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INDRODUÇÃO
O sangramento de varizes esofágicas (VES) e
gástricas
é
a
principal
causa
de
morbimortalidade no paciente cirrótico. O
conhecimento da história natural das VES é
essencial para otimizar a abordagem dos
pacientes.
OBJETIVOS
Avaliar a progressão de VES e fatores
associados
ao
surgimento
de
varizes
esofagianas com alto risco de sangramento
(VARS), a fim de determinar intervalo seguro
entre endoscopias.

*DP= desvio padrão; AQ = amplitude interquartil; AVB= atresia de
vias biliares; HAI= hepatite autoimune; VE= Variz de esôfago; VARS=
Variz de esôfago com alto risco de sangramento.

Tabela 1 – Análise univariada dos possíveis preditores
de varizes com alto risco de sangramento (VARS)

MÉTODOS
Trata-se de coorte com 127 pacientes cirróticos
de até 18 anos, que realizaram endoscopia
digestiva alta (EDA) para triagem de VES,
acompanhados no ambulatório de Hepatologia
Pediátrica do HC/UFMG, entre janeiro de 2004 e
setembro de 2018. A EDA era repetida a cada
dois anos se não houvesse VE e anualmente no
caso de VE de fino calibre. Foram consideradas
como VARS, VES de médio ou grosso calibre, a
presença de manchas vermelhas ou variz
gástrica. Possíveis variáveis preditivas clínicas,
laboratoriais e demográficas eram registrados
com um intervalo de três meses da primeira EDA
(Tabela 1). Todas as variáveis com p ≤ 0,20 na
análise
univariada
foram
consideradas
candidatas ao modelo multivariado.
RESULTADOS e DISCUSSÃO

As principais causas de cirrose foram atresia de
vias biliares (AVB) em 43 pacientes (33,9%) e
hepatite autoimune (HAI) - 30,7%. Houve
surgimento de VARS em 18% dos pacientes em
14 anos de estudo; apenas três pacientes
apresentaram
sangramento;
não
ocorreu
nenhum óbito.
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Gráfico 1 e 2 – Curva de Kaplan-Meier para incidência
de VARS considerando-se a 1. Etiologia de cirrose e a
2. Presença de VE de fino calibre na primeira EDA

Após análise multivariada, presença de VE de
fino calibre na primeira EDA permaneceu
relacionada com surgimento de VARS
(OR:3,7; IC95%: 1,6 – 8,9; p:0,003),
especialmente no subgrupo AVB (OR:7,3;
IC95%: 1,44 – 37,0; p:0,016).
CONCLUSÃO
Pacientes com VE de fino calibre na 1ª EDA
evoluem com VARS mais frequentemente do que
aqueles sem VE, devendo ser monitorizados de
perto, especialmente entre os pacientes com
AVB. O intervalo de um ano entre as EDA para
pacientes com VE de fino calibre e de dois anos
para pacientes sem VE se mostrou seguro.
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