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IMAGENS DO MÊS EM ENDOSCOPIA

EP, 78 anos, sexo feminino, apresentou perfuração 

espontânea de esôfago (Boerhaave) sendo submetida a 

correção cirúrgica tardia em outra instituição. No sétimo 

dia de pós-operatório, apresentou deiscência de rafia 

esofágica. Devido ao alto risco cirúrgico da paciente, não 

h o u ve  re a b o rd a ge m  d o  e s ô fa go,  s o m e nte  

desbridamento pleural e drenagem. Teve alta com 

drenagem torácica aberta e dieta oral zero (nutrição via 

GTT). Após seis meses, foi encaminhada ao Serviço de 

Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto para avaliar fístula esofágica persistente. 

Endoscopia digestiva alta revelou dreno torácico 

intraesofágico, o qual foi tracionado evidenciando 

fístula esofagocutânea. Realizada escarificação do 

trajeto e passagem de prótese metálica autoexpansível 

parcialmente recoberta. Após três semanas, a mesma 

foi retirada e observou-se fechamento completo do 

orifício fistuloso.

TRATAMENTO DE FÍSTULA ESOFAGOCUTÂNEA COM PRÓTESE METÁLICA AUTOEXPANSÍVEL

Hospital Universitário Pedro Ernesto
Alexandre Iachan, Eduardo Viegas, Evelyn Chinem, Alline Pimenta, Paulo Pinho
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ARTIGO CIENTÍFICO

Este é um de uma série de estatutos discutindo o uso 

da endoscopia gastrointestinal nas situações clínicas comuns. 

Na preparação do mesmo, a pesquisa da literatura médica foi 

realizada pela utilização do Pubmed. As referências adicionais 

foram obtidas de bibliografias baseadas em artigos e de 

recomendações de experts na área. Quando a literatura no 

assunto não era suficiente a partir de ensaios prospectivos 

bem desenhados, a ênfase foi dada aos resultados de grandes 

séries e relatos de experts reconhecidos na área. 

Recomendações para uso apropriado da endoscopia são 

baseadas em revisão crítica das informações disponíveis e 

consensos atualizados de especialistas. As recomendações 

foram baseadas nos estudos revisados e graduadas em nível 

de evidência (tabela 1).

O sangramento varicoso é evento grave e comum da 

hipertensão porta. A mortalidade após o evento índice de 

hemorragia em pacientes com cirrose foi previamente 

relatada como tão alta quanto 50%, sendo 30% decorrente de 

eventos subsequentes da hemorragia. Embora estudos mais 

recentes demonstrem melhora da mortalidade com o 

incremento do uso de drogas vasoativas, endoscopia e 

profilaxia antibiótica, a hemorragia por varizes esofagianas 

ainda está associada a mortalidade de 20% em 6 semanas. O 

tratamento ideal de pacientes com hemorragia varicosa 

requer abordagem multidisciplinar por um time que inclui 

gastroenterologistas, radiologistas intervencionistas e 

cirurgiões. A proposta deste documento é atualizar as 

publicações de protocolos práticos prévios da ASGE 

fornecendo estratégia prática do uso específico da endoscopia 

no rastreamento de varizes gástricas e esofagianas, prevenção 

de sangramento varicoso e manejo de pacientes com 

hemorragia varicosa.

Varizes Esofagianas-Rastreamento de varizes esofagianas

Os tratamentos profiláticos efetivos existem para 

pacientes com varizes esofagianas a fim de prevenir a 

hemorragia digestiva.  Os consensos mais recentes da AASLD 

e Baveno V sugerem que todos os pacientes diagnosticados 

com cirrose devam ser submetidos à endoscopia de 

rastreamento para avaliar varizes esofagianas e gástricas. Se 

as varizes esofagianas forem identificadas na endoscopia, elas 

devem ser classificadas como pequenas ou grandes (5mm) e 

na presença de marcas vermelhas, estas devem ser 

registradas visto que consistem em fatores de risco para 

sangramentos futuros. O intervalo de vigilância ideal não foi 

determinado.

Nos pacientes com cirrose compensada sem varizes 

na endoscopia inicial de rastreamento, a endoscopia seriada a 

cada 2 a 3 anos foi sugerida enquanto pacientes com 

pequenas varizes devem ser submetidos a endoscopia  a cada 

1 a 2 anos. As varizes esofagianas podem se desenvolver mais 

rapidamente nos pacientes com cirrose secundária ao abuso 

de álcool, doença hepática descompensada e naqueles com 

varizes de pequeno calibre com estigmas de alto risco no 

exame endoscópico. Este subgrupo de pacientes deve realizar 

endoscopia anual mesmo quando a endoscopia inicial não 

mostra varizes ou mostra varizes de pequeno calibre.

A endoscopia e profilaxia primária endoscópica 

exercem papel central no tratamento de pacientes com 

cirrose porque identifica pacientes que se beneficiarão da 

profilaxia primária no tratamento da cirrose hepática com 

intuito de evitar o primeiro episódio de hemorragia digestiva, 

auxiliar e guiar terapias específicas. Os betabloqueadores não 

seletivos (exs: propranolol ou nadolol) também 

demonstraram prevenir ou retardar o primeiro episódio de 

CONSENSO DA ASGE (American Society of Gastrointestinal Endoscopy)
Papel da endoscopia na terapêutica da hemorragia digestiva varicosa 
(Gastrointestinal endoscopy, vol 80, No.2, 2014); www.giejournal.org
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●○○○

●●○○

MODERADA
QUALIDADE

Pesquisas adicionais provavelmente terão impacto importante na nossa 
confiança de estimar efeitos e podem modificar a estimativa.

●●●○

Qualidade de evidências Definições Símbolos

ALTA QUALIDADE
Pesquisas adicionais improvavelmente modificarão nossa confiança na 
estimativa do efeito.

●●●●

Tabela 1 – Sistema de graduação e qualidade de evidência para consensos

BAIXA QUALIDADE

MUITO BAIXA QUALIDADE

Pesquisas adicionais muito provavelmente terão impacto importante na nossa 
confiança de estimar efeito  e é provável que modifique nossa estimativa.

Qualquer estimativa de efeito é muito incerta.

Adaptado de Gyatt et al 
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hemorragia digestiva nos pacientes que apresentavam varizes 

de grande calibre e pacientes que apresentavam varizes de 

pequeno calibre com doença hepática avançada (Child-Pugh 

B ou C) ou presença de estigmas de alto-risco sobre as varizes. 

A ligadura elástica de varizes (LEV) é altamente efetiva na 

erradicação de varizes e foi tão eficiente como os beta 

bloqueadores não seletivos na profilaxia do primeiro 

sangramento em três grandes estudos realizados, controlados 

e randomizados. Um estudo americano, randomizado, em 

pacientes com cirrose hepática e varizes de esôfago de alto 

risco demonstrou que pacientes tratados com propranolol 

tinham taxa mais elevada da primeira hemorragia varicosa 

(12,9% vs 0%, P Z.04) e mortalidade cumulativa (12,9% vs 0%, 

PZ.04) do que pacientes submetidos à LEV profilática. No 

entanto, este estudo foi bastante criticado mostrando 

número significativamente mais alto de falências terapêuticas 

(hemorragia varicosa e efeitos adversos severos) no grupo 

propranolol comparado com o grupo de LEV, o qual limitou o 

seguimento a uma média de 18 meses. Em metanálise de 8 

estudos randomizados controlados envolvendo 596 

pacientes, a LEV comparada com beta bloqueadores reduziu 

a taxa do primeiro sangramento ( risco relativo (RR) de 0,57; 

IC 95%, 0,38-0,85), apesar de não ter havido diferença em 

mortalidade. Nessa metanálise, eventos adversos severos no 

grupo propranolol foram mais comuns do que no grupo de 

LEV( RR, 0.34; IC 95%, 0.17-0.69); contudo houve duas 

fatalidades relacionadas ao sangramento de úlcera induzida 

por ligadura no grupo de LEV.

Revisão recente realizada na Cochrane comparando a 

LEV com os betabloqueadores não seletivos na profilaxia 

primária de varizes esofagianas incluiu 19 estudos 

randomizados e demonstrou que a LEV reduziu a hemorragia 

por varizes esôfago gástricas quando comparadas com terapia 

com beta bloqueadores (RR, 0.67; IC 95%, 0.53-1.39) sem 

diferença em mortalidade. Apesar dos resultados desta 

metanálise, o consenso dos experts no assunto é que os dois 

tratamentos possuem eficácia similar. É recomendado na 

maioria dos casos, que a LEV seja reservada para pacientes 

que não toleram ou apresentam contraindicações aos beta 

bloqueadores ou pacientes que apresentam varizes de grosso 

calibre com estigmas de alto risco ou cirrose com escore de 

Child-Pugh B ou C. Além disso, se a profilaxia primária com 

LEV for realizada, é recomendável que o betabloqueador não 

seja mantido visto que a terapia combinada não demonstrou 

maior eficácia na redução do risco de hemorragia digestiva 

varicosa inicial ou mortalidade e está associada com aumento 

dos efeitos adversos.

Os consensos recentes recomendam que pacientes 
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submetidos a LEV para profilaxia primária realizem 

repetidamente endoscopia com LEV a cada 1 a 2 semanas até 

a documentação de obliteração das varizes. No entanto, 

estudos avaliando a LEV para profilaxia primária utilizaram 

intervalos variados para a LEV periódica variando de 1 a 8 

semanas. Estudo controlado randomizado comparando a LEV 

bimensal ao invés de bissemanal, em 63 cirróticos para 

ambos profilaxias primária e secundária, a maioria sendo 

incluída para profilaxia primária (87,5% no braço bissemanal e 

81% no braço bimensal), encontrou que 3 sessões de LEV 

bimensal apresentaram taxa de erradicação maior, 

recorrência menor e taxa menor de tratamento adicional. 

Logo, a LEV repetida para profilaxia primária pode ser 

realizada de forma segura em intervalos de 1 a 8 semanas até 

erradicação das varizes ser atingida. A endoscopia de 

vigilância deve ser realizada a cada 1 a 3 meses após 

erradicação, e a cada 6 a 12 meses após para averiguar a 

recorrência de varizes. Se varizes recorrentes são observadas 

nos exames de vigilância, tentativas adicionais de erradicação 

devem ser adotadas.

Evento adverso potencial da LEV é a úlcera induzida 

pela ligadura, relatada em 0,5 a 3% dos casos, e é uma grande 

causa de preocupação quando considera-se a LEV para 

terapêutica profilática. Estudos com LEV para profilaxia 

primária utilizaram de forma variável o inibidor de bomba de 

prótons(IBPs) após a LEV, e os IBPs podem ser considerados 

terapia adjunta.

Tratamentos endoscópicos para hemorragia varicosa 

esofagiana aguda

Abordagem inicial e terapia antes da endoscopia

Os pacientes com hemorragia varicosa esofagiana 

aguda devem ser  estabilizados em uma unidade de terapia 

intensiva antes do procedimento de endoscopia. A obtenção 

de acesso intravenoso e ressuscitação criteriosa com 

hemoderivados deve ser realizada para manter estabilidade 

hemodinâmica e atingir concentração de hemoglobina de 

aproximadamente 7 a 8 g/dl. A ressuscitação agressiva com 

produtos sanguíneos e cristaloides deve ser evitada a medida 

em que, teoricamente, pode aumentar a pressão portal, 

levando ao aumento do risco de ressangramento e 

mortalidade. Em pacientes com coagulopatia significante ou 

trombocitopenia, a transfusão de plasma fresco e/ou 

plaquetas deve ser considerada. Além disso, antibióticos 

profiláticos (quinolonas, via oral ou intravenosa ou ceftriaxone 

intravenoso)  devem ser administrados para pacientes 

cirróticos com sangramento digestivo alto durante 7 dias a fim 

de reduzir o risco de infecções bacterianas e aumentar a 

sobrevida. A terapia farmacológica vasoativa com octreotide, 
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somatostatina, terlipressina ou vasopressina deve ser iniciada 

precocemente na suspeita de hemorragia varicosa aguda. 

Entre estes fármacos, apenas octreotide e vasopressina estão 

disponíveis nos Estados Unidos. O medicamento mais 

utilizado nos Estados Unidos é o octreotide, e a dose 

recomendada de administração é de 50 mg intravenoso em 

bolus seguido de 50 mg/hora de infusão contínua. Se a 

hemorragia varicosa for confirmada na endoscopia, a terapia 

farmacológica deve ser continuada por 3 a 5 dias após a 

endoscopia. A endoscopia deve ser realizada, urgentemente, 

em pacientes com suspeita de sangramento varicoso agudo ( 

dentro do período de 12 horas da admissão), e entubação do 

paciente antes da endoscopia deve ser fortemente 

considerada devido ao alto risco de aspiração de sangue.

Ligadura endoscópica de varizes 

A ligadura endoscópica de varizes (LEV) é o tratamento de 

escolha para controle da hemorragia por varizes de esôfago e 

para profilaxia secundária. Os resultados de 6 estudos 

randomizados prospectivos que compararam a LEV e 

escleroterapia endoscópica (ESE) confirmaram que a LEV é 

superior à ESE para erradicação de varizes mais rapidamente, 

com menos hemorragia recorrente e menos eventos 

adversos. Dois dos estudos demonstraram melhora da 

sobrevida em pacientes tratados com LEV. Uma metanálise 

também confirmou a superioridade da LEV comparada á ESE 

para todos os desfechos estudados (sangramento recorrente, 

eventos adversos locais incluindo ulceração e formação de 

estenose, tempo de obliteração de varizes e sobrevida). Em 

conjunto com a terapia de LEV, tratamento com 

betabloqueador deve ser considerado tendo em vista que foi 

relatado que reduz ainda mais o ressangramento de 38% para 

14% (p=0.006).

Após tratamento de episódio agudo de hemorragia 

por varizes esofagianas, a endoscopia deve ser repetida  até as 

varizes serem erradicadas, o que tipicamente requer 2 a 4 

sessões. O intervalo ótimo para LEV na profilaxia secundária 

não foi estabelecido e varia entre 2 a 8 semanas. Os 

consensos de recomendações preconizam repetir endoscopia 

com LEV a cada 1 a 2 semanas até a obliteração das varizes ser 

observada. No entanto, os estudos avaliando a LEV para 

profilaxia secundária utilizaram intervalos de 10 a 12 dias e 3 a 

4 semanas. Um estudo retrospectivo, caso-controle, de 

pacientes submetidos a LEV para profilaxia secundária 

comparou pacientes nos quais o sangramento varicoso 

recorreu em relação aqueles que não ressangraram. Os 

intervalos médios entre as sessões de LEV foram de 3 

semanas (faixa interquartil de 2-7 semanas) com média de 

intervalo mais curta no grupo de pacientes com 

ressangramento ( 2 semanas, faixa interquartil 1-2 semanas) 

do que no grupo que não apresentou ressangramento (5 

semanas, faixa interquartil de 3-7 semanas, p=0,004). Após 

ajuste para idade, sexo e escore de Child-Pugh o intervalo de 

LEV de 3 semanas ou mais foi associado com maior 

probabilidade de não sangrar ( razão ajustada de chance 3,84; 

IC:95%; 1,69-11,79; p=0.0007).  Estudos prospectivos são 

necessários para elucidar esta questão. Na ausência de dados 

prospectivos, é razoável considerar intervalos de 1 a 8 

semanas para LEV na profilaxia secundária. As varizes 

esofagianas podem recorrer nos pacientes tratados com LEV, 

logo a vigilância endoscópica a cada 3 a 6 meses deve ser 

realizada e varizes recorrentes devem ser tratadas com LEV.

A incidência de sangramento por úlcera induzida pela 

LEV parece ser mais elevada em pacientes submetidos à LEV 

após episódio agudo de sangramento com relatos de valores 

até 14%. Um ensaio clínico randomizado, controlado com 

placebo de 44 pacientes cirróticos submetidos à LEV para 

profilaxia secundária encontrou que Pantoprazol (40 mg iv 

após LEV depois 40 mg oral por 9 dias) reduziu o tamanho da 

úlcera pós LEV mas não o número. Entre os quatro efeitos 

adversos severos relatados, três foram sangramentos de 

úlceras por LEV e todos ocorreram no grupo controle, embora 

este achado não tenha atingido significância estatística. Um 

segundo estudo randomizado, controlado, comparou 5 dias 

de inibidor de bomba de prótons(IBP) intravenoso 

(pantoprazol 40 mg ou omeprazol 40 mg) e vasoconstritores 

intravenosos (somatostatina 250 mg/h ou terlipressina 1 

mg/6h) após LEV em 118 pacientes cirróticos com 

sangramento varicoso agudo. As úlceras esofagianas foram 

observadas em 86% do grupo do vasoconstritor e 64% dos 

pacientes no grupo de IBP (p=0.09). as úlceras grandes 

(>1,5cm) foram observadas mais frequentemente no grupo 

do vasoconstritor (29%vs5%, p%0.04), com um paciente no 

grupo vasoconstritor e nenhum paciente no grupo do IBP 

experimentando sangramento por úlcera esofagiana (p= não 

significativo). Embora estudos controlados, randomizados e 

prospectivos estejam faltando, a terapia com IBP pode ser 

considerada adjunta após a LEV.

Escleroterapia endoscópica

A escleroterapia endoscópica é eficiente em controlar 

o sangramento varicoso esofagiano agudo em mais de 90% 

dos pacientes e tem utilidade provada na redução da 

frequência e severidade da hemorragia varicosa recorrente. A 

escleroterapia endoscópica pode ser realizada nos pacientes 

em quem a ligadura elástica de varizes é tecnicamente difícil. 

As varizes gástricas em continuidade com as varizes 

esofagianas podem ser tratadas com escleroterapia 
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endoscópica abaixo da junção esofagogástrica, enquanto 

varizes gástricas isoladas são menos passíveis de serem 

submetidas  à escleroterapia endoscópica. A escleroterapia 

pode ser realizada por injeção intravariz de agentes 

esclerosantes ou via paravariz(paraesofagiana) adjacente à 

mesma. Existem vários esclerosantes (sulfato de tetradecil 

sódico, morruato de sódio, oleato de etanolamina, 

polidocanol e etanol) que já foram usados em concentrações 

variadas, volumes e intervalos terapêuticos diferentes. Os 

tratamento mais rápidos atingem obliteração de varizes em 

tempo mais curto do que terapêuticas menos frequentes, 

mas estão associados com maior frequência de ulceração de 

mucosa. Eventos adversos da escleroterapia incluem febre, 

desconforto/dor retroesternal, disfagia, sangramento induzido 

pela injeção, ulceração esofagiana com sangramento tardio, 

estenoses esofagianas, perfuração esofagiana, mediastinite, 

derrame pleural, fistula broncoesofagiana, síndrome do 

desconforto respiratório agudo e infecção. As estenoses 

induzidas por escleroterapia costumam responder à dilatação 

esofagiana.

Manejo das falências terapêuticas

Nos pacientes em quem a terapia endoscópica inicial falha em 

controlar a hemorragia varicosa aguda, o tamponamento por 

balão deve ser realizado para controlar temporariamente o 

sangramento até que terapia mais definitiva seja instituída. O 

tamponamento por balão não deve ser mantido por mais de 

24 horas. Após tamponamento por balão, a endoscopia de 

controle ou shunt intrahepático portossistêmico transjugular 

(TIPS) deve ser realizado. Na ocorrência de insucesso da 

terapêutica endoscópica ou recorrência de sangramento 

apesar de  terapia combinada endoscópica e farmacológica. 

Relatos de caso com sucesso foram descritos para o uso de 

próteses metálicas auto expansivas no controle de 

sangramento varicoso refratário; no entanto, nenhum estudo 

randomizado foi realizado comparando esta estratégia com 

tamponamento com balão.

Varizes gástricas 

As varizes gástricas são mais frequentemente 

continuação de varizes esofagianas e se estendem de 2 a 5 cm 

abaixo da junção esofagogástrica ao longo da pequena 

curvatura do estômago. As varizes gástricas isoladas são mais 

frequentemente localizadas no fundo gástrico (Tipo 1: varizes 

gástricas isoladas) e podem ser vistas em pacientes com 

cirrose e hipertensão porta assim como em pacientes com 

trombose de veia esplênica (ex: originária de doenças 

pancreáticas) ou trombose de veia porta.

O sangramento das varizes gástricas é tipicamente 

volumoso e pode se apresentar com hematêmese maciça.

Os dados de literatura em relação à terapêutica 

endoscópica para tratamento de varizes gástricas sangrantes 

são muito mais limitados comparados à terapia endoscópica 

para varizes esofagianas sangrantes.  As opções terapêuticas 

que foram estudadas nos ensaios prospectivos incluem 

injeção de adesivos teciduais a base de cianoacrilato, cola de 

fibrina, esclerosantes com etanol e o uso de ligadura elástica. 

Os resultados destes estudos pequenos prospectivos 

obtiveram variado grau de sucesso e foram não controlados 

tornando difícil adotar conclusões definitivas sobre sua 

eficácia ou superioridade,  de uma terapia sobre outra. A 

obliteração de varizes gástricas (GVO) pela utilização de 

derivados de adesivos teciduais de cianoacrilato ou fibrina 

parece ser a intervenção endoscópica mais efetiva na 

hemostasia inicial e prevenção de recorrência de 

sangramento de varizes gástricas comparadas com 

escleroterapia ou ligadura elástica de varizes. Estudo 

randomizado comparando a injeção de N-butil-2-

cianoacrilato com ligadura elástica de varizes nos pacientes 

com hemorragia varicosa gástrica demonstrou taxas 

semelhantes de controle do sangramento ativo com redução 

na taxa de ressangramento nos pacientes tratados com 

cianoacrilato (22%vs 42%, P Z.044). Informações limitadas 

comparando obliteração de varizes gástricas (GVO) com TIPS 

não demonstraram diferenças na mortalidade. Contudo, um 

estudo demonstrou que ressangramento de varizes gástricas 

foi maior nos pacientes tratados com GVO quando 

comparados ao TIPS (38% vs 11%, P Z .014). Outra análise de 

coorte retrospectiva demonstrou taxas similares de 

ressangramento com menos morbidade a longo prazo nos 

pacientes tratados com GVO comparados aqueles tratados 

com TIPS (1,6% vs 41%, P.001), primariamente devido à 

encefalopatia após TIPS. Baseados nesta informações, a 

recomendação atual para tratamento de hemorragia varicosa 

gástrica aguda é a realização de GVO endoscópica nos centros 

que possuem experiência com este procedimento. Como 

outra opção, a LEV pode ser tentada. Se a hemorragia 

varicosa gástrica não puder ser controlada através de terapias 

endoscópicas e farmacológicas, então o TIPS e a obliteração 

retrógrada transvenosa com oclusão por balão deve ser 

realizada. A obliteração por balão transvenoso retrógrada é 

um procedimento feito por radiologistas intervencionistas, no 

qual a variz gástrica é acessada através de via extrínseca à 

variz avançando cateter pela veia femural, através da veia 

cava inferior, após pela veia renal esquerda e no trato de saída 

da variz. A variz é assim ocluída com a ponta do cateter 

balonado seguida por liberação de molas e esclerosantes que 

ocluem e obliteram a variz. Os compostos de cianoacrilato 
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estão disponíveis nos Estados Unidos mas não estão 

aprovados pela U.S. Food and Drug administration para 

tratamento de varizes gástricas. A injeção de compostos 

derivados de cianoacrilato foi associada com ao 

desenvolvimento de eventos tromboembólicos e bacteremia, 

e, assim, a antibioticoprofilaxia deve ser administrada.

Recomendações

Recomendações concernindo o rastreamento de varizes 

esofagianas

Nós recomendamos que todo paciente com diagnóstico de 

cirrose seja submetido à endoscopia para avaliação de varizes 

esofagianas e gástricas. ●●●●

Em pacientes com cirrose compensada sem varizes na 

endoscopia inicial de rastreamento, recomendamos a 

repetição de endoscopia a cada 2 a 3 anos, enquanto que 

pacientes com varizes de pequeno calibre devem repetir 

endoscopia a cada 1 a 2 anos. ●●●●

Nós recomendamos endoscopia digestiva alta, anualmente, 

nos pacientes com cirrose secundária ao abuso alcoólico ou 

doença hepática descompensada que não apresentavam 

varizes na EDA de rastreamento. 

●●●●

Nós recomendamos, anualmente, endoscopia digestiva alta 

nos pacientes com varizes de pequeno calibre acompanhados 

de estigmas de alto risco ( sinais da cor vermelha) na EDA de 

rastreamento. ●●●●

Recomendações para profilaxia primária com LEV

Nós recomendamos a LEV nos pacientes com varizes 

esofagianas de grosso calibre e que não toleram ou possuem 

contra indicações aos beta bloqueadores não seletivos.

 ●●●○

Nós recomendamos profilaxia primária com beta bloqueador 

não seletivo ou LEV nos pacientes que possuem varizes 

esofagianas de grosso calibre com estigmas de alto risco ou 

classe de  Child-Pugh B/C da cirrose. ●●●○

Nós sugerimos a LEV para profilaxia primária de varizes 

esofagianas no intervalo de 1 a 8 semanas até erradicação de 

varizes ser obtida. ●●○○

Nós sugerimos EDA de vigilância a cada 1 a 3 meses após 

erradicação de varizes e a cada 6 a 12 meses para avaliar 

recorrência. Se a recorrência de varizes for observada nos 

exames de vigilância, tentativas adicionais de erradicação 

devem ser adotadas. ●●○○

Recomendações em relação aos tratamentos endoscópicos 

de hemorragia varicosa esofagiana aguda

Nós recomendamos administração de antibióticos profiláticos 

por um período de 7 dias nos pacientes cirróticos que se 

apresentam com hemorragia varicosa aguda. ●●●●

Nós recomendamos o início de terapia farmacológica com 

octreotide nos pacientes em quem a hemorragia varicosa for 

suspeita e a manutenção de octreotide por 3 a 5 dias após 

endoscopia se a hemorragia varicosa for confirmada. 

●●●○

Nós recomendamos a realização de endoscopia 

urgentemente (dentro de 12 horas da admissão) nos 

pacientes com suspeita de hemorragia varicosa aguda. 

●●●○

Nós sugerimos a entubação de pacientes antes da 

endoscopia para prevenir aspiração durante o procedimento, 

especialmente em pacientes com encefalopatia hepática. 

●○○○

Nós recomendamos a LEV em pacientes com hemorragia 

varicosa aguda ou em pacientes com varizes e estigmas de 

hemorragia recente. ●●●○

Nós sugerimos que a EST deva ser reservada para pacientes 

em quem a LEV é tecnicamente difícil de ser realizada.

●●●○

Nós sugerimos que quando a terapêutica endoscópica inicial 

falhar para controle da hemorragia varicosa aguda, o 

tamponamento com balão seja realizado para controle 

temporário do sangramento até terapia mais definitiva ser 

adotada. ●○○○

Nós recomendamos que TIPS deva ser realizado em pacientes 

em quem a terapia combinada endoscópica e farmacológica 

tenha falhado. ●●●○

Nós recomendamos que após tratamento do episódio de 

hemorragia varicosa aguda, a endoscopia com LEV seja 

repetida até que as varizes estejam erradicadas. ●●●○

Nós sugerimos endoscopias repetidas a intervalos de 1 a 8 

semanas para LEV na profilaxia secundária. ●●○○

Nós recomendamos que a vigilância endoscópica deva ser 

realizada a cada 3 a 6 meses, e varizes recorrentes devam ser 

tratadas com LEV. ●●●○

Recomendações em relação ao tratamento endoscópico de 

hemorragia por varizes gástricas

Nós sugerimos que a obliteração de varizes gástricas com 

composto derivado de cianoacrilato para tratamento de 

hemorragia varicosa gástrica em centros com expertise nesta 

técnica seja realizado. Na falta desta opção, a LEV pode ser 

tentada. ●●○○

Nós recomendamos que quando o sangramento por varizes 

gástricas não puder ser controlado com terapia endoscópica e 

farmacológica, intervenções alternativas devam ser 

realizadas. ●●●○
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