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Apesar de se verificar uma redução significativa no número de casos de esquistossomose mansoni,

assim como uma redução na taxa de mortalidade, no Brasil, nas últimas duas décadas, tal endemia

continua representando um problema de saúde pública. Formas graves da esquistossomose mansoni

continuam a colocar em risco a vida dos pacientes. Cerca de 5%-8% dos pacientes esquistossomóticos

poderão desenvolver a forma hepatoesplênica, e quando isso ocorrer cerca de 87,5% dos pacientes irão

apresentar varizes esofagianas. A incidência de hemorragia digestiva em pacientes portadores da forma

hepatoesplênica varia entre 11%-25%.

Neste capítulo serão abordados os principais aspectos do tratamento cirúrgico da

esquistossomose mansoni.
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FISIOPATOLOGIA

A diversidade e principalmente a capacidade de determinar formas clínicas graves, com considerável

mortalidade, conferem à esquistossomose uma importância fundamental (Funasa, 2008).

A forma hepatoesplênica constitui a manifestação clínica mais freqüente da esquistossomose

(Domingues & Domingues, 1994). Caracteriza-se pelo comprometimento do fígado e do baço, resultando

na hipertensão do sistema portal. Prata & Bina (1968) observaram que seriam necessários de 5-15 anos

para a instalação da forma hepatoesplênica após ter sido contraída a infecção.

O número de internamentos hospitalares para tratamento da esquistossomose e suas complicações

também foi reduzido drasticamente, de 3/10.000 em 1989 para 1,5/10.000 em 1995 (El-Garem, 1998; Kloetzel

& Schulster, 1987; Menezes Neto, 1987; Katz, 1998). Apesar de se verificar uma redução de cerca de 50% no

número de casos de esquistossomose mansoni no Brasil, nas últimas duas décadas, assim como uma

redução na taxa de mortalidade pela doença, esta continua representando um sério problema de saúde

pública para o país (Andrade, 1998; Silveira, Silveira & Kelner, 1997; Ferraz et al., 2003a).

Formas graves da esquistossomose mansoni continuam a colocar em risco a vida dos pacientes.

Cerca de 5%-8% dos pacientes esquistossomóticos poderão desenvolver a forma hepatoesplênica e, quando

a desenvolverem, cerca de 87,5% dos pacientes irão apresentar varizes esofagianas (Andrade, 1998; Ferraz

et al., 2001a). A incidência de hemorragia digestiva em pacientes portadores da forma hepatoesplênica

varia entre 11%-25% (Ferraz et al., 2001a; Cury, 1995; Coura et al., 1982; Kloetzel & Kloetzel, 1958).

O comprometimento hepático da esquistossomose compreende fundamentalmente cinco etapas (Kelner

& Silveira, 1997; Rihet et al., 1992; Domingues, 2001; Symmers, 1908; Kelner et al., 1982; Silveira &

Kelner, 1997; Santos, 1991; Ferraz et al., 2002):

� infecção maciça por S. mansoni;

� fixação dos parasitos nas raízes das veias mesentéricas;

� migração dos ovos e vermes mortos para dentro do fígado;

� desenvolvimento da hipertensão portal;

� ruptura das varizes esofagianas.

A hipertensão portal esquistossomótica apresenta em sua fisiopatologia um bloqueio pré-sinusoidal

do fluxo portal (Domingues & Domingues, 1994; El-Garem, 1998; Ferraz et al., 2000a, 2000b). Além do

bloqueio pré-sinusoidal, a ação de Schistosoma determina uma reação imunorreativa tanto do fígado

quanto do baço. Esta reação imunorreativa determina uma hiperplasia do sistema reticuloendotelial,

característica do parasito, e conseqüente hiperfluxo portal (Domingues & Domingues, 1994; Ferraz et al.,

2001a; Domingues, 2001; Ferraz et al., 2000a, 2000b).

A grande representação clínica da hipertensão portal é a formação de varizes esofagianas. Esta

formação adquire importância fundamental, pois é a ruptura das varizes esofagianas a principal etiologia

dos casos de óbito na esquistossomose hepatoesplênica (Domingues & Domingues, 1994; Ferraz et al.,

2000a, 2001a, 2001b; Cury, 1995; Domingues, 2001; Kelner et al., 1982; Ferraz & Ferraz, 1994).

As varizes de esôfago são decorrentes do aumento da pressão portal. A hipertensão portal é uma

síndrome caracterizada pelo aumento persistente dos níveis de pressão na veia porta, que resulta da interação
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entre o fluxo portal e a resistência hepática. Elevações nestes dois fatores exercem um efeito multiplicador,

que é expresso matematicamente pela lei de Ohms (Rocha, 1995; Mies, Almeida & Raia, 1988):

P = Q x R;

P = pressão;

Q = fluxo;

R = resistência.

O sistema porta é desprovido de válvulas e o aumento em sua pressão determina uma dilatação da

mesma e de suas tributárias. Em algumas ocasiões ocorre inversão do fluxo sanguíneo, com o surgimento

de importante rede de colaterais, fazendo com que o sangue alcance o átrio direito sem ultrapassar o

fígado (fluxo hepatofugal) (Barreto, 1994).

Com o aumento da pressão portal provocado pela dificuldade de o sangue fluir em direção ao fígado,

há uma natural necessidade de este sangue atingir o coração direito através de sistemas de baixa pressão.

A conexão entre o sangue do sistema portal e a veia cava inferior poderá se dar no nível do retroperitônio,

do reto, do canal de Arantius e das veias umbilicais (Kelner & Silveira, 1997). Estas comunicações,

entretanto, dificilmente apresentam ruptura.

No nível da junção esofagogástrica existe um plexo venoso que interliga o sangue portal com a veia

cava superior, através das veias diafragmáticas e da mamária interna. Este plexo venoso pode receber

sangue das veias gástrica esquerda, gástrica direita, gástrica posterior e gastroepiplóica. As veias destas

conexões, sob um regime de hipertensão, adquirem características de varizes.

A disposição anatômica das veias do esôfago é o que tem determinado uma maior susceptibilidade de

ruptura e sangramentos. As vênulas do esôfago, a partir do cárdia, ascendiam numa extensão de 4-5 cm

(Carvalho, 1966). Estas veias da submucosa gástrica, em sua ascensão para o esôfago, ‘perfuram’ a camada

muscular da mucosa e correm pela mucosa distal do esôfago, e depois de cerca de 3 cm da ascensão voltam

a ‘perfurar’ a submucosa. Este segmento, onde as veias esofágicas se localizam na mucosa do esôfago, foi

denominado por Kelner (1965) como uma ‘zona vulnerável’, pois estão susceptíveis a ulceração, ruptura e

hemorragia. Sherlock (1990) também correlaciona um fluxo sanguíneo turbulento nestas veias como um

fator que contribui para a maior susceptibilidade de ruptura das varizes, na região.

Qualquer paciente que, acometido de uma doença hepática, apresente uma pressão portal acima de

10-12 mmHg está susceptível de desenvolver varizes de esôfago (Viallet et al., 1975; Lebrec et al., 1980;

Garcia-Tsao et al., 1985). Apesar de a hipertensão portal ser o fator predisponente ao desenvolvimento das

varizes de esôfago, não se comprovou que seja a causadora direta da ruptura dessas varizes (Kelner,

Silveira & Silveira, 1997).

Segundo a lei de Laplace, a pressão intravaricosa está diretamente relacionada ao raio da variz

(calibre) e inversamente à espessura da parede da veia (Cury, 1995).

O desenvolvimento de sangramento através das varizes esofágicas está relacionado à presença de

fatores de risco bem estabelecidos. Dentre estes fatores de risco, são aceitos o tamanho da variz, a

presença de sinais avermelhados na variz e o grau de severidade da doença hepática (Grace et al., 1998;

The North Italian Endoscopy Club for the Study and Treatment of Esophageal Variceal, 1988).

Lebrec (2000) considera como fatores de risco ao desenvolvimento de sangramento por varizes de

esôfago os fatores expostos no Quadro 1.
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Quadro 1 – Fatores de risco de sangramento de varizes esofagianas

ANATOMIA PATOLÓGICA

A esquistossomose na forma hepatoesplênica provoca uma progressiva fibrose e alteração da

arquitetura hepática. Tanto os ovos que migram para o fígado como os vermes mortos obstruem os

pequenos ramos portais, anteriormente à rede sinusoidal, provocando intensa reação inflamatória

granulomatosa e, conseqüentemente, progressiva fibrose portal (Barreto, 1997). O infiltrado inflamatório

é composto por 50% de eosinófilos, 30% de macrófagos e 20% de linfócitos (Weinstock, 1992).

As alterações da esquistossomose são essencialmente mesenquimal e não parenquimal. A arquitetura

normal do lobo hepático mantém-se preservada (El-Garem, 1998).

Utiliza-se, ainda, a classificação proposta por Coelho (1971). De acordo com a sua intensidade, o

grau de fibrose foi classificado em:

� Grau I: os espaços porta apresentam-se com maior riqueza de células conjuntivas jovens, discreta

produção de colágeno e presença variável de infiltrado inflamatório. A lâmina periportal e o retículo

permanecem normais;

� Grau II: há expansão do tecido conjuntivo com emissão de septos colágenos radiais, dando ao

mesmo um aspecto estrelado;

� Grau III: os septos conjuntivos formam pontes com outros espaços porta ou com a veia, havendo

neoformação angiomatóide bem evidente.

A modulação da resposta granulomatosa e o estímulo de desenvolver fibrose hepática são dependentes

da estimulação do linfócito T e do tipo de resposta desencadeada pelo balanço das citocinas liberadas

(Th1 e Th2) (Domingues, 2001).

Presença de cirrose 

Função hepática comprometida 

(Child B ou C) 
Fatores Clínicos 

Etiologia da cirrose 

Pressão portal  » 12 mmHg 
Fatores Hemodinâmicos 

Pressão de variz » 15 mmHg 

Varizes acima de 5 mm 
Fatores Endoscópicos 

Aspecto da variz – sinais avermelhados na superfície 

Fluxo porta-hepatopetal 
Fatores Ultra-sonográficos 

Índice de congestão da veia porta 

Infecção bacteriana 

Ingesta de drogas antiinflamatórias Fatores Outros 

Abuso de álcool 
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Ferraz et al. (2000a, 2001a, 2003b) demonstraram a relação direta existente entre o grau de fibrose
periportal e os resultados cirúrgicos da esquistossomose. Pacientes portadores de fibrose periportal do
grau I apresentam uma recidiva hemorrágica pós-operatória de 3,4%, enquanto pacientes portadores de
fibrose graus II e III apresentam recidiva de 21% e 15,9, respectivamente.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

Antes de se abordar diretamente o tratamento cirúrgico da esquistossomose mansoni, faz-se necessá-
ria uma abordagem sobre algumas condutas não operatórias da hipertensão portal, determinadas pela
doença (Ferraz et al., 2001c; Domingues et al., 1993; Domingues, 1998; Mies et al., 1980).

Tratamento da Hipertensão Portal

O tratamento clínico da hipertensão portal tem por finalidades:

� a adoção de medidas profiláticas do primeiro sangramento;

� o tratamento do episódio agudo de sangramento;

� a prevenção da recidiva hemorrágica.

Medidas Profiláticas do Primeiro Sangramento

Instituir medidas profiláticas com o intuito de prevenir o primeiro episódio hemorrágico é um dos
temas de maior controvérsia na condução de um paciente esquistossomótico, na forma hepatoesplênica. É

essencial o conhecimento dos dados de história natural do paciente para orientar a conduta (Cury, 1995).
O único consenso neste ponto aponta para o tratamento etiológico da esquistossomose. Como já revelado

anteriormente, o tratamento etiológico é capaz de diminuir a severidade da forma hepatoesplênica e o tamanho

do baço e, conseqüentemente, o componente hiperdinâmico da hipertensão portal (Carneiro & Tabachi, 1995).
As medidas endoscópicas sobre as varizes de esôfago, sem que tenha havido um episódio de ruptura,

estão restritas à esclerose e à ligadura elástica das varizes. Poucos dados na literatura avaliam sua

eficácia. Paes (1991) analisou trinta pacientes seguidos durante 24 meses. Foram identificados em dois
deles episódios de hemorragia digestiva, sem necessidade de transfusão sanguínea ou mortalidade. A
falta de estudos controlados dificulta a utilização profilática de rotina. No entanto, não se podem

desconsiderar os avanços obtidos nos métodos diagnósticos e preditivos da hemorragia digestiva. Os
avanços na mensuração da pressão das varizes esofagianas, na pressão portal, e os avanços endoscópicos
e ultra-sonográficos fizeram com que aumentasse a possibilidade de se predizer a possibilidade de risco

do primeiro episódio e, com isto, se instituir uma propedêutica preventiva mais segura e eficaz.
A utilização de propanolol de maneira profilática e rotineira não tem sido difundida, principal-

mente porque:

� são necessárias altas doses de propanolol para se conseguir uma redução efetiva da pressão portal
(Mies et al., 1997);

� cerca de 30% dos pacientes apresentaram contra-indicações relacionadas à droga (Salles, 2003);

� apenas 42,8% dos pacientes apresentaram resposta ao uso do propanolol (Salles, 2003).

Considera-se, portanto, que na esquistossomose não está indicada a cirurgia profilática ao pri-

meiro sangramento.



Tratamento Cirúrgico da Esquistossomose Mansoni | 877

Tratamento do Episódio Agudo de Sangramento

O atendimento de um paciente com um quadro de hemorragia digestiva de etiologia esquistossomótica

não difere do tratamento de qualquer outra etiologia. No Quadro 2 é demonstrada a relação de medidas

que poderão ser tomadas no atendimento do paciente portador de hemorragia digestiva por ruptura de

varizes esofágicas (Ferraz & Ferraz, 2003).

As medidas gerais adotadas para o paciente que apresenta hemorragia digestiva visam à manutenção

de um equilíbrio hemodinâmico e à redução ao máximo dos efeitos deletérios que este episódio pode

determinar na função hepática, na coagulação e na função renal e respiratória do paciente.

Quadro 2 – Medidas terapêuticas no atendimento ao paciente portador de hemorragia digestiva por

varizes de esôfago

Na maioria das vezes o paciente portador de variz esofagiana traz consigo alterações hematológicas

que são exacerbadas pelo consumo do sangramento. A transfusão de plasma fresco deve ser instituída

toda vez que o INR estiver acima de 1,5 e a transfusão de plaquetas, quando sua contagem estiver inferior

a 50.000 mm3. Também está indicada a administração de vitamina K.

A introdução de sonda nasogástrica em pacientes portadores de varizes em sangramento não agrava

a situação (Goff, 1993) e desempenha importante papel em sua monitorização, na descompressão do

estômago, na prevenção da aspiração pulmonar de conteúdo gástrico e na preparação do estômago para

a realização da endoscopia. A lavagem nasogástrica com solução salina também tem sido recomendada

(Passos & Castro, 1999).

A utilização de antibiótico de ação local (norfloxacino, neomicina), por via oral, tem sido recomendada

apesar de resultados controversos e de difícil avaliação (Bernard et al., 1999).

A endoscopia digestiva é o exame de escolha para o diagnóstico da hemorragia digestiva. Não só a

confirmação do ponto de sangramento da variz, como também a endoscopia digestiva alta permite uma

definição da localização da variz, da intensidade do sangramento, de fatores preditivos e também pode

funcionar como instrumento terapêutico.

A endoscopia digestiva dificilmente ajudará na definição etiológica do sangramento. A determinação

da patologia de base poderá ser feita pela anamnese (história clínica, dados epidemiológicos e

Medidas gerais de suporte ao paciente 

Confirmação diagnóstica 

� da hemorragia digestiva 

� da etiologia 

Tratamento não cirúrgico 

� balão de Sengstaken-Blakemore 

� farmacológico 

� endoscópico 

� Esclerose 

� ligadura elástica 

� Tips 

Tratamento cirúrgico-emergencial 
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antecedentes), por exame físico (esplenomegalia, ascite, aranha vasculares, ginecomastia) e por exames

laboratoriais (marcadores virais).

O balão de tamponamento do tipo Sengstaken-Blakemore foi um dos primeiros procedimentos não

cirúrgicos utilizados no controle da hemorragia por varizes. O índice de sucesso no controle do sangramento

situa-se em torno de 70%-80%, no entanto sua ação é temporária e a taxa de ressangramento está em torno

de 50%. O balão de tamponamento pode apresentar como complicações o ressangramento, broncoaspiração,

arritmia cardíaca, esofagite, ulceração esofagiana, perfuração esofagiana e dor retroesternal (Rocha,

1995). Por apresentar uma taxa de aspiração em torno de 10%, foi realizada uma modificação que acrescenta

um orifício de aspiração esofágica. Este tipo de balão de tamponamento é chamado de balão de Minnesota.

Uma série de agentes farmacológicos tem sido empregada no tratamento da hemorragia digestiva por

varizes de esôfago. O objetivo destas drogas é diminuir a pressão portal.

O consenso da American Association for the Study of Liver Disease (Grace et al., 1998) sobre a

utilização de drogas publicou que:

� a farmacoterapia é uma terapia efetiva no tratamento do sangramento esofágico;

� mostraram-se efetivos no tratamento da hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esôfago a

terlipressina, a vasopressina associada à nitroglicerina e a somatostatina;

� Mais estudos precisam determinar a verdadeira ação da octreotida.

O tratamento endoscópico, por intermédio da esclerose, é atualmente o padrão-ouro do tratamento de

varizes esofagianas em sangramento, na medida em que consegue a parada do sangramento em mais de 90%

dos casos (Rocha, 1995; Grace et al., 1998; Terblanche, 1990; Cordeiro, 1994; Laine & Cook, 1995). Em certas

condições esta interrupção pode chegar perto dos 100%, como quando utilizado com um agente esclerosante,

o adesivo tissular Histoacryl (Soehendra et al., 1986) ou quando se associam outras medidas terapêuticas.

A utilização da ligadura elástica no controle das varizes em sangramento tem apresentado resultados

tão efetivos quanto os da esclerose (Laine & Cook, 1995; Cooper et al., 1996). O sentimento geral é de que

a esclerose endoscópica é mais fácil de se realizar, e tem maior disponibilidade nas unidades hospitalares.

A utilização do Tips no controle da hemorragia digestiva de pacientes esquistossomóticos é bastante

controversa. Com o Tips consegue-se uma descompressão do sistema portal por meio de uma comunicação

intra-hepática com ramos da veia hepática. Com este procedimento se consegue uma redução abrupta e

significativa da pressão portal (Rossle et al., 1994), semelhante à obtida nos procedimentos cirúrgicos de

shunt (Echenagusia et al., 1994) e com taxas de sucesso em torno de 90%-95% (Rocha, 1995; Rossle et al.,

1994; Grace, 1994). A grande vantagem do Tips é que é um procedimento relativamente simples, que evita

uma cirurgia e que, principalmente, não compromete uma possível indicação de transplante de fígado. O

problema da utilização de Tips no tratamento de varizes em sangramento é sua alta taxa de complicações

(Grace et al., 1998). As principais complicações estão relacionadas com a estenose e/ou trombose da

prótese e com a incidência elevada de encefalopatia. A estenose do Tips ocorre em cerca de 50%-70% dos

casos durante o primeiro ano (Grace, 1994; LaBerge et al., 1993; Echenagusia et al., 1994; Sauer et al.,

1994; Caldwell et al., 1995), fazendo com que seguimentos com ultra-sonografia Doppler se tornem

obrigatórios e que reintervenções para dilatação do Tips sejam realizadas. A taxas de ressangramento por

estenose e/ou trombose pode atingir níveis de 15%-30% (Grace et al., 1998).

A principal crítica ao uso do Tips em pacientes esquistossomóticos tem sido a deterioração clínica

por ela determinada, piorando a função hepática e comprometendo a sobrevida do paciente. Como a
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maioria dos episódios de sangramentos na esquistossomose são autolimitados e bastante responsivos ao

tratamento endoscópico e os casos mais refratários, tratados, com bons resultados, cirurgicamente, a

utilização do Tips tem sido evitada.

Prevenção da Recidiva Hemorrágica

A medida mais eficaz na prevenção da recidiva hemorrágica de pacientes esquistossomóticos tem

sido o tratamento cirúrgico.

O tratamento endoscópico e o medicamento contra a recidiva hemorrágica apresentam alto índice de

recidiva hemorrágica e uma mortalidade que compromete o método (Domingues, 2001; Ferraz et al.,

2000a, 2001b; Salles, 2003; Sakai, 1995; Souza, Leôncio & Ferraz, 1997).

Em 1990, realizou-se no Hospital das Clínicas da UFPE um estudo no qual se avaliava a ocorrência

da recidiva hemorrágica de pacientes esquistossomóticos vítimas de um sangramento digestivo. Naquele

protocolo, havia três grupos de tratamento:

� Grupo 1 – Esclerose endoscópica;

� Grupo 2 – Esplenectomia + ligadura da veia gástrica esquerda + ligadura de varizes esofágicas;

� Grupo 3 – Esplenectomia + ligadura da veia gástrica esquerda + esclerose endoscópica.

Na análise preliminar dos dados (57 pacientes) e com seguimento de até dois anos, identificou-se uma

incidência de recidiva hemorrágica de 21% (sete pacientes) no Grupo 1, tendo cinco pacientes necessitado de

cirurgia de urgência para controlar o sangramento; destes, três foram a óbito. O estudo foi interrompido e,

deste modo, desde 1992 o que se adotou por procedimento foi esplenectomia + ligadura da veia gástrica

esquerda (LVGE) + desvascularização da grande curvatura do estômago + esclerose endoscópica pós-

operatória, no tratamento da hipertensão portal esquistossomótica com antecedente de hemorragia digestiva

(Souza, Leôncio & Ferraz). Os resultados preliminares que demonstravam resultados similares entre os

Grupos 2 e 3 fizeram com que se optasse pela ligadura da veia gástrica esquerda e escleroterapia endoscópica

pós-operatória, simplificando o ato cirúrgico e diminuindo as complicações relacionadas com a abertura do

esôfago. Vale salientar, no entanto, a dificuldade de adesão dos pacientes ao programa de escleroterapia

pós-operatória. Ferraz et al. (2001b) evidenciaram que apenas 45% dos pacientes retornaram para as sessões

de escleroterapia. Identificou-se que vários pacientes não retornavam para a complementação endoscópica

do tratamento cirúrgico por problemas socioeconômicos e, por se encontrarem clinicamente sem queixas,

abandonavam o tratamento. Quando da ocorrência de uma complicação (hemorragia digestiva), o retorno

ao hospital se deu de maneira mais assídua.

A utilização de propanolol na prevenção da recidiva hemorrágica tem sido limitada ao período que

precede ao tratamento cirúrgico (Mies et al., 1997). Apesar de determinar uma redução na pressão

portal da ordem de 33,6% (Coelho, Silva & Silveira, 1989) e, na pressão das varizes esofágicas, de

17,1% (Salles, 2003), o propanolol não tem sido empregado como terapêutica definitiva na prevenção

da recidiva hemorrágica.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

O tratamento cirúrgico na esquistossomose mansoni pode ser indicado em caso de:

� controle do episódio hemorrágico agudo;
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� prevenção da recidiva hemorrágica;

� tratamento do hiperesplenismo;

� tratamento do hipogonadismo;

� dor e desconforto abdominal (baço de grande volume).

No entanto, o tratamento cirúrgico está indicado essencialmente na prevenção da recidiva hemorrágica.

A história natural da variz de esôfago na forma hepatoesplênica da esquistossomose mansoni considera

que um terço dos pacientes com esquistossomose hepatoesplênica não irá desenvolver hemorragia digestiva

alta. Este risco é maior nos portadores de varizes de grosso calibre e menor nas varizes de fino calibre. A

mortalidade no primeiro sangramento destes pacientes foi de 11,7% (Kelner & Silveira, 1997). Analisando

todos os casos de hemorragia digestiva alta em portadores de esquistossomose mansoni na forma

hepatoesplênica, Kelner, Ferraz & Wanderley (1964) concluíram que o tratamento conservador obtém

bons resultados em mais de 90% dos casos. Baseado nestes dados de história natural, considera-se que a

hemorragia digestiva decorrente da esquistossomose mansoni apresenta um comportamento relativamente

benigno que, associado aos dados de fisiopatologia, fazem com que seja adotada uma conduta mais

conservadora no tratamento cirúrgico dos pacientes (Ferraz et al., 2000a, 2001a).

A recidiva hemorrágica é freqüente, imprevisível e com uma morbimortalidade crescente. Estima-se

que no primeiro ano após o primeiro sangramento os pacientes esquistossomóticos apresentem uma

recidiva hemorrágica de até 80% (Cury, 1995).

Na escolha da cirurgia a ser realizada, não deve o cirurgião visar apenas à redução da hipertensão

portal, pois o estado geral do paciente, a etiologia da hipertensão portal e a capacidade funcional do

fígado é que devem ditar a escolha do procedimento cirúrgico (Ferraz & Ferraz, 1994).

A cirurgia da hipertensão portal esquistossomótica difere essencialmente da cirurgia da hipertensão

portal de pacientes cirróticos pelo fato de que a patologia esquistossomótica preserva, de certa maneira,

a função hepática. Deste modo, na tentativa de se reduzir a pressão portal, quer pelo hiperfluxo quer pelo

bloqueio pré-sinusoidal, o cirurgião deve sempre ter em mente que a cirurgia poderá interferir na perfusão

hepática e conseqüentemente na funcionalidade do fígado (Ferraz & Ferraz, 1994). As duas correntes do

tratamento cirúrgico da hipertensão portal esquistossomótica advogam pela cirurgia de derivação utilizada

de maneira seletiva (esplenorrenal distal) ou as cirurgias de desconexões associadas à esplenectomia.

Os resultados quanto à recidiva da hemorragia a curto e em longo prazo se equivalem; no entanto, as

cirurgias de desconexões associadas à esplenectomia não apresentam os inconvenientes do desvio do

fluxo portal do fígado, que pode determinar deterioração da função hepática, encefalopatia e atrofia

hepática. Por apresentar uma experiência de mais de quarenta anos com o tratamento da hipertensão

portal esquistossomótica utilizando a esplenectomia associada à atuação direta nas varizes esofagianas

e à ligadura da veia gástrica esquerda e apresentar resultados plenamente satisfatórios, continua-se a

utilizar este tipo de tratamento no Serviço de Cirurgia Geral do HC da UFPE (Ferraz et al., 2000a, 2000b,

2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b) (Tabela 1 e Quadro 3).

Baseados em uma experiência sólida e de resultados animadores, Kelner et al. (1982) realizam, desde

a década de 1950, a esplenectomia com a ligadura das varizes esofagianas. Os resultados tardios deste

tratamento, publicados somente em 1982, demonstram que, além de uma mortalidade operatória baixa,

a recidiva de sangramento se manteve em índices semelhantes às cirurgias de shunt, com a vantagem da

ausência de encefalopatia.
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Tabela 1 – Resultados do procedimento de esplenectomia + desvascularização da grande curvatura do

estômago + ligadura da veia gástrica esquerda + escleroterapia endoscópica pós-operatória

(seguimento médio = trinta meses)

Fonte: Ferraz et al. (2000a).

Com o aperfeiçoamento das técnicas de escleroterapia concluiu-se que a abordagem cirúrgica das

varizes esofagianas poderia ser desnecessária e acrescentar um risco operatório ao procedimento clínico.

Com um estudo prospectivo e randomizado, comprovou-se este pensamento. Ou seja, a ligadura das varizes

esofagianas intra-operatória poderia ser substituída pela esclerose endoscópica (Ferraz et al., 2001b).

Este tipo de paciente deve ter um seguimento ambulatorial rígido, com sessões de esclerose endoscópica

pós-operatória e orientações para evitar futuras contaminações de repetição. Pacientes que realizaram

sessões pós-operatórias de esclerose endoscópica erradicaram as varizes em 52,7% dos casos. Nos pacientes

em que o tratamento pós-operatório não teve continuidade a erradicação das varizes foi de apenas 18,2%.

Esta diferença foi estatisticamente significativa (Ferraz et al., 2001b). Os resultados da escleroterapia

endoscópica pós-esplenectomia demonstram uma significativa melhora quando comparados com os

pacientes sem esplenectomia. Segundo Sakai (1995), a recidiva hemorrágica da escleroterapia endoscópica

pós-esplenectomia é de 3% e nos pacientes sem esplenectomia esta recidiva chega aos 27%.

 N. pacientes N. casos % 

Recidiva sangramento  111 16 14,4% 

Hematêmese  08 7,2% 

Melena  08 7,2% 

Mortalidade total                         111 06 5,4% 

Operatória  02 1,8% 

Tardia   04 3,6% 

Permanência hospitalar 111 7,0 dias (média) 

Trombose da veia porta                 68 09 13,2% 

Escleroterapia pós-operatória 111 36 32,1% 

Erradicou varizes esôfago 36 19 52,7% 

Cirurgia sem escleroterapia pós-operatória 75 44 58, 6% 

Erradicou varizes 44 08 18,2% 

Varizes de fundo gástrico 11 41 36,9% 

Calibre da veia porta    

Pré-operatório 50 1,32 p < 0,001 

Pós-operatório 68 0,92  
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Baseado ainda em dados anatômicos e fisiopatológicos do sistema porta e dos possíveis benefícios da

ligadura da veia gástrica esquerda durante a esplenectomia, tanto com benefícios nas varizes esofagianas,

baixando sua pressão, quanto no fluxo da veia porta e na arterialização do fígado, foi acrescentada ao

procedimento a ligadura da veia gástrica esquerda. Em uma casuística, Ferraz et al. (2000b) identificaram,

com a realização da ultra-sonografia com Doppler, 13,2% de casos de trombose da veia porta. Este número

se situa bem abaixo dos 30% descritos na desconexão ázigo-portal (Cápua Jr. & Szutan, 1995) e bem próximo

dos 15,8% determinados pela esplenectomia e ligadura das varizes do esôfago (Kelner et al., 1982).

Quando da existência de varizes de fundo gástrico realizou-se, ainda, a abertura do fundo gástrico

para a realização de uma sutura obliterante destas varizes. Este procedimento erradicou 76,5% das varizes

de fundo gástrico, em um seguimento tardio médio de 26 meses. A abordagem direta das varizes de fundo

gástrico é fundamental, pois o seu tratamento por via endoscópica é de difícil execução e, geralmente, é

acompanhado de quadros graves de hemorragia digestiva alta (Ferraz et al., 2003a) (Tabela 2).

A cirurgia é capaz de corrigir alterações hematológicas (Quadro 3) e propiciar uma boa qualidade de

vida aos pacientes. A recidiva hemorrágica, após um seguimento médio de trinta meses, foi de 14,4%, e a

Quadro 3 – Análise hematológica e bioquímica pré e pós-esplenectomia + desvascularização da grande

curvatura do estômago + ligadura da veia gástrica esquerda + escleroterapia endoscópica pós-

operatória (seguimento médio = trinta meses)

Fonte: Ferraz et al. (2000a).

 Pré-operatório Pós-operatório p value 

Hematócrito (ml/dl) 31,60 39,17 < 0,001 

Hemoglobina (g/dl) 10,21 13,00 < 0,001 

WBC (mm3) 4162,18 7037,31 < 0,001 

Linfócitos (mm3) 824,30 2.151,19 < 0,001 

Plaquetas (mm3) 115.621,2 297.452,6 < 0,001 

Protombina (sec.) 14,91 12,66 < 0,001 

Glicose (mg/dl) 98,73 101,95  

Uréia (mg/dl) 29,65 28,23  

Creatinina (mg/dl) 0,83 0,73  

Albumina (g/dl) 3,58 3,97 < 0,05 

AST (UI/L) 37,05 51,38 < 0,001 

ALT (UI/L) 32,30 43,21 < 0,001 

Bilirrubina total (mg/dl) 0,93 0,93  

Bilirrubina direta (mg/dl) 0,36 0,30  
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Tabela 2 – Resultados da esplenectomia + desvascularização da grande curvatura do estômago +

ligadura da veia gástrica esquerda + gastrostomia com ligadura das varizes gástricas (seguimento

médio = 26,9 meses)

Fonte: Ferraz et al. (2003a).

mortalidade, de 5,4% (6/111). No entanto, desta mortalidade, apenas em três pacientes (2,7%) havia uma

relação direta com a hipertensão portal esquistossomótica (Ferraz et al., 2000a, 2001a).

O grau de fibrose periportal tem influência na recidiva hemorrágica de pacientes portadores de

hipertensão portal esquistossomótica submetidos a tratamento cirúrgico. Pacientes portadores de fibrose

periportal do grau I apresentam uma recidiva hemorrágica pós-operatória de 3,4%, enquanto os pacientes

portadores de fibrose graus II e III apresentam recidiva de 21% e 15,9%, respectivamente (Ferraz et al.,

2000a, 2001a, 2003b) (Tabela 3).

Tabela 3 – Relação entre o grau de fibrose periportal e a recidiva hemorrágica pós-operatória, presença

de varizes de fundo gástrico e calibre da veia porta

* p < 0,05 em relação ao grau I.

Fonte: Ferraz et al. (2003b).

 Número de pacientes Número de casos % 

Varizes de fundo gástrico 125 44 35,2% 

Recidiva de sangramento 44 06 13,6% 

Mortalidade total 44 04 9,8% 

Operatória  02 4,9% 

Tardia  02 4,9% 

Permanência hospitalar 44 6,3 dias (média) 

Trombose da veia porta 34 03 8,8% 

Endoscopia tardia 44 (4 óbitos) 34 85,0% 

Erradicou varizes fundo gástrico 34 26 76,5% 

Persistência de varizes de fundo gástrico    

Recidiva hemorragia digestiva 08 02 25,0% 

Calibre da veia porta 08  0,86 cm 

Fibrose Periportal (Grau) N. pacientes Hemorragia recorrente Varizes fundo gástrico Calibre veia porta 

I 29 1 (3,4%) 8 (27,5%) 1,35cm 

II 38 8 (21,0%) * 16 (42,1%) 1,37cm 

III 44 7 (15,9%) * 17 (40,9%) 1,37cm 

Total 111 16 – 14,4% 41 – 36,9%  
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O peso e o tamanho do baço também foram investigados quanto ao risco de desenvolvimento de

complicações pós-operatórias e recidivas hemorrágicas. O peso do baço apresenta relação com o

hiperesplenismo pré-operatório, subsidiados por dados hematológicos, com o calibre da veia porta e com

a permanência hospitalar pós-operatória. Não se encontrou relação entre o peso do baço, a incidência de

varizes de fundo gástrico, com a recidiva de sangramento digestivo, e a trombose da veia porta, o grau

de fibrose periportal e os dados bioquímicos (Ferraz et al., 2002) (Tabela 4 e Quadro 4). O transplante de

fígado tem indicação bastante limitada na hipertensão portal esquistossomótica (Ferraz & Ferraz, 2003).

Os pacientes com este diagnóstico, quando controlados os episódios de hemorragia digestiva por ruptura

de varizes esofagianas, apresentam uma expectativa e uma qualidade de vida normais. A indicação do

transplante hepático ficaria limitada à associação de patologias que deterioram a função hepática, como

as hepatites B e C, e por situações determinadas, que comprometam a função hepática, como procedimentos

cirúrgicos. Procedimentos cirúrgicos que determinam um hipofluxo portal podem ocasionar uma atrofia

hepática, com insuficiência hepatocelular e conseqüente indicação de transplante. Poucos dados na literatura

tratam dos efeitos das drogas imunossupressoras na evolução de S. mansoni.

Tabela 4 – Relação entre o peso do baço e os resultados cirúrgicos de pacientes portadores de

esquistossomose hepatoesplênica

* p < 0,05.

Fonte: Ferraz et al. (2002).

Peso do Baço 

 
Grupo I 

< 500 gramas 

(N. = 17 pac.) 

Grupo II 

500 – 1.000 gramas 

(N. = 58 pac.) 

Grupo III 

> 1.000 gramas p 

(N. = 39 pac.) 

Seguimento médio 34,2 meses 30,1 meses 28,1 meses 

Permanência hospitalar 4,2 dias 7,6 dias 7,0 dias* 

Varizes de fundo gástrico    

pré-operatório 07 (41,2%) 20 (34,5%) 14 (35,9%) 

Hiperesplenismo    

pré-operatório 05 (29,4%) 31 (53,4%) 30 (76,9%)* 

Calibre da veia porta    

Pré-operatório 1,1 cm 1,4 cm 1,5 cm* 

Pós-operatório 0,8 cm 0,9 cm 1,0 cm 

Recidiva do sangramento 03 (17,6%) 09 (15,5%) 05 (12,8%) 

Trombose da veia porta 01 (5,9%) 06 (10,3%) 02 (5,1%) 
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Tabela 4 – Relação entre o peso do baço e os resultados cirúrgicos de pacientes portadores de

esquistossomose hepatoesplênica (continuação)

* p < 0,05.

Fonte: Ferraz et al. (2002).

Quadro 4 – Relação entre o peso do baço e os dados hematológicos e bioquímicos de pacientes

portadores de esquistossomose hepatoesplênica no período pré-operatório

* p < 0,05.

Fonte: Ferraz et al. (2002).

Peso do Baço 

 
Grupo I 

< 500 gramas 

(N. = 17 pac.) 

Grupo II 

500 – 1.000 gramas 

(N. = 58 pac.) 

Grupo III 

> 1.000 gramas p 

(N. = 39 pac.) 

Fibrose periportal    

Grau I 02 (11,8%) 16 (27,6%) 08 (20,5%) 

Grau II 07 (41,2%) 21 (36,2%) 16 (41,0%) 

Grau III 08 (47,0%) 21 (36,2%) 15 (38,5%) 

Mortalidade total 0 04 (6,9%) 02 (5,3%) 

Operatória  02 (3,4%) 0 

Tardia  02 (3,4%) 02 (5,3%) 

Peso do Baço  

Grupo I 

< 500 gramas 

(N. = 17 pac.) 

Grupo II 

500 – 1.000 gramas 

(N. = 58 pac.) 

Grupo III 

> 1.000 gramas 

(N. = 39 pac.) 

Hematócrito 33,1 32,1 29,3* 

Hemoglobina 10,8 10,2 10,0 

Leucócitos 5.437,5 4.508,4 3.403,9* 

Linfócitos 1.263,1 780,8 688,2* 

Plaquetas 156.375,0 121.992,8 83.326,2* 

Tempo de protombina 13,4 14,4 16,2* 

Glicose 95,4 100,0 94,7 

Uréia 27,1 33,9 32,2 
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Indica-se, portanto, no tratamento cirúrgico da hipertensão portal esquistossomótica com antecedentes

de hemorragia digestiva, a esplenectomia + a desvascularização da grande curvatura do estômago + a

ligadura da veia gástrica esquerda + a escleroterapia endoscópica pós-operatória, pois tal procedimento

determina taxa de recidiva hemorrágica similar aos demais procedimentos de shunts e, principalmente,

preserva a função hepática.

PERSPECTIVAS

Importantes melhorias foram alcançadas no controle da doença e na gravidade dos quadros clínicos

da esquistossomose mansoni. Cada vez são realizadas menos operações em casos de hipertensão portal

esquistossomótica, graças a medidas corretas adotadas para tratamento e erradicação do hospedeiro

intermediário pelo Pece (Katz, 1998).

O prognóstico da esquistossomose na sua forma hepatoesplênica deve ser analisado sob diferentes

aspectos. Segue um sumário destas informações.

Nos pacientes portadores da forma hepatoesplênica, o tratamento clínico determina uma involução

da doença na ordem de 15%-40% (Andrade, 1998).

São necessários de 5-15 anos para a instalação da forma hepatoesplênica após a infecção ter sido

contraída (Prata & Bina, 1968).

Cerca de 5%-8% dos pacientes esquistossomóticos poderão desenvolver a forma hepatoesplênica e,

dos que desenvolverem esta forma, em média 87,5% irão apresentar varizes esofagianas (Domingues &

Domingues, 1994; Ferraz et al., 2001a).

A incidência de hemorragia digestiva em pacientes portadores da forma hepatoesplênica varia entre

11%-25% (Cury, 1995).

Quadro 4 – Relação entre o peso do baço e os dados hematológicos e bioquímicos de pacientes

portadores de esquistossomose hepatoesplênica no período pré-operatório (continuação)

* p < 0,05.

Fonte: Ferraz et al. (2002).

Peso do Baço  

Grupo I 

< 500 gramas 

(N. = 17 pac.) 

Grupo II 

500 – 1.000 gramas 

(N. = 58 pac.) 

Grupo III 

> 1.000 gramas 

(N. = 39 pac.) 

Creatinina 0,7 0,8 0,8 

Albumina 3,5 3,7 3,7 

TGO  39,4 38,4 36,3 

TGP 31,0 34,8 35,6 

Bilirrubinas totais 1,1 0,8 1,2 
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Paciente portador de EHE apresenta uma mortalidade de 11,6% por ocasião do primeiro episódio de

hemorragia digestiva alta (Kelner et al., 1982).

Pacientes portadores de fibrose periportal do grau I apresentam uma recidiva hemorrágica pós-

operatória de 3,4%, ao passo que os pacientes portadores de fibrose graus II e III apresentam recidiva de

21% e 15,9%, respectivamente (Ferraz et al., 2003b).

Após esplenectomia + desvascularização da grande curvatura do estômago + ligadura da veia

gástrica esquerda + escleroterapia endoscópica pós-operatória (seguimento médio = trinta meses), a

recidiva hemorrágica foi de 14,4% e a mortalidade, de 5,4% (6/111). No entanto, apenas em três

pacientes (2,7%) havia relação direta da mortalidade com a hipertensão portal esquistossomótica

(Ferraz et al., 2000a, 2001a).
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