXAME COM A CÁPSULA ENDOSCÓPICA:
RESULTADOS EM UMA SÉRIE CONSECUTIVA DE 187 PACIENTES
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e é onde os benefícios representados por um diagnóstico 

correto, identifi cando a lesão sede da hemorragia, são mais 

consistentes16,17. O exame é um procedimento que não traz 

desconforto ou sintomas ao paciente, não requer sedação 

ou preparo vigoroso, não impede que o paciente, mesmo no 

dia do exame, efetue suas atividades habituais, e é bastante 

seguro, com percentual muito baixo de complicações18,19, 

estando estas restritas quase que exclusivamente à retenção 

da cápsula em segmentos de estenose do delgado. Várias 

casuísticas demonstram um percentual de retenção que 

varia, em média, de 1 a 5% dos casos, sendo mais altos 

nos pacientes com Doença de Crohn, principalmente nesta 

estabelecida ou com estenose suspeitada ou confi rmada20. 

Atualmente, é sugerido que a cápsula endoscópica deva 

ser indicada toda vez que o paciente tiver suspeita de 

afecção do intestino delgado sem estenose evidente ou 

suspeitada21,22,23,24. A desvantagem atual do método é não 

permitir a coleta de material das lesões encontradas.

O objetivo do presente estudo é apresentar o relato da análise 

de uma amostra de 187 casos consecutivos, empregando a 

cápsula em pacientes encaminhados ao exame por suspeita 

de possível lesão no intestino delgado. Foram analisadas 

em especial as indicações do exame, o perfi l do grupo e 

os resultados diagnósticos encontrados. Por fi m, analisa-

se o percentual de exames inconclusivos e suas causas, 

como também nos casos de hemorragia de causa obscura, 

estabelece-se uma relação entre o momento em que o 

exame foi efetuado, se durante o sangramento, se logo após 

o sangramento ou se distante do episódio do sangramento e 

os resultados diagnósticos encontrados.

MATERIAL E MÉTODOS

Cento e oitenta e sete pacientes (187) consecutivos foram  

submetidos ao exame da cápsula, utilizando-se a cápsula da 

empresa Given (Yokenam, Israel), modelos M2A e PillCam 

SB, o equipamento de realização do exame (sensores, 

baterias e gravador) desta mesma marca, e as interpretações 

foram efetuadas todas pelo mesmo examinador e, em todos 

os casos, submetidas à apreciação de mais um examinador, 

entre três escolhidos (R.T., C.R.T., J.P.L.). O programa de 

análise de imagens, com software, também da empresa 

Given foi a versão 5.1.

O preparo para o exame constou de uma dieta líquida no dia 

anterior ao exame e 12 horas de jejum absoluto antes do início 

do mesmo. Meia hora antes de o paciente ingerir a cápsula, 

foi dado a ele 10mg de procinético (domperidona) e minutos 

antes 20 gotas de dimeticona. A cápsula foi deglutida com 

pequena quantidade de líquido. Em quatro pacientes, pela 

possibilidade de demora excessiva de passagem da cápsula 

pelo estômago ou por dúbia difi culdade de ingeri-la, a cápsula 

foi colocada diretamente no bulbo duodenal, utilizando-se 

um acessório específi co acoplado ao endoscópio tradicional, 

estando este paciente sob sedação assistida, quando da 

colocação da cápsula.

Os pacientes foram instruídos a ingerirem líquidos duas horas 

após a tomada da cápsula, e a efetuarem uma refeição leve após 

quatro horas da ingesta da cápsula. A partir daí, alimentação 

livre. Os pacientes foram orientados a se movimentarem 

frequentemente no período de até oito horas após o início 

do exame, solicitando-se em especial que não deitassem.

A exceção foram três pacientes que estavam internados em 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ao cabo de oito horas 

do início do exame, os pacientes retornavam à unidade onde 

eram retirados os equipamentos de captação e gravação de 

imagens, o paciente era liberado com instruções especiais e 

solicitação de observação da eliminação da cápsula. Se ao 

fi m de uma semana o mesmo não registrasse a eliminação 

da cápsula, era solicitado um exame radiológico simples do 

abdômen; e se em três semanas a mesma não tivesse sido 

eliminada, era considerada retida.

A interpretação das imagens, empregando o software 

especifi co, foi feita com a análise da primeira passagem de 

todo fi lme em imagem de campo duplo, na velocidade de oito 

frames por segundo, com seções de 45 minutos, intervalos 

de 10 minutos até a imagem fi nal. As imagens selecionadas 

da primeira passagem foram separadas (thumbnails) para 

posteriores análises acuradas. Ao fi nal foi emitido, de cada 

caso, um laudo com a impressão diagnóstica do examinador, 

oito a 12 fotos impressas selecionadas e um CD de todo o 

exame efetuado, que são fornecidos ao paciente.

O presente estudo foi submetido à apreciação do Conselho 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Pelotas, sendo aprovado por este 

Conselho, conforme ofício CEP/FMUFPel 49/10 quanto às 

éticas metodológicas, de acordo com a resolução 196/96 do 

CNS em reunião.

RESULTADOS

Cento e oitenta e sete pacientes(187) foram submetidos ao 

exame com a cápsula, sendo 96 do sexo masculino e 91 do 

sexo feminino. A média de idade do grupo masculino foi de 

62,2 anos e do feminino 57,1. A idade mínima dos pacientes, 

em ambos os sexos, foi de 15 anos e a idade máxima no grupo 

masculino foi de 85 anos e no feminino, 90 anos. Dentro das 
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indicações para o exame (Tabela 1), observou-se que em 

70,5% dos casos, a indicação do exame foi por hemorragia 

de causa obscura (64 casos – 34,2%) ou anemia de causa 

desconhecida (68 casos – 36,3%). Suspeita de pólipos 

indicou o exame em 13 casos (6,9%), a investigação de 

diarreia crônica também em 12 casos (6,4%), a investigação 

por dor abdominal em 11 casos (5,8%), suspeita de Doença 

de Crohn em oito casos (4,2%), a investigação de doença 

celíaca em sete casos (3,7%), e a suspeita de neoplasia 

indicou o exame em quatro casos (2,1%). Dos 132 casos 

de hemorragia de causa obscura e/ou anemia, 104 casos 

estavam na faixa de idade dos 55 aos 75 anos. 

Nos casos de investigação de pólipos, 66% deles estavam na 

faixa dos 20 aos 40 anos e nos casos de suspeita de Doença 

de Crohn, 57% deles estavam na faixa dos 15 aos 25 anos. 

Nas indicações por doença celíaca, diarreia crônica, dor 

abdominal e neoplasias, quando da distribuição dos casos 

por faixa de idade, não se observou faixa preferencial.

No que se refere aos diagnósticos obtidos pela cápsula 

(Tabela 2), observou-se que dos 187 casos, em 124 deles 

(66,3%) foi evidenciada lesão pela cápsula, sendo 101 delas 

no delgado e 23 fora do delgado. Em 56 casos (29,9%), 

não foi identifi cada qualquer lesão pela cápsula e em sete 

casos (3,7%), o exame foi inconclusivo. Dos 101 casos 

com lesões no delgado (Tabela 3), observou-se 52 casos 

de lesões vasculares angioectásicas (angiodisplasias) que 

correspondem a 51,4% dos diagnósticos aferidos, 12 casos 

com pólipos (11,8%), oito neoplasias (8,9%), sete casos 

com achados endoscópicos compatíveis com Doença de 

Crohn, cinco casos com imagens de doença celíaca, um 

caso de mais de uma afecção (linfoma + doença celíaca + 

angioectasias), e em 16 casos (15,8%) observaram-se outras 

doenças menos frequentes (Tabela 4) que foram: enteropatia 

hipertensiva (três casos), úlcera e/ou estenoses por uso de 

AINEs (quatro casos), úlceras isquêmicas do jejuno (dois 

casos), varizes do íleo (dois casos), varizes do jejuno (dois 

casos), e enterite actínica, Doença de Whipple e úlceras de 

boca anastomótica, todos com um caso.

Nos casos de neoplasia (oito casos) houveram 2 casos de  

carcinoma do jejuno e/ou íleo, 1 caso de tumor estromal 

(GIST), 2 casos de linfoma, 2 casos de metástases de 

melanoma, e, por fi m, um caso de tumor carcinoide.

Nos casos de indicação do exame por hemorragia de causa 

obscura e/ou anemia de causa desconhecida, que perfi zeram 

132 casos, foi estabelecida uma relação entre os achados 

dos exames efetuados em três condições diferentes: a) o 
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Tabela 1

187 CASOS
INDICAÇÕES DO EXAME

Hgio 64 (34,2%)

Anemia 68 (36,3%)

Pólipos 13 (6,9%)

D. Celíaca 07 (3,7%)

D. Chohn 08 (4,2%)

Diarreia 12 (6,4%)

Dor Abdominal 11 (5,8%)

Neoplasia 04 (2,1%)

}    70,5%

Tabela 2

187 CASOS
DIAGNÓSTICOS COM A CÁPSULA

124 casos 56 casos 7 casos

c/ lesão s/ lesão inconclusivos

(66,3%) (29,9%) (3,7%)

124 casos com lesão:
101: com lesões em delgado

23: com lesões fora do delgado

Tabela 3

187 CASOS
DIAGNÓSTICOS COM A CÁPSULA
101 CASOS COM LESÃO NO DELGADO

52 AD(s) (angioectasias) (51,4%)

12 Pólipos (11,8%)

08 Neoplasias (8,9%)

7 D. Crohn (6,9%)

5 D. Celíaca (4,9%)

1 + de 1 lesão

(ADs + linfoma + celíaca)

(0,9%)

16 Outras doenças (15,8%)

Tabela 4

187 CASOS
DIAGNÓSTICOS COM A CÁPSULA
101 CASOS COM LESÃO DE DELGADO

OUTROS (16) 15,8%

Enteropatia hipertensiva 3

Enterite actínica 1

Úlceras isquêmicas jejuno 2

Varizes íleo 2

Úlceras/anéis de estenose p/ AINEs 4

D. Whipple 1

Varizes jejuno 2

Úlceras anastomose íleo/cólica 1

HEMORRAGIA DIGESTIVA MÉDIA E OUTRAS INDICAÇÕES DE EXAME COM A CÁPSULA ENDOSCÓPICA:
RESULTADOS EM UMA SÉRIE CONSECUTIVA DE 187 PACIENTES
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paciente apresentando sangramento ativo (23 casos – 17,4%);

b) apresentando sangramento recente (27 casos – 20,4%); e

c) sem sinais de sangramento ativo ou recente, ou seja, 

distante do episódio hemorrágico (82 casos – 62,1%), sendo 

este último grupo com número maior de pacientes.

No primeiro grupo (sangramento ativo), evidenciamos 

lesões em 16 dos 23 pacientes (69,5%), assim distribuídas: 

11 angioectasias, duas neoplasias, um caso de úlceras por 

uso de AINEs, um caso de sangramento ativo por Doença 

de Crohn e um caso de úlceras isquêmicas do jejuno. Em 

sete dos 23 casos, não evidenciamos lesões no delgado. No 

segundo grupo (sangramento recente) em 21 dos 27 casos 

(77,7%) evidenciamos lesões assim distribuídas: dez casos 

de angiodisplasias, um caso de úlceras isquêmicas, úlcera 

por uso de AINEs em três casos, dois casos de metástases 

de melanoma, e todos com um caso de Doença de Whipple, 

GIST, enterite actínica, úlcera da anastomose íleo-cólica, e 

um caso também de enteropatia hipertensiva. Em seis casos 

deste grupo não se detectou lesões no delgado.

Por fi m, no último grupo (sem sangramento ativo ou recente), 

que foram 82 casos, em 53 deles detectaram-se lesões, 

assim distribuídas: 31angioectasias, três casos de neoplasias, 

quatro casos de pólipos do delgado, um caso de Doença 

de Crohn, um caso de doença múltipla (linfoma + celíaca + 

angioectasia) e treze casos com outras lesões. Em 29 dos 82 

casos deste grupo não se observaram lesões no delgado.

 

A Tabela 5 resume os achados relatados. Observou-se então 

que quando o exame da cápsula foi feito com sangramento 

recente ou ativo, a acuidade diagnóstica do método foi maior 

do que nos pacientes que não apresentavam essa situação 

de sangramento. A média percentual diagnóstica obtida nos 

pacientes com hemorragia e/ou anemia de causa obscura foi 

de 70,6% (Tabela 6). Evidenciamos também em nosso estudo 

23 casos em que foram encontradas lesões fora do intestino 

delgado, ou seja, em estômago ou cólon, que não haviam sido 

relatadas na endoscopia digestiva alta ou na colonoscopia 

efetuadas previamente ao exame da cápsula. Essas lesões 

fora do delgado foram: 13 casos de angiodisplasias do cólon, 

sendo que em sete desses casos havia sinais de sangramento 

recente ou ativo no momento do exame da cápsula. Quatro 

casos de gastropatia hipertensiva, três casos de pólipos 

de cólon, uma telangiectasia gástrica, um pólipo grande 

pediculado gástrico e erosões na boca anastomótica gástrica 

(estomite erosiva) (Tabela 7). 

Por fi m, analisou-se o número de exames inconclusivos, 

e o número de exames onde houve retenção da cápsula. 

O total de exames inconclusivos, ou seja, onde o delgado 

não foi totalmente examinado, foi de 12 casos, ou seja, 

6,4% de toda a casuística. Destes 12 casos, em sete deles 

foi inconclusivo porque: a) houve demora excessiva de 

passagem da cápsula pelo estômago em quatro casos;

b) em dois houveram  problemas técnicos com a cápsula 

(na emissão das imagens); e c) em um caso havia  estenose 

pilórica, não apontada na endoscopia prévia, que impediu a 

passagem ao duodeno.

 

Nos cinco casos inconclusivos restantes, o delgado não foi 

examinado na sua totalidade porque a cápsula fi cou retida 
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Tabela 5

187 CASOS
DIAGNÓSTICOS COM A CÁPSULA
HGIO/ANEMIA: RELAÇÃO MOMENTO

EXAME/SANGRAMENTO

Sangramento ativo: 23 casos

16 Casos diag. (69,5%)

7 Casos s/ lesão (30,5%)

Sangramento recente: 27 casos

21 Casos diag. (77,7%)

6 Casos s/ lesão (22,3%)

Sem sangramento: 82 casos

53 Casos diag. (64,6%)

29 Casos s/ lesão (35,4%)

Tabela 6
187 CASOS

DIAGNÓSTICOS COM A CÁPSULA
HGIO/ANEMIA: RELAÇÃO MOMENTO

EXAME/SANGRAMENTO

DIAGNÓSTICO     :

Sangramento ativo 69,5%

Sangramento recente 77,7%

Sem sangramento 64,6%

Média 70,6%

Tabela 7
187 CASOS

DIAGNÓSTICOS COM A CÁPSULA
LESÕES FORA DO DELGADO

23 CASOS (18,5%) (12,2% do total de casos)

AD(s) Cólon

(7 c/ sangramento ativo ou recente)

13

Pólipos Cólon 3

Gastropatia Hipertensiva 4

Telangiectasia Gástrica 1

Pólipo (grande) Gástrico 1

Estomite Erosiva 1
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em uma área de estenose. Foram dois casos de estenose por 

Doença de Crohn, dois casos de estenose por uso de AINEs, 

e um caso de estenose do delgado por enterite actínica. Em 

dois destes casos foi tentada a retirada da cápsula com a 

enteroscopia de duplo balão, não se logrando retirá-las, e 

então todos os cinco pacientes foram submetidos à cirurgia 

para remoção da cápsula e da estenose correspondente 

causadora do quadro clínico, do sangramento e da 

consequente retenção da cápsula. Em todos estes cinco 

pacientes, não houve intercorrências no procedimento 

cirúrgico e todos tiveram sua estenose resolvida.

DISCUSSÃO

A hemorragia digestiva de causa obscura, assim dita por 

não ter sua fonte de sangramento detectada por endoscopia 

digestiva alta ou colonoscopia, representa em torno de 5% das 

hemorragias digestivas. Seu diagnóstico até pouco tempo era 

muito demorado, muitas vezes tardio, e os procedimentos até 

então empregados apresentavam baixa acuidade diagnóstica. 

A cápsula endoscópica, por permitir o exame endoscópico 

de praticamente todo o intestino delgado, com imagens 

de excelente qualidade25,26,27, veio trazer notável acréscimo 

diagnóstico na avaliação desta situação clínica. A hemorragia 

digestiva de causa obscura representa a indicação mais 

frequente para o exame com a cápsula endoscópica16,17, o 

que também evidenciamos em nosso estudo pois a grande 

maioria das diferentes patologias do delgado tem como 

manifestação principal, e às vezes única, a hemorragia.

Inúmeros trabalhos comparativos entre métodos28-36 mostram 

a cápsula endoscópica como o teste mais sensível e 

específi co para o diagnóstico das patologias do delgado e 

é hoje considerado o exame de primeira linha1, o primeiro 

exame, a ser realizado quando da suspeita clínica de doença 

do delgado, e principalmente de pacientes com hemorragia 

digestiva de causa obscura. Estudos também demonstram 

que, nos casos de HGIO ou de anemia de causa desconhecida, 

o exame da cápsula deve ser efetuado o mais próximo 

possível do momento de sangramento, o que aumenta muita 

a possibilidade de evidenciar-se a lesão sangrante e/ou o 

sítio do sangramento37. O emprego da cápsula endoscópica, 

dentro de um período de até 15 dias do episódio agudo de 

hemorragia, tem sido associado com mais alta capacidade 

de identifi car lesões nos pacientes com sangramento oculto 

aberto38.

Pela possibilidade de efetuar, concomitantemente ao diag-

nóstico, também o tratamento endoscópico de muitas destas 

lesões sangrantes, a literatura recente tem demonstrado 

que a enteroscopia seria a primeira indicação em pacientes 

com sangramento ativo ou evidente39,40. Em nosso grupo, 

observamos, quando comparamos o momento do exame 

com a cápsula e a presença de sangramento ativo ou recente 

ou sem sangramento ativo ou recente, que nos pacientes 

dos grupos sangramento ativo ou recente, o percentual 

diagnóstico (encontro de lesões sede da hemorragia) foi 

maior do que no grupo em que o exame foi feito fora, ou 

distante, do episódio hemorrágico.

As neoplasias, tanto benignas como malignas do delgado, 

como demonstra a literatura4, têm na hemorragia sua 

principal manifestação embora o delgado também seja sede 

de baixa incidência de neoplasias, quando comparados com 

outros segmentos do tubo digestivo. Porém a cápsula tem 

demonstrado que a incidência de neoplasia do delgado é 

muito mais alta do que o previamente relatado, e que o uso 

precoce da cápsula pode levar a um diagnóstico mais cedo, 

reduzindo custos e até prevenindo neoplasias4,5. A literatura 

aponta também o delgado como sede, de razoável frequência, 

de lesões metastáticas41. Em nosso material, dois casos de 

metástases de melanoma foram evidenciados. Linfomas, 

adenocarcinomas e tumor carcinoide são as lesões malignas 

primárias do delgado mais frequentes.

O emprego da cápsula na Doença de Crohn, quer para seu 

diagnóstico inicial como para a avaliação da extensão ou 

gravidade do acometimento do delgado, e até da detecção 

de complicações7,8, é muito utilizada em diversos países onde 

a incidência desta patologia é alta30,42-44. Porém, em nosso 

meio, tal não é evidenciado e registramos em nosso material 

um número pequeno de indicações do exame da cápsula em 

casos suspeitos ou já confi rmados de Doença de Crohn.

Mais recentemente, a cápsula tem sido empregada em 

pacientes com Crohn para avaliar a resposta endoscópica à 

utilização do Infl iximab que, ao contrário do que ocorre com a 

terapêutica convencional (corticoides e sulfassalazina), mostra 

melhora endoscópica do delgado com esta medicação45.

A Doença Celíaca, tanto em nosso estudo como em outros 

da literatura, não mostra ser uma indicação frequente para o 

exame com a cápsula, principalmente porque o diagnóstico 

desta afecção pode ser feito com a endoscopia e biópsias 

convencionais do início do duodeno e a histologia é o 

padrão-ouro para diagnóstico desta patologia. Mas, na 

avaliação de pacientes sem resposta adequada, a dieta 

ou na piora inexplicada do quadro, ou no surgimento de 

complicações, como o linfoma, a cápsula pode ser muito 

útil12-15. Pacientes com pólipos em cólon e/ou estômago 

ou síndromes de poliposes podem também ter pólipos no 
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delgado, e esta situação representa clara indicação do exame 

com a cápsula9,10,11.

A possibilidade de retirar estes pólipos endoscopicamente 

tem tornado frequente a indicação da enteroscopia, quer de 

duplo balão como de balão único, e, mais recente, espiral ao 

invés da cápsula. Mas estes procedimentos de enteroscopia, 

na grande maioria dos casos, não visualizam todo o delgado 

a partir de uma rota única. Então é fundamental a informação 

de onde o(s) pólipo(s) se encontra(m), para escolher a rota 

correta, chegar à lesão e poder tratá-la. Esta informação da 

situação e do número de lesões é fornecida por exame prévio 

com a cápsula46.

Dor abdominal e diarreia crônica, de causas não detectadas 

por outros métodos, são outras indicações de certa frequência 

para o exame da cápsula47,48. A cápsula trouxe originais 

contribuições diagnósticas ao reconhecer patologias antes 

não identifi cadas, como é o caso das úlceras e estenoses 

do delgado após o uso de AINEs49. Já era conhecida 

a capacidade destas drogas efetuarem injúrias no trato 

digestivo alto, mas a cápsula veio documentar e avaliar a 

gravidade destas lesões no delgado, como nenhum outro 

método anteriormente havia feito.

Quase da mesma forma, alterações congestivas da mucosa 

do delgado, em pacientes com hipertensão porta, passaram 

a ser documentadas pela cápsula na forma de enteropatia 

hipertensiva à semelhança da gastropatia hipertensiva50. 

As varizes do jejuno e do íleo, semelhante às varizes 

esofagogástricas, também puderam ser demonstradas, e em 

nosso material tivemos casos de todas essas afecções. São 

lesões com reconhecido potencial de sangramento e um de 

nossos pacientes, com calibrosas varizes do íleo, portador de 

hipertensão porta de causa pré-hepática, quando da ruptura 

dessas varizes, apresentava graves episódios de hipovolemia. 

Os danos à mucosa do delgado devido a tratamento 

radioterápico também são capazes de promover sérias 

complicações, como sangramento e estenose, e a cápsula 

pode mostrá-las51.

Em nosso material tivemos 12 casos, 6,4% do total, de 

exames incompletos do delgado, como demonstra a Tabela 8. 

A demora excessiva da passagem da cápsula pelo estômago 

pode ocorrer em pacientes diabéticos19 e o uso de procinético 

pode evitá-la. Estudos relatam o emprego de eritromicina EV 

como gastrocinético seletivo para evitar esta demora. Não 

temos experiência com o uso desta droga. A colocação da 

cápsula diretamente no bulbo duodenal, com o auxílio de um 

acessório acoplado ao endoscópio convencional, pode ser 

utilizada em pacientes em que se suspeita de demora excessiva 

da passagem pelo estômago ou pacientes com alterações na 

deglutição. Utilizamos esta técnica com sucesso em quatro 

pacientes. A complicação principal do exame da cápsula é a 

sua retenção em áreas de estenose do delgado18,19.

As casuísticas mostram ser a Doença de Crohn a mais 

frequente causa de retenção20. Ocorre em torno de 1,4% 

dos pacientes com Doença de Crohn ainda não identifi cada 

e sobe de 4 até 8% dos pacientes com Doença de Crohn 

reconhecida e com suspeita de estenose52. Estenoses de 

outras causas, como úlcera pós uso de AINEs, neoplasias 

e enterites actínicas, podem também promover a retenção 

da cápsula.

Em nosso estudo, dos cinco casos de retenção (Tabela 8), 

tivemos a retenção da cápsula em dois casos de Doença 

de Crohn, dois casos de estenose por uso de AINEs e um 

caso de enterite actínica. O exame deve ser evitado o mais 

possível nos pacientes onde há suspeita de estenose, porém 

poucos são os exames de imagem que podem nos dar esta 

informação com segurança. A enterografi a tomográfi ca 

computadorizada, utilizando contraste, pela técnica multislice 

pode prestar valiosa informação. O uso da patency capsule, 

que é uma falsa cápsula que tem as mesmas dimensões da 

cápsula original mas não dispõe de mecanismos de geração 

de imagens, é feita de um material degradável, que se 

decompõe dentro do intestino delgado após 48 a 72 horas de 

retenção dentro do mesmo53 pode auxiliar na informação da 

existência ou não de estreitamento do delgado que impeça 

a passagem da cápsula. A não eliminação desta cápsula ou 

a eliminação da mesma desmanchada após 72 horas sugere 

fortemente a possibilidade de estenose do delgado.

Porém, existem estudos mostrando a evidência de resultados 

falsos positivos e falsos negativos, então ainda não estando 

estabelecida a real fi dedignidade do uso da mesma54,55. 

Tabela 8

187 CASOS
DIAGNÓSTICOS COM A CÁPSULA

EXAMES INCONCLUSIVOS 7 (3,7%)

Demora excessiva da cápsula no estômago 4

Estenose pilórica 1

Problemas técnicos da cápsula 2

CÁPSULA RETIDA:
5 CASOS (2,6%)

D. Crohn 2

Úlceras e anéis de estenose (AINEs) 2

Estenose p/ radiação 1

EXAMES INCOMPLETOS DO DELGADO: 12 (7+5)  6,4%

GED gastroenterol. endosc.dig. 2010: 29(4):109-117
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Porém, segundo a literatura, em alguns casos onde há 

suspeita de estenose e pelo quadro clínico a cirurgia estaria 

indicada, a cápsula, mesmo fi cando retida, poderá prestar 

valiosa informação pré-operatória do grau e localização da 

estenose. Nos dois casos de estenose por uso de AINEs 

que tivemos e que a cápsula fi cou retida, diversos anéis 

de estenose foram evidenciados, fi cando a cápsula retida 

no anel de menor diâmetro. Nenhum dos cinco casos que 

tivemos de retenção da cápsula houve quadro clínico de 

suboclusão, como também os pacientes não apresentaram 

qualquer sintoma.

Evidenciamos a retenção pelo fato desses pacientes, ao cabo 

de três semanas, não terem eliminado a cápsula e o estudo 

radiológico simples do abdômen mostrou sua presença. 

Nos casos de neoplasia, não houve retenção da cápsula em 

nenhum deles, embora em dois casos houvesse estenose 

neoplásica importante.

Por fi m, recentes dados26,4,56-59 demonstram que os achados 

com a cápsula endoscópica podem resultar em diagnóstico 

defi nitivo, como também promover mudanças no manejo 

dos pacientes e conduzir a melhores resultados na 

evolução do mesmo.

Novos avanços e aperfeiçoamentos rapidamente vêm se 

reproduzindo na tecnologia da cápsula (nanotecnologia), 

novas empresas estão lançando novas cápsulas e 

aperfeiçoamentos como acréscimo no número de fotos 

por segundo, ampliação do campo visual e outros avanços 

melhorando a qualidade da imagem, estão chegando ao 

mercado e tornarão o método ainda mais fi dedigno. A recente 

aprovação pelo FDA dos EUA da cápsula do cólon, pelo fato 

da mesma dispor de duas câmeras digitais de obtenção das 

imagens com número expressivamente maior de imagens 

obtidas por exame, tornará não só viável o exame do cólon 

como também mais detalhado e de melhor qualidade o 

exame do delgado. Os 10 anos já de utilização do método, 

os resultados evidenciados na literatura, a alta qualidade 

da imagem obtida37,60, e os aperfeiçoamentos no tempo, 

demonstram a defi nitiva inserção da cápsula no armamentário 

diagnóstico de afecções do tubo digestivo.
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RESUMO

Objetivo: Comparar a efi cácia e segurança da aroeira 

oral (Schinus terebinthifolius Raddi) versus omeprazol 

no tratamento de pacientes com sintomas dispépticos 

associados à gastrite. Métodos: Este estudo clínico foi 

prospectivo, randomizado e duplo-cego. Setenta e dois 

pacientes com gastrite confi rmada pelo exame endoscópico 

e anatomopatológico foram aleatoriamente convidados a 

receber comprimidos de aroeira ou omeprazol, por quatro 

semanas. A efi cácia foi avaliada pelo desaparecimento 

ou melhora dos sintomas e pela melhora dos achados 

endoscópicos e histopatológicos. A avaliação do relato de 

incidência de efeitos adversos do medicamento também foi 

feita por questionário padronizado. Exames de endoscopia 

digestiva alta e anatomopatológicos foram realizados antes 

do tratamento e após o término da terapia. Resultados: 
A melhora percentual dos sintomas foi maior no grupo 

da aroeira, mas a diferença não foi estatisticamente 

signifi cativa. Também não houve diferença signifi cativa nos 

resultados dos achados endoscópicos e histopatológicos 

entre os dois grupos. Conclusão: Aroeira se mostrou tão 

efi ciente quanto omeprazol no tratamento dos sintomas 

dispépticos em pacientes com gastrite.

Unitermos: Omeprazol, Aroeira, Gastrite, Dispepsia.

SUMMARY

Objective: To compare the effi cacy and safety of aroeira oral 

(Schinus terebinthifolius Raddi) versus omeprazole in the 

treatment of patients with dyspeptic symptoms associated 

with gastritis. Methods: This was a randomized, double-

blind clinical study. Seventy two patients with gastritis 

were randomly assigned to receive aroeira or omeprazole 

daily. Effi cacy was assessed by evaluating improvement 

on endoscopic and hystopathologics fi ndings and by 

symptom disappearance rates. Safety was assessed by 

recording incidence of any adverse drug reactions. Upper 

gastro-intestinal endoscopy was conducted at baseline 

and after therapy. Results: There were no signifi cant 

differences in the baseline characteristics between the 

two groups. Symptom disappearance rates were higher in 

the aroeira´s group but the difference was not signifi cant. 

There was also no signifi cant difference in the result of 

endoscopic and hystopathologic data between the groups. 
Conclusion: Aroeira appears to be as effective as 

omeprazole for gastritis-associated dyspeptics symptoms 

in gastritis patients.

Keywords: Omeprazole, Aroeira, Gastritis, Dyspepsia.
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INTRODUÇÃO

As gastrites, as gastropatias e a doença ulcerosa péptica 

são doenças com elevada prevalência e altos índices de 

morbidade, e se desenvolvem por meio de mecanismos que 

culminam com a lesão da mucosa gástrica. Na medicina 

popular, utiliza-se empiricamente o extrato de aroeira-da-

praia (Schinus terebinthifolius Raddi) no tratamento destas 

doenças.1

Alguns estudos comprovaram a efi cácia da aroeira no 

tratamento de vaginites e vulvovaginites2, e permitiram o 

desenvolvimento de um gel à base de Schinus terebinthifolius 

Raddi, atualmente comercializado e bem aceito pela 

comunidade médica. Apesar disso, estudos clínicos que 

relacionem a aroeira com o tratamento das lesões gástricas 

são escassos. Esse estudo visa contribuir cientifi camente de 

modo favorável ou não ao conhecimento popular, verifi cando 

o papel da aroeira, já comprovadamente efi caz em relação à 

mucosa vaginal, no tratamento das lesões da mucosa gástrica 

a fi m de proporcionar uma nova alternativa terapêutica de 

mais baixo custo e mais acessível à população.

A espécie Schinus terebinthifolius Raddi, família 

Anacardiaceae, é comum no Nordeste brasileiro e estende-

se até a Região Sul e países vizinhos, como Argentina e 

Paraguai.1,3,4,29 É utilizada amplamente na medicina popular, 

tendo seu primeiro registro na literatura em 1926, na 

Pharmacopeia Brasileira.1 Sua utilização é mencionada contra 

doenças infl amatórias2,5,6, infecciosas3,4,7 e nos processos 

cicatriciais.8

Em relação à sua composição química, foi observada a 

presença de taninos, saponinas, esterioides e triterpenoides 

como os principais constituintes da casca da Schinus 

terebinthifolius, de acordo com estudos realizados por 

Medeiros em 2001. A literatura relata ainda a presença de óleos 

essenciais e os ácidos pirogálicos na sua composição.10

Os taninos estão entre os constituintes químicos mais 

pesquisados da Schinus terebinthifolius devido à sua alta 

concentração e atividades biológicas relacionadas. Trabalhos 

realizados têm demonstrado as atividades anti-infl amatória, 

antimicrobiana, anticarcinogênica, antimutagênica e 

antioxidante presentes nos extratos de várias espécies de 

plantas ricas nesse componente.11,12,13,14,15

A apresentação de S. terebinthifolius em gel9 mostrou-se 

efi caz no tratamento de cervicites e vaginites em mulheres 

sintomáticas, melhorando inclusive a fl ora bacteriana 

autóctone, o que reduz o risco de recidivas.2

De acordo com o estudo pré-clínico de efi cácia e segurança 

do extrato seco de Schinus terebinthifolius Raddi 

(Anacardiaceae), realizado na Universidade Federal de 

Pernambuco em 2008, concluiu-se que, nas doses de 50, 

150 e 300 mg/Kg, produziu-se uma inibição das lesões 

gástricas induzidas por etanol e indometacina em ratos 

Wistar, demonstrando efeito antiulcerogênico, como também 

esse mesmo extrato, administrado subcronicamente por via 

oral, não apresentou quaisquer efeitos tóxicos nas doses 

de 250, 625 e 1.562,5 mg/Kg em ratos Wistar de ambos 

os sexos e cães SRD, demonstrando ser seguro nessas 

espécies. Nesse mesmo estudo, a administração oral do 

extrato de Schinus terebinthifolius Raddi não produziu efeitos 

embriofetotóxicos em ratas Wistar.

Portanto, existe evidência científi ca de seu papel na 

cicatrização de mucosa gastrintestinal, além de suas 

atividades anti-infl amatória e antioxiadante mencionadas. Seu 

uso na prática médica clínica já é reconhecido e recomendado 

nas vaginoses bacterianas e, de forma empírica, tem sido 

utilizada há décadas popularmente para o tratamento de 

gastrites, úlcera péptica e dispepsia.

Os inibidores da bomba de prótons (IBP) têm se mostrado 

como opção de tratamento efi caz em pacientes com as 

patologias gastrointestinais acima mencionadas. No entanto, 

após a infecção com o H. pylori ter sido relacionada à gastrite 

crônica e recidivas frequentes de gastrite e úlcera péptica, 

a erradicação da bactéria tem sido preconizada como 

tratamento de primeira linha no mundo todo. Porém, quando 

a erradicação da bactéria falha, ou não é indicada, não há 

nenhuma opção de tratamento recomendado para pacientes 

portadores de gastrite que desenvolveram sintomas 

dispépticos.

Embora um regime de tratamento de curta duração com IBP 

possa ser efetivo, a terapia de supressão ácida prolongada 

tem sido associada ao desenvolvimento de gastrite crônica 

atrófi ca e, portanto, requer cuidados nesta indicação. 

Consequentemente, pacientes com gastrite crônica com 

sintomas dispépticos e lesões mucosas sem indicação 

de erradicação do H. pylori ou pacientes portadores de 

dispepsia funcional, tem sido tratados empiricamente com 

IBP ou Antagonista do receptor H-2 da Histamina(AH-2) ou 

com outros medicamentos de uso popular.

Por estas razões, e considerando a alta prevalência das 

gastrites e dispepsia em nosso meio, foi desenvolvido este 

estudo clínico, randomizado e duplo-cego, para comparar 

de forma inédita a efi cácia da aroeira oral com o tratamento 

utilizando o omeprazol como medicamento referência (IBP) 
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na gastrite com sintomas dispépticos associados e, pelos 

resultados apresentados, oferecer a opção de melhora dos 

sintomas por um fi tomedicamento de uso consagrado, por 

um custo menor e isento de efeitos adversos nas doses 

recomendadas e sem as restrições ao seu uso crônico 

relacionadas aos IBP.

SUJEITOS E MÉTODOS

O estudo é do tipo prospectivo, randomizado e duplo-cego, 

composto por 72 pacientes voluntários, de ambos os sexos, 

com diagnóstico de gastrite, atendidos no ambulatório de 

Gastroenterologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e 

no ambulatório de Clínica Médica afi liado à ONG - Afeto no 

período de junho de 2008 a março de 2010. As características 

antropomorfométricas como idade, peso e altura foram 

similares.

O estudo foi feito de acordo com as regras da Declaração 

de Helsinki e com aprovação prévia do Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz da UPE (Universidade Federal de Pernambuco), 

Parecer/CEP/HUOC 093/2006, onde também foi aprovado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os critérios de inclusão dos pacientes na amostra foram 

idade entre 16 e 80 anos (média de idade 40 anos), 

diagnóstico de gastrite, confi rmados por endoscopia 

digestiva alta e exame anátomo-patológico e consentimento 

pós-esclarecimento para participar do estudo. 

Foram excluídos os pacientes que estavam em tratamento 

com inibidor da bomba de prótons, anti-infl amatórios não-

esteroides, bloqueadores do receptor H2 e/ou antiácidos 

durante o mês anterior ao início do estudo.

Os pacientes incluídos na amostra realizaram dois exames 

de endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia e pesquisa 

para Helicobacter pylori. O primeiro, feito anteriormente ao 

tratamento, e o segundo, após quatro semanas do uso da 

medicação. Os participantes preencheram um questionário 

com auxílio de um entrevistador que, na ocasião, realizou 

exame médico e fez a solicitação do exame endoscópico e 

anátomo-patológico. 

O questionário foi feito antes e após o tratamento de 4 

semanas, e nele constava, além dos dados de identifi cação 

do participante, perguntas que incluíram: Sente náusea com 

frequência? (mínimo de 3 vezes por semana); Sente azia com 

frequência?; Apresenta sensação de saciedade precoce? 

Apresenta desconforto abdominal agravado/aliviado com as 

refeições? Apresenta dor epigástrica frequente? (pelo menos 

3 vezes por semana). 

A amostra foi dividida ao acaso em dois grupos: o que usou 

aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) e o grupo controle que 

usou omeprazol, com 38 e 34 pacientes, respectivamente. Os 

pacientes foram randomicamente divididos em 2 grupos para 

receberem ou  a apresentação de Schinus terebinthifolius 

Raddi 233,6mg 2x/dia, durante quatro semanas ou omeprazol 

20mg 2x/dia, durante quatro semanas, via oral.

Ao término da terapia, foi realizado um exame endoscópico 

para a avaliação da efi cácia do Schinus terebinthifolius Raddi. 

A classifi cação com gradações e intensidade das gastrites foi 

baseada no Sistema de Sidney.  Os voluntários responderam a 

um questionário no qual foi avaliada a evolução dos sintomas 

depois do tratamento. Após o estudo, todos os pacientes 

tiveram a chance de receber tratamento convencional.

MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS

Para análise dos dados, foram utilizados os programas 

EpiInfo v.3.5.1 e o Microsoft Excel 2007. Por se tratarem de 

variáveis categóricas, foram avaliadas as Razões de Risco e 

de Chance, e verifi cadas as signifi câncias pelo teste de Qui-

quadrado bruto ou com correção de Yates, quando aplicável, 

e alternativamente o teste exato de Fisher, quando indicado.

Também foi utilizado o teste “z” para comparação de 

proporções quando as frequências esperadas foram maiores 

ou iguais a 5. Os intervalos de confi ança foram calculados 

para 95% de confi ança, sendo signifi cativas as diferenças 

menores que 5%.

RESULTADOS

Foi realizado um estudo randomizado, duplo-cego, 

comparativo, com 72 pacientes que apresentaram 

diagnóstico de gastrite, confi rmado através de endoscopia 

digestiva alta e biópsia com estudo histopatológico. Os 

voluntários foram divididos aleatoriamente em dois grupos 

formados por 38 e 34 pacientes, cada, sendo tratados, 

respectivamente, com aroeira (Schinus terebinthifolius) e 

omeprazol durante 28 dias.

Na análise do questionário, a que os pacientes foram 

submetidos antes e depois do tratamento, verifi cou-se 

que aqueles tratados com aroeira apresentaram uma 
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melhora percentual da náusea, da azia e da dor epigástrica 

superior quando comparados aos tratados com omeprazol.

Em relação à sensação de saciedade precoce e desconforto 

abdominal agravado com as refeições, o omeprazol 

apresentou uma melhora percentual superior à aroeira, e 

quanto ao desconforto abdominal aliviado com as refeições, 

as duas drogas foram equivalentes (Tabela 1).

De acordo com a análise estatística, não houve diferença 

signifi cativa (ao nível de 5%) na proporção de pacientes 

que perceberam melhora com o uso dos medicamentos, 

exceto quando questionados sobre o desconforto 

abdominal agravado com as refeições, cuja signifi cância 

estatística observada foi de 3%.

Na comparação dos resultados obtidos, verifi cou-se que a 

proporção de pacientes tratados com aroeira, que relatou 

redução na sensação de náusea, azia e dor epigástrica, 

foi respectivamente de 1,2; 1,1 e 1,2 vezes maior que os 

tratados com omeprazol. Quanto à saciedade precoce, 

observou-se que a proporção de pacientes tratados com 

omeprazol, que obteve melhora de 1,1 vez maior do que 

naqueles tratados com aroeira. Finalmente, quanto ao 

desconforto abdominal aliviado com as refeições, não se 

verifi cou diferença nas proporções dos dois grupos.

Comparando-se as endoscopias digestivas altas (EDA) 

realizadas antes e depois do tratamento, observou-se 

que 5,3% (0,6 < IC < 17,7) dos pacientes tratados com 

aroeira apresentaram desaparecimento da lesão mucosa 

endoscópica na 2ª endoscopia. Porém, não há diferença 

estatística signifi cativa com o resultado atingido pelo grupo 

tratado com omeprazol (gráfi co 1 e tabela 2).

Variável de estudo
Tipo de tratamento Estatística

Aroeira Omeprazol Teste z Signifi cância

Náusea 86,40 72,20 1,112 0,13299

Azia 79,40 71,40 0,77 0,22083

Dor epigástrica com frequência 84,40 72,70 1,04 0,14819

Desconforto abdominal agravado com as refeições 74,10 95,00 -1,89 0,02956

Desconforto abdominal aliviado com as refeições 85,70 85,70 0,00 0,50000

Sensação de saciedade precoce 69,20 79,20 -0,8 0,21179

Tabela 1 - Percentual de melhora nos sintomas após o tratamento

100%

90%

94,7%

5,3%

IC 95%

0,6% a 17,7%

100,0%

0,0%

IC 95%

0% a 10,4%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Aroeira

Gráfi co 1 - Distribuição percentual da melhora dos achados na 2a EDA nos pacientes tratados com 
aroeira em relação ao omeprazol

Omeprazol

Sem gastrite na 2a EDA

Com gastrite na 2a EDA
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RESULTADOS DO EXAME RISCO 
RELATIVO

IC 95%

ESTATÍSTICA SIGNIFICÂNCIA

Tratamento
Presente Ausente

No % No %

Gastrite

Aroeira 36 94,74 2 5,26 0,95

0,88<RR<1,02

X²MH

1,82
0,1779

Omeprazol 34 100,00 0 0

H. Pylori

Aroeira 29 82,86 6 17,14 Z

0,93
0,35167313

Omeprazol 29 90,63 3 9,38

Tabela 2 - Resultados dos pacientes tratados com Aroeira e Omeprazol, que apresentaram gastrite após o tratamento

RESULTADOS DO EXAME RISCO 
RELATIVO

IC 95%

ESTATÍSTICA SIGNIFICÂNCIA

Tratamento
Presente Ausente

No % No %

H. Pylori

Aroeira 29 82,86 6 17,14 Z

0,93
0,35167313

Omeprazol 29 90,63 3 9,38

Tabela 3 - Resultados dos pacientes tratados com Aroeira e Omeprazol que apresentaram H. pylori positivo após o tratamento

INTENSIDADE DEPOIS DO TRATAMENTO OR
IC 95%

X2

p-valor

Intensidade antes do 
tratamento

Leve/Discreta Moderada

No % No %

Leve/Discreta

Aroeira 13 65,00 7 35,00 1,55

0,45<OR<5,37

0,48

0,49058Omeprazol 12 54,50 10 45,50

Moderada

Aroeira 9 64,29 4 30,77 6,00

1,02<OR<35,37

4,20

0,04053Omeprazol 3 27,30 8 72,70

Tabela 4 - Comparativo dos níveis de intensidade da gastrite através do exame histopatológico, antes e depois do tratamento 

Quando analisada a chance de evolução para cura da gastrite, 

após o tratamento, não houve diferença signifi cativa entre os 

pacientes submetidos aos dois tratamentos com um nível de 

5% de confi ança.

Com relação ao percentual de erradicação do H. pylori, após 

o tratamento com os dois medicamentos, percebe-se que, 

embora os pacientes tratados com aroeira tenham apresentado 

um percentual de cura maior que os tratados com omeprazol 

(17,1% contra 9,4% respectivamente), não há evidências 

de diferença signifi cativa entre estes percentuais ao nível 

de 5% de signifi cância (Tabela 3). Quanto à intensidade da 

gastrite, verifi cou-se que 64,3% dos pacientes tratados com 

aroeira, diagnosticados inicialmente como gastrite moderada, 

apresentaram signifi cativa melhora, sendo esse percentual 

2,3 vezes maior que os tratados com omeprazol.

Por outro lado, 35% dos pacientes que tiveram diagnóstico 

inicial de gastrite leve ou discreta tratados com aroeira, 

evoluíram para gastrite moderada, enquanto que 45,5% dos 

tratados com omeprazol apresentaram essa mesma evolução 

negativa (Tabela 4), podendo-se atribuir a diferença entre 

os resultados ao acaso. Também não houve evidência de 

associação entre as duas terapias e a evolução da intensidade 

da gastrite após o tratamento.
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DISCUSSÃO

O presente estudo é o primeiro estudo duplo-cego e 

randomizado, que compara a efi cácia de um fi tofármaco 

de uso popular com um inibidor de bomba de prótons no 

tratamento de gastrite com sintomas dispépticos associados. 

Ficou evidente que a aroeira melhorou os sintomas associados 

à gastrite de forma signifi cativa e de modo percentualmente 

mais efi caz que o omeprazol, usado como medicamento de 

referência nesses casos. 

O objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida 

dos pacientes, proporcionando rápido alívio dos sintomas e 

reduzindo dano tecidual na mucosa. Portanto, um importante 

ponto em ensaios clínicos acessando a efi cácia do tratamento 

em gastrites é o potencial para o alívio completo dos sintomas, 

especialmente os sintomas comuns como dor epigástrica, 

azia, náusea e saciedade precoce, tão presentes nesse grupo 

de doenças. Os achados endoscópicos e histopatológicos 

também apontam para uma melhora além dos sintomas 

apresentados.

As gastrites e dispepsia constituem-se nas patologias de maior 

prevalência nos consultórios médicos de gastroenterologia. 

No entanto, a terapia de escolha para pacientes com gastrite 

crônica com lesão mucosa ainda não foi determinada. 

Portanto, é necessário considerar qual a melhor forma de 

abordar o tratamento dos pacientes portadores de gastrite 

crônica com lesão mucosa e sintomas dispépticos associados 

ou não à dispepsia funcional. Em geral, quando a terapia de 

erradicação não é indicada a pacientes com gastrite e H. 

pylori, a terapia de supressão ácida ou tratamento com drogas 

mucoprotetoras são continuados ou teremos retorno dos 

sintomas ou recorrência das lesões gástricas.

Estudos têm demonstrado que a inibição da secreção ácida 

de longa duração poderá levar ao desenvolvimento de gastrite 

crônica atrófi ca em pacientes com gastrite associada ao H. 

pylori.31,32,33 Portanto, no presente estudo, escolhemos não 

testar o efeito dos IBP nas lesões da gastrite, mas testar 

o efeito da aroeira em doses terapêuticas para alívio dos 

sintomas associados.

Foi observado que pacientes portadores de gastrite crônica 

com lesão mucosa e sintomas dispépticos associados 

responderam mais favoravelmente ao tratamento com 

aroeira oral do que ao omeprazol, administrado como o 

controle, nas doses terapêuticas de 20mg, duas vezes ao 

dia. Portanto, recomendamos o fi tofármaco aroeira para o 

tratamento de lesões mucosas leve/moderada, que foram 

as lesões mais comuns no presente estudo.

Este estudo é o primeiro ensaio clínico para avaliação da 

efi cácia da aroeira no tratamento de pacientes com alterações 

da mucosa gástrica associada à gastrite com H. pylori e 

sintomas dispépticos. Existem vários relatos indicando que 

a aroeira exerce seu efeito benéfi co nas mucosas genitais e 

gastrointestinal pelas suas atividades antiulcerogênicas, anti-

infl amatória, cicatrizante e antimicrobiana.2,19,21,26 

As atividades farmacológicas podem ser atribuídas à 

diversidade dos constituintes químicos desse extrato, como 

os taninos e os polifenóis que possuem ainda propriedades 

adstringente, antisséptica e hemostática.18

O uso medicinal da aroeira é descrito desde a primeira 

edição da Pharmacopédia Brasileira em 1926. É uma planta 

bastante comum da vegetação litorânea do Nordeste 

brasileiro e se constitui como uma das plantas de uso 

ginecológico mais frequente e mais antiga na medicina 

popular brasileira, na qual também tem sido utilizada no 

tratamento de pacientes com doença ulcerosa péptica. 

Portanto, as várias ações atribuídas ao uso da aroeira 

devem estar envolvidas na melhora clínica, endoscópica 

e histológica quando comparado ao tratamento com 

omeprazol no presente estudo.

Os dados deste ensaio clínico também apontam para uma 

provável ação anti H. pylori da aroeira, ainda que esta ação 

não tenha tido signifi cância estatística quando comparada ao 

grupo do omeprazol (17,1% contra 9,4% respectivamente), o 

que indica a necessidade de se estender este estudo para 

um grupo maior de pacientes, na qual se poderia ratifi car esta 

tendência.

Nos pacientes que apresentaram melhora dos sintomas após 

o tratamento, analisados através da aplicação do questionário, 

o grupo omeprazol não apresentou vantagens sobre o grupo 

aroeira, exceto no item desconforto abdominal agravado com 

as refeições (Tabela 1). O mesmo ocorreu com relação aos 

achados endoscópicos e histológicos da gastrite, antes e após 

o tratamento, em que não houve superioridade do omeprazol 

sobre o grupo da aroeira.

Quanto à intensidade da gastrite, utilizando-se a classifi cação 

de Sidney, 64,3% dos pacientes tratados com aroeira, 

diagnosticados inicialmente como “gastrite moderada”, 

apresentaram signifi cativa melhora, sendo esse percentual 

2,3 vezes maior que os tratados com omeprazol ( Tabela 3 ).

Não podemos afastar a possibilidade do tratamento com 

aroeira com maior dose ou por um período de tempo mais 

longo na ulcera gástrica para que possa então produzir 
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resultados mais favoráveis. No presente estudo, não houve 

diferença signifi cativa entre os efeitos do tratamento com 

aroeira e omeprazol na taxa de qualquer sintoma individual 

testado, exceto para desconforto abdominal agravado com as 

refeições (95% versus 74% respectivamente para omeprazol 

e aroeira) com percentual de qualquer dos tratamentos. 

Esse quadro mostra uma melhora dos sintomas signifi cativa, 

embora a taxa de solução dos sintomas tende a ser maior 

no grupo tratado com aroeira, de acordo com resultado 

dos questionários de sintomas e achados endoscópicos 

e histológicos. Não houve relato de reações adversas 

secundárias ao uso das medicações durante o estudo em 

qualquer dos grupos avaliados.

CONCLUSÃO

Em resumo, os dados anteriores apontam para uma ligeira 

vantagem da terapia com aroeira oral sobre o tratamento com 

omeprazol na melhora dos sintomas relacionados à gastrite 

e abre novas perspectivas na pesquisa sobre o uso clínico 

desse fi tofármaco relacionadas às doenças gastrointestinais.

Nossos resultados indicam que a aroeira pode ser de valor 

clínico no tratamento de sintomas dispépticos em pacientes 

com gastrite e na erradicação do H. pylori, de forma não 

menos efi caz que o omeprazol, além das vantagens de ser 

um fi tomedicamento, de baixo custo, fácil acesso, podendo 

ser usado por um período mais prolongado, sem apresentar 

complicações conhecidas dos tratamentos propostos 

atualmente.
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RESUMO

Osteodistrofi a hepática é distúrbio de mineralização 

óssea associada à doença hepática crônica, sendo 

a osteoporose, e mais raramente, a osteomalácia, 

sua forma de apresentação clínica. Apesar de pouco 

diagnosticada e prevalência com grande variação na 

literatura, na maioria das vezes, apresenta-se de forma 

assintomática e, quando não identifi cada, aumenta 

consideravelmente o risco de fratura e sequelas 

permanentes. Seu diagnóstico, portanto, requer alta 

suspeição e faz-se, na prática clínica, por meio da 

avaliação da densitometria óssea. De fi siopatogenia 

multifatorial, envolve fatores genético, ambiental e do 

próprio estado clínico-nutricional do paciente. Uma 

atenção maior deve ser despendida a hepatopatas 

desnutridos, com cirrose hepática avançada, doença 

colestática crônica e transplantados pelo maior risco de 

desmineralização óssea.  Nesta revisão, será discorrido 

sobre o metabolismo fi siológico da síntese óssea e 

a fi siopatologia do distúrbio de mineralização óssea, 

desde mecanismos fi siopatogênicos na doença hepática 

crônica, seu diagnóstico e revisão da terapêutica atual 

empregada.  

Unitermos: Osteodistrofi a Hepática, Metabolismo do 

Cálcio, Doença Hepática Crônica.

SUMMARY

Hepatic osteodystrophy is  a disorder of bone 

mineralization associated to liver disease, clinically 

manifested by osteoporosis and more rarely osteomalacia. 

Although seldomly diagnosed and varying greatly in 

literature, most of the time, it presents asymptomatically 

and, when it is not recognized, it enhances considerably 

the risk of fracture and permanent sequelae. Indeed it 

requires a high grade of suspicion and it is confi rmed 

by means of bone densitometry evaluation in clinical 

practice. Presenting with a multifactorial physiopathology, 

it involves factors, such as genetical, environmental, and 

patient clinical-nutritional status. A greater attention 

must be spent on patients with liver disease, especially 

those malnourished, with advanced cirrhosis, chronic 

cholestatic disease, and transplanted, because of a 

higher risk of bone demineralization.  In this data, it will 

be reviewed the bone synthesis metabolism and the 

physiopathology of bone mineralization disorder – since 

fi siopatogenic mechanisms in chronic liver disease, 

diagnosis and recent therapeutic review employed.  

Keywords: Hepatic Osteodystrophy, Calcium Metabolism, 

Cronic Liver Disease.
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INTRODUÇÃO

O termo osteodistrofi a hepática corresponde a distúrbio de 

mineralização óssea associada à doença hepática crônica, 

incluindo a osteoporose e, mais raramente, a osteomalácia. 

Ao contrário desta, a osteoporose é uma enfermidade 

clinicamente importante à medida que em cirróticos leva a 

fraturas vertebrais usualmente assintomáticas (em até um 

terço dos casos), com morbidade signifi cativa ao paciente. 

O seu diagnóstico requer uma alta suspeição clínica, sendo 

identifi cado apenas por métodos de imagem2.

Osteomalácia
A osteomalácia é uma desmineralização óssea relacionada à 

defi ciência de vitamina D. Apesar de ter sido historicamente 

documentada em 64% dos indivíduos com cirrose biliar 

primária (CBP) na década de setenta, é raramente encontrada 

em pacientes com doença hepática crônica. A mudança de 

prevalência provavelmente refl ete as diferenças nos critérios 

diagnósticos, viés de seleção de estudos e possivelmente 

melhor estado nutricional dos pacientes. Fragmento óssea 

por amostra de biópsia é o método padrão-ouro para 

seu diagnóstico na medida em que nem todos pacientes 

com baixos níveis séricos de vitamina D desenvolverão 

osteomalácia2. 

Sendo o fígado envolvido na síntese de sais biliares, na

absorção de vitamina D e sua subsequente 25-hidroxilação, 

esperava-se ser um distúrbio comum nas hepatopatias. 

De fato, a absorção intestinal de colecalciferol e 25-

hidroxicolecalciferol está prejudicada em pacientes com 

colestase importante e icterícia clínica. Apesar de a 25-

hidroxilação hepática da vitamina D3 não ter sido estudada em 

humanos, em trabalhos com ratos cirróticos, este processo não 

foi identifi cado. Aproximadamente dois terços dos pacientes 

com cirrose e 96% daqueles em lista de transplante hepático 

apresentam níveis de vitamina D reduzidos na ausência de 

osteomalácia2. 

Osteoporose
Osteoporose é uma doença sistêmica caracterizada por uma 

diminuição da massa óssea por unidade de volume, sem 

redução signifi cativa do quociente entre a fase mineral e 

orgânica, nem alterações qualitativas da matriz. Associa-se 

a alterações da microarquitetura óssea que resultam numa 

fragilidade aumentada do esqueleto, com risco acrescido de 

ocorrência de fraturas por traumatismo mínimo, conhecida 

como fraturas por fragilidade4. Por ser uma doença sistêmica, 

pode acometer virtualmente qualquer sítio, com predileção 

aos corpos vertebrais da coluna tóraco-lombar, rádio distal 

(fratura de Colle) e fêmur proximal (cabeça femoral ou fratura 

intertrocantérica)1. 

Apesar de não poupar grupos ou faixa etária, as mulheres 

na fase pós-menopausa são as mais acometidas, tanto pela 

diminuição da densidade óssea e maior risco de quedas 

relacionados à idade como alto turnover ósseo relacionado 

à ação anti-absorptiva do hipoestrogenismo. Homens têm 

um risco aproximadamente de um terço à metade ao da 

mulher na mesma idade, além disso a expectativa de vida 

maior das mulheres conferem-lhe um maior risco de fratura 

ao longo da vida. Uma mulher saudável aos 50 anos tem um 

risco de aproximadamente 40% de desenvolver uma fratura 

de quadril, punho ou coluna vertebral. As lesões de quadril 

são as que conferem maior impacto imediato na qualidade 

de vida, apresentando uma mortalidade em 1 ano de 25%, 

um terço atribuível à própria fratura. Muitos pacientes sofrem 

de sequelas permanentes que os impedem de retornar às 

suas atividades independentes. Apesar de a curto prazo 

as consequências secundárias a lesões de vértebra serem 

menores, a longo prazo estudos indicam mortalidade 

semelhante às de quadril1.

Fisiologia da mineralização óssea
Metabolismo do cálcio e vitamina D

 

Vários compostos derivados dos esteróis pertencem à 

família da vitamina D, e todos desempenham mais ou menos 

as mesmas funções. A pele tem a capacidade de produzir 

adequada quantidade de vitamina D, exposta a sufi ciente 

luz solar, por meio da conversão do 7-desidrocolesterol, 

uma substância presente mesmo normalmente na pele, 

em colecalciferol (vitamina D3 por irradiação dos raios 

ultravioletas B-UVB). Contudo, o estilo de vida atual fornece-

nos intensidade insufi ciente de raios UVB para suprir às 

necessidades, tornando necessário a suplementação de 

vitamina D pela dieta, como o ergocalciferol (vitamina D2) 

oriundo de fonte vegetal. A vitamina D ingerida é absorvida 

pelo jejuno e íleo, em até 75% da quantidade administrada.  

Ácidos graxos podem interferir na sua absorção reduzindo 

esta ação, que pode ser revertida pela adição de ácidos 

biliares. Os metabólitos mais polares, 25(OH)D (calcifediol) 

– (convertido pelo fígado), e 1,25(OH)2D3 
(calcitriol) – meta-

bólito renal do colecalciferol - sintetizado na epiderme, são 

mais bem absorvidos do que a vitamina D7. 

A absorção de cálcio do lúmen intestinal ocorre por ambas 

as vias transcelular e paracelular a nível do duodeno e jejuno 

proximal, regulada pela 1,25 diidroxivitamina D (1,25(OH)
2
D). 

O 1,25(OH)
2
 colecalciferol é seu principal e mais potente 

metabólito, convertido nos túbulos proximais dos rins por 
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ação do hormônio paratireoidiano; assim, na ausência do rim, 

a vitamina D perde quase toda sua efi cácia (Figura 1)7.  

A absorção entérica do cálcio sofre infl uência de alimentos, 

como a lactose que aumenta sua passagem transluminal 

(defi ciência de lactase está relacionada a um risco aumentado 

de osteoporose), o fosfato (que aumenta sua secreção endó-

gena intraluminal), além das fi bras e fi tatos que quelam o 

cálcio e promovem um desequilíbrio no seu metabolismo7.

Regulação da massa óssea

O tecido ósseo está em permanente processo de renovação, 

sediada nas unidades de remodelação óssea por meio dos 

osteoblastos. A formação de osso, por sua vez, é promovida 

pelos osteoblastos, derivados de células pluripotenciais 

mesenquimatosas da medula óssea4.

A evolução da massa óssea depende do equilíbrio entre 

as taxas de formação e reabsorção que, por sua vez, estão 

dependentes de um complexo mecanismo de controle 

envolvendo uma ampla variedade de fatores sistêmicos e 

locais (Tabela 1)4.

A massa óssea aumenta exponencialmente ao longo da 

infância e juventude até atingir, cerca dos 20 a 30 anos de 

idade, um máximo designado por “pico de massa óssea”4. 

Após os 40 anos, decai em ambos os gêneros, sendo mais 

rapidamente em mulheres pós-menopausa2. Esta fase 

estende-se por cerca de dez anos, reduzindo-se então a 

taxa de perda óssea para níveis semelhantes aos observados 

em homens. Este decréscimo, cujos mecanismos não estão 

completamente esclarecidos, tem sido associado com a 

senescência e consequente redução da absorção intestinal 

de cálcio e da produção de vitamina D, bem como com a 

diminuição da atividade física e diminuição progressiva dos 

níveis circulantes de hormônios sexuais4. 

Fisiopatologia da desmineralização óssea na doença 
hepática crônica
Os mecanismos biológicos da osteoporose em pacientes 

hepatopatas são complexos e pouco compreendidos. 

Provavelmente, é consequência de polimorfi smo genético 

de alguns genes que afete a massa óssea, como o receptor 

de vitamina D, α1-colágeno1, proteína-5-ligante de receptor da 

lipoproteína de baixa densidade e do receptor de estrógeno. 

Apesar de resultados contraditórios, o polimorfi smo do 

colágeno Sp1 está associado a um menor pico de massa 

óssea em pacientes com cirrose biliar primária (CBP)11. 

Contudo, esta alteração genética verifi cada não foi ainda 

demonstrada em estudos quanto ao risco de fratura em 

pacientes sem doença hepática2.

A instalação subsequente da perda óssea é resultado do

descompasso entre os mecanismos de formação (osteo-

blástica) e reabsorção óssea (osteoclástica). A atividade 

osteoclástica aumentada é mediada por citocinas pró-

infl amatórias, como a interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose 

tumoral (FNT), implicados também na infl amação e fi brose 

hepática2. 

Mais recentemente, o ativador do receptor da beta kappa NF 

(receptor activator NF – RANK) e seu ligante (RANKL), além 

da osteoprotegerina, foram demonstrados como mediadores 

envolvidos na reabsorção osteoclástica. RANK é encontrado 

em osteoclastos e, por meio de sua interação com o RANKL, 

leva a um aumento da sobrevida de osteoclastos maduros e da 

diferenciação de osteoclastos imaturos. A osteoprotegerina, 

secretada por osteoblastos no microambiente ósseo, bloqueia 

HEPATITE PELO VÍRUS E: ATUALIZAÇÃO 2008
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Figura 1 – Sequência do metabolismo da vitamina D
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Fatores sistêmicos Fatores locais

Hormônio paratireoidiano Prostaglandinas

Vitamina D Citocinas

Calcitonina Óxido nítrico

Hormônios tireoidianos Hormônio do crescimento

Hormônios sexuais Fatores de crescimento insulina-like

Corticosteroides Insulina
Fatores estimuladores do 

crescimento de colônias

Tabela 1. Fatores que controlam a remodelação óssea4
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a interação entre o RANK e o RANKL, regulando o turnover 

ósseo. Acredita-se que alterações na concentração destes 

mediadores bioquímicos levem a um aumento da reabsorção 

óssea, e consequente alto turnover, e diminuição da massa 

óssea2,24. 

A redução da síntese óssea em hepatopatas parece estar 

também relacionada aos baixos níveis séricos do fator de 

crescimento insulina-like-1 (IGF-1). Estudos com ratos 

osteopênicos demonstraram que o tratamento com IGF-1 

levou a ganho de massa óssea. Os níveis de IGF-1 estão 

também relacionados à gravidade da doença hepática, 

medida pelo score de Child-Pugh, porém, a associação 

causal direta deste mediador com osteoporose em humanos 

ainda não está estabelecida2.

E, por último, a vitamina K, mediando a carboxilação de 

resíduos glutamil em proteínas como a osteocalcina, parece 

participar também no metabolismo ósseo. Observa-se que, 

em população sem doença hepática com níveis subótimos 

desta vitamina, tem sido implicado no aumento do risco de 

fraturas, e a sua suplementação, na melhora na densitometria 

óssea (DMO)2.

Osteoporose no hepatopata
Em pacientes com doença hepática crônica, há outros fatores, 

além dos mencionados, que lhe conferem um risco ainda maior 

de fraturas (Tabela 2): desnutrição, etilismo, hipogonadismo 

e uso de corticoide. O alcoolismo é provavelmente fator 

de risco multifatorial, tendo em vista seu efeito inibitório na 

síntese de testosterona estar associado a um estado de 

má-nutrição e menores níveis de vitamina D2. É importante, 

contudo, sublinhar que estes fatores são particularmente 

perniciosos quando atuam durante a juventude, fase de 

deposição óssea acelerada, como em pacientes portadores 

de doença hepática autoimune, uma vez que condicionarão, 

em defi nitivo, um défi cit do pico de massa óssea atingido na 

maturação esquelética4.

Ainda faltam estudos que determinem se a colestase em si 

confere risco de doença óssea em pacientes hepatopatas, 

à medida que a maioria dos estudos foi realizado em 

mulheres com CPB que se encontram na menopausa em sua 

maioria2,20. 

Prevalência de osteoporose na doença hepática crônica
Muitas doenças crônicas estão associadas a um risco 

aumentado de osteoporose, que podem estar relacionado 

à doença de base em si, suas complicações e a efeitos 

adversos do tratamento instituído. A doença hepática crônica, 

como já comentada, pode afetar o metabolismo ósseo com 

consequente risco de fraturas. Apresentam redução da 

densidade óssea, alto turnover ósseo e risco aumentado de 

fratura de quadril em idosos sem doença óssea. As fraturas 

de cabeça de fêmur são pouco frequentes na condição 

acima mencionada, e  ocorrem uma década após as fraturas 

vertebrais2. 

Seus efeitos sobre a perda óssea são geralmente mais 

observados nos pacientes com cirrose estabelecida, espe-

cialmente aqueles com insufi ciência hepática grave, com 

indicação de transplante hepático, assim como demonstrado 

uma redução no Z-score na DMO da coluna lombar de - 0,7 

DPs (desvios-padrão) e do quadril de - 0,4 DPs, menores 

em pacientes com doença hepática do que os controles de 

mesma idade1. A importância da etiologia da hepatopatia é 

ainda pouco esclarecida. Indivíduos com doença hepática 

crônica sem alteração da função gonadal, mulheres na pré-

menopausa, e que não estão em corticoterapia parecem ter 

valores na DMO semelhantes ou pelo menos pouco inferiores 

ao previsto.

A osteoporose é incomum na ausência de cirrose, colestase 

ou outros fatores de risco já mencionados previamente na 

Tabela 1. Contudo, há relatos de aumento da sua prevalência 

em pacientes com hepatopatia crônica, independentemente 

destes fatores acima mencionados. Na hemocromatose, este 

achado pode estar relacionado ao hipogonadismo associado. 

A cirrose aumenta o risco de fratura em aproximadamente 

duas vezes, com uma prevalência variando de 11 a 48%, e 

risco de fratura de 3-44%, a depender da idade, etiologia 

da hepatopatia, estado nutricional e hipogonadismo. Apesar

disso, parece não haver relação entre a gravidade da

disfunção hepática (medida pelo score de Child-Pugh-

Trucot) e a incidência de baixa densidade da massa 

óssea6. Mulheres na menopausa e com doença hepática 

autoimune em corticoterapia apresentam risco maior de 

fratura por fragilidade11. Em um estudo indiano, 41% dos 

pacientes apresentaram hipogonadismo, sem correlação 

com a gravidade da doença óssea. Contudo, níveis elevados 

de estradiol e IGF-1 foram fatores protetores para este 

distúrbio, provavelmente, via estimulação da proliferação de 

osteoblastos e consequente formação óssea6. 

Aparentemente, os únicos fatores de risco independentes na 

baixa densidade óssea são o baixo IMC em mulheres e a idade 

avançada. A colestase não parece ser fator independente em 

desenvolver osteoporose2,14. 

Idade

Fratura prévia por fragilidade

Terapia com corticoide oral (≥ 5mg por 3 meses)

Índice de massa corporal (≤ 19kg/m2)

Ingestão de álcool (≥ 3 unidades por dia)

História materna de fratura de quadril

Tabela 2. Fatores de risco para osteoporose
independentes da DMO2,20

A. K. FURTADO,  A. O. SANTOS, J. M. R. ZEITUNE,  E. C. SOARES

2
9

(4
):

1
2

6
-1

3
5

GED gastroenterol. endosc.dig. 2010: 29(4):126-135

Revista GED04 02_Final.indd   Sec1:129Revista GED04 02_Final.indd   Sec1:129 12/13/10   2:48:08 PM12/13/10   2:48:08 PM



Na hepatite C viral (HCV), ainda faltam estudos para validar 

os efeitos do tratamento antiviral na DMO e a presença de 

outros fatores que possam contribuir ao distúrbio, como a 

ingestão de bebida alcoólica associada2. Na avaliação de 

DMO em 30 pacientes submetidos à terapêutica antiviral 

com a ribavirina e o interferon peguilado25, verifi cou-se um 

aumento nos valores de T-score e Z-score durante o período 

de tratamento, sustentado apenas por aqueles que obtiveram 

resposta virológica sustentada ao término. A desmineralização 

óssea parece agravar com a progressão da doença destes 

pacientes, demonstrada pelo declínio nos níveis de 25(OH)

D e aumento nos marcadores de reabsorção óssea. Em 

um estudo da Mayo Clinic 21, com pacientes com cirrose 

secundária à HCV, em estágio terminal da doença, o T-score 

médio dos 63 pacientes no pré-transplante foi de -1,43,  

sendo 28% já com osteoporose e apenas 35% com massa 

óssea normal. Contudo, em um trabalho realizado com este 

grupo populacional8, os níveis de 25(OH)D permaneceram 

normais (valor médio de 52ng/ml) apesar da presença de 

alteração na densitometria óssea e marcadores de turnover 

ósseo aumentados.

Doença colestática crônica
A osteoporose em pacientes com cirrose biliar primária (CBP) 

parece ser um tema ainda de discussão na medida em que 

a maioria é do gênero feminino e na menopausa. Isto refl ete 

a falta de homogeneidade dos grupos em diferentes centros 

de estudo (idade, gravidade da doença e grau de colestase). 

Um consenso adequado seria considerar os pacientes em 

estágio terminal da doença hepática e/ou com alto grau de 

colestase com risco aumentado para o desenvolvimento 

de osteoporose, sendo os outros grupos com um risco 

signifi cantemente menor. Contudo, fatores, como a idade 

avançada, gênero masculino (em valores relativos), estágio 

histológico avançado e baixo IMC podem estar associados 

com um maior risco de osteoporose e fraturas12.  

Em um estudo britânico recente de 272 pacientes com CBP, o 

Z-score médio foi normal22, entretanto, a população estudada 

não apresentava colestase importante nem apresentava 

hepatopatia descompensada. De acordo com a American 

Gastroenterological Association (AGA) 26, os pacientes com 

CBP encontram-se em risco para perda óssea por serem 

comumente do gênero feminino e em idade avançada, e 

ressalva, ainda, que a colestase per se não é um fator de 

risco independente para fraturas osteoporóticas (nível A de 

evidência científi ca).

Na colangite esclerosante primária (CEP), ao contrário da 

CBP, o risco de fratura está relacionado à idade avançada, 

coexistência de DII e doença biliar mais avançada. A massa 

óssea nestes pacientes em fase terminal parece ter melhorado 

nas últimas duas décadas sem associação com o uso do 

ácido ursodeoxicólico2. 

Hepatite Autoimune
A doença hepática autoimune é um distúrbio com marcos 

clínicos que conferem particularidades nas hepatopatias 

quanto ao risco de desmineralização óssea. A faixa etária 

e o gênero são indiscutivelmente relevantes neste contexto 

por ser uma doença que frequentemente acomete 

mulheres de meia-idade. Além disso, estes pacientes 

estão quase universalmente em tratamento com corticoide. 

Este isoladamente ou em associação com azatioprina, 

é inicialmente empregado em doses altas por períodos 

prolongados, reduzido paulatinamente a doses mínimas para 

evitar efeitos deletérios. Em casos raros de refratariedade 

à corticoide, imunossupressores como a ciclosporina e o 

tacrolimus são considerados, os quais possuem efeitos 

diretos sobre o osso que podem levar à reabsorção óssea 

acelerada1.

Tem sido demonstrado que a corticoterapia mais do que 

duplica o risco de fratura, o qual excede o risco previsto para 

o grau de perda óssea. Esta perda é mais rápida nos primeiros 

três meses de tratamento, especialmente na coluna. O risco 

de fratura está relacionado em parte ao corticoide em si e em 

parte por um estado infl amatório sistêmico, com contribuições 

de ambas as partes ainda não bem esclarecidas. Múltiplos 

mecanismos contribuem para o efeito adverso dos corticoides 

no osso, como a inibição da formação óssea por apoptose 

osteoblástica, estimulação da absorção óssea mediada por 

osteoclastos, distúrbio de absorção de cálcio e ativação de 

vitamina D, excreção urinária de cálcio aumentada com o 

hiperparatireoidismo secundário e redução nos esteroides 

sexuais gonadais. Além disso, a miopatia induzida pelo 

esteroide pode aumentar o risco de quedas1. 

Não existem dados na literatura sobre a dose de corticoide a 

partir da qual o risco de agravo do status ósseo na DMO está 

elevado, devendo por isso utilizar-se sempre a dose mínima 

efetiva. Os esquemas em dias alternados não parecem 

oferecer vantagem apreciável no que diz respeito à prevenção 

da perda de massa óssea4. É possível que o defl azacort e a 

budesonida (um corticoide com rápido metabolismo hepático 

de primeira passagem) sejam menos prejudiciais ao osso do 

que a prednisona, mas a bioequivalência terapêutica ainda 

não está bem estabelecida1. 

Transplante hepático
Os pacientes transplantados hepáticos estão em um risco 

extremamente alto para fraturas osteoporóticas durantes os 6 

a 12 meses iniciais após o transplante, com uma prevalência 

variando de 11-52%. Inúmeros são os fatores que contribuem 

para seu desenvolvimento, incluindo o tratamento com altas 

doses de corticoide, as medicações imunossupressoras, as 

defi ciências nutricionais e a síndrome da imobilidade no pós-

operatório imediato1,15.
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A DMO diminui nos três primeiros meses seguintes ao 

transplante, com declínio na DMO de 2-24%, voltando a 

subir de novo aos valores pré-operatórios em dois anos.

A taxa de fratura varia entre 15-27%, sendo a sua maioria nos 

dois primeiros anos pós-transplante. Entretanto, ao contrário 

das fraturas em pacientes não-transplantados, a maioria é 

sintomática principalmente quando acometido vértebras, 

seguido de arcos costais2,15. 

Em amostras de biópsias ósseas pós-transplante, verifi ca-se 

que pacientes tratados com tacrolimus apresenta recuperação 

mais precoce do metabolismo ósseo em relação àqueles 

em uso de ciclosporina, mas seu efeito na perda óssea 

precoce permanece obscuro. O uso de esteroide no pós-

operatório parece ser fator crucial na instalação de distúrbio 

do metabolismo ósseo, tendo provavelmente modifi cado nas 

últimas décadas pelo seu intervalo de tempo mais curto e 

doses menores2. 

A fratura vertebral no pré-transplante é mais preditivo de 

fratura pós-operatória do que a DMO,  apesar de importante 

fator de risco, enfatizando a necessidade de otimização dos 

cuidados da saúde óssea antes do transplante2.  Pacientes do 

gênero feminino, idosos, com colestase crônica e cirrose por 

álcool parecem ter maior risco de fratura no pós-transplante. 

Apesar disso, a incidência de fraturas por fragilidade tem 

diminuído atualmente, provavelmente por melhor status de 

massa óssea dos pacientes no pré-operatório e mudança 

das drogas imunossupressoras11,15.

O papel do uso de inibidor de calcineurina no turnover ósseo 

pós-transplante permanece controverso. Apesar de a maioria 

dos pacientes antes do transplante encontrar com níveis 

séricos do hormônio paratireoidiano (PTH) normal, este, 

juntamente com a vitamina D e os níveis de testosterona livre, 

aumentam após o transplante2. 

Indicação e avaliação da DMO
O risco de fratura não é determinado apenas pela densidade 

óssea, mas também pela arquitetura trabecular, geometria, 

turnover ósseo, propensão a quedas e, principalmente, 

fratura óssea prévia. Uma vez instalada a fratura vertebral, 

o risco futuro de um novo episódio aumenta em dez vezes, 

além de conferir um risco subsequente de fratura de quadril 

de 2-3 vezes2.  

A atividade metabólica do osso é substancialmente mais 

elevada no osso trabecular (predominante na coluna e 

rádio distal) do que no cortical (predominante no colo do 

fêmur e rádio proximal). Por isso, a maior parte dos fatores 

favorecedores à osteoporose, como a menopausa e o 

envelhecimento, resultem em perda predominantemente 

trabecular4.

Apesar disso, a avaliação da densitometria de massa óssea 

(DMO) por meio da absorptometria de raio-X com energia 

dual (DEXA) é atualmente o melhor preditor de fratura óssea. 

O risco aumenta em duas vezes para cada DP abaixo da 

média de DMO de controles normais. A osteoporose pode, 

portanto, ser defi nida pela medida de DMO com desvio 2,5 

vezes abaixo do pico de massa óssea normal2. 

A ultrassonografi a pode também ser usado para avaliação 

da força óssea, baseado no princípio da velocidade a qual 

o ultrassom propaga no osso (velocidade do som) e o grau 

de absorção através do osso (atenuação ultrassonográfi ca 

de banda larga). Apesar de a ausência de radiação ser 

atrativa, o seu papel atual é indeterminado por não haver 

protocolos diagnósticos e terapêuticos aceitos baseados 

nesta tecnologia1. 

Acredita-se atualmente que a DMO deve ser realizada 

em todos os pacientes com cirrose hepática e/ou que se 

encontram em lista de transplante hepático,  sendo, contudo, 

ainda tema de grande debate quando solicitar sua avaliação 

pela difi culdade na interpretação dos resultados em predizer 

o risco de osteoporose e fratura 2,26. 

É consenso ainda, independentemente de hepatopatia de 

base, que a DMO deva ser realizada em qualquer paciente 

com antecedente de fratura por fragilidade ou que se encontra 

em corticoterapia prolongada2. 

As indicações para DMO tornam-se menos claras em 

pacientes com doença hepática colestática. A AGA26 

sugere que este exame deva ser considerado em todos os 

pacientes com CBP no diagnóstico, enquanto que outras 

recomendações o limitam a pacientes com bilirrubina acima 

de 3 vezes o limite superior da normalidade. O achado 

em estudo pela Mayo Clinic 4 de osteoporose em 26% de 

pacientes com colangite esclerosante primária (CEP) em 

lista de transplante sugere ser razoável o rastreamento neste 

grupo de indivíduos, principalmente quando apresentam 

doença infl amatória intestinal (DII) associada. 

Interpretação da Densitometria Mineral Óssea
A técnica do DEXA para a medida da DMO recai em um 

princípio básico de subtração da quantidade de raio-X 

emitido da fonte de luz; quanto mais denso é o osso, menor 

será a quantidade de raio-X transmitida através do corpo. 

Entretanto, a atenuação da luz de raio-X pelo tecido mole 

circunjacente ao osso também tem de ser incorporada 

neste cálculo; assim, o DEXA usa dois picos de energia 

distintas: um pico conferido pelo osso, e outro pelo tecido 

mole (constituído tanto pela gordura quanto pela massa 

livre de gordura para calcular a atenuação de raio-X destes 
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compartimentos do corpo). Como o tecido mole não pode ser 

medido diretamente, sua estimativa é medida pelo diferencial 

de absorptometria nas áreas adjacentes ao osso1.

Fatores sabidos que infl uenciam a acurácia da medida da 

DMO são as mudanças na massa, espessura e composição 

do tecido mole sobrepondo o osso. Entretanto, as evidências 

existentes ainda são confl itantes quanto à extensão a qual 

estas mudanças infl uenciam nos resultados dos testes, 

especialmente na região do tronco. A ascite, uma complicação 

da doença hepática avançada, pode causar mudanças na 

composição do tecido mole que levariam a alterações na 

acurácia da medida na coluna vertebral e em menor extensão 

no quadril. Assim, sua medida seria mais fi dedignamente 

avaliada após paracenteses esvaziadoras5. 

Na ausência de fratura por fragilidade estabelecida, o 

diagnóstico de osteoporose é baseado em uma categorização 

operacional de DMO desenvolvida pela World Health 

Organization (WHO) para uso em mulheres caucasianas pós-

menopausa1. 

A extrapolação para outras populações ainda é controverso. 

A International Society for Clinical Densitometry (ISCD) 

recomenda que o sistema do WHO seja aplicado nas 

mulheres pós-menopausa e em homens com idade acima 

de 50 anos, independentemente da etnia ou raça. Para 

estes grupos, a DMO é interpretada pelo T-score, o qual 

demonstra o número de desvios-padrões (DP) em que a 

densidade óssea do indivíduo encontra-se acima ou abaixo 

de um adulto jovem da população de referência. De acordo 

com o sistema da WHO, um T-score não mais que 1 DP 

abaixo da média de um adulto jovem referente é considerado 

normal, enquanto que um T-score abaixo ou igual a -2,5 

é considerado osteoporótico. Valores intermediários são 

considerados como densidade óssea baixa, sendo o termo 

osteopenia, empregado anteriormente, é desencorajador por 

induzir interpretação errônea por pacientes e médicos de um 

diagnóstico que requer tratamento farmacológico1.

Vale ressaltar que em mulheres pré-menopausa ou homens 

menores de 50 anos de idade, principalmente crianças, o 

sistema WHO não deve ser aplicado. Neste caso, a DMO 

deve ser avaliada por meio do Z-score, que corresponde ao 

número de DP médio acima ou abaixo de uma população 

referência de mesma faixa etária. Nestes casos, a osteoporose 

não pode ser diagnosticada unicamente pela DMO. Utiliza-

se por defi nição o termo abaixo da média esperada para a 

idade quando o Z-score estiver ≤ -2,0, e dentro da média 

esperada para a idade quando o Z-score estiver > -2,0. 

Os critérios diagnósticos da WHO poderão ser aplicados a 

mulheres na fase em transição para a menopausa3. Sabe-se, 

porém, que há uma importante interação entre a DMO e a 

idade em termos de risco de fratura; assim indivíduos jovens 

apresentam menor risco de fraturas mesmo na presença de 

valores baixos na DMO1. 

Além da DMO, fatores que necessitam levar em consideração 

quando avaliado o risco de fratura, incluem a idade, uma 

história de fratura por fragilidade (particularmente fraturas 

com compressão vertebral) e uso de corticosteroides por 

serem importantes contribuintes independentes na alteração 

da DMO1.  

Estudos Laboratoriais
A suspeita ou demonstração de osteoporose justifi ca um 

conjunto sumário de exames laboratoriais que visam apreciar 

o metabolismo fósforo-cálcio e identifi car fatores corrigíveis 

de uma possível causa secundária de osteoporose (Tabela 

3), incluindo a carência de vitamina D, o hiperparatiroidismo, 

a doença de Paget no osso, as tubulopatias renais com 

perda excessiva de fósforo, doenças infl amatórias e mieloma 

múltiplo4.

Circunstâncias clínicas sugestivas ou resultados anormais 

nos exames anteriores podem justifi car estudos mais 

aprofundados e orientados, tais como determinação dos 

níveis séricos de vitamina D, PTH ou hormônios tireoidianos, 

estudos de absorção intestinal, excreção urinária de cortisol, 

dentre outros4. 

A utilidade da dosagem de marcadores do metabolismo 

ósseo no diagnóstico de osteoporose é muito limitada já que 

não se dá qualquer indicação quanto ao grau ou etiologia 

da doença. Dentre eles, vale citar a fosfatase alcalina óssea, 

a osteocalcina e o PCTP-1 (peptídeo carboxil terminal do 

procolagénio 1), como marcadores de síntese, e a hidroxilisina, 

a hidroxiprolina e o TCTP-1(telopeptídeo carboxil terminal do 

procolagéneo 1), como marcadores de reabsorção4. 

Os resultados relativos a esta aplicação têm sido contraditórios 

mesmo quando se consideram grandes grupos de doentes. 

Por outro lado, os valores de cada um dos marcadores 

mostram extrema variabilidade inter e intra-individual, 

sendo necessário diminuições muito marcadas para que 

possam considerar-se indicativas de resposta terapêutica 

HEPATITE PELO VÍRUS E: ATUALIZAÇÃO 2008

Valores séricos de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina,
transminases e albumina

Hemograma completo e VHS

Eletroforese de proteína sérica

Excreção urinária em 24 horas de cálcio, fósforo e creatinina

Tabela 3. Exames laboratoriais para exclusão de 
osteoporose secundária (duas determinações)4
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favorável. Por este motivo, a sua utilidade clínica atual é muito 

limitada, sendo geralmente considerados instrumentos de 

investigação4.

Manejo da doença óssea
A evidência para o tratamento da osteoporose em pacientes 

com doença hepática é baseada em trials de pacientes com 

osteoporose na pós-menopausa. Há poucos estudos na 

literatura sobre a conduta da doença óssea nas hepatopatias 

crônicas, principalmente CBP, sendo os resultados focados 

na melhoria na DMO mais do que nas taxas de fratura, de 

maior importância clínica9. 

Medidas gerais

As medidas gerais a pacientes que se encontram em risco 

para osteoporose incluem a otimização de medidas não-

farmacológicas e estratégias preventivas, como a reposição 

de cálcio e vitamina D e minimização de fatores que causem 

impacto negativo no osso. Após uma avaliação apropriada 

do risco de fratura, a medida de DMO, intervenções farma-

cológicas podem ser consideradas. As modifi cações no estilo 

de vida, incluindo exercícios isométricos regulares, suspensão 

de tabagismo e nutrição adequada são muitas vezes levadas 

superfi cialmente11. 

A ingestão de cálcio elementar deve ser de, pelo menos, 

1000mg ao dia (acima de 1500mg ao dia em idosos pela 

absorção inefi ciente de cálcio entérico e absorção de vitamina 

D, baixa exposição ao sol, sua síntese diminuída na pele e 

recursos dietéticos limitados) e pelo menos 400-800UI ao 

dia de vitamina D (acima de 1000UI ao dia no idoso) ou 

260µg calcidiol [25(OH)D] a cada duas semanas1,26.  Apesar 

disso, não há dados na literatura que demonstrem que a 

suplementação de cálcio e vitamina D previnam a perda de 

massa óssea11.

Os níveis séricos de vitamina D são melhores avaliados pela 

medida dos níveis de 25-hidróxi-vitamina D (calcidiol). Apesar 

de a 25-hidroxilação da vitamina D ocorrer no fígado, há um 

excesso na capacidade para esta reação e até indivíduos com 

doença hepática grave tipicamente são capazes de manter 

níveis normais deste metabólito, contanto que tenham um 

aporte adequado desta vitamina. 

O nível sérico da 25[OH]D (calcidiol) necessário para suprimir 

um hiperparatireoidismo secundário é de aproximadamente 

75 nmol/d (30ng/ml). Terapias farmacológicas são menos 

efi cazes quando indivíduos possuem níveis inadequados de 

vitamina D. Em casos raros de defi ciência de vitamina D com 

osteomalácia, medicações anti-absortivas podem precipitar 

hipocalemia sintomática1. Portanto, em pacientes defi cientes 

(< 37,5nmol/l [15ng/ml]), é aconselhável início do tratamento 

com 50,000UI/semana de vitamina D por 8 semanas antes 

de continuar com doses usuais de manutenção. 

Tratamento medicamentoso

Não há consenso no momento sobre o início de tratamento 

medicamentoso. Atualmente, pacientes com osteoporose 

estabelecida (pela alteração em DMO ou fratura por fragilidade 

presente) deveriam ser tratados a fi m de reduzir-se os risco 

de fraturas11. Pacientes com colestase crônica, principalmente 

CBP, devem, contudo, ser tratados se apresentam osteopenia 

(T-score ≤ -1,5) e um ou mais fatores de risco pela elevada 

chance de fratura vertebral13.  Segundo a AGA26, deve-se 

ainda considerar tratamento naqueles pacientes usuários 

crônicos de corticoides (> 5mg ao dia por mais de 3 meses) 

com osteopenia pela DMO (com nível de evidência D).

Apesar de haver poucos estudos para avaliação terapêutica 

na DMO em pacientes hepatopatas,  trabalhos em pacientes 

com Doença de Crohn, comparando a terapia com bisfos-

fonato versus dieta suplementar (cálcio e vitamina D), são 

relevantes por ambos distúrbios; ao passo que hepatopatias, 

como a doença hepática autoimune, conferem características 

similares a esta doença infl amatória intestinal, como infl amação 

sistêmica, uso crônico de corticoide e alta prevalência em 

indivíduos jovens. A dieta suplementar parece aumentar 

a densidade óssea quando em corticoterapia e pacientes 

jovens com baixo risco para osteoporose, de acordo com 

sistema de van Staa scoring parecem não necessitar uso de 

bisfosfonato. Em mulheres na pré-menopausa com indicação 

de tratamento farmacológico, a contracepção adequada é 

essencial na medida em que os efeitos do bisfosfonato no 

desenvolvimento do esqueleto de fetos são desconhecidos1. 

A terapia de reposição hormonal é atualmente a medicação de 

segunda linha para prevenção e tratamento de osteoporose 

em mulheres, por demonstrar, como na publicação no 

Women’s Health Iniative2, que os benefícios no esqueleto são 

inferiores aos efeitos colaterais (como doença tromboem-

bólica e malignidade ginecológica).  Ela pode ser usada com

segurança em pacientes com doença hepática crônica e

idealmente pela via transdérmica com estradiol e 

medroxiprogesterona26. 

Os bisfosfonatos são agentes emergentes de escolha para a 

prevenção e tratamento atualmente em osteoporose induzida 

por corticoide. O alendronato, risendronato, etidronato e 

ibandronato são aprovados para prevenção e tratamento 

de osteoporose induzida por corticoide. Bisfosfonatos 

orais são geralmente bem tolerados, apesar de intolerância 

gastrintestinal e esofagite erosiva poderem ocorrer2. Uma 

complicação rara recentemente descrita dos bisfosfonatos é 

a osteonecrose da mandíbula10. É importante lembrar que, 

por serem pouco absorvidos, devem ser ingeridos em jejum, 

30 minutos antes da refeição, sentado ou em pé, com um 

copo cheio d’água. O seu emprego semanal parece ser 

mais bem tolerado e, apesar de não haver estudos do seu 
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emprego em cirróticos, é aconselhável seu uso com cautela 

em pacientes submetidos à escleroterapia ou ligadura 

elástica endoscópica de varizes esofágicas. Apresentações 

parenterais (pamindronato e ácido zoledrônico) estão 

disponíveis para raros indivíduos que não toleram a 

medicação oral, nos pós-operatório de transplante hepático, 

ou se as varizes esofágicas contraindiquem a via oral. 

Hiperparatireoidismo secundário temporário e hipocalcemia 

pós-infusional são descritos em alguns pacientes1.

Ambas as apresentações oral e parenteral dos bisfosfonatos 

são efi cazes na prevenção da perda óssea em pacientes 

transplantados15. Apesar de um primeiro estudo não 

demonstrar inicialmente efi cácia com o uso de pamindronato 

devido à dose insufi ciente16, um estudo randomizado por 12 

meses com pamindronato 30 mg, aplicado a cada três meses, 

mostrou aumento da DMO na coluna vertebral, mas sem 

alteração na perda óssea do colo femoral17. Um estudo com 

ibandronato endovenoso demonstrou prevenção de perda 

óssea em um ano18. Um outro estudo randomizado, duplo-

cego, em adultos submetidos a transplante hepático, mostrou 

que a infusão de ácido zolendrônico 4mg nos primeiros 7 

dias pós-operatórios reduziu a perda óssea no 1º, 3º, 6º e 

9º meses avaliados pós-transplante em 3,8-4,7% na coluna 

lombar, colo femoral e quadril em relação ao placebo com 

solução salina. Aos 12 meses após transplante, as diferenças 

permaneceram signifi cantes apenas no quadril19.

Agentes alternativos, como o raloxifeno (um modulador 

seletivo do receptor de estrogênio) e a calcitonina intranasal, 

também podem ser considerados mas são menos potentes 

que a classe dos bisfosfonatos. O raloxifeno mostrou-se 

efi caz no tratamento de osteoporose de coluna vertebral 

em menopausadas, apesar de não haver efeito nas taxas de 

fraturas femorais2. 

O papel de outros agentes, como os com propriedades 

anabólicas, ranelato de estrôncio e teriparatide (os aminoá-

cidos 34 N-terminal do hormônio paratireoidiano), fl uoreto 

de sódio e PTH recombinante, é incerto mas podem ser 

empregados naqueles com perda óssea progressiva e/ou 

fraturas recorrentes sem resposta à terapêutica de padrão 

instituída. O seu mecanismo de ação é ainda não bem 

conhecido e não há estudos de sua efi cácia na doença 

hepática crônica2. 

Evidências recentes indicam que a defi ciência subclínica 

de vitamina K pode estar associada a manifestações extra-

hepáticas, como a osteoporose e, possivelmente, o hepato-

carcinoma e a aterosclerose. A efi cácia da reposição de 

vitamina K
2
 (menaquinonas) na prevenção e tratamento 

destas doenças, além dos mecanismos moleculares destes 

novos papéis emergentes, ainda merecem estudos futuros23. 

Perda óssea signifi cante é incomum em pacientes aderentes 

ao bisfosfonato, e devem ser avaliados quanto à adesão e 

dose da medicação, e exclusão de outros fatores que podem 

contribuir para a perda de massa óssea, como a insufi ciência 

de vitamina D, hiperparatireoidismo e doença celíaca1.

Pacientes hepatopatas com hipogonadismo, como na 

hemocromatose, podem ser tratados com testosterona 

transdérmica por levar à estabilização dos níveis hormonais. 

Contudo, é uma preocupação que recai no risco teórico 

maior destes pacientes cirróticos em desenvolver carcinoma 

hepatocelular2,26.

O seguimento da doença óssea com DMO é ainda tema 

em discussão. Na ausência de osteoporose, não há prova-

velmente necessidade de novo exame em não mais frequente 

que a cada três anos. Aqueles com alterações na densitometria 

óssea e um ou mais fatores de risco, além dos com osteoporose 

já estabelecida, devem ter acompanhamento com DMO 

anual26. Não há atualmente necessidade da dosagem 

rotineira de marcadores sérico e urinário de turnover ósseo 

na estratifi cação de risco de fratura, apesar de ser utilizado 

na resposta terapêutica em mulheres menopausadas (como 

os peptídeos pró-colagenos do colágeno tipo 1), e/ou 

avaliação com DMO da piora da doença óssea durante 

seguimento2,26(Figura 2). 

REFERÊNCIAS

1. Leslie W D. A Patient with Autoimmune Liver Disease on Steroids: 
Screening and Treatment of Bone Disease. Clin Gastroenterol Hepatol  
2006; 4: 1440–1444

2. Collier J. Bone Disorders in Chronic Liver Disease. Hepatology 2007; 
46:1271-1278

3. Lewiecki EM, Gordon CM, Baim S, Leonard MB, Bishop NJ, Bianchi 
ML, et al. International Society for Clinical Densitometry 2007 Adult and 
Pediatric Offi cial Positions. Bone 2008; 43:1115–1121

4. Lérias C, Portela F, da Silva A. Pereira. Osteoporose na Doença 
Infl amatória Intestinal. GE – J Portug Gastrenterol 2000; 7:203-214

5. Labio ED, Del Rosario DB, Strasser SI, McCaughan GW, Crawford BA.. 
Effect of Ascites on Bone Density Measurement in Cirrhosis. J Clin  
Densitom 2007; 10:391-394

6. George J, Ganesh HK, Acharya S, Bandgar TR, Shivane V, Karvat A, et 
al. Bone mineral density and disorders of mineral metabolism in chronic 
liver disease. World J Gastroenterol 2009; 15: 3516-3522

7. Daniel DB. Vitamin D Insuffi ciency/Defi ciency in Gastrointestinal 
Disorders. J Bone Miner Res 2007; 22: V50-V54

8. Duarte MP, Farias ML, Coelho HS, Mendonça LM, Stabnov LM, do 
Carmo d Oliveira M, et al. Calcium-parathyroid hormone-vitamin D axis 
and metabolic bone disease in chronic viral liver disease. J Gastroenterol 
Hepatol 2001; 16:1022-1027

9. Pares A, Guanabens N. Treatment of bone disorders in liver disease. J 
Hepatol 2006; 45: 445-453

10. Maerevoet M, Martin C, Duck L. Osteonecrosis of the jaw and 
biphosphanates. N Engl J Med. 2005; 353: 99-102

11. Beuers U, Boberg KM, Chapman RW, Chazouillères O, Invernizzi P, 
Jones DE, et al. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of 
cholestatic liver diseases. European Association for the Study of the 
Liver. J Hepatol 2009; 51:237–267

12. Parés A., Guañabens N. Osteoporosis in Primary Biliary Cirrhosis: 
Pathogenesis and Treatment. Clin Liver Dis 2008; 12:407–424

HEPATITE PELO VÍRUS E: ATUALIZAÇÃO 2008OSTEODISTROFIA HEPÁTICA
2

9
(4

):
1

2
6

 -
1

3
5

GED gastroenterol. endosc.dig. 2010: 29(4):126-135

134

Revista GED04 02_Final.indd   Sec1:134Revista GED04 02_Final.indd   Sec1:134 12/13/10   2:48:09 PM12/13/10   2:48:09 PM



135

13. Wariaghli G, Mounach A, Achemlal L, Benbaghdadi I, Aouragh A, 
Bezza A, et al. Osteoporosis in chronic liver disease: a case–control 
study. Rheumatol Int 2010; 30:893-9

14. Peter RE. Approach to the Patient with Transplantation-Related Bone 
Loss. J Clin Endocrinol Metab, May 2009,; 94:1483–1490

15. Ninkovic M, Love S, Tom BD, Bearcroft PW, Alexander GJ, Compston 
JE..  Lack of effect of intravenous pamidronate on fracture incidence 
and bone mineral density after orthotopic liver transplantation. J Hepatol 
2002; 37:93–100

16. Pennisi P, Trombetti A, Giostra E, Mentha G, Rizzoli R, Fiore CE.  
Pamidronate and osteoporosis prevention in liver transplant recipients. 
Rheumatol Int 2007 ; 27:251–256

17. Hommann M, Abendroth K, Lehmann G, Patzer N, Kornberg A, Voigt 
R, et al. Effect of transplantation on bone: osteoporosis after liver and 
multivisceral transplantation. Transplant Proc 2002; 34:2296–2298

18. Crawford BA, Kam C, Pavlovic J, Byth K, Handelsman DJ, Angus PW, 
et al. Zoledronic acid prevents bone loss after liver transplantation: a 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 
2006; 144:239–248

19. Hay JE, Guichelaar, MMJ. Evaluation and Management of Osteoporosis 
in Liver Disease. Clin Liver Dis 2005; 9:747–766

20. Carey EJ, Balan V, Kremers WK, Hay JE. Osteopenia and osteoporosis 

in patients with end-stage liver disease caused by hepatitis C and 
alcoholic liver disease: not just a cholestatic problem. Liver Transpl. 
2003; 9:1166-73

21. Newton J, Francis R, Prince M, James O, Bassendine M, Rawlings 
D, et al. Osteoporosis in primary biliary cirrhosis revisited. Gut 2001; 
49:282–7

22. Kaneki M, Hosoi T, Ouchi Y, Orimo H.. Pleiotropic actions of vitamin K: 
protector of bone health and beyond? Nutrition 2006; 22:845–852

23. Moschen AR, Kaser A, Stadlmann S, Millonig G, Kaser S, Mühllechner 
P, et al. The RANKL/OPG system and bone mineral density in patients 
with chronic liver disease. Journal of Hepatology 2005; 43:973–983

24. Hofmann WP, Kronenberger B, Bojunga J, Stamm B, Herrmann E, Bücker 
A, et al. Prospective study of bone mineral density and metabolism in 
patients with chronic hepatitis C during pegylated interferon a and 
ribavirin therapy. Journal of Viral Hepatitis, 2008 ; 15:790–796

25. Leslie WD, Bernstein CN, Leboff MS; American Gastroenterological 
Association Clinical Practice Commitee. AGA Technical Review on 
Osteoporosis in Hepatic Disorders. Gastroenterology 2003; 125:941–
966

26. Collier JD, Ninkovic M, Compston JE.. Guidelines on the management of 
osteoporosis associated with chronic liver disease. Gut 2002;50(Suppl 
I):i1–i9

Doença Hepática Crônica 

mais Fatores de Risco *

Avaliação do Risco de Fratura

Baixo risco clínico

•  Sem fratura prévia

•  Função gonadal normal

•  Mulher pré-menopausa e 

homem < 50 anos

Alto risco clínico

•  Fratura por fragilidade prévia

•  Hipogonadismo

•  Mulheres menopausadas ou homens > 50 anos

Medida da DMO

Repetir após 1 ano e após a 

cada 2-3 anos

Exame de base T - ou Z-

score > - 1,5 e DMO estável 

no seguimento 

Exame de base T- ou Z-

score < -1,5 e ou diminuição 

signifi cativa da DMO

Terapia com bifosfonato 

•  Garanta valores de 25-DHO sérico 

> 75nmol/l

•  Monitoração de DMO enquanto em 

esteroides

* idade avançada, fratura por fragilidade prévia, corticoterapia, baixo IMC, etilismo, cirrose, em lista de transplante.

Medidas preventivas básicas:

• Reposição diária de vitamina D 200-400UI + cálcio 500mg-2g 

• Exercício isométrico regular

• Suspensão de tabagismo

• Evitar ingestão de álcool

Figura 2. Manejo da desmineralização óssea em pacientes portadores de doença hepática crônica adaptada1
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Divertículo gigante do cólon: uma doença rara com 
localização atípica

Giant colonic diverticulum, a rare disease with atypical localization

CARLOS KUPSKI¹, ARI BEN-HUR STEFANI LEÃO², MARGARITA PINHEIRO RODRIGUES
3, GABRIEL STEFANI LEÃO

4

Relato de Caso

RESUMO

O divertículo gigante do cólon é uma rara patologia com 

menos de 150 casos descritos na literatura inglesa, 

sendo a primeira referência feita pelos franceses Bonvin 

e Bonte em 1946. Em 90% dos casos, esta patologia 

localiza-se no cólon sigmoide e a sua apresentação 

pode variar desde a forma assintomática até o abdômen 

agudo. O caso descrito ocorreu em um paciente 

masculino, com 55 anos, e apresentou-se insidiosamente, 

com quadro clínico infeccioso e diagnóstico realizado 

por ressonância nuclear magnética e enema opaco.

A localização do divertículo é atípica no cólon transverso, e 

o tratamento realizado foi cirúrgico com diverticulectomia, 

apresentando pós-operatório sem complicações.

Unitermos: Divertículo Gigante do Cólon, Divertículo de 

Cólon, Diverticulite, Doença Diverticular do Cólon.

SUMMARY

Giant colonic diverticulum is a rare disease with fewer 

than 150 cases reported in English literature, the fi rst re-

ference made by the French Bonvin and Bonte in 1946. 

In 90% of cases the pathology is located in the sigmoid 

colon and the presentation of this disease can vary from 

asymptomatic to the acute abdomen. The case described 

occurred in a male patient aged 55 years and presented 

insidiously with clinical infection and diagnosis by MRI and 

barium enema. The location of diverículo is atypical in the 

transverse colon, and the patient was treated with surgical 
diverticulectomy, with no postoperative complications.

Keywords: Giant Diverticulum of the Colon, Colonic
Diverticula, Diverticulitis, Diverticular Disease of the Colon.

INTRODUÇÃO

O divertículo gigante do cólon (DGC) é uma complicação 
rara de uma doença comum, a doença diverticular do 
cólon. Este apresenta menos de 160 casos descritos na 
literatura inglesa1. Primeiramente foi diagnosticado por 
Bonvin e Bonte em 1946 1,2,3. Afeta homens e mulheres 
igualmente, a faixa etária de maior incidência é entre 35 
e 90 anos (média de 65 anos), e sua localização mais 
comum é no cólon sigmoide (90%)1,4, mas podem se 
localizar no ceco, cólon ascendente, transverso ou cólon 
descendente 2. 

A sua apresentação clinica pode variar desde assintomá-
tico até o abdômen agudo. O diagnóstico desta entidade 
requer alto grau de suspeita clínica, devendo ser realizado 
o diagnóstico diferencial com volvo de sigmoide, volvo 
cecal, cisto de duplicação intestinal, pneumatose cística 
intestinal e divertículo de Meckel2. 

Os exames de imagem como raios-X simples de abdômen, 
tomografi a computadorizada, ressonância magnética e 
enema opaco são de grande valor diagnóstico, enquanto 
a colonoscopia não apresenta benefício na investigação 
desta doença1. O tratamento cirúrgico é o de escolha 
devido ao grande potencial de complicações que esta 
patologia apresenta.

1. Professor Doutor Chefe do Serviço de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital São Lucas da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).  2. Serviço de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital 
São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).  3. Serviço de Gastroenterologia e Endoscopia 
Digestiva do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 4. Acadêmico do curso 
de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Endereço para correspondência: Ari Ben-Hur Stefani 
Leão-Travessa Vileta 230 – apto. 404, Jardim Botânico, Porto Alegre – RS - CEP 90690-150 – Tel. (55) 51 9994-6511 - e-mail: 
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RELATO DO CASO

O paciente masculino, com 55 anos, procura o atendimento 

médico com queixa de dor abdominal há quatro dias, locali-

zada em região lombar à esquerda e com irradiação para a 

fossa ilíaca homolateral, relatou sensação febril, porém não 

aferiu a temperatura. O paciente era previamente hígido e 

não apresentava outras queixas. 

Ao exame físico, apresentava-se afebril e com sinais vitais 

estáveis, ausculta cardiológica e pulmonar sem alterações e 

ao exame físico abdominal apresentava discreta dor difusa em 

abdômen superior, sem viceromegalias ou massas palpáveis, 

não apresentando dor à manobra de punho-percussão 

lombar. 

Nas provas bioquímicas apresentava leucocitose 18.300p/uL 

com 67% de segmentados e 16% de bastonados. Ao exame 

qualitativo de urina apresentavam-se com 10 leucócitos/

campo e 30 hemácias /campo. As provas de função e perfi l 

hepático e creatinina sérica apresentavam-se dentro dos 

limites da normalidade. 

Inicialmente foi solicitada uma ecografi a abdominal total a 

qual não apresentava alterações; em seguida, foi realizada 

uma ressonância de abdômen (Figura 1), a qual demonstrou 

uma cavidade cística, com pequeno nível hidroaéreo, com 

7,5 x 6,8 x 6,7 cm de diâmetro, localizada anteriormente ao 

pâncreas, lateralmente ao corpo gástrico e anteriormente ao 

baço e com paredes espessadas.

Diante da probabilidade de se tratar de um divertículo 

gigante do cólon foi realizado um enema com bário (Figura 

2), o qual demonstrou uma grande cavidade cística que se 

comunicava com o cólon transverso, apresentando resíduo 

fecal no seu interior e não demonstrou doença diverticular 

difusa no cólon. 

Diante das evidências fez-se o diagnóstico de DGC, compli-

cado por infecção. O tratamento proposto foi antibioticoterapia 

endovenosa e, após melhora sintomática, diverticulectomia 

videolaparoscópica visto que não havia acometimento do 

cólon adjacente à lesão. 

O paciente não apresentou complicações e teve alta 

hospitalar em três dias após o procedimento. Na análise 

anatomopatológica, o exame evidenciou peça com 

7,8x6,5x3,0 cm de diâmetro de aspecto fi brosado, com 

úlcera, infl amação crônica e granuloma do tipo corpo 

estranho, e parcialmente recoberto por epitélio respiratório 

heterotrópico e por epitélio plano metaplásico. 

DISCUSSÃO

A doença diverticular do cólon é uma patologia extremamente 

comum nos países ocidentais, com prevalência variando entre 

12% a 49% nos estudos mais recentes6 e sua incidência 

claramente aumenta com a idade, visto que ocorre em menos 

de 10% dos jovens até 40 anos e está presente em cerca de 

50% a 66% dos indivíduos com 80 anos ou mais7. A redução 

da ingestão de fi bras na dieta ocidental é apontada como um 

dos mecanismos mais importantes no aumento da incidência 

desta patologia.

O divertículo gigante do cólon é defi nido como um divertículo 

com mais de 4 cm de diâmetro1,3, sendo uma rara complicação 

da doença diverticular do cólon e que pode apresentar um 

curso clínico variável. Em geral, são descritas quatro formas 

de apresentação desta patologia: 

1.  A forma aguda ocorre em cerca de 30% a 35% dos casos, 

sendo a dor abdominal o sintoma mais comum, podendo 

apresentar-se com febre, náuseas e vômitos, irritação 

peritoneal, distúrbios intestinais e sangramento retal e 

outros sintomas que sugiram diverticulite aguda2. 

Ressonância de abdômen, demonstrando cisto de 
paredes espessadas e pequeno nível líquido.

Enema com bário demonstrando a cavidade cística preenchida por ar, 
com nível líquido, e comunicando-se com o cólon transverso.

Figura 1 Figura 2
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2.  Apresentação crônica ocorre em 30% a 35% dos casos 

e cursa com sintomas insidiosos e intermitentes, como 

desconforto abdominal vago, que podem perdurar por 

anos2. 

3.  Apresentação complicada em 15% a 35% dos casos, 

sendo a complicação mais comum a peritonite secundária 

à perfuração, outras complicações como formação de 

abscesso, volvo, obstrução intestinal, isquemia e carcinoma 

são mais raras2. 

4.  Casos assintomáticos representam cerca de 10% do total, 

com a massa abdominal sendo descoberta ao acaso, seja 

pelo exame físico ou por exames de imagem2.

Os mecanismos pelos quais se formam os DGC não são 

bem compreendidos. Desta maneira, para tentar uma melhor 

compreensão desta patologia, se formularam várias teorias 

que tentam explicar os diversos padrões histológicos8, 

classifi cando-os em:

1.  Pseudo-divertículos: É a forma mais frequente e representa 

90% dos casos. Sua parede é formada pelas camadas 

mucosa e submucosa que saem através da camada 

muscular em uma área de debilidade. Trata-se de um 

divertículo comum que aumenta progressivamente de 

tamanho secundário à infecção e posterior infl amação do 

cólon. O crescimento do divertículo poderia explicar-se 

por mecanismo valvular unidirecional e pela infecção por 

germes anaeróbios8.

2.  Infl amatórios: Secundários à perfuração da serosa e à 

formação de um abscesso por fora da parede colônica, que 

aumenta progressivamente de tamanho sendo a parede 

deste divertículo formada por tecido fi broso8.

3.  Divertículo verdadeiro ou congênito: Onde a parede 

do divertículo contém todas as camadas da parede do 

cólon, correspondendo a uma pequena porcentagem dos 

divertículos8. É usualmente uma patologia pediátrica. Em 

seu interior pode haver a presença de tecido heterotrópico 

como, por exemplo, o urotélio5. 

Os exames radiológicos são de suma importância no 

diagnóstico desta doença. O raio-X simples de abdômen 

revela um cisto radiolucente preenchido por ar (sinal do 

balão)2,9. O enema com bário demonstra uma comunicação 

do divertículo com o cólon em cerca de 60% dos casos e 

associação com doença diverticular do cólon em 85% das 

vezes1. A tomografi a computadorizada de abdômen pode 

ser utilizada e, em geral, demonstra uma formação cística 

de conteúdo gasoso e de parede lisa e regular, raramente 

apresentando uma calcifi cação marginal1. A colonoscopia 

não apresenta valor diagnóstico nestes casos. O seu 

emprego fi caria restrito à hemorragia digestiva baixa, uma 

rara complicação desta patologia1,10.

As alternativas de tratamento dependem essencialmente 

da apresentação da patologia. Nos casos não-complicados, 

a cirurgia de escolha é a diverticulectomia com ressecção 

da área colônica acometida e anastomose primária1. Para 

os casos complicados, pode-se optar pelo procedimento 

em dois tempos (cirurgia de Hartmann)1,2, entretanto a 

drenagem percutânea de um abcesso bem localizado pode 

ser a conduta inicial2,11. 

A diverticulectomia isoladamente não se confi gura na técnica 

de escolha para o tratamento desta patologia, porém seu uso 

pode ser empregado quando o cólon adjacente é saudável 

e não há infl amação ou doença diverticular signifi cante no 

segmento acometido2,3. A conduta expectante deve ser 

apenas reservada para pacientes sem condições clínicas de 

serem submetidos a um procedimento cirúrgico1.

CONCLUSÃO

O relato de caso desta patologia justifi ca-se por ser uma 

rara complicação de uma patologia extremamente frequente. 

Neste caso específi co, a sua localização no cólon transverso, 

a presença de epitélio heterotrópico, denotando tratar-se 

de um divertículo verdadeiro, a sintomatologia crônica com

agudização infl amatória, aliada à alternativa de tratamento, 

baseada na diverticulectomia videolaparoscópica, a qual 

transcorreu com sucesso, sem a necessidade de ressecção 

do cólon adjacente, confi guram-se em uma conduta de exce-

ção. Diante das características do caso e das escassas refe-

rências na literatura mundial, impõe-se este manuscrito.
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RESUMO

Os tumores neuroendócrinos do pâncreas não-

funcionantes são raros. Os sintomas são crônicos, o 

diagnóstico pré-operatório é difícil e o tratamento cirúrgico 

exige a presença de um cirurgião de larga experiência 

clínico-cirúrgica. O objetivo é apresentar um paciente 

com tumor gigante de corpo e cauda de pâncreas, com 

acometimento de órgãos adjacentes e com metástases 

hepáticas. O paciente submeteu-se à ressecção de 

múltiplos órgãos e colostomia terminal, com boa evolução 

pós-operatória. Recebeu tratamento quimioterápico e 

mesmo com a remanescência da lesão após 14 meses, 

sobreviveu por 21 meses. A apresentação justifi ca-se 

pela baixa incidência de tumores dessa natureza, pela 

contribuição ao conhecimento da evolução clínica desses 

pacientes e para aumentar a casuística da doença, 

impossível de ser estabelecida de outra forma senão com 

relatos de casos.

Unitermos: Tumores Neuorendócrinos, Pâncreas, Cirurgia, 

Tumor Pancreático Neuroendócrino Não-Funcionante,

Tumor de Pâncreas Endócrino Não-Funcionante

SUMMARY

The nonfunctioning neuroendocrine tumors of the 

pancreas are rare. The symptoms are chronic, the 

preoperative diagnosis is diffi cult and the surgical 

treatment demands an experienced surgeon with clinical 

surgical practice. The objective is to present a patient 

with a huge tumor in the body and tail of the pancreas 

with extension to adjacent organs and liver metastases. 

The patient was submitted to multiple organs resection 

and terminal colostomy, and made good postoperative 

progress. The patient received chemotherapy treatment 

and, even with the lesion remaining for the past 14 months, 

survived for 21 months. The presentation is justifi ed by 

the low-incidence of this kind of tumor, the contribution 

to knowledge of the clinical evolution of these patients 

and the contribution to increasing the casuistry of the 

disease, which is only possible to be established by 

reporting of cases.

Keywords: Neuroendocrine tumors, pancreas, surgery, 

nonfunctioning pancreatic neuroendocrine tumour, 

nonfunction endocrine tumor of the pancreas.

INTRODUÇÃO

Os tumores neuroendócrinos representam 2% dos 

tumores gastrointestinais e os do pâncreas possuem 

incidência de 1: 100.000 pessoas1. Muitos deles são 

funcionalmente inativos e alguns são associados à 

secreção excessiva de peptídeos responsáveis por 

síndromes clínicas importantes. Os ativos, insulinomas 

e gastrinomas são os mais frequentes. O tratamento é 

eminentemente cirúrgico2. 
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O tratamento de tumores neuroendócrinos avançados 

de pâncreas e duodeno é controverso. Por serem raros, 

não existe um cirurgião com larga experiência, e estudos 

randomizados prospectivos não são possíveis. Os tumores 

têm crescimento lento, e o paciente pode viver anos com 

metástases não-tratadas3. 

O tempo de sobrevida, evolução clínica, melhor tratamento 

das lesões metastáticas e lesões recidivadas não é consenso 

na literatura. O objetivo é apresentar uma observação obtida 

de um tumor neuroendócrino do pâncreas não-funcionante 

(TNPNF), o seu tratamento e a evolução do paciente.

RELATO DE CASO

Paciente ECA, masculino, 53 anos, desenvolveu há seis meses 

dor abdominal leve associada à palpação de tumefação em 

hemiabdome esquerdo, constipação, náuseas, vômitos e 

perda de oito quilos. Etilista (aguardente) e tabagista há 25 

anos. Sem relato de alterações glicêmicas. Ao exame físico 

notava-se um paciente hipocorado, emagrecido, com tumor 

abdominal ocupando o hipocôndrio esquerdo, estendendo-

se até a cicatriz umbilical, móvel e com limites mal defi nidos.

Apresentou-se à internação com lipase de 630, amilase 227 

e hemoglobina 9,4. Radiografi a de tórax dentro dos limites de 

normalidade. O ultrasom (US) do abdome mostrou tumor em 

topografi a de pâncreas de 198mm x 153mm x 100mm, com 

provável metástase hepática em lobo direito no segmento 7 

do fígado. A tomografi a computadorizada (TC) do abdome 

revelou tumor em corpo e cauda de pâncreas. Havia regiões 

com impressão de conteúdo cístico e áreas de necrose em 

região central do tumor. Notou-se duas imagens hipodensas 

em segmento 7 do fígado. Não havia dilatação de vias 

biliares.

O paciente foi à laparotomia com achado de grande tumor 

de corpo e cauda do pâncreas, invadindo hilo esplênico 

e colos transverso e descendente. Feita a ressecção do 

baço, dos colos transverso e descendente, corpo e cauda 

de pâncreas em bloco único (Figura 1), com margens 

oncológicas macroscópicas. Colostomia de ângulo hepático 

em hipocôndrio direito e fechamento de sigmoide. Evoluiu 

de forma satisfatória e recebeu alta no sétimo dia de pós-

operatório. O padrão histológico foi de células poligonais, 

rosetoides em blocos sólidos, feixes de colágeno e necrose 

associados. A histologia demonstrou tratar-se de uma 

neoplasia pouco diferenciada pancreática. 

O estudo imuno-histoquímico mostrou que a lesão era 

positiva para cromogranina A e sinaptofi sina. 

Após 3 meses da operação, as lesões hepáticas aumentaram 

em número e em tamanho, assim como percebeu-se 

linfonodos mesentéricos, peripancreáticos e perigástricos 

aumentados de tamanho (1,4 cm) em exame tomográfi co. Aos 

7 meses de pós-operatório, o paciente já havia se submetido 

a 5 ciclos de quimioterapia com Adriamicina e 5-Fluoracil. 

Internou-se nessa época para tratamento de pneumonia 

lobar e identifi cou-se recidiva da lesão neoplásica (90mm x 

90mm) em topografi a de cauda de pâncreas à tomografi a 

computadorizada de abdome e pelve (Figura 2).

Tabela 1: Resultado do exame imuno-histoquímico

Anticorpos Clone Resultado
Citoceratina 8(baixo 

peso molecular
CAM 5.2 Positivo

Cromogranina A DAK- A3 Positivo

Sinaptofi sina SY 38 AFP Positivo

Insulina - Negativo

Glucagon - Negativo

Somatostatina - Negativo

Peptídeo intestinal 
vasoativo

- Negativo

Gastrina - Negativo

Antígeno de 
proliferação celular Ki67

MIB-1 Positivo

PROSERVAÇÃO DE PACIENTE TRATADO POR TUMOR GIGANTE NEUROENDÓCRINO NÃO-FUNCIONANTE EM CAUDA DE PÂNCREAS

Figura 1

Tumor de pâncreas (seta branca) com 19 cm de extensão, 
excisado em monobloco com baço (seta preta), colo transverso 
(seta branca tracejada) e descendente (seta preta tracejada) .
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A partir dessa data, administrou-se etoposídeo e cisplatina, 

percebendo-se redução do número e do tamanho das 

metástases hepáticas e notando-se aumento da lesão 

recidivada no abdome. A cisplatina foi trocada por carboplatina 

e aos 15 meses de evolução pós-operatória, com o paciente 

em bom estado geral, foi iniciada propedêutica para ressecção 

da lesão recidivada no abdome e reconstrução do trânsito 

intestinal. O paciente apresentou nesse período artrite 

séptica de joelho, necessitando de tratamento em regime de 

internação hospitalar e uso de antibioticoterapia. A despeito 

do tratamento, o paciente apresentou supuração da ferida, 

osteomielite por pseudomonas multirresistentes, anemia e 

desnutrição. Permaneceu restrito ao leito e faleceu após 20 

meses da operação.

DISCUSSÃO

O tumor neuroendócrino pancreático maligno é uma das 

indicações de tratamento cirúrgico imediato, assim como 

os tumores com secreção hormonal excessiva. A ressecção 

alargada do tumor tem impacto positivo na duração e 

qualidade de vida do paciente. As séries descritas na 

literatura médica geralmente incluem tumores funcionantes 

e não-funcionantes. Os tumores com mais de 4cm em sua 

maioria são malignos3.

Os sintomas dos pacientes com tumores não-funcionais 

do pâncreas são insidiosos e relacionados com o efeito do 

tumor, por exemplo, obstrução, esteatorreia, trombose da veia 

esplênica, dores abdominal e lombar, perda de peso e massa 

palpável 1,4. O diagnóstico diferencial se faz com cistadenoma, 

cistadenocarcinoma mucinoso, cistadenoma seroso e os 

tumores papilares císticos e sólidos, ou pseudocistos não 

neoplásicos. Os tumores neuroendócrinos pancreáticos, de 

forma geral, apresentam imuno-histoquímica positiva para 

cromogranina, sinaptofi sina e polipeptídeo pancreático5. 

O prognóstico de tumores císticos neuroendócrinos é 

geralmente bom, sendo a maioria benigno. O diagnóstico pré-

operatório é difícil de ser feito, pois a TC não diferencia entre 

esses tumores e outros cistos neoplásicos. O diagnóstico 

de tumores císticos neuroendócrinos deve ser considerado 

especialmente em homens com tumor em topografi a de 

corpo e cauda. A alta ressecabilidade e excelente prognóstico 

em pacientes com tumor neuroendócrino cístico justifi cam 

exploração e ressecção como tratamento. 

No relato de caso de Kato et al. (2000) o tumor tinha, como 

neste caso apresentado, a impressão à tomografi a de regiões 

císticas, alternando-se com regiões maciças em seu interior6. 

O exame imuno-histoquímico foi positivo para ceratina, 

antígeno carcinoembrionário (CEA), cromogranina A, enolase 

neuroespecífi ca e sinaptofi sina. A imuno-histoquímica foi 

negativa para insulina, glucagon, somatostatina, polipeptídeo 

pancreático, vimentim, α1-antitripsina e amilase.

No relato de Kotoulas (1998), um imenso tumor de cauda 

de pâncreas, com histologia compatível para tumor de 

ilhotas pancreáticas A1, com 18cm de diâmetro, apresentou 

imuno-histoquimica positiva para anticorpo contra enolase 

neuroespecífi ca (NSE), cromogranina A e sinaptofi sina4. 

Achados histoquímicos também no trabalho de Schwartz et 

al. (1994), acrescentando positividade para serotonina7.

Os tumores neuroendócrinos do pâncreas mostram presença 

na imuno-histoquímica de cromogranina A, sinaptofi sina 

e NSE. O cromogranina A é aceito como marcador sérico 

específi co para diferenciar o tumor neuroendócrino do 

não endócrino, sendo mais específi co do que outros 

marcadores1.

Figura 2 Imagem de tomografi a 
computadorizada de 
abdome (no pós-
operatório), em que as 
setas brancas apontam 
os limites de uma 
tumefação abdominal 
que recidivou.
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PROSERVAÇÃO DE PACIENTE TRATADO POR TUMOR GIGANTE NEUROENDÓCRINO NÃO-FUNCIONANTE EM CAUDA DE PÂNCREAS

O tratamento cirúrgico preconizado é a pancreatectomia distal 

combinada com esplenectomia. A duodenopancreatectomia 

cefálica é realizada nos tumores de cabeça de pâncreas1,7.

A cirurgia do pâncreas com ressecção hepática, para excisão 

das metástases, é ainda uma conduta de exceção3. A cirurgia 

de múltiplos órgãos é utilizada para ressecar o tumor e órgãos 

vizinhos acometidos pela neoplasia4,7.

Na revisão de Norton (2003), com 20 casos, o seguimento foi 

de 19 meses: 18 (90%) estavam vivos e 2 morreram. Houve 

12 pacientes que fi caram livres da doença. A estimativa 

atual de sobrevida sugere 80% em cinco anos. Os pacientes 

assintomáticos desenvolveram recorrência em sete anos.

O prognóstico para tumor neuroendócrino do pâncreas é 

muito bom quando livre de metástases hepáticas7.

Como contraindicações para a cirurgia, alguns autores 

sugerem que pacientes com tumor que invade mesentérica 

superior e com metástases à distância não devem ser 

operados3.

No caso apresentado aqui, o paciente sobreviveu 21 meses 

após a operação, compatível com o que é descrito na literatura 

médica consultada. Durante a evolução clínica algumas 

dúvidas foram pertinentes. As drogas antineoplásicas foram 

reavaliadas e trocadas durante o tratamento. A decisão sobre 

a retirada da lesão recidivada e a reconstrução do trânsito 

intestinal, por um período curto de tempo, nos pareceu 

razoável, pois o paciente apresentava bom estado geral. 

A intenção era melhorar a qualidade de vida do paciente, 

diminuindo o efeito compressivo da lesão e retirando-se a 

colostomia. O paciente desenvolveu uma artrite séptica 

acompanhada de desnutrição importante, evoluindo para o 

óbito.
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Síndrome de Budd-Chiari tratada por angioplastia 
transjugular da veia supra-hepática

Budd-Chiari Sindromy treated by transjugular angioplasty of the supra-

hepatic vein

ROBERTO A. GUIMARÃES
1, RODRIGO DA COSTA AMIL

2, DANIELA M. SUETH
3, MARIA DA GLÓRIA CRM BARROS

4, MARCELO A. VIEIRA
5, JOSÉ 

PEREIRA FILHO
6, JAQUELINE M. QUEIROZ

7, JOSÉ PEDRO RODRIGUES RAVANI
7, LEANDRO DUTRA PERES

8, ANTONIO CARLOS BOTELHO DA SILVA
9

Relato de Caso

RESUMO

A Síndrome de Budd-Chiari é caracterizada pela oclusão 

das veias supra-hepáticas e apresenta inúmeras causas, 

mas nenhuma delas é identifi cável em cerca de 60-70% 

dos pacientes. O diagnóstico é realizado pela suspeita 

clínica e confi rmado por exames complementares, sendo 

a ultrassonografi a com Doppler a mais sensível (85%). 

A terapia varia desde medicamentos, cirurgias como 

anastomoses portossistêmicos e transplante hepático até 

métodos menos invasivos como derivação intra-hepática 

portossistêmica transjugular (TIPS) e angioplastia. 

O objetivo desse trabalho é apresentar um paciente 

portador da SBC submetido à angioplastia transjugular da 

veia supra-hepática, utilizando via anterógrada (punção 

através da veia cava inferior trans-hepática, atingindo a 

veia supra-hepática e recanalizando anterogradamente a 

veia supra-hepática).

Unitermos: Síndrome Budd-Chiari, Angioplastia, Cirrose, 

Anterógrada

SUMMARY

The Budd-Chiari syndrome is characterized by occlusion 

of the supra-hepatic veins and has any causes, but none 

of them are identifi able by about 60-70% of patients. The 

diagnosis is made by clinical suspicion and confi rmed by 

additional tests, and the Doppler ultrasound with the most 

sensitive (85%). The therapy varies from medications, 

surgeries such as liver transplantation and anastomosis 

portossistêmicos even less invasive methods like bypass 

intra-hepatic portosystemic transjugular (TIPS) and 

angioplasty. The aim of this article is to present a patient 

of SBC submitted to angioplasty transjugular the above-

hepatic vein using antegrade route (puncture through the 

inferior vena cava reaching the above-hepatic vein and 

the vein recanalizando anterograde above-liver). 

Keywords: Budd Chiari Syndrome, Angioplasty, Cirrose, 

Anterograde

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Budd-Chiari (SBC), descrita clinicamente 

por Budd (1845) e histologicamente por Chiari (1899), 

é caracterizada pela oclusão das veias supra-hepáticas, 

cursa frequentemente com dor abdominal, hepatomegalia 

e ascite.1,2,3,4,5 O diagnóstico é realizado pela suspeita 

clínica e confi rmado através de métodos de imagem.

O método não- invasivo mais sensível para o diagnóstico 

é a Ultrassonografi a com Doppler (USD).3,4

O tratamento geralmente é cirúrgico para descompressão 

portal ou transplante hepático. Mais recentemente novas 

modalidades terapêuticas foram desenvolvidas como a 

criação de shunts portossistêmico intra-hepático (tips) 
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ou colocação de stents que tem se mostrado signifi camente 

efetivos.1,2,3,4 O objetivo desse trabalho é apresentar um 

paciente portador da SBC submetido à angioplastia 

transjugular da veia supra-hepática.

RELATO DE CASO

Homem, 47 anos, sabidamente portador de SBC, foi admitido 

no Hospital São José do Avaí com ascite tensa (Figura 1) 

associada a desconforto respiratório. Evoluiu com ascite 

refratária, sendo submetido a várias sessões de paracentese 

terapêutica, com recidiva que culminou com azotemia renal 

quando foi indicada a colocação de TIPS para transpor a 

oclusão das veias supra-hepáticas (VSH). 

Mas esse procedimento foi abortado pela impossibilidade 

de transpô-las devido à oclusão das mesmas, sendo 

optado, então, por angioplastia com balão das veias supra-

hepáticas média e esquerda (Figura 2 e 3), com imediato 

restabelecimento do fl uxo sanguíneo. Devido à ausência 

de um nicho em veia cava inferior que permitisse localizar 

as veias supra-hepáticas, resolvemos posicionar o cateter 

angulado Rups 100® (cook Bloonongton IN 47402-0489) 

em posição próxima ao local das veias supra-hepáticas e 

em posição OAS 45º para permitir o real posicionamento 

do kit de punção: posterior ao segmento 1 do fígado, um 

local seguro, aonde o espaço entre veia cava inferior e o 

parênquima hepático é virtual. 

Após punção do segmento venoso supra-hepático, foi 

garantida a posição do fi o-guia 0,035 hidrofílico 260cm® 

(Terumo europe NV3001 heven, Belgium) e sobre este 

introduzido o cateter balão 4x20 mm e realizado canal entre 

a cava e o parênquima hepático, sendo possível ultrapassar 

a oclusão com fi o 0,035 hidrofílico sobre o mesmo realizado 

angioplastia com cateter balão 10x20mm® (Boston Scientifi c 

Island limited Ballybrit Business Park Galway, Ierland/ - 

Figuras 2 e 3). Recebeu alta com warfarin, furosemida e 

espironolactona. 

Na reavaliação clínica, seis meses após, persistia o fl uxo 

nas veias supra-hepáticas e houve regressão total da ascite 

(Figuras 4 e 5).

Angioplastia com balão das veias supra-
hepáticas média e esquerda

Figura 2

Desenho esquemático angioplastia: com balão das 
veias supra-hepáticas média e esquerda

Figura 3
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Ascite tensa de grande volume na admissão

Figura 1

US hepático com Color Doppler, demonstrando fl uxo em veias 
hepáticas média e esquerda

Figura 4

Figura 5

Regressão total da ascite quatro meses após 
procedimento
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DISCUSSÃO

A SBC leva a obstrução do fl uxo venoso a nível das vênulas 

hepáticas, veias hepáticas, VCI ou átrio direito que evoluem 

com hipertensão portal pós-sinusoidal, lesão hepatócitos por 

hipóxia e trombose da veia porta em 10 a 20% dos casos 

que evoluem para necrose hepatócitos centrolubulares 

com progressiva fi brose centrolobular, hiperplasia nodular 

culminando em cirrose hepática.1,3

Suas causas são variadas e incluem estados de hipercoa-

gulabilidade hereditários ou adquiridos até causas menos 

comuns, como invasão tumoral, colagenoses, trauma, 

entre outros, mas nenhuma causa é identifi cável em cerca 

de 60-70% dos pacientes.1,2,3,6,7 O diagnóstico é realizado 

pela suspeita clínica e confi rmado através de exames 

complementares.3

A apresentação clínica dos pacientes pode ser aguda, 

subaguda, fulminante e crônica dependendo principalmente 

da extensão e rapidez da oclusão da veia hepática, mas 

frequentemente cursa com dor abdominal, hepatomegalia 

e ascite.3,8,9 Os exames laboratoriais são inespecífi cos 

demonstrando elevação transaminases, hiperbilirrubinemia, 

hipoalbuminemia. O estudo do líquido ascítico revela valor 

GASA superior a 1,1 com proteína > 2,5g/dl. 

A ultrassonografi a abdominal com Doppler (USAd) é o 

método não-invasivo mais sensível para o diagnóstico 

com sensibilidade de 85% e mostra ausência de fl uxo nas 

veias supra-hepáticas. Porém, o exame padrão-ouro para 

confi rmação diagnóstica é a angiografi a das veias supra-

hepáticas e cava inferior que têm imagem típica do tipo “teia 

de aranha”. Indicada nos casos em que a USAd é negativa 

e a suspeição clínica elevada. A biopsia hepática é útil para 

demonstrar a extensão e gravidade da doença e guiar a 

terapia, mas seu real benefício não está estabelecido.3,10,11

O tratamento é vital pois, sem terapia defi nitiva, a maioria 

dos pacientes sintomáticos irá evoluir para óbito pelas 

complicações da doença hepática crônica. Ele visa controle 

da ascite, anticoagulação para prevenir a progressão da 

doença nos estágios iniciais, objetivando INR entre 2-2,5 e 

tratamento da causa específi ca.3

A terapia inclui fármacos (trombolíticos, heparina ou 

anticoagulantes orais) ou operações, como anastomoses 

portossistêmicos, derivação intra-hepática portossistêmica 

transjugular (ITPS), angioplastia e transplante hepático.3 

A colocação de TIPS ou de stent venoso supra-hepático 

constitui estratégia terapêutica segura e efetiva, apesar da 

inicial resistência ao tratamento percutâneo 1,5, e promove 

signifi cativa melhora clínica e hemodinâmica do paciente.1

Concluímos que a angioplastia transjugular da veia supra-

hepática é opção terapêutica segura e efetiva em casos 

selecionados da SBC.
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