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Hemorragia Digestiva Alta 

• Acima do ângulo de Treitz (Sivak, 1987) 

• USA: 100 internações/100.000    > 2 x masc  

 ( Don C Rockey  2014 ) 

• Mortalidade : 3,5 - 20% (cirróticos) (ASGE 2012) 

• 70 a 80% o sangramento cessa espontaneamente 

• Melena  = 90% casos o sangramento esta acima do 
Treitz.  

• Endoscopia digestiva é diagnóstica e terapêutica 

 



HDA não varicosa (61%) no Gastrocentro-Unicamp 

 de 2007 a 2011 – 1100 pac 

Causa Número de casos (%) 

Úlcera gástrica 285 (42,5%)  

Úlcera duodenal 169 (25,2%) 

Laceração de Mallory-Weiss 49 (7,3%) 

Lesões agudas da mucosa 

gastroduodenal 

53 (8,2%) 

Esofagite péptica 30 (4,5%) 

Lesão de Dieulafoy 25 (3,7%) 

Neo gástrico 26 (3,9%) 

Outras causas 34 (4,7%) 

Total 671 pacientes 



Experiencia Unicamp 

 01.2013 – 06.2014 – ambulatório de HDA  

 

   n =356 pac          218 (61%) não varicosa 
68% masc         65 anos  +-15 anos                                                                      

 

• Melena – 79%      Hematemese 49%       Internados- 31% 

 

• Etiologia:  UG  32%   UD 30%            

 

• Trat endoscópico-    

• 52% ( 114 pac)      ressangramento  9,2 % (20 pac) 

• Cirurgia =  5%       Mortalidade 5,5% 

• Rockal    sobreviventes       4.4  +-  2.2 
                não sobreviventes 5.9  +-  2.2 

Experiência da Unicamp 



Anamnese ( historia clinica, comorbidades-cirrose, 

cardiopatias, abuso de alcool, uso de AINE, cirurgia 

previas, suspeita de neoplasias )  
epistaxe e hemoptise. Ingesta de espinafre, Bismuto, Ferro 

Nível de consciência e vias aéreas 

Exame fisico (toque retal fundamental) 

Avaliação hemodinâmica ( sinais vitais ) 

Avaliação laboratorial : Hb Ht  seriados, coagulograma, 

tipagem sanguínea, uréia, creatinina ) / rx torax/ / ecg / 

enzimas cardiacas 

Avaliação cardiológica em idosos ou doenças 

cardiovasculares 
       

    

Abordagem Inicial  

sangramento agudo 



Instabilidade hemodinamica 

HDA que iniciou com paciente internado 

Necessidade de transfusão 

Paciente > 60 anos 

Hematemese 

Associação com outras doenças 

Fatores de risco 

Estratificação dos pacientes em alto ou baixo 
risco para ressangramento e mortalidade é uma 

etapa fundamental. 
Projeto Diretrizes Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. HDA não varicosa. 2008  



•Rockall- Gut. 1996;38:316–321.  

 



Nappi et. al, Aspectos endoscópicos no manejo da úlcera péptica gastroduodenal, Rev. Col. Bras. 

Cirur. 2008 

Recomenda-se a utilização destes escores como base para a estratificação de risco 

nas unidades de urgência e emergência.  

Projeto Diretrizes Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. HDA não 

varicosa. 2008 



 Alta precoce:  
 Não interfere no ressangramento e diminui custos em 

pacientes de baixo risco. 
 

 Alguns critérios para a alta precoce: 
 Úlcera de base limpa; 
 Estabilidade hemodinâmica e ausência de comorbidade grave; 
 Fácil acesso ao hospital e apoio sócio-familiar adequado; 
 
 

Os pacientes classificados em baixo risco de recidiva hemorrágica podem 
receber alta após a endoscopia. 

International Consensus Recommendations on the Management of Patients With 
Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding. 2010 

A maioria dos pacientes que se submeteram a hemostasia endoscópica 
devem ser hospitalizados por pelo menos 72 horas. 



Abordagem Inicial 
1. Estabilização hemodinâmica 
Dois acessos venosos calibrosos (jelco 14-16) 

Reposição volêmica com cristalóides  

Reposição de hemoderivados 

  sem comorbidades Hb >7g /  com Hb > 9g 

2. Avaliação da gravidade do sangramento 

(maior risco: hematemese, sangue na SNG, 

enterorragia)  

3. Oferta de O2 / jejum Vo – intubação? 

4. EDA – nas 24hs da admissao (< 

mortalidade ), casos graves (12h) 
5. UTI, equipe de cirurgia disponível 

6. Exames: Hb/Ht Plaquetas  RNI  Albumina,   

          ureia, creatinina, Tgo Tgp, Glicemia 



- Corrigir hipovolemia 

- Parar o sangramento o mais rápido 

  possível 

- Prevenir ressangramento 

- Prevenir complicações associadas ao  

  sangramento 

- Diminuir  mortalidade 

OBJETIVOS DA TERAPÊUTICA 



Úlcera peptica 

Tratamento clínico 

• Se diagnóstico endoscópico de úlcera péptica: 

– Introduzir IBP: causa estabilização do coágulo 

 ressangramento 

 necessidade cirurgia 

• NÃO  taxa mortalidade 

    Omeprazol 80 mg bolus  8 mg/h nas 1as 72h 
(facilita os mecanismos de coagulação) 

– Eritromicina 250mg 30-60 min antes da EDA = 

melhora o esvaziamento gastrico) 

– Somatostatina (250 ) e octreotide (50) < fluxo 

esplancnico e < secreção ácida. Casos 

selecionados  

Úlcera péptica 



Forrest  I a 

Forrest  II a 

Forrest  I b 

Forrest  II b Forrest  III 

Forrest  I b 

Classificação de Forrest 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Cmed%5Cimages%5CLarge%5C2536Picture_2.jpg&template=izoom2


Classificação de Forrest 

30 20 IB Sangramento tipo 

porejamento 

Sobed 

55 18 IA Sangramento 

ativo em jato 

43 

 

17 IIA Vaso visível 

vermelho 

22 17 IIB Coágulo aderente 

10 20 IIC Hematina na base 

5 42 III Base limpa 

Risco  de 

ressangramento % 

Prevalência % Classe Forrest Descrição 

Terapeutica endoscópica IIb- < 60% recidiva de sgto/ cirurgia de urgência 

 



Dopller endoscópico 

Endoscopic Doppler Us Probe for acute peptic ulcer hemorrhage 
Richard C K Wong GIE pg 804 2004 

  



Fonte: SOBED 

Cloreto de sódio 

Cianoacrilato 

Cola de fibrina 

Trombina 

Balão compressivo Sulfato de 

tetradecyl de sódio 

Suturas Laser Polidocanol 

Endoloop Heater probe Etanolamina 

Ligadura elástica Plasma de argônio Álcool 

Hemoclipe Eletrocoagualção 

mono e bipolar 

Adrenalina  

Método mecânico Método térmico Método por 

injeção 

Modalidades de hemostasia endoscópica 

CoStasis Surgical Hemostat 



ESCLEROSE 

Chang-Hwan Park, GIE 2004 

Mecanico+adrenalina melhor 

 que só adrenalina 



 NPCC, 57 anos, feminino; 
 AP: HAS e DM mal controladas;  
 Medicações: AAS, verapamil, losartana, insulina, 

metformina; 
 PS  
 Hematêmese franca; 
 PA 80 x 50 mmHg    FC 110 bpm; 
 Hb 7,1  recebeu 1 concentrado de hemácias; 

 Escores: 
 Rockall: 05 pontos; 





BICAP 



• Introduzido na prática clínica em 1988 por Hashisu 

• Hemostasia mecânica 

Hemoclip 



Comum 

• Inflamação da mucosa e 

erosões superficiais 

• Raramente são graves 

• Agente tóxico à mucosa 

gástrica 

• Conduta conservadora 
Protetor de mucosa +IBP 

Síndrome de Estresse 

Paciente grave 

• Aumenta a mortalidade 

• Conduta conservadora  

(se possível) 

 

Gastrite Hemorrágica 



• 5 - 15% das HDA’s 

• Auto-limitado 

• IBP 

 

 

•Tratamento EDA desnecessário 

Esofagite e Úlceras Esofágicas 



• 15% das HDA’s 

• > 80% associados a esforço (vômitos, tosse) 

• Mais comum- pequena curvatura TEG 

• > 90% cessam espontaneamente 

• Tratamento endoscópico 

 

Síndrome de Mallory-Weiss 



Mallory-Weiss-  Ligadura  



Mallory-Weiss-  Injeção 



Má formação arterio-venosa submucosa do aparelho digestivo  

( esôfago - colon ) 

 

Lesão de Dieulafoy (Adrena+Clip) 



GIST e HDA Laser de Argônio 



HEMOSPRAY 



HEMOSPRAY 

• Pó inorgânico   

• Contato com o sangue gera um gel coeso e 

adesivo 

• Barreira quando em contato com a parede 

do vaso, aumenta concentração de fatores 

de coagulação e formação de tampão 

plaquetário.  



HEMOSPRAY 

• Taxa de sucesso na hemostasia inicial: 

proximo a 100% 

 

• Não causa lesão tecidual nem embolização  

 

 



HEMOSPRAY 

• Mallory Weiss 

• Lesao Dieulafoy  

• GAVE 

• Varizes Gástricas 

• Úlceras anastomóticas 

• Locais de esfincterotomia 

• Locais de polipectomia 

• Proctopatia pós radiação  

• Úlcera retal solitária 

• Sangramento tumoral  

 



HEMOSPRAY 

 Benefício: Não necessita de precisão no 

alvo, nem visualização durante a aplicação 

 Metodo de resgate  

 



• Úlcera  gigante, profunda 

 

• Foco inacessível 

 

• Hemorragia difusa 

 

• UD de parede posterior ? 

• UG pequena curvatura do corpo 

Limitações do tratamento endoscópico 



Indicação: QUANDO? 
•  EDA NÃO identifica local 

 Terapia endoscópica não eficaz e alta risco cirúrgico 

   Arteriografia: 

 Sensibilidade: 22-87% 

 Detecta sangramento - perda de 0,5ml/min  
Terapeutica Gelfoam, coils e cola cianoacrilato 

• Sucesso: 80-100% 

• Recidiva: 8-33% 
 

 Cintilografia:  DIAGNOSTICO 

 Detecta sangramento de 0,1ml/min 

 Positividade: 25-64% 

 Localiza sítio de sangramento: 41-95% 

Outros métodos diagnósticos e terapêuticos 



• Choque hemorrágico não responsivo 

• Falha no tratamento clínico / endoscópico 
(sangramento ativo nao controlado) 

• Sangramento estimado de metade da volemia 
(Transfusões > 6 unidades) 

• Ressangramento  apos 2a endoscopia terapeutica 

• Reinternação por HDA 

• Falta de sangue disponível ( religioso) 

• Complicacoes associadas (perfuração, obstrução )\ 

 

Indicações de Cirurgia 

Critérios Clínicos 



RESUMO 

• Historia clinica e exame fisico 

• Exames laboratoriais / tipagem sg 

• Avaliar gravidade do sangramento 

(hematemese, instabilidade, comorbidades 

associadas, idade maior 60anos) 

• Estratificacao do Risco (Rockall) 

• Reposicao volemica, protecao vias aereas, 

IBP em bolus, transfusao sanguinea 

 



RESUMO 

Endoscopia (12-24h) 

UTI, Equipe de cirurgia 

Prever ressangramento (novamente escore de 

Rockall e Forrestt) 

No ressangramento = nova eda terapeutica 

Insucesso = radiologia intervencionista e 

cirurgia) 



 

 

OBRIGADO 

 

 

mhenriquepr@yahoo.com 

 
RESPIRARE ENDOSCOPIA 

mailto:mhenriquepr@yahoo.com

