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REUNIÃO CIENTÍFICA DE DEZEMBRO

DATA: 1º de dezembro de 2014 (segunda-feira)
HORÁRIO: 19h
LOCAL: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)
ENDEREÇO: Rua Visconde de Silva, 52, auditório B, Botafogo 

TEMA DA SESSÃO
Debate de casos clínicos

Serviços:
Uerj, UFRJ, Unirio E INCA

CONFIRA EM NOSSO SITE A PROGRAMAÇÃO COM AS PRÓXIMAS
 REUNIÕES CIENTÍFICAS E SAIBA COMO FORAM AS ANTERIORES
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PALAVRAS DA PRESIDÊNCIA

Dr. Ronaldo Taam

Persistimos na luta por melhores condições e remuneração mais justa para os procedimentos 

endoscópicos. A negociação com a Unimed resultou em poucas mudanças em função da situação da cooperativa e 

das tabelas híbridas empregadas, sendo os novos valores repassados para os associados e cooperados. 

Tentaremos nova negociação com o grupo das Unidas visando a um reajuste do acordo firmado em 2013 e, a 

princípio, houve uma boa receptividade. A relação com a Amil tem se mostrado mais complexa pela recusa por 

parte da empresa em negociar coletivamente e, ao que parece, os acordos individuais ocorrem de modo esparso. 

Em função do impasse, há a possibilidade de propostas para novos credenciamentos e, neste aspecto, pedimos a 

reflexão por parte daqueles, por ventura, contatados sobre as implicações éticas de seus atos. Por esta negociação 

estar se prolongando e sem sinais de resolução, tentaremos agir via mediação do CREMERJ, após decisão da 

Câmara Técnica em Endoscopia Digestiva. Pedimos que o associado comunique à SOBED RJ quaisquer problemas 

sem soluções junto a algum convênio.

A SBAD está se aproximando, esperamos que o evento seja um sucesso e desejamos ótimo congresso para 

todos. 
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A prescrição de novos anticoagulantes orais, que 

são os anticoagulantes orais diretos (ADO), aumentou 

muito desde sua comercialização em 2008. Em 2013, na 

França, 30% dos anticoagulantes prescritos eram ADO.

Em 2011, foram publicadas diretrizes conjuntas 

pelos grupos de estudo em hemostasia intraoperatória 

(GIHP) e pelo de estudo em hemostasia e trombose 

(GEHT), com novas estratégias, as quais serviram de base 

para as precauções a serem tomadas nos procedimentos 

endoscópicos.

Anticoagulantes orais diretos (ADO)

Fármacos disponíveis

Três medicamentos são atualmente disponíveis: 

dabigatran, que é um inibidor direto da trombina; 

rivaroxaban e apixaban, que são inibidores diretos do 

fator Xa. São inibidores da principal via da coagulação e, 

por isso, são mais potentes que os inibidores da vitamina 

K (AVK), que agem de forma indireta.  A concentração 

máxima é atingida em duas a quatro horas, com meio 

vida de eliminação de 7 a 15 horas.

Indicações

Basicamente, são as mesmas dos AVK, com 

exclusão das valvulopatias:

- prevenção da trombose venosa profunda em pós-

operatório de grandes cirurgias ortopédicas (dabigatran, 

rivaroxaban e apixaban);

- prevenção da embolia pulmonar na fibrilação atrial 

(dabigatran, rivaroxaban e apixaban);

- tratamento da trombose venosa profunda e da embolia 

pulmonar (rivaroxaban).

Precauções no uso

Em caso de insuficiência renal, o tempo de 

duração é prolongado por retardo na eliminação com 

risco aumentado de hemorragia. É recomendável 

verificar o clearance de creatinina (Cockroft) em todos os 

pacientes cuja função renal possa estar prejudicada. Na 

ausência de um exame laboratorial para avaliar o nível de 

anticoagulação, os parâmetros utilizados para definir a 

dose serão a idade, a função renal, a  indicação e o risco 

potencial de hemorragia. Não possuem antídotos 

específicos e o tratamento das complicações é 

sintomático. A diálise pode ser utilizada em pacientes 

tratados com dabigatran.

Modalidades de interrupção e retorno de tratamento 

com ADO

 A princípio, todas as  decisões de interrupção, 

incluindo as de curta duração, devem ser tomadas por 

uma equipe mult id isc ip l inar  (cardio logista ,  

anestesiologista) para decidir sobre o tempo de 

interrupção, o reinício ou a necessidade do uso de 

NOVOS ANTICOAGULANTES ORAIS E A ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Nouveaux anticoagulants oraux et endoscopie digestive. Acta Endosc. 2014; 4:168-170.
Traduzido do original em francês por Dra. Yolanda Tolentino, Dr. Rodrigo S. da Rocha Dias, 

Dra. Viviane Fitippaldi

Elevado
Interrupção padrão: 3 dias (d -1, d 0, d +1)
Interrupção de 5 dias se:

Ÿ Pólipo > 1,0cm
Ÿ Pólipos múltiplos
Ÿ Idade >70 anos
Ÿ Insuficiência renal
Ÿ Uso de AAP

Risco de
hemorragia

Possibilidade de
hemostasia direta

Conduta

Baixo Nenhuma alteração

TABELA 1 Modalidades de suspensão dos ADO em função do risco de sangramento e do procedimento endoscópico

Elevado

AAP: antiagregante plaquetário; o uso de um AAP não modifica a conduta, salvo indicação contrária.

Interrupção prolongada: 5 dias
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Sim

Sim/Não

Não

Comentários

Interrupção breve possível (saltar a última dose)

Prevenção recomendável:

Ÿ Clipes;
Ÿ Elevação com adrenalina diluída;
Ÿ Fechamento da mucosectomia com clipes;
Ÿ Dar preferência à mucosectomia

-
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heparina durante a interrupção.  Na maioria dos casos, o 

efeito será nulo 48 horas após a suspensão, havendo 

redução em 50% após 24 horas. Entretanto, 

considerando que vários fatores podem alterar sua 

farmacocinética (idade, função renal, interações 

medicamentosas), a ausência de um antídoto ou de 

testes laboratoriais específicos amplamente disponíveis, 

devemos ter cautela nos procedimentos endoscópicos 

de alto risco de sangramento.

Em caso de procedimentos endoscópicos de alto 

risco de sangramento, uma interrupção 48 horas antes, 

com reinício 24 horas após o procedimento, com um 

total de três dias sem medicação (dia -1, dia 0, dia +1), 

parece ser adequado. Em caso de procedimentos de alto 

risco de sangramento e que não tenham tratamento 

endoscópico direto disponível, recomenda-se a 

interrupção por cinco dias antes da intervenção, como 

nos casos de procedimentos cirúrgicos.

Duas  horas  após  a  pr imeira  dose,  a  

anticoagulação já será reestabelecida. Então, é 

aconselhável segurar o reinício do tratamento entre 24 e 

48 horas após o procedimento, em virtude do risco de 

sangramento. Em caso de interrupção prolongada, o uso 

de heparina pode ser indicado em caso de risco elevado 

de tromboembolia. Diferente dos cumarínicos, o reinício 

dos ADO deverá suceder às injeções anticoagulantes, 

sem sobreposição de tratamento. Finalmente, o uso 

concomitante de aspirina não altera esse esquema.

Na prática, três esquemas são propostos:

- Interrupção breve: pular a última dose (12 horas antes 

do procedimento em caso de uso duas vezes por dia);

- Interrupção padrão: 48 a 72 horas (não tomar no dia 

anterior, no dia do procedimento e retomar no dia 

seguinte);

- Interrupção prolongada: quatro a cinco dias antes, 

reservado a procedimentos de alto risco e, nesses casos, 

o uso de heparina durante a interrupção é fortemente 

indicado.

Avaliação de risco hemorrágico em procedimentos 

endoscópicos

Procedimentos de baixo risco

Procedimentos diagnósticos, com ou sem 

biópsias, que podem ser feitos sem qualquer alteração 

do tratamento. Um interrupção breve pode ser adotada.

Procedimentos de risco elevado com possibilidade de 

tratamento endoscópico

Há preocupação com ressecção de pólipos 

4

pediculados ou sésseis.  Independente do tamanho ou 

da técnica utilizada, as polipectomias necessitam de 

interrupção da anticoagulação oral: a suspensão por três 

dias, é então, aconselhável. Se o risco de hemorragia for 

aumentado (pólipo de grande tamanho ou múltiplos) ou 

na presença de fatores de risco (idade, insuficiência renal 

ou uso concomitante com um agente antiplaquetário), 

uma interrupção de cinco dias é recomendável. Medidas 

preventivas que demonstraram ser eficazes (clipes, 

endoloop) e tratar imediatamente qualquer 

sangramento, ainda que seja mínimo. O tratamento de 

vasos visíveis deve ser feito de forma exaustiva. Vários 

estudos demonstraram a eficácia dos clipes na 

prevenção do sangramento tardio na polipectomia / 

mucosectomia, especialmente em pacientes em uso de 

anticoagulantes. Os fatores de riso são:  tamanho do 

pólipo maior que 2,0cm, presença de vaso visível (no 

caso de mucosectomia) e excesso de coagulação. Para 

pólipos pequeno, inferiores a 6,0mm, é desaconselhável 

utilizar pinça de hot biopsy, dando-se preferência à alça 

de polipectomia. Pólipos sésseis menores que 2,0cm 

devem ser ressecados por mucosectomia, levando a 

menor risco de sangramento que a excisão direta com a 

alça. O paciente deverá ser informado de que o risco de 

sangramento perdurará por até sete dias (média de 72 

horas) após o procedimento, considerando a 

possibilidade de repetir a endoscopia para realização da 

hemostasia se o sangramento persistir.

Em caso de pólipos grandes ou múltiplos, pode 

ser necessário adiar o procedimento endoscópico se o 

tratamento anticoagulante for de curta duração (menos 

de três meses) e não há risco oncológico evidente.

Procedimentos endoscópicos com risco elevado de 

hemorragia e sem possibilidade de esclerose

Em todos os casos, deve-se proceder a 

interrupção do uso de ADO por cinco dias antes do 

procedimento (interrupção prolongada).

No caso da papilotomia endoscópica, o risco de 

sangramento torna-se aumentado em caso de 

macrolitíase ou de divertículo justapapilar. Em caso de 

urgência, a colocação de uma endoprótese biliar sem 

esficterectomia tem sido considerada.

No caso da ecoendoscopia, também existe a 

necessidade de suspensão dos ADO, sendo que o risco de 

hemorragia será maior na punção de lesões císticas.

Também se recomenda a suspensão no caso de dilatação 

de estenoses, colocação de próteses e na realização de 

gastrostomia endoscópica.
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Conclusão

 Um melhor conhecimento desses novos 

medicamentos, bem como prudência na sua utilização 

poderão evitar complicações hemorrágicas em 

procedimentos endoscópicos terapêuticos. As 

modalidades de interrupção deverão ser analisadas caso 

a caso em função do risco de sangramento de cada 

procedimento. Finalmente, devemos lembrar que, 

diferente do tratamento com AVK, não há testes de 

coagulação específicos para avaliar a eficácia dos ADO 

nem de um antídoto eficiente.
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TIPO 1 A

Puntiforme (< 1 mm), com ou sem sangramento

TIPO 1B

Mancha vermelha (alguns milímetros), com ou sem sangramento

TIPO 2A

Lesões puntiformes (< 1 mm), com sangramento pulsátil

TIPO 2B

Lesão protrusa, avermelhada, pulsátil, sem dilatação venosa adjacente

TIPO 3

Lesão protrusa, pulsátil, com dilatação venosa adjacente

TIPO 4

Outras lesões não classificadas acima

CLASSIFICAÇÕES

YANO-YAMAMOTO
Classificação endoscópica de lesões vasculares do intestino delgado

Gastrointestinal endoscopy      vol 67, No 1 : 2008
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FOTO 1  Lesão subepitelial na transição do
bulbo para a 2ª porção duodenal... 

IMAGENS DO MÊS EM ENDOSCOPIA

Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, 

apresentando hemorragia digestiva. Endoscopia 

digestiva alta revelou volumosa massa polipóide, 

pediculada, na transição da primeira para segunda 

porção duodenal, sem sangramento ativo durante o 

exame. Dois dias após a endoscopia paciente evoluiu 

com forte dor abdominal  Exames laboratorias revelaram 

anemia (Hb 9.6 g/dL) e leucocitose, Ecoendoscopia 

revelou lesão hipoecoica na submucosa, com 3 cm de 

diâmetro, textura heterogênea e com espaços anecóicos 

irregulares. Punção aspirativa com agulha fina foi 

compatível com hamartoma das glândulas de Brunner. 

Tomografia computadorizada foi sugestiva de 

divertículo de Meckel em intestino delgado. Iniciada 

antibioticoterapia, com melhora clínica. Agendada 

posteriormente polipectomia endoscópica com alça 

diatérmica da lesão duodenal. Quatro dias após o 

procedimento, o paciente foi  submetido a 

minilaparoscopia para ressecção do divertículo de 

Meckel.

INCA / GASTROENDO

Gregório Feldman, Álvaro Freire, Paula Peruzzi Elia, Gutemberg Silva, José Mauro Teixeira, 
Valéria Cavaca e Simone Guaraldi

FOTO 2...com pedídulo (setas) que na 
visão transmural corresponde à... 

FOTO 3...lesão hipoecoica heterogênea ocupando
predominantemente a camada submucosa com... 

FOTO 4 ...interface nítida para com 
o parênquima pancreático. 

FOTO 5 Conteúdo heterogêneo da lesão 
com áreas anecoicas 

FOTO 6 Elastografia da lesão 

FOTO 7 FOTO 8 Histopatológico
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PRÓXIMOS EVENTOS

21-23
MAI

CONGRESSO SUDESTE DE VIDEOCIRURGIA
LOCAL
Vila Galé, Angra dos Reis, RJ
INFORMAÇÕES

TEL/FAX: (21) 2215-4476
www.videocirurgiasudeste.com.br

congresso@videocirurgiasudeste.com.br

24-25
ABR

INTERGASTRO & TRAUMA 2015
LOCAL
Centro de Convenções e Exposições de Campinas, SP.
INFORMAÇÕES
www.intergastro.com.br eventos.jpn@globo.com 

4-6
JUN

11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE CÂNCER GÁSTRICO
LOCAL
World Trade Center São Paulo, Brooklin Novo, São Paulo, SP.
INFORMAÇÕES
TEL/FAX: (11) 3061-1495 
www.11igcc.com.br 
congressos@ccmew.com 

15-16
MAI

I CONGRESO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINARIO ARGENTINO DE DISFAGIA Y TRASTORNOS 
DEGLUTORIOS DE LA PREVENCION A LA RECUPERACION
LOCAL
Universidad Cattolica Argentina (UCA), Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina
INFORMAÇÕES
www.congresodisfagia.com
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PATROCINADORES RIO
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RESIDÊNCIA MÉDICA EM ENDOSCOPIA
CREDENCIAMENTO PELO MEC NO RIO DE JANEIRO

HOSPITAL FEDERAL
DE IPANEMA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
GAFFRÉE E GUINLE

INSTITUTO NACIONAL
DO CÂNCER (INCA)

ENDEREÇO
Rua Antônio Parreiras, 67, 

Ipanema, Rio de Janeiro, RJ. 

CEP - 22411-020.

CONTATOS
(21) 3111-2415 / 3111-2416 

adigestiva@hgi.saude.gov.br
RESPONSÁVEIS
Ana Maria Zuccaro
Huang Ling Fang

ENDEREÇO
Rua Mariz e Barros, 775, 

Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

CEP - 20270-004.

CONTATOS
(21) 2264-5844
residenciahugg@unirio.br  
RESPONSÁVEL
Rossano K. Alvim Fiorelli 

ENDEREÇO
Praça Cruz Vermelha, 23, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ. 

CEP: 20230-130
CONTATOS
(21) 3207-1000  

www.inca.gov.br
RESPONSÁVEL
Gustavo Francisco de Souza 

e Mello
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