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Os métodos de imagem utilizados para detecção das lesões provocadas por Schistosoma mansoni,

particularmente no fígado e no sistema porta, são a ultra-sonografia (USG), a ressonância magnética, a

tomografia computadorizada, a cintilografia e a esplenoportografia. Dentre eles, a USG é sem sombra de

dúvidas o mais utilizado por ser não invasivo, simples de ser realizado, não ter as desvantagens da

irradiação e ser comparativamente mais barato. Ela possibilita o diagnóstico da morbidade da doença, do

seu estágio, ou seja, se há presença ou ausência de hepatomegalia, de esplenomegalia, de fibrose

periportal e de sinais de hipertensão porta, que indicam maior gravidade. Por isso, a USG tem sido

empregada em estudos de campo nas áreas endêmicas e também tem facilitado bastante as pesquisas

epidemiológicas nas comunidades antes, durante e após a realização de programas de controle.

Neste capítulo se abordarão:

� A importância da USG no diagnóstico da fibrose de Symmers.

� As classificações ultra-sonográficas dessa fibrose.

� As correlações do grau de fibrose avaliada pela USG:

� estudos epidemiológicos e evolutivos;

� estudos evolutivos após tratamento;

� USG na avaliação da hipertensão portal esquistossomótica;

� USG versus marcadores sorológicos de fibrose;

� ultra-sonografia com doppler na esquistossomose.
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IMPORTÂNCIA DA USG NO DIAGNÓSTICO DA FIBROSE DE SYMMERS

A biópsia hepática em cunha sempre foi considerada como método mais sensível para o diagnóstico

da fibrose de Symmers (Andrade, 1984). A biópsia por agulha freqüentemente não faz este diagnóstico,

pois as alterações hepáticas decorrentes da esquistossomose, embora difusas, não são uniformes, mas

variam grandemente na intensidade com que atingem as diferentes áreas do fígado (Polak et al., 1959),

além do que as grossas faixas de fibrose resvalam na agulha de biópsia. Durante tese de doutorado,

houve oportunidade de se realizar biópsia em cunha e biópsia por agulha, em prática cirúrgica, no

mesmo paciente, em 21 casos de esquistossomose hepatoesplênica (Domingues, 1998). Em todos, houve

o cuidado de se realizar biópsia em cunha com profundidade acima de um centímetro e meio para evitar

qualquer erro de amostragem em decorrência de uma biópsia muito próxima à cápsula. A intensidade

da fibrose foi sempre inferior na biópsia por agulha, que não foi capaz de mostrar as grossas faixas de

fibrose típicas da esquistossomose. Dimmette (1955) já havia obtido resultados semelhantes comparando

os dois tipos de biópsia em trinta pacientes. A biópsia em cunha, por ser procedimento cirúrgico e necessitar

de internamento, acarreta maior morbidade, não sendo indicada em pacientes clínicos e, por motivos

éticos, não deve ser utilizada no diagnóstico e seguimento de pacientes em estudos epidemiológicos e

após o tratamento específico.

Um dos primeiros trabalhos sobre o uso da USG na esquistossomose mansoni foi de Abdel-Wahab, em

1978, que descreveu pela primeira vez as alterações hepáticas observadas por ultra-som na forma

hepatoesplênica da doença durante o III Simpósio Internacional sobre Diagnóstico por Imagem, realizado no

Cairo, Egito (Hatz et al., 1992). Posteriormente, Abdel-Latif, Abdel-Wahab & El-Kady (1981) relataram as

faixas hiperecogênicas de fibrose periportal no fígado em 25 pacientes com esquistossomose hepatoesplênica,

e relacionaram o aumento do diâmetro das veias porta e esplênica com hipertensão porta avaliada pela

pressão esplênica transparietal.

Numa investigação de 103 pacientes com esquistossomose hepatoesplênica no Brasil, dos quais 83

realizaram biópsia hepática em cunha, Cerri, Alves & Magalhães (1984) foram os primeiros a

correlacionarem os achados ultra-sonográficos com os aspectos anatomopatológicos. Eles relataram como

principais sinais ultra-sonográficos relacionados à esquistossomose hepatoesplênica: as faixas de fibrose

periportal, a hipertrofia do lobo esquerdo, a atrofia do lobo direito, o espessamento da parede da vesícula

biliar, o aumento do diâmetro dos vasos portais e a esplenomegalia. Como alterações ultra-sonográficas

menos freqüentes relataram circulação colateral, granulações no fígado, padrão nodular do baço e trombose

da veia porta.

Dois importantes trabalhos marcaram definitivamente o valor da USG no diagnóstico da fibrose de

Symmers. Homeida et al. (1988a), no Sudão, fizeram um estudo duplo-cego prospectivo, comparando o

diagnóstico ultra-sonográfico pré-operatório com o da biópsia em cunha em 41 pacientes submetidos à

cirurgia para tratamento da hipertensão porta. A USG diagnosticou corretamente 28 casos de fibrose de

Symmers e dez pacientes sem fibrose periportal. Em três pacientes houve discordância entre os patologistas

no diagnóstico da fibrose de Symmers. Em dois destes o ultra-som diagnosticou fibrose de Symmers e o

outro caso em que o ultra-som não diagnosticou teve como diagnóstico final hepatite granulomatosa. A

sensibilidade e a especificidade da USG foram de 100%, donde se concluiu ser a USG um método tão

sensível quanto a biópsia em cunha para o diagnóstico da fibrose hepática esquistossomótica, sugerindo
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Corte Longitudinal

que a USG deveria substituir a biópsia em cunha do fígado como método de escolha para o diagnóstico da

fibrose de Symmers. Um trabalho semelhante foi feito por Abdel-Wahab et al. (1989), no Egito, comparando

os achados sonográficos hepáticos com os histológicos em cinqüenta pacientes submetidos à cirurgia

para tratamento da hemorragia digestiva alta. Os autores inferiram ser o padrão ultra-sonográfico da

fibrose hepática esquistossomótica, na forma hepatoesplênica, característico e não imitado por outras

doenças hepáticas. Nesse trabalho, a USG foi capaz de diferenciar a esquistossomose da cirrose hepática

e também de lesões combinadas e concluiu-se ser a USG um método mais acurado no diagnóstico da

fibrose de Symmers que a biópsia hepática, por mostrar o fígado todo e ser menos influenciada por erros

de amostragem. Os critérios ultra-sonográficos para a fibrose da esquistossomose foram descritos como

múltiplas e difusas áreas ecogênicas espalhadas pelo fígado, em faixas, tendo uma característica constante

da área central sonoluscente. Estas áreas representam as traves portais espessadas e fibrosadas com as

tributárias da veia porta dentro. Aparecem como faixas longitudinais de espessamento irregular quando

a veia porta é vista longitudinalmente, e como focos ecogênicos redondos com sonoluscência central

quando o corte da USG é transverso à veia (Figuras 1, 2). Na cirrose hepática a ecogenicidade é difusa e

não se limita às veias porta, isto é, há pequenos pontos ecogênicos difusos por todo o parênquima, além

de irregularidades do contorno e superfície hepática (Figura 3). Os casos em que há doença hepática

mista, ou seja, concomitância de cirrose e esquistossomose, há combinação de ambas as lesões no

mesmo paciente que muitas vezes pode ser distinguida pela USG (Figura 4). Nos casos de doença mista

relacionada com infecção pelos vírus B ou C da hepatite, quando o estágio da cirrose é mais avançado

pode-se ter dificuldade em classificar a fibrose periportal (Pereira et al., 1998).

Figura 1 – Fibrose de Symmers – USG

Faixas de Fibrose



Diagnóstico por Imagem | 931

Corte transverso

Figura 2 – Fibrose de Symmers – USG

Faixas de Fibrose

Figura 3 – Cirrose Hepática – USG*

* Pequenos focos ecogênicos difusos, superfície irregular, ascite.
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Em um segundo estudo, Homeida et al. (1988b), ao analisarem 590 indivíduos em duas vilas em

Gezira, Sudão, com o recurso da USG, sem realizar biópsia hepática, encontraram fibrose de Symmers

em 18% dos indivíduos em uma vila e 13%, na outra; a intensidade de infecção por S. mansoni foi de

71% e 37%, respectivamente. Nessas vilas a presença de fibrose de Symmers diagnosticada pela USG foi

duas a três vezes acima da avaliada pelo exame clínico, ou seja, com a presença de esplenomegalia. A

fibrose de Symmers foi classificada em três graus, variando de leve, grau 1, a intensa, grau 3. O

envolvimento foi maior entre as pessoas de vinte a trinta anos e seguiu o pico máximo de excreção de

ovos, intensidade da infecção, por cinco anos. A prevalência da infecção, o grau de esplenomegalia,

assim como o aumento dos diâmetros das veias porta e esplênica, aumentaram com o aumento do grau

de fibrose. Coutinho (1990), em trabalho de revisão e analisando os trabalhos pioneiros de Homeida et

al. (1988) e Abdel-Wahab et al. (1989), ressaltou o valor da USG no diagnóstico da fibrose hepática

esquistossomótica, mas chamou a atenção para a utilização do termo ‘fibrose de Symmers’ nos casos

de fibrose leve grau 1 descritos nos exames ultra-sonográficos, já que pela descrição original a fibrose de

Symmers constitui as grossas faixas de fibrose difusa em todo o parênquima, característica da forma

avançada da doença, a hepatoesplênica, e possivelmente correspondendo aos graus II e III da fibrose

descrita no exame ultra-sonográfico. Coutinho sugeriu a denominação de fibrose periportal por ultra-

sonografistas, principalmente, e Fibrose de Symmers por patologistas, o que ora será adotado. Fibrose

de Symmers corresponderá, então, aos estágios mais avançados da fibrose periportal, característicos

da forma hepatoesplênica da doença.

Figura 4 – Doença hepática crônica mista – USG*

* Ascite, superfície lobulada, fibrose periportal.
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CLASSIFICAÇÕES ULTRA-SONOGRÁFICAS DA FIBROSE PERIPORTAL

As primeiras tentativas de graduar a fibrose periportal, por meio da USG, foram feitas por Homeida et

al. (1988a, 1988b), que a classificaram inicialmente em quatro graus e posteriormente em três graus de

acordo com a espessura dos ramos portais mais periféricos e das paredes do tronco e bifurcação da veia

porta. Os dois primeiros graus da primeira classificação de Homeida et al. foram agrupados em um só pela

dificuldade de se perceber a fibrose inicial, ficando a seguinte graduação, que é essencialmente descritiva:

� Grau I – Mínimo espessamento ecogênico das paredes de duas ou mais radículas portais,

principalmente periféricas, com pouco ou nenhum espessamento da parede da veia porta principal,

ou ecogenicidade difusa, fina e linear espalhada pelo fígado, principalmente na periferia do órgão.

� Grau II – Leve espessamento ecogênico das paredes de duas ou mais radículas portais

periféricas, com pouco ou nenhum espessamento da parede da veia porta principal e com leve

estreitamento das radículas portais. Há espessamento da parede da vesícula biliar. Nesse grau

a fibrose periportal é bem mais evidente que no anterior e se notam estreitamentos irregulares

do lúmen dos vasos portais.

� Grau III – Espessamento periportal moderado a severo, de distribuição irregular da maioria das

radículas portais com marcado estreitamento da sonoluscência central. O espessamento é acentuado

na bifurcação da veia porta, estendendo-se para a superfície do fígado. A parede da veia porta

principal está espessada de 2 a 10 mm, assim como a parede da vesícula biliar.

No último trabalho de Homeida et al. (1988b), realizado em área endêmica, em duas vilas de Gezira,

Sudão, foram estudados grupos de 353 e 247 indivíduos randomizados, de população total de 1.210 e mil

habitantes de cada vila. Fibrose grau I foi encontrada em 60% e 65% dos indivíduos, com igual número em

todas as faixas etárias. O grau I foi julgado pelos autores como a fase inicial da doença; ou uma condição

antiga já estabilizada numa doença estável; ou a fibrose numa fase de regressão. Os graus II e III

representaram 34% e 32 % e 6% e 3 %, respectivamente, em cada vila, e mostraram ser estágios mais

avançados da doença, como os comumente encontrados em hospitais, ou seja, ‘fibrose de Symmers’

propriamente dita. A prevalência, o grau da esplenomegalia e os diâmetros das veias porta e esplênica

indicando hipertensão porta correlacionaram-se com a extensão da fibrose hepática. Nessas vilas a USG

foi mais sensível que o exame clínico na avaliação da fibrose periportal. Utilizando a classificação de

Homeida, Domingues et al. (1993) estudaram 176 portadores de esquistossomose mansoni com diferentes

formas clínicas da doença. A maioria dos pacientes classificados pela clínica como forma intestinal não

apresentaram fibrose periportal e 12,8 % tiveram fibrose grau I. Nos pacientes classificados com forma

hepatointestinal houve 58,4 % sem fibrose, 33,3 % com fibrose grau I e 8,3 % com fibrose grau II. Todos os

pacientes com forma hepatoesplênica apresentaram fibrose grau II ou III, havendo uma acentuação do

grau de fibrose à medida que a doença evoluiu, e correlação do grau de fibrose com forma clínica da

esquistossomose mansoni (Gráfico 1).

Doehring-Schwerdtfeger et al. (1989), estudando 536 crianças, entre 6 e 15 anos de idade, em Managil,

vila do Sudão, todas com exame parasitológico de fezes positivo para S. mansoni, verificaram que as

alterações ultra-sonográficas encontradas nas crianças diferiam das dos adultos e propuseram uma
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classificação em três graus para fibrose periportal em crianças baseada na espessura das faixas de

fibrose. Esta classificação já estabelece medições, ou seja, quantificação da fibrose:

 Grau 1 – Faixa ecogênica com diâmetro maior que 4 mm e menor que 10 mm entre a bifurcação da

veia porta e o colo da vesícula biliar.

 Grau 2 – Faixa ecogênica maior que 10 mm entre a bifurcação da veia porta e o colo da vesícula biliar.

 Grau 3 – A mesma característica do grau 2, mas as faixas de fibrose estendem-se para a periferia

do fígado.

Gráfico 1 – Grau de fibrose hepática versus formas clínicas da esquistossomose mansoni

Fonte: Domingues et al. (1993).

Chamaram atenção também para a presença de fibrose periférica, ou seja, de pequenos focos

ecogênicos difusos pela periferia do fígado, geralmente maior que 3 mm de diâmetro e com até 1 cm de

extensão. Interpretaram como o envolvimento hepático inicial da doença, devido às obstruções dos

ovos de S. mansoni na periferia do fígado. Esta classificação ficou conhecida como classificação de

Managil. A partir dessas tentativas iniciais de classificação, a USG foi utilizada em vários estudos

epidemiológicos nas várias regiões endêmicas, provando ser um método útil e factível. Como as

metodologias usadas nos diversos trabalhos variavam entre si, dificultando a comparação dos

resultados, tornou-se necessário padronizar o uso da USG no diagnóstico das alterações provocadas

pela esquistossomose, particularmente da fibrose periportal. Para isto, se reuniram no Cairo, Egito, em

outubro de 1990, especialistas em USG na esquistossomose, a convite da OMS, e foram estabelecidos

protocolos de estudo e classificações dos achados para os três tipos de esquistossomose, mansoni,

hematóbia e japônica. Estes protocolos passaram a serem conhecidos como classificação do Cairo

(WHO, 1993; Jenkins & Hatz, 1992).

Para a esquistossomose mansoni, em relação ao fígado estuda-se: a superfície hepática, o tamanho

dos lobos direito e esquerdo e a fibrose periportal. Classificou-se a fibrose periportal em três graus de

acordo com a média das medidas dos diâmetros (externo-externo) de três ramos periféricos da veia

porta. Estas medidas devem ser feitas entre a primeira e terceira bifurcação da veia porta, ramos de

segunda e terceira ordem. A fibrose foi classificada como grau 1 quando a média estava entre 3 mm e
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5 mm; grau 2, de > 5 mm a 7 mm; e grau 3, > 7 mm. Além disso, estudam-se os diâmetros das veias porta

e esplênica, a presença de circulação colateral e o tamanho do baço, para caracterizar a hipertensão porta.

Esta classificação foi proposta principalmente para facilitar os estudos epidemiológicos e consideraram-se

quatro critérios na escolha das alterações patológicas estudadas: primeiro, as lesões que indicassem forma

clínica mais severa, como as que indicam presença de hipertensão porta na esquistossomose mansoni;

segundo, as lesões que fossem características de infecção por S. mansoni, não encontradas em outras

doenças, ou seja, a fibrose periportal; terceiro, com o objetivo de simplificar a metodologia para favorecer

o uso da USG em campo por profissionais da saúde treinados, mesmo sem serem médicos ou ultra-

sonografistas; e quarto, para avaliação tardia do tratamento específico. Neste caso, tornou-se necessário

quantificar os parâmetros avaliados. Baseado nessas avaliações, foi estabelecida uma proposta de

estadiamento da infecção por S. mansoni (Quadro 1).

Quadro 1 – Proposta para estadiar a infecção por Schistosoma mansoni (Protocolo do Cairo)

Obs.: – = sem alteração; +/- = pode ou não estar alterado; +/++/+++ = alterado, graduação.

Fonte: Adaptado de WHO (1993); Jenkins & Hatz (1992).

Na Figura 5 encontram-se as posições utilizadas pelo Protocolo do Cairo para estudo do fígado, baço e

veias porta e esplênica. Na figura 6 estão as imagens ultra-sonográficas mostrando fibrose graus 1, 2 e 3.

Para a padronização das medidas é importante se seguir sistematicamente o protocolo. A posição

do transdutor deve ser bem precisa para a medida não variar muito de um examinador para outro e

proporcionar o seguimento do paciente ao longo do tempo. Num estudo longitudinal, deve-se ter o

cuidado de se usar o mesmo tipo de transdutor, linear ou convexo. Para se estabelecer se os órgãos

estão em tamanho normal, aumentado ou diminuído, dever-se-ia ter os valores da normalidade para

faixas etárias e de alturas para cada região. Na impossibilidade de se ter as medidas de cada região,

foram utilizados, no Protocolo do Cairo, alguns limites como 70 mm para o lobo esquerdo e 140 mm

Estágio 0 I II III 

Espessamento periportal – +/++ +/++/+++ ++/+++ 

Aumento do baço – – + + 

Aumento do lobo esquerdo – +/- +/- + 

Atrofia do lobo direito – +/- + + 

Aumento do diâmetro da veia porta – – + + 

Colaterais (adultos) – – +/- + 

     

Adicionais     

Ascite – – – + 

Espessamento da parede da v. biliar – – +/- + 
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para o lobo direito do fígado e 120 mm para o diâmetro longitudinal do baço na linha axilar média. Foi
sugerido aos pesquisadores que buscassem obter as dimensões dos valores normais em adultos e
crianças em suas áreas endêmicas.

Figura 5 – Posições utilizadas – USG*

*Protocolo do Cairo (TDR / SCH / ULTRASON / 91.3).
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Figura 6 – Protocolo do Cairo – USG

Utilizando o Protocolo do Cairo, a experiência mostrou que não há maiores dificuldades na avaliação

da doença em estágio mais avançado, ou seja, na forma hepatoesplênica com fibrose bem estabelecida.

Em estágios iniciais da doença, houve uma variação em torno de 20% na distinção entre ausência ou

presença de fibrose periportal leve (Doehring-Schwerdtfeger et al., 1922a). Noorman et al. (1995), estudando

adultos no Egito, e Friis et al. (1996), estudando crianças no Zimbábue, teceram comentários sobre a

dificuldade da classificação do Cairo no diagnóstico da fibrose leve, grau 1, que tem sido encontrada

indistintamente em indivíduos infectados e não infectados, e sugeriram rever os critérios de diagnóstico

da fibrose grau 1. Nas formas clínicas mais estabilizadas, com fibrose graus 2 e 3, encontrou-se correlação

entre grau de fibrose e gravidade da doença e, com a intensidade da infecção, esta última apenas em

crianças e adultos até 29 anos. No Brasil, Rocha et al. (1993) já haviam relatado falta de sensibilidade da

USG para diferenciar os indivíduos infectados dos não infectados, em duas regiões endêmicas. Em relação

à fibrose grau 1, Cazier & Sponaugle (1996) relataram o caso de um paciente que apresentou imagens

ultra-sonográficas, compatíveis com fibrose 1, que foram relacionadas ao jejum prolongado, pela diminuição

do glicogênio hepático. Este padrão também tem sido descrito em pacientes com hepatite aguda, leucemias,

edemas, Doença de Gaucher e Sarcoma de Kaposi (Dohering-Scherdtfeger et al., 1989; Jenkins & Hatz,

1992; Cazier & Sponaugle, 1996). Baseados nesses últimos trabalhos, Kardorff et al. (1996), num estudo
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epidemiológico em Ndombo, Senegal, utilizou o Protocolo do Cairo, mas relacionou as medidas com a

idade e altura dos pacientes e determinou o local exato de medir o diâmetro do ramo portal periférico,

logo após a segunda bifurcação intra-hepática, ramo de terceira ordem. Thomas et al. (1997) fizeram um

estudo em Richard Toll, Senegal, comparando as classificações do Cairo e Managil para avaliação da

fibrose periportal e avaliaram também a variação de diagnóstico inter e intra-examinador. Houve

considerável variação entre dois observadores com a classificação do Cairo e também com o mesmo

examinador quando este usou as duas classificações, na determinação do grau 1 de fibrose. Foi observada

relação linear entre os diâmetros da veia porta e alturas dos indivíduos. Ambas as classificações falharam

ao separar fibrose grau 1 entre indivíduos infectados e não infectados. As principais causas de erro com

a classificação do Cairo foram a não determinação do ponto exato de medir o ramo portal e não relacionar

as medidas com a altura dos pacientes. Em 2001, foi publicado um interessante trabalho comparando a

classificação de Managil com a do Cairo, sendo esta última realizada de dois modos, com a medida após

a segunda e a terceira bifurcações da veia porta (Hoffman et al., 2001). A medida feita após a segunda

bifurcação superestimou a detecção de fibrose leve em 60% a 65 %, enquanto que a medida feita após a

terceira bifurcação foi semelhante a da classificação de Managil em mais de 80% dos casos. A classificação

de Managil também superestimou a presença de fibrose grau 1 principalmente em crianças abaixo de

cinco anos, em que não se espera encontrar fibrose periportal.

Em outubro de 1996, em Niamey, Nigéria, houve um segundo simpósio organizado pela OMS para

tentar resolver os problemas com as classificações (WHO, 1997). Neste simpósio foram elaborados um

protocolo e um sistema de classificação sofisticado que incluíram características das duas classificações

mais utilizadas (Cairo e Managil). Introduziram-se aspectos qualitativos da textura hepática, com

medidas quantitativas das paredes dos ramos portais logo após a segunda bifurcação, ramos

subsegmentares. Os critérios utilizados foram os mesmos da classificação do Cairo, assim como as

posições dos transdutores para as medições. Foram revistos os modos de estadiamento das lesões e

proposta uma correção dos valores medidos pela altura dos pacientes. Tentou-se instituir uma distinção

em relação à fibrose periportal entre o padrão normal, casos suspeitos ou duvidosos, e casos com

fibrose indiscutível. Foram sugeridos dois métodos de avaliação da fibrose periportal, um qualitativo

ou descritivo baseado em padrões pré-estabelecidos da textura hepática (Padrão de Imagem) e um

quantitativo, envolvendo as medidas da espessura das paredes portais após a segunda bifurcação

(Padrão de Fibrose). Foi recomendado se usar os dois métodos até que se houvesse adquirido uma

experiência suficiente para uma decisão sobre qual seria o mais adequado. Por isso, atualmente, o uso

desse protocolo é mais complicado e consome mais tempo.

É importante ter em mente que a USG nunca fornece um diagnóstico histológico. Os resultados da

USG devem ser interpretados no contexto clínico.

Baseado no Protocolo de Niamey, o indivíduo infectado receberá três escores: Padrão de Textura ou

de Imagem (PI), análise qualitativa da fibrose periportal; Padrão de Fibrose ou Espessamento Portal (EP),

análise quantitativa da fibrose; e o escore de hipertensão portal (HP) (Quadros 2 e 3).

Nas Figuras 7 a 10 acham-se os diversos padrões de imagem do Protocolo de Niamey.
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Quadro 2 – Padrões de textura ou de imagem hepática (PI-escore)

Quadro 3 – Padrões não indicando fibrose periportal (nenhum escore é atribuído)

Figura 7 – Protocolo de Niamey – USG*

*Padrão C – Fibrose periportal periférica.

Padrão Textura hepática PI-escore 

B 
‘Céu estrelado’. Focos ecogênicos difusos e pequenos na periferia do 
parênquima. 

1 

C ‘Anéis’ ecogênicos que correspondem à fibrose periférica. 2 

D ‘Telhado’ ecogênico no tronco e bifurcação da veia porta, fibrose central. 4 

E 
Faixas ecogênicas estendendo-se da veia porta e bifurcações para o 
parênquima. Fibrose periportal avançada. 

6 

F 
Faixas ecogênicas estendendo-se da veia porta e suas bifurcações até a 
superfície hepática, retraindo-a. Fibrose periportal muito avançada. 

 

8 

CB 

DC, DB 

EC, EB 

FC, FB 

Padrões combinados. 

 ‘ ‘ 

 ‘ ‘ 

 ‘ ‘ 

2 

4 

6 

8 

Padrão Textura hepática Escore 

A Fígado normal - 

X Cirrose hepática - 

Y Esteatose hepática - 

Z Outras lesões hepáticas, a se especificar - 
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Figura 8 – Protoco de Niamey – USG*

* Padrão D – Fibrose periportal central.

Figura 9 – Protoco de Niamey – USG*

* Padrão E – Fibrose periportal avançada.

Figura 10 – Protocolo de Niamey – USG*

* Padrão F – Fibrose periportal muita avançada.
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Padrões de Fibrose ou Espessamento Periportal: análise quantitativa da fibrose (PE-escore)

Se o fígado tem o aspecto normal, escore = 0 (não fazer mais medidas).
Se o parênquima apresentar sinais de fibrose periportal: dar o valor 1 para o escore e continuar:

Medir o espessamento das paredes dos ramos portais de segunda ordem, ou seja, os primeiros ramos

segmentares que deixam os ramos direito e esquerdos da veia porta (Figura 11).

Medir, no ponto onde as paredes estão mais espessas, o mais perto possível da bifurcação, os diâmetros,

externo e interno (lúmen), e subtrair o lúmen do diâmetro externo, fazer duas a três medidas e calcular a

espessura média destes ramos segmentares. O cálculo do escore da espessura da parede é feito ‘ajustando-se’

o resultado da espessura média pela altura do paciente, comparando-se a média obtida com os dados da

Tabela 2 e o gráfico da Figura 11 (dados de normalidade obtidos por Yazdanpanah et al., 1997).

Até dois desvios padrões acima ou abaixo da média: escore = 0 (x).

Acima de dois e até quatro desvios padrões acima ou abaixo da média: escore = 3 (y).

Acima de quatro desvios padrões acima ou abaixo da média: escore = 7 (z).

O escore final ou PE-escore será a soma de 1 + x, y ou z, ou seja, 1 ou 4 ou 8, padrão normal,

aumentado ou muito aumentado (x = 0; y = 3; z = 7).

Tabela 2 – Espessura média das paredes dos ramos portais segmentares

SD = desvio padrão (média do grupo).

Fonte: Adaptado de Yazdanpanah et al. (1997).

Figura 11 – Medida do diâmetro do Ramo Portal da 2a ordem

Escore de Fibrose – PE

Fonte: Yazdanpanah et al. (1997).

Altura (cm) Até 2 SD Até 4 SD 

80 - 100 2,5 3,4 

101 - 120  2,7 3,6 

121 - 140  3,2 4,5 

141 - 160  3,5 4,7 

> 160 3,9 5,2 
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Escore de Hipertensão Porta

Os parâmetros estudados são: diâmetro da veia porta, presença de circulação colateral e de ascite. O

diâmetro interno da veia porta é medido no ponto de entrada da veia porta no fígado, e também é ajustado

pela altura do paciente (Tabela 3), igualmente baseado no trabalho de Yazdanpanah et al. (1997). São

dados os seguintes valores para cálculo do escore:

Veia porta normal: até dois desvios padrões acima ou abaixo do valor médio, escore = 0.

Veia porta dilatada: acima de dois e até quatro desvios-padrões da média, escore = 4.

Veia porta muito dilatada: acima de quatro desvios padrões da média, escore = 6.

Presença de circulação colateral (veia gástrica esquerda quando > 4 mm, veias gástricas curtas,

veias nos hilos esplênico e hepático, esplenorrenal e veia umbilical): escore = 4; ausência, escore = 0.

Presença de ascite, escore = 3; e ausência, escore = 0.

O escore de hipertensão portal final, HP-escore, será a soma do escore da veia porta + escore de

circulação colateral + escore de ascite e vai variar de 0 até 13 (0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13), em que escore

0 corresponde à veia porta não dilatada, sem ascite e sem colaterais e escore 13 corresponde à veia porta

muito dilatada e presença de colaterais e ascite.

Tabela 3 – Diâmetro interno da veia porta principal

SD = desvio padrão (média do grupo).

Fonte: Adaptado de Yazdanpanah et al. (1997).

A interpretação dos três escores finais em termos da severidade da doença encontra-se na Tabela 4.

Quando o indivíduo não apresenta anormalidades ou tem doença mais avançada é facilmente classificado;

a interpretação torna-se mais difícil nas lesões duvidosas ou suspeitas.

Tabela 4 – Interpretação do escore final, Protocolo de Niamey

Altura (cm) Até 2 SD (mm) Até 4 SD (mm) 

80 - 100 6,8 8,7 

101 - 120  7,9 10,2 

121 - 140  9,0 11,1 

141 - 160  11,3 14,9 

> 160 12,3 15,8 

PI-escore  PE-escore PH-escore Interpretação 

0 0 0 Sem sinal de fibrose periportal 

1 - B 1 0 Fibrose periportal incipiente, não excluída 

2 - C 1 0 Fibrose periportal possível 

4 - D 1 0 Fibrose periportal provável 

2 - C 4,8 0 Presença de fibrose periportal, leve 

4 - D 4, 8 0 Presença de fibrose periportal, leve 

6 - E (1,) 4,8 0 Fibrose periportal avançada 

8 - F (1,) 4,8 0 Fibrose periportal avançada 

4-8 (D,E,F) (1,) 4,8 3-13 Fibrose periportal avançada + hipertensão portal 
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O Protocolo de Niamey foi analisado durante os 6º. e 7º. Simpósios Internacionais sobre Esquistossomose,

realizados no Brasil em 1997 e 1999 (Richter et al., 2002). Os pesquisadores que iniciaram a utilização deste

protocolo na África (Uganda e Senegal) e no Brasil (Minas Gerais e Pernambuco) relataram as dificuldades

encontradas com as medidas do padrão de fibrose, ou seja, o PE-escore. Além de serem trabalhosas e de

consumirem tempo do exame, essas medidas não apresentaram boa reprodutibilidade inter e intra-observador.

A avaliação da fibrose pelos padrões de imagem, PI-escore, mostrou-se mais fácil e rápida de ser realizada

e com baixa variação interobservadores. No diagnóstico da fibrose central o grupo de Minas Gerais estabeleceu

como normalidade até 5 mm, em indivíduos com até 40 kg, e até 6 mm, em indivíduos com mais de 40 kg.

O local mais fácil para medida da fibrose central seria na bifurcação da veia portal, em frente ao tronco da

veia porta, num corte oblíquo (Gerspacher-Lara et al., 1997).

A medida da parede da vesícula biliar também é um bom índice de avaliação de fibrose periportal,

pois a fibrose do hilo da veia porta freqüentemente se estende para a parede da vesícula (Cerri, Alves &

Magalhães, 1984). Tem sido relatada correlação entre o grau de fibrose periportal e o grau do espessamento

da parede da vesícula biliar (Aroucha et al., 2001). A fibrose perivesicular na esquistossomose tem a

característica de ser bem mais acentuada do que em outras hepatopatias que cursam com hipertensão

portal, como na cirrose hepática, e de emitir septos fibrosos para o parênquima hepático (Cerri, Alves &

Magalhães, 1984; Aroucha et al., 2001; Ali et al., 1990). Não há alteração da função contráctil da vesícula

biliar (Ali et al., 1990).

O grupo de Minas Gerais mostrou também ter boa experiência com a USG, no diagnóstico da forma

aguda da esquistossomose mansoni. Ele relatou presença de hepatoesplenomegalia com padrão homogêneo

e de linfonodos em hilo hepático e peripancrático (Lambertucci et al., 1994; Rabello et al., 1994; Barata,

Pinto-Silva & Lambertucci, 1999). Embora as lesões descritas não sejam específicas, sua presença junto

com o quadro clínico e hematológico reforça o diagnóstico da forma aguda. Estes linfonodos diminuíram

de tamanho após o tratamento da esquistossomose, mas permaneceram visíveis até 24 meses após o

término do tratamento (Barata, Pinto-Silva & Lambertucci, 1999).

Nas Tabelas 5, 6 e 7 encontra-se relatada a experiência de utilização, ao mesmo tempo, dos protocolos

de Niamey e Cairo na avaliação de pacientes com forma hepatoesplênica (n = 280) e hepatointestinal (n =

52) atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernanbuco (UFPE), nos últimos anos.

Trata-se de um hospital de referência, naquele estado, para o atendimento a pacientes com forma

hepatoesplênica, particularmente o manuseio após episódios de hemorragia digestiva alta, por isso o

grande número de entrada de pacientes com esta forma clínica. As medidas dos ramos portais para o

protocolo do Cairo foram feitas nos ramos terciários da veia porta. Observa-se que as melhores relações

foram com o Padrão de Imagem, tanto em relação com o padrão de fibrose (Niamey versus Niamey), como

com o grau de fibrose pelo Protocolo do Cairo (Niamey versus Cairo).

O grau de fibrose 1 do Protocolo do Cairo apresentou grandes variações. Na Tabela 6, comparando-se

o Protocolo do Cairo com o escore de Imagem do Protocolo de Niamey, 12% dos pacientes com fibrose

grau 1 (11/91) foram classificados como padrão E ou F, fibrose avançada e muito avançada pelo Protocolo

de Niamey; já na Tabela 7, 25% dos pacientes com fibrose grau 1 pelo Protocolo do Cairo (23/91) foram

classificados com EP-escore de 8, ou seja, fibrose muito avançada pelo Protocolo de Niamey.
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Tabela 5 – Padrão de Imagem (PI-escore) versus Padrão de Fibrose (PE-escore). Niamey versus Niamey

Tabela 6 – Padrão de Imagem (PI-escore) versus Protocolo do Cairo: Niamey versus Cairo

Tabela 7 – Padrão de Fibrose (PE-escore) versus Protocolo do Cairo: Niamey versus Cairo

Em relação às formas clínicas, intestinal e hepatoesplênica, a classificação pelos padrões de imagem

deu resultados mais consistentes (Tabela 8). A classificação do Cairo foi a que mostrou os resultados

mais discrepantes, em torno de 20%, ou seja, 21% dos pacientes de forma HI apresentaram fibrose graus

2 e 3 e 18% dos pacientes de forma HE apresentaram fibrose grau 1, além de concentrar muito os

pacientes de forma HE com fibrose grau 2 (Tabela 9). A avaliação quantitativa da classificação de

Niamey, PI-escore e PE-escore (Tabela 10) deu resultados inferiores aos da avaliação qualitativa pelo

padrão de imagem da mesma classificação (Tabela 8). Provavelmente, esta avaliação qualitativa, por

intermédio dos padrões de imagem, é a que vai prevalecer, por ser mais simples e rápida de ser feita e

por originar resultados mais consistentes com a clínica. Faltam estudos de campo com formas clínicas

mais leves da doença para que se chegue a uma conclusão final. Gerspacher-Lara et al. (1997), no

Brasil, propuseram, para o diagnóstico diferencial, entre fígado normal e início de fibrose, que fossem

interpostas medidas limites para a parede da veia porta principal e da veia porta ao nível da bifurcação,

baseados no peso.

PI-escore 
PE-escore 

PE=1 

PE-escore 

PE=4 

PE-escore 

PE=8 
Total 

B 1 0 0 % 2 100% 0 0 % 2 

C 2 7 29 % 15 63 % 2 8 % 24 

D 4 9 9 % 43 45 % 43 45 % 95 

E 6 5 3 % 43 26 % 124 72 % 172 

F 8 0 0 % 3 8 % 36 92 % 39 

Total 21 106 205 332 

PI-escore Grau 1 (Cairo) Grau 2 (Cairo) Grau 3 (Cairo) Total 

B 1 2  100% 0  0% 0  0 % 2 

C 2 24  100% 0  0 % 0  0 % 24 

D 4  54  57% 41  43% 0  0 % 95 

E 6 10  6 % 155  90% 7  4 % 172 

F 8 1  3 % 11  28% 27  69 % 39 

Total 91 207 34 332 

PE-escore Grau 1 (Cairo) Grau 2 (Cairo) Grau 3 (Cairo) Total 

1 18  86 % 3  14 % 0  0 % 21 

4 50  47 % 54  51 % 2  2 % 106 

8 23  11 % 150  73 % 32  15 % 205 

Total 91 207 34 332 
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Tabela 8 – Formas clínicas da esquistossomose mansoni versus Padrão de Imagem

Tabela 9 – Formas clínicas da esquistossomose mansoni versus Protocolo do Cairo

Tabela 10 – Formas clínicas da esquistossomose mansoni versus Escore de Fibrose

CORRELAÇÕES DO GRAU DE FIBROSE AVALIADO PELA USG

Estudos Epidemiológicos e Evolutivos

Os estudos epidemiológicos utilizando a USG na esquistossomose mansoni tiveram o objetivo de

diagnosticar a gravidade da doença nas populações, por meio da presença de fibrose periportal e de

manifestações de hipertensão portal. Além disso, permitiu-se realizar correlações entre intensidade de

infecção com presença e grau de fibrose periportal, com presença de hepatomegalia e esplenomegalia e a

evolução das alterações após o tratamento específico. Foram publicados vários trabalhos de revisão

mostrando o valor da USG no diagnóstico epidemiológico e na evolução dos pacientes com esquistossomose

mansoni (Jenkins & Hatz, 1992; Houston, 1991; Strickland & Abdel-Wahab, 1993; Richter, 2000).

Os primeiros a utilizar a USG na avaliação da fibrose periportal nas comunidades foram Homeida et al.

(1988b), que concluíram ser a USG muito mais sensível que o exame clínico para se estimar a prevalência

da fibrose periportal. Nesse trabalho, a presença de esplenomegalia mostrou-se mais freqüente nos pacientes

  

Padrão de Imagem Forma HI (n=52) Forma HE (n=280) 

Protocolo Niamey N. % N. % 

B 2 4 0 0 

C 24 46 0 0 

D + DC 21 40 74 26 

E + EC 4 8 168 60 

F + FC 1 2 38 14 

Idade (média   SD) 37,3   16,9 anos 50,1   12,8 anos 

Grau fibrose Forma HI (n = 52) Forma HE (n = 280) 

Protocolo Cairo N. % N. % 

1 41 79 50 18 

2 9 17 198 71 

3 2 4 32 11 

PE-escore Forma HI (n = 52) Forma HE (n = 280) 

Grau  N. % N. % 

1 13 25 8 3 

4 26 50 80 28 

8 13 25 192 69 
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com fibrose periportal, particularmente naqueles com graus mais avançados. Este mesmo grupo mostrou

não haver diferença entre a eficácia e tolerância do praziquantel em indivíduos com e sem fibrose periportal

(Homeida et al., 1988c). Em um outro estudo, comparando três vilas no Suldão, uma, onde foram feitas

medidas de controle e tratamento com praziquantel durante oito anos, com duas outras sem tratamento,

verificou-se que a prevalência da fibrose periportal e de hepatoesplenomegalia avaliada pela USG foi

duas a três vezes mais elevada nas vilas não tratadas (Homeida et al., 1988d). Abdel-Wahab et al. (1990),

estudando 309 crianças no Egito, verificaram ser a USG mais sensível para detectar hepatoesplenomegalias,

e observaram correlação entre o grau de infecção com a fibrose periportal e o tamanho do baço e do

fígado. Doehring-Schwerdtfeger et al. (1992a), Lambertucci et al. (1996) e Gerspacher-Lara et al. (1997),

em estudos epidemiológicos, chamaram a atenção para as discrepâncias observadas entre o diagnóstico

clínico e o ultra-sonográfico de hepato e esplenomegalias e que a existência destas duas alterações não

são indicadores confiáveis para se avaliar a morbidade da doença esquistossomótica e sim a avaliação

da presença e intensidade da fibrose periportal pela USG. Os últimos autores, utilizando a classificação

do Cairo juntamente com a de Managil, separaram os indivíduos em portadores de fibrose central (21%),

periférica (38%) e mista, central + periférica (40%). A faixa etária dos portadores de fibrose periférica foi

a menor, 24,1 anos, confirmando os achados patológicos de Andrade (1987), de que a fibrose da

esquistossomose se inicia na periferia do fígado. A fibrose central, localizada apenas no tronco e na

bifurcação da veia porta, foi encontrada em indivíduos com faixa etária bem maior, 45,7 anos. Esta

fibrose parece ser um estágio residual da doença, encontrada em indivíduos anos após o tratamento

específico ou após involução natural da mesma em pacientes com pequenas cargas parasitárias. Presença

de esplenomegalia só foi encontrada nos pacientes com fibrose periférica (16%) e central + periférica

(15%). Correlação entre carga parasitária e fibrose periférica só foi encontrada em crianças (Abdel-Wahab

et al., 1990; Dohering-Schwerdtfeger et al., 1990; Houston et al., 1993) ou em adultos na faixa etária de

20-29 anos (Noorman et al., 1995; Boisier et al., 1995). A fibrose periportal começa a ser vista cinco anos

após a faixa etária de maior prevalência da esquistossomose (Homeida et al., 1988b). A presença e

intensidade de fibrose periportal foi sempre maior nos adultos que nas crianças (Noorman et al., 1995;

Boisier et al., 1995; Kardorff et al., 1994). Stelma et al. (1997), fazendo o acompanhamento de população

no Senegal recentemente infectada por S. mansoni, relataram aparecimento dos primeiros casos de

esplenomegalia e fibrose periportal cinco anos após o surgimento de esquistossomose na região,

confirmando trabalhos epidemiológicos, anteriores à era da USG, de Bina & Prata no Brasil (1984). Doehring-

Schwedtfeger et al. (1992c) chamaram atenção para a presença de crianças com altas cargas parasitárias

sem esplenomegalia nem fibrose periportal, lembrando que a fibrose periportal não depende apenas do

grau de infecção, mas também de outros fatores, como a predisposição genética. Dessein et al. (1999)

demonstraram a presença de dois genes que controlam a doença. Um, que chamou de SM1, localiza-se na

região 5q31q33, que controla a susceptibilidade/resistência à infecção, provavelmente agindo na produção

de citocinas, e um outro gene, SM2, não ligado ao mesmo lócus do SM1, que controla a progressão da

doença, ou seja, a fibrogênese. A morbidade da doença na África difere em suas várias regiões, a despeito

de condições epidemiológicas e parasitológicas semelhantes (Doehring-Schwerdtfeger & Kardorff, 1955).

Há regiões como Egito, Sudão e Zimbábue, de alta morbidade, e locais, principalmente no oeste africano,

como Mali e Richard Toll, de alta prevalência de infecção e baixa morbidade; talvez diferenças no padrão

genético das populações expliquem esses fatos (Doehring-Schwerdtfeger & Kardorff, 1955).
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Estudos Evolutivos após Tratamento da Esquistossomose

A regressão da fibrose periportal após tratamento e/ou interrupção da exposição não ocorre em todos

os casos com a mesma intensidade. Há desde regressão espontânea das alterações, sem tratamento, até

persistência da fibrose anos após o tratamento, mesmo sem haver reinfecções. Esta involução da doença

depende de vários fatores, tais quais padrão genético do indivíduo, idade, carga parasitária inicial, tempo

de exposição e intensidade da fibrose.

Homeida et al. (1988d), ao tratarem crianças e adultos no Sudão, observaram maior redução da

fibrose periportal e da hepatoesplenomegalia no grupo etário entre dez e vinte anos. Já em 1991, Homeida

et al., fazendo acompanhamento de crianças após o tratamento específico, verificaram redução da fibrose

periportal em 58% das crianças, desaparecimento em 25%, não alteração em 17% e aumento em 6%, no fim

do terceiro ano após o tratamento. A diminuição e desaparecimento da fibrose periportal foi mais freqüente

nas crianças com fibrose graus 1 e 2.

Mohamed-Ali et al. (1991), acompanhando crianças sudanesas após sete meses do tratamento específico

com praziquantel, verificaram redução na proporção de fibrose graus 2 e 3. As crianças abaixo de 11

anos apresentaram maior freqüência e grau de reversibilidade que as mais velhas. Doehring-Schwerdtfeger

et al. (1992a), ao observarem essas mesmas crianças 23 meses após o tratamento, notaram diminuição

da percentagem dos pacientes com fibrose, de 36,6% para 21,7%; com fibrose grau 2, de 21,1% para 4,3%;

e com grau 3, de 5,9% para 0,3%. Também chamaram atenção para a não diminuição ou o aumento da

fibrose em algumas crianças, observando que em 62% destas o exame parasitológico de fezes continuava

positivo no 23º mês após o tratamento. Crianças na faixa etária acima de 15 anos apresentaram percentagem

duas vezes maior de fibrose graus 2 e 3. Por último, Doehring-Schwerdtfeger et al. sugeriram que se

repetisse o tratamento específico em crianças nas comunidades, de três em três anos, para se obter uma

maior redução da morbidade. Homeida, El Toum & Magdi (1996) sugeriram repetir três cursos de

tratamento nas comunidades para se obter melhor redução da morbidade hepatoesplênica.

Domingues, Dias & Cordeiro (1997), realizando seguimento de 87 pacientes adultos com

esquistossomose hepatoesplênica por meio da USG e utilizando Protocolo do Cairo por tempo médio de 48

meses (14-99 meses) após o tratamento específico com oxamniquine, obtiveram diminuição da fibrose

periportal e dos diâmetros das veias porta e esplênica e longitudinal do baço (Tabela 11).

Tabela 11 – Seguimento com USG de 87 pacientes com esquistossomose mansoni hepatoesplênica após

tratamento específico

Tempo do seguimento: 47,8    17,9 meses (mínimo 14 e máximo 99 meses).

p = significância estatística.



















 Média da fibrose (cm) 
Diâmetro da veia porta 

(cm) 
Diâmetro da veia 
esplênica  (cm) 

Diâmetro longitudinal 
do baço (cm) 

1º. exame 0,68    0,14 1,41    0,25 1,08    0,32 17,10    2,64 

Último exame 0,61    0,12 1,11    0,28 0,89    0,44 14,83    4,13 

p 0,0002 0,000001 0,028 0,049 
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Boisier et al. (1998) acompanharam com exames clínico, ultra-sonográfico e parasitológico 289

indivíduos de uma comunidade de Madagascar onde houve tratamento específico anual com praziquantel

no período de 1993 a 1996. A USG mostrou diminuição da prevalência de fibrose periportal, naqueles

indivíduos, de 28% para 10,3% a partir do segundo ano após tratamento. A reversão da fibrose foi maior

nos indivíduos que apresentavam fibrose grau 1 no início do estudo e não se observou fibrose grau 3 nos

últimos dois anos. Em um paciente houve desaparecimento da ascite durante o seguimento, associado a

significante melhora da fibrose periportal. Os autores chamaram a atenção também para a melhora da

morbidade com a repetição do tratamento com praziquantel, mesmo em doença com maior gravidade.

Com esquistossomose japônica há relatos de diminuição da fibrose periportal após o tratamento

específico quando leve a moderada, não ocorrendo em pacientes com fibrose acentuada (Richter, 2000;

Tanaka, 1992; Li et al., 2000).

USG na Avaliação da Hipertensão Portal na Esquistossomose Mansoni

Os estudos utilizando a USG na avaliação da hipertensão portal na esquistossomose mansoni foram

principalmente clínicos e hospitalares e tiveram por objetivo: descobrir quais os principais achados da USG

para o diagnóstico de hipertensão portal; correlacionar a intensidade da fibrose periportal com a presença e

intensidade da hipertensão portal, quer avaliadas pelas medidas das pressões portais ou esplênicas quer

pelos sinais ultra-sonográficos; e, em terceiro lugar, tentar predizer, de posse dos dados revelados pela USG,

a intensidade da hipertensão porta e o risco de sangramento digestivo, a fim de se obter um método mais

simples para selecionar os pacientes de maior risco de hemorragia digestiva nos quais medidas adicionais

deverão ser usadas para evitar o primeiro sangramento ou sangramentos posteriores.

Relação entre o grau de fibrose periportal e o tamanho do baço e dos diâmetros das veias porta e

esplênica foi encontrada em vários estudos (Domingues, 1998; Homeida et al., 1988b; Abdel-Wahab &

Esmat, 1992; Medhat et al., 1988; Richter et al., 1992a). A maior freqüência das alterações relacionadas à

hipertensão portal foram encontradas em homens na faixa etária de trinta a 39 anos (Noorman et al., 1995;

Boisier et al., 1995; Saad et al., 1991). O aumento do diâmetro da veia esplênica mostrou ser a alteração

mais sensível para o diagnóstico da hipertensão portal esquistossomótica (Domingues, 1998; Pinto da Silva

et al., 1994; Richter et al., 1992b), inclusive sendo um fator de prognóstico inverso para uma boa resposta

do tratamento das varizes do esôfago, por escleroterapia (Domingues et al., 1993; Jenkins & Hatz, 1992).

Massoud, Ghoneem & Massoud (1996), no Egito, trataram trinta pacientes com esquistossomose

hepatoesplênica, sendo 15 com oxamniquine e 15 com praziquantel, e realizaram USG e medição da

pressão esplênica transparietal antes e uma semana após o tratamento. Esses autores observaram haver

relação entre o diâmetro da veia porta, medido pela USG, com a pressão esplênica, e aumento significativo

dessas duas variáveis após o tratamento com praziquantel. Explicando estes resultados, os autores

chamaram a atenção para a rapidez de ação do praziquantel: 72 horas após o tratamento os vermes já são

encontrados mortos no fígado.

Davidson, Houston & Kiire (1991) realizaram USG em 62 pacientes consecutivos, atendidos com

hemorragia digestiva alta, num hospital em Zimbábue. Destes, 46 pacientes apresentavam fibrose periportal

esquistossomótica, e os demais apresentavam doença hepática crônica de outras etiologias. Os autores

observaram maior freqüência de sangramento e menor incidência de ascite no grupo com fibrose periportal.
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Saad et al. (1991), num estudo de campo em duas vilas de Gezira, Sudão, utilizaram a USG para

detectar indivíduos com fibrose periportal, realizando nestes pesquisados endoscopia digestiva alta. Varizes

de esôfago foram detectadas em 59% dos indivíduos, mas apenas 4% referiram episódios de sangramento

digestivo alto. As varizes, em sua maioria, eram de fino calibre, e foram encontradas também varizes em

pacientes com fibrose periportal leve. Houve correlação do grau de fibrose periportal com o grau de

varizes do esôfago, fato também observado por Domingues et al. (1993). Richter et al. (1992a, 1992b)

realizaram exame clínico, USG e endoscopia digestiva alta em pacientes do Brasil (n-27) e do Sudão

(n-32), portadores de esquistossomose mansoni hepatoesplênica, com exame parasitológico de fezes positivo

e não tratados da parasitose. Observaram haver correlação positiva entre o grau de fibrose periportal com

os diâmetros das veias porta e esplênica, o calibre das varizes do esôfago e a presença de hemorragia

digestiva. O diâmetro da veia porta corrigido pela altura dos pacientes foi um excelente indicador do risco

de sangramento digestivo alto naqueles pacientes.

Pinto da Silva et al. (1994), no Brasil, realizaram USG em 66 pacientes com esquistossomose na

forma hepatoesplênica, antes de serem submetidos à cirurgia para tratamento de hipertensão portal, com

biópsia hepática, além da medida da pressão esplênica e esplenoportografia. Houve relação direta entre

o diâmetro longitudinal do baço e o diâmetro da veia esplênica com a pressão esplênica. Os autores não

observaram diferenças, na visualização da circulação colateral, entre a USG e a esplenoportografia.

Abdel-Wahab et al. (1992) estudaram 43 esquistossomóticas com forma hepatoesplênica, correlacionando

a clínica com os achados ultra-sonográficos, e observaram correlação do grau de fibrose com a diminuição

do tamanho do fígado, o aumento do baço, as alterações das enzimas séricas, os diâmetros das veias porta

e esplênica e a presença de colaterais. Posteriormente, Abdel-Wahab & Esmat (1992), Abdel-Wahab & Strickland

(1993) e Abdel-Wahab et al. (1993) criaram um escore ultra-sonográfico baseado em grau de fibrose, diâmetro

da veia porta, tamanho do baço e presença de colaterais, a fim de predizer o risco de sangramento digestivo

alto por varizes do esôfago (Tabela 12). O escore correlacionou-se com o calibre das varizes e o risco de

sangramento digestivo (r = 0,86, p = 0,001). Nenhum parâmetro sonográfico isolado se correlacionou com

o grau de varizes. Pacientes com escore de cinco ou sete estavam altamente predispostos a ter varizes de

médio calibre ou maior e apenas os com escore de cinco ou mais tiveram hemorragia digestiva alta.

Concluiu-se que a USG seria um método barato, simples, seguro e não invasivo de selecionar pacientes com

esquistossomose hepatoesplênica para tratamento das varizes do esôfago.

HDA = hemorragia digestiva alta;

EMHE = esquistossomose mansoni hepatoesplênica.

Fonte: Adaptado de Abdel-Wahab et al. (1992, 1993); Abdel-Wahab & Strickland (1993).

Tabela 12 – Escore USG de avaliação da hipertensão portal e risco de HDA na EMHE

  




Parâmetros/Pontos 0 1 2 3 

Grau fibrose Ausente Grau 1 Grau 2 Grau 3 

Diâmetro da veia porta Até 14 mm 14-17 mm     17,1 mm — 

Baço    RCE Normal     5 cm     5,1 - 10,0 cm    10,1cm 

Colaterais Ausente Presente — — 
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Sheth et al. (1996), na Índia, estudaram 101 pacientes portadores de hipertensão porta e observaram

que a esplenomegalia teve alta precisão em predizer hipertensão porta e presença de varizes do esôfago;

entretanto, não houve correlação entre o tamanho do baço e o grau de varizes do esôfago.

Richter et al. (1998), ao acompanharem cinqüenta pacientes com esquistossomose hepatoesplênica

por tempo mínimo de 28 meses ou até apresentarem episódio de hemorragia digestiva alta, criaram

também um escore sonográfico baseado no grau de fibrose periportal e no diâmetro da veia porta, corrigido

pela altura do paciente. Encontrou-se correlação altamente significante entre este escore e o grau de varizes

do esôfago, a ocorrência de episódios prévios de hemorragia e o risco de futuros sangramentos de

varizes (p < 0,0001). Esse escore é calculado pela soma do escore de fibrose periportal, avaliada pela

classificação de Managil (graus 0 e/ou 1 = 0; grau 2 = 1; grau 3 = 2), com o escore do grau de dilatação

da veia porta (até 7,5 mm/m = 0; > 7,5-< 10 mm/m = 1; > 10 mm/m = 2 obtido pelo cálculo do

diâmetro da veia porta em milímetros dividido pela altura do paciente, em metros). Escores 3 ou 4 foram

associados com maior risco de HDA.

Domingues (1998) estudou 21 pacientes com esquistossomose hepatoesplênica e antecedentes de

hemorragia digestiva alta realizando USG pelo Protocolo do Cairo, e durante cirurgia de tratamento da

hipertensão portal foram realizadas biópsia hepática em cunha no lobo esquerdo e medida da pressão

portal antes e após esplenectomia. Observou-se correlação entre o grau de fibrose periportal e os diâmetros

das veias porta e esplênica e longitudinal do baço e também entre a pressão portal pré-esplenectomia e

com o diâmetro da veia esplênica.

Tabela 13 – Correlação entre fibrose periportal e sinais ultra-sonográficos de hipertensão porta

Ferraz et al. (2003) acompanharam, por um período de 24-38 meses, 111 pacientes com

esquistossomose mansoni hepatoesplênica e antecedentes de hemorragia digestiva alta, antes submetidos

à esplenectomia, ligadura da veia gástrica esquerda e desvascularização da grande curvatura do estômago

seguida de escleroterapia endoscópica das varizes do esôfago. A recidiva hemorrágica no pós-operatório

foi estatisticamente menor no grupo de pacientes com fibrose grau 1 (3,4%) que nos pacientes com fibrose

graus 2 e 3 (18,3%). Naquele mesmo grupo observou-se relação do peso do baço com o grau do

hiperesplenismo no pré-operatório e o calibre da veia porta avaliado pela USG. O peso do baço não se

relacionou com o grau de fibrose periportal, nem com a recidiva hemorrágica e nem com a incidência de

trombose da veia porta, no pós-operatório (Ferraz et al., 2002).

Sinais USG de hipertensão porta    Grau de fibrose P 

Diâmetro veia porta/altura 0,694 0,001 

Diâmetro veia esplênica/altura 0,519 0,019 

Diâmetro baço/altura 0,451 0,039 
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Correlação da USG com outros Marcadores de Fibrose Hepática

Vários métodos não invasivos para avaliação do conteúdo de colágeno no tecido hepático têm sido

discutidos em inúmeros trabalhos, com o intuito de observar o comportamento da fibrose hepática no

seguimento dos pacientes após o tratamento de suas doenças fibrosantes (Aguiar et al., 1997; Oberti et al.,

1997; Lu et al., 2003). Entre estes marcadores, têm se destacado o escore PGA (protrombina, gamaglutamil

transpeptidase, apolipoproteína A-I), a dosagem do ácido hialurônico, da 
2-
macroglobulina, do N-terminal

peptídeo do procolágeno III e IV, da laminina, no soro, além da dosagem de hidroxiprolina na urina.

Lu et al. (2003), estudando duzentos pacientes com doença hepática crônica na China, observaram

relação do grau e estágio da fibrose hepática avaliada por estudo de biópsia com marcadores séricos de

fibrose pela USG, tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Aguiar et al. (1997) observaram excreção urinária de hidroxiprolina significantemente mais elevada

em pacientes com esquistossomose hepatoesplênica que em indivíduos normais. Este mesmo grupo

observou correlação do grau de fibrose hepática avaliada pela USG com a excreção urinária de

hidroxiprolina (r = 0,386, p = 0,012, teste de Spearman’s) (Vasconcelos et al., 2003).

Kardorff et al. (1997) estudaram 1.695 habitantes de três vilas na Tanzânia por meio de avaliação

clínica, USG e parâmetros bioquímicos de fibrose (Gama-GT, peptídeo sérico do procolágeno III e IV e fragmento

P1 da laminina). Os autores observaram aumento nos níveis do procolágeno IV e gama-GT à medida que

aumentava o grau de fibrose periportal avaliado pela USG utilizando tanto o Protocolo do Cairo como o de

Managil. O mesmo grupo, ao analisar 206 indivíduos adultos (idade  18 anos) remanescentes do estudo

anterior, com a mesma metodologia, verificaram que apenas o procolágeno IV correlacionou-se

significantemente com a intensidade da fibrose periportal (p < 0,001), da esplenomegalia (p < 0,002), da

dilatação da veia porta (p < 0,004) e da presença de circulação colateral (p < 0,001). Como a sensibilidade

do procolágeno IV foi baixa (< 40%) e apesar de a especificidade ter se revelado alta (80%-90%), este marcador

não poderá ser utilizado como marcador de fibrose em condições endêmicas, embora possa servir como

parâmetro no seguimento dos pacientes tratados (Kardorff et al., 1999). Buchart et al. (1998) não encontraram

Gráfico 2 – Relação entre pressão portal cirúrgica e diâmetro da veia esplênica

Fonte: Domingues (1998).
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correlação dos níveis de procolágeno III, ácido hialurônico e laminina com presença de fibrose hepática leve

em comunidade do Senegal recentemente infectada por S. mansoni, mostrando que os marcadores séricos

de fibrose não são sensíveis para detectar a fibrose inicial da esquistossomose.

Pascal et al. (2000) observaram correlação do ácido hialurônico com o grau de fibrose hepática

avaliada pela USG e com a elevação dos marcadores séricos de estresse oxidativo (peróxido lipídico e

parbonyl-proteína). Levantaram a possibilidade de que o estresse oxidativo possa contribuir na patogênese

da esquistossomose.

Köpke-Aguiar et al. (2002) avaliaram o ácido hialurônico como marcador sérico do curso da doença,

relacionando-o com a USG e outros marcadores de fibrose (
2-
macroglobulina, protrombina, gama-GT e

plaquetas). A dosagem do ácido hialurônico pôde separar os pacientes com forma hepatointestinal dos

pacientes com forma hepatoesplênica e, estes, dos pacientes cirróticos.

Cordeiro da Silva (2006) correlacionou os níveis séricos do ácido hialurônico (AH) com os graus de

fibrose periportal avaliados segundo os Protocolos do Cairo e de Niamey, em 61 pacientes portadores

de esquistossomose mansoni. O valor do AH, em torno de 10,83 μg/l, foi capaz de distinguir pacientes

com fibrose graus 2 e 3 daqueles com fibrose grau 1 e controles, pela classificação do Cairo (sensibilidade

de 87,23% e especificidade de 83,34%). Utilizando o Protocolo de Niamey, o valor do AH em torno de

23,23 μg/l foi capaz de distinguir pacientes com fibrose graus C e D daqueles com graus E e F, com

sensibilidade de 60% e especificidade de 65,38%.

Maciel (2006), ao estudar 122 pacientes com esquistossomose hepatoesplênica, não encontrou relação

entre a elevação das enzimas canaliculares (fosfatase alcalina e gama-GT) com a média ou o padrão da

fibrose periportal, segundo as classificações do Cairo e de Niamey. Também não observou relação dessas

enzimas com marcadores ultra-sonográficos de hipertensão portal (diâmetros do baço, da veia esplênica

e veia porta) nem com número de plaquetas. O autor concluiu que a USG não teve sensibilidade para

detectar alterações dos ductos biliares, demonstradas em estudos histológicos e ultra-estruturais hepáticos,

bem como na colangiografia endoscópica, provavelmente responsáveis pelas elevações da fosfatase alcalina

e gama-GT na esquistossomose mansoni.

Ultra-som Associado ao Doppler na Esquistossomose Mansoni

A demonstração da presença de colaterais porto-sistêmicas nos pacientes com esquistossomose

hepatoesplênica e episódios de sangramento digestivo é importante para ajudar a planejar o melhor

tratamento da hipertensão portal. Processos invasivos, como angiografia e esplenoportografia, são

considerados os métodos mais acurados para demonstrar as colaterais. Com o desenvolvimento da USG

acoplada ao doppler (USG-doppler ou doppler-duplex), tornou-se possível documentar essas colaterais

sem riscos adicionais para os pacientes. O doppler-duplex tem sido empregado na avaliação da

hemodinâmica portal na esquistossomose hepatoesplênica, comprovando os achados angiográficos e

possibilitando o seguimento de pacientes antes e após o tratamento cirúrgico (Cerri & Vezzozo, 1991;

Vezzozo & Cerri, 1992). Tem sido demonstrado que o aumento do fluxo portal do esquistossomótico é

mais decorrente do aumento do calibre do vaso do que do aumento da velocidade média (Vezzozo & Cerri,

1992), e que este fluxo e o calibre da veia porta diminuem após a esplenectomia (Brandt et al., 1995;

Widman et al., 2001a). Em relação à artéria hepática, verificou-se aumento significativo do diâmetro e

velocidade do fluxo após a esplenectomia (Brandt et al., 1995).
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Widman et al. (2001b) observaram aumento do fluxo da veia porta principal e do ramo esquerdo nos

pacientes com esquistossomose hepatoesplênica e recanalização da veia paraumbelical, e que há correlação

dos fluxos da veia porta e do seu ramo esquerdo com o fluxo e o diâmetro da veia paraumbelical. Não

encontraram alterações na circulação portal do lobo direito do fígado.

Moryasu descreveu o índice de congestão portal, ou seja, a relação entre o diâmetro da veia porta em

cm2 e a velocidade do fluxo portal medido pela USG-doppler em cm/s. Foi demonstrado que pacientes com

esquistossomose hepatoesplênica sem antecedentes de sangramento digestivo apresentaram índice

semelhante aos controles normais, mas os pacientes que sangraram tiveram um índice significantemente

menor (Arruda, 1996).

Martins et al. (2000) estudaram quarenta pacientes com esquistossomose hepatoesplênica analisando

parâmetros endoscópicos, ultra-sonográficos e de USG-doppler para estabelecer os melhores indicadores

de risco de sangramento digestivo alto (HDA). Para isso os pacientes foram divididos em dois grupos, um

com e outro sem antecedentes de HDA. Nenhum parâmetro da USG-doppler pôde diferenciar esses pacientes.

Todos os parâmetros endoscópicos e o diâmetro da veia porta e grau de fibrose foram diferentes nos dois

grupos. As combinações mais importantes relacionadas com sangramento digestivo prévio foram

gastropatia e sinais vermelhos, seguidas do diâmetro da veia porta e do tamanho das varizes.

Lemos et al. (2003) estudaram com USG-doppler 23 pacientes com esquistossomose hepatoesplênica e

antecedentes de HDA. Utilizaram diferentes técnicas do doppler para avaliar o volume do fluxo portal, que

esteve aumentado com todas elas. O índice de congestão portal aumentou proporcionalmente ao aumento

do diâmetro transverso da veia porta e inversamente com as alterações de velocidade do fluxo, tornando-se

o indicador mais sensível para detectar a hipertensão portal na esquistossomose hepatoesplênica.

Evangelista Neto (2003) estudou em 34 pacientes com esquistossomose hepatoesplênica e antecedentes

de HDA a velocidade de fluxo da veia porta, a pressão endoscópica das varizes do esôfago e seus calibres,

antes, no pós-operatório imediato e no tardio (sexto mês) da esplenectomia com ligadura da veia gástrica

esquerda. Observou diminuição da pressão das varizes de 22,3 ± 2,6 mmHg antes da cirurgia para 16,0 ±

3,0 mmHg no pós-operatório imediato e 13,3 ± 2,6 mmHg no pós-peratório tardio. O diâmetro da veia porta

diminuiu de 14 ± 2,8 mm no pré-operatório para 10,8 ± 5,4 mm no sexto mês e a velocidade de fluxo da

veia porta diminuiu de 29,5 ± 8,9 cm/s para 24,4 ± 4,7 cm/s no seguimento de seis meses (p < 0,05),

mostrando a eficiência desse procedimento cirúrgico no controle tardio da hipertensão portal.

Alves Jr. et al. (2003) estudaram a relação entre o fluxo portal e o perfil hepático (albumina,

transaminases, bilirrubina direta e indireta, fosfatase alcalina, e gama-GT e protrombina) em 64 pacientes

com esquistossomose hepatoesplênica, sendo 19 não operados, 23 submetidos à desconexão ázigo-portal

com esplenectomia (Dape) e 22 submetidos à anastomose esplenorrenal distal (Aerd). Houve correlação

positiva entre o fluxo da veia porta e a dosagem da gama-GT; os outros testes hepáticos não se alteraram

com a variação do fluxo portal. O aumento da gama-GT teve relação com elevação da fosfatase alcalina,

sugerindo alteração da árvore biliar como fator desencadeante. Os autores levantaram ainda a possibilidade

de que o aumento do fluxo e pressão no sistema portal intra-hepático possa contribuir nas alterações da

árvore biliar, que é dependente da circulação arterial.

Por outro lado, Maciel (2006), após estudar, via dopplerfluxometria, 54 pacientes portadores de

esquistossomose hepatoesplênica, divididos em quatro grupos (sem sangramento digestivo, n = 17; com

sangramento recente por varizes do esôfago, n = 9; esplenectomizados, n = 20; e submetidos apenas a

esclerose endoscópica das varizes, n = 8), não observou relação das enzimas canaliculares (fosfatase
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alcalina, FA e gama-GT) com resultados do doppler nos quatro grupos de pacientes quando analisados

isoladamente. Houve correlação inversa da FA (r = 0,292, p = 0,032) e da gama-GT (r = 0,328, p = 0,016)

com velocidade do fluxo da veia porta no conjunto dos pacientes e correlação direta da FA com índice de

congestão portal (r = 0,277, p = 0,043). Os pacientes com gama-GT elevada (acima de 1,5 vezes o limite

superior da normalidade) apresentaram maior média do índice de congestão (p < 0,008). Esses resultados

estão de acordo com os descritos anteriormente por Lemos et al. (2003), de que o índice de congestão portal

seria um indicador mais sensível para detectar as alterações hemodinâmicas na esquistossomose.

O USG-doppler é um exame de simples execução, de baixo custo e não invasivo, entretanto é operador

dependente, com grande variabilidade inter e intra-observadores, e depende de uma boa visibilidade dos

vasos e da quantidade de gases intra-abdominal. Em futuro próximo, a angiorressonância magnética

com gadolínio em terceira dimensão estará disponível e vai mostrar todo o sistema porta-mesentérico, a

circulação colateral e a ocorrência de tromboses total ou parcial, ajudando no melhor planejamento do

tratamento da hipertensão portal dos pacientes (Chamié et al., 2004), embora seja metodologia ainda

pouco accessível e de alto custo.

A contribuição da USG no diagnóstico da morbidade da esquistossomose e no seguimento das alterações

após o tratamento específico foi muito grande e tem demonstrado a necessidade de se modificar a

classificação clínica da doença, fazendo se originar uma nova classificação clínico-ultra-sonográfica.

Lambertucci et al. (2000), numa área endêmica de esquistossomose, realizaram exame clínico e USG,

encontrando quatro grupos de indivíduos com forma mais avançada e os seguintes quadros:

� esplenomegalia + fibrose periportal avançada, forma HE clássica;

� esplenomegalia + fibrose periportal leve, que corresponderia aos pacientes mais jovens com doença

evolutiva numa fase de esplenomegalia reacional, ainda sem hipertensão porta, ou a pacientes de

forma HE com reabsorção da fibrose após o tratamento ou espontaneamente;

� fibrose periportal avançada sem esplenomegalia, correspondendo a pacientes com fibrose de

Symmers sem esplenomegalia ou com baço levemente aumentado, mas não palpável. Esses casos

seriam erroneamente classificados como hepatointestinais;

� indivíduos com esplenomegalia e sem fibrose periportal, eliminando ovos de S. mansoni nas fezes.

Esses últimos indivíduos precisariam ser mais bem investigados para se afastar outras causas de

esplenomegalia associadas antes de se atribuir o quadro a um estado reacional do baço num

paciente ainda sem evidente comprometimento hepático. Lambertucci et al. (2000) chamam a atenção

para a necessidade de melhor se classificar esses pacientes para evitar erros nos estudos

epidemiológicos e imunológicos nas áreas endêmicas.

PERSPECTIVAS

Em primeiro lugar, é necessário chamar atenção para o fato de que a ultra-sonografia é uma importante

ferramenta no diagnóstico e seguimento dos pacientes portadores de esquistossomose. Como ferramenta

de diagnóstico a USG tem ajudado nas diversas áreas de pesquisa em esquistossomose, como na clínica,

na epidemiologia, na imunologia. A USG tem ajudado no diagnóstico da doença, orientado na detecção

dos casos de maior gravidade e facilitado o seguimento dos pacientes após o tratamento, demonstrando
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se ou quando há regressão da fibrose periportal. Mas a avaliação clínica de cada caso continua sendo

fundamental e insubstituível. Do mesmo modo, a USG não substitui a histologia. O diagnóstico histológico

continua importante, sendo o padrão-ouro em que a USG se baseia. Só a histologia é capaz de avaliar a

atividade da doença, mediante análise do infiltrado inflamatório, da presença de ovos e de granulomas.

A principal contribuição da USG talvez esteja na epidemiologia, ao indicar aos serviços de controle

de cada região as áreas onde existem casos de maior gravidade, em que se deve ter mais atenção nas

ações de controle da doença, além de mostrar os resultados obtidos após estas ações, como a diminuição

da morbidade da doença.

A USG também contribui e vem contribuindo na clínica, no manejo dos pacientes, principalmente de

forma hepatoesplênica com episódios de hemorragia digestiva alta, orientando a decidir qual a melhor

conduta terapêutica para cada caso.

Após o advento da USG, tem sido sugerido alterar a classificação clínica da doença, criando-se uma

classificação clínico-ultra-sonográfica mais completa para se evitar erros de diagnóstico como bem foi

demonstrado por Lambertucci et al. (2000).
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