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Resumo 

 

Objetivo: Determinar se o escore MELD (Model for end-stage liver disease), 

classificação de Child-Turcotte-Pugh (CTP), APRI (AST to platelet ratio index), testes 

hepáticos e contagem de plaquetas são preditores da presença de varizes esofágicas 

(VE) ou de VE com necessidade de profilaxia para sangramento varicoso (VNP). 

Métodos: Trezentos pacientes cirróticos (193 homens; média etária de 53,10 anos; 

hepatite C crônica como etiologia predominante da cirrose) foram analisados 

prospectivamente. Considerou-se como VE de fino calibre aquelas que desapareciam 

com a insuflação do órgão; médio calibre aquelas que ocupavam até 1/3 da luz 

esofágica e de grosso calibre aquelas que ocupavam mais do que 1/3 da luz. Varizes 

de médio e grosso calibre foram consideradas VNP. Realizaram-se análises uni e 

multivariada para estabelecer a relação entre a presença de varizes (qualquer calibre e 

VNP) e as características destes pacientes (MELD, classificação CTP, APRI, exames 

de bioquímica hepática e contagem de plaquetas). Resultados: Cento e setenta e um 

pacientes (57%) possuíam VE, dos quais 35% (n = 105) possuíam VNP. A distribuição 

das VE de acordo com a classificação de CTP foi: A, 49%; B, 75,30% e C, 80% (p < 

0,01). Em análise univariada os preditores independentes da presença de VE foram: 

MELD > 8 (p = 0,02); APRI > 1,64 (p = 0,01); contagem plaquetária inferior a 

93.000/mm3 (p < 0,01); AST > 1,34xLSN (p = 0,01) e bilirrubina total > 1mg/dl (p = 

0,04). Escore MELD acima de 8 teve o maior valor discriminante para a presença de 

VE, com sensibilidade de 80,10% e especificidade de 51,20%. Fatores 

independentemente associados à VNP foram: trombocitopenia (< 92.000/mm3; p < 

0,01) e AST > 1,47xLSN (p = 0,03). Contagem plaquetária < 92.000/mm3 possui 

sensibilidade de 65,70% e especificidade de 57,90% para a presença de VNP. 

Conclusões: Escore MELD elevado foi o melhor preditor isolado da presença de VE 
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de qualquer calibre e plaquetopenia < 92.000/mm3, foi o melhor preditor para varizes 

com necessidade de profilaxia. No entanto, nenhum destes concilia altos valores de 

sensibilidade e especificidade. 



1 INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão portal (HP) é definida hemodinamicamente pelo 

aumento do gradiente de pressão no sistema portal (diferença pressórica entre a veia 

porta e veia cava inferior), o qual ocasionará a abertura de colaterais porto-sistêmicas 

que permitem drenagem do fluxo sanguíneo portal para a circulação sistêmica. Valores 

normais do gradiente de pressão portal (GPP) ou de seu equivalente, o gradiente de 

pressão veno-hepática (GPVH), variam entre 1 e 5 mmHg.(1) 

O aumento da pressão no sistema portal surge por qualquer fator 

que interfira no fluxo sanguíneo local. De acordo com a localização anatômica do 

obstáculo hemodinâmico, a HP será classificada em: pré, intra ou pós-hepática. A HP 

intrahepática é a mais comum, sendo a cirrose hepática responsável por 90% das 

causas no mundo ocidental.(1) 

A cirrose representa o estadio final de qualquer doença hepática 

crônica.(2) A pressão no sistema venoso portal aumenta inicialmente devido às 

distorções arquiteturais do parênquima hepático secundárias ao processo fibrótico e de 

formação nodular.(2,3,4) Com a evolução da doença, também ocorrem modificações na 

dinâmica vascular devido às alterações na concentração de óxido nítrico (NO) e na 

maior resposta aos vasoconstritores endógenos, como noradrenalina, endotelina-1 e 

angiotensina-II.(2,3,4) O resultado final é o aumento da pressão portal para valores acima 

de 5 mmHg, caracterizando assim a HP.(5) 

A HP por cirrose hepática é clinicamente significativa quando 

aparecem manifestações da doença, como sangramento por varizes esôfago-gástricas, 

ascite, encefalopatia portosistêmica e síndrome hepatorenal ou quando o GPP 

encontra-se acima de 10 mmHg.(1,6) 
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As varizes esofágicas (VE) são colaterais porto-sistêmicas que se 

formam após a dilatação de canais vasculares pré-existentes, geralmente localizados 

no esôfago distal.(4) As VE estão presentes em um terço dos pacientes com cirrose 

hepática compensada e em até dois terços dos pacientes descompensados no 

momento do diagnóstico da doença.(7,8) Pacientes Child B ou C possuem maior 

incidência de VE (70 a 75%) em relação àqueles Child A (42,70%).(9) A incidência anual 

de novas varizes varia entre 5 e 15% e a taxa de progressão de seu calibre (fino para 

grosso), de 5 a 30%, em diferentes estudos.(10,11) 

O calibre do cordão varicoso, a presença de manchas vermelhas na 

parede do vaso, o GPVH superior a 12 mmHg e o grau de disfunção hepática, avaliada 

pela classificação de Child-Turcotte-Pugh (CTP), são os fatores de risco mais 

relacionados com a ocorrência do primeiro episódio de sangramento varicoso.(10,12) 

O sangramento varicoso ocorre em 30 a 40% dos cirróticos, possui 

mortalidade de 15 a 30% em até 6 semanas e é responsável por um terço das mortes 

destes pacientes.(13,14) Mais de 50% dos ressangramentos ocorrem nos primeiros 10 

dias, havendo maior incidência nas primeiras 72 horas.(14) Caso não seja instituída 

terapia profilática, seja com beta-bloqueadores ou com ligadura elástica, o risco de 

ressangramento é de até 70% em 1 ano.(10,15) 

Desta forma, nesta população é importante detectar a presença de 

VE e prevenir o sangramento varicoso. 

 

1.1 Racionalidade do estudo 

O Colégio Americano de Gastroenterologia (2007) e o V Encontro de 

Consenso de Baveno (2010) recomendam que todo paciente portador de cirrose 
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hepática deva ser submetido à endoscopia digestiva alta (EDA) para rastreamento de 

VE no momento de seu diagnóstico.(16,17) 

Após este primeiro exame, determina-se a frequência com a qual 

será repetida a EDA. Pacientes com cirrose hepática compensada e sem VE devem 

realizar novo exame a cada 2 ou 3 anos. Naqueles com varizes de fino calibre, a cada 

1 ou 2 anos e nos portadores de doença hepática descompensada, anualmente, 

independente da presença ou não de VE. Pacientes com VE de médio ou grosso 

calibre entram em programa de profilaxia primária para sangramento varicoso.(5,17) 

No entanto, predizer a presença de VE por testes não-invasivos 

permitiria restringir as indicações de EDA aos pacientes com alta probabilidade de tê-

las.(18) Doença hepática avançada (avaliada pela classificação de CTP), plaquetopenia, 

baixa atividade de protrombina e diâmetro da veia porta > 13 mm detectado em 

ultrassom doppler abdominal foram citados como indicadores da presença de VE.(18,19)  

Considerando-se que no máximo um terço dos pacientes portadores 

de cirrose hepática submetidos à EDA possuem varizes com necessidade de 

profilaxia,(20) e que o número de pacientes com doença hepática terminal tende a 

aumentar, a realização rotineira da EDA aumenta os custos da saúde pública, submete 

parte dos pacientes a exame desnecessário e pode levar a menor aderência destes ao 

acompanhamento clínico, visto ser a EDA um exame invasivo.(7,18) 

Assim, na tentativa de se delinear um programa racional de 

rastreamento endoscópico de VE com boa relação custo-benefício, realizou-se um 

estudo transversal e prospectivo para avaliar preditores não-endoscópicos da presença 

de varizes esofágicas, com ou sem necessidade de profilaxia para sangramento. 
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1.2 Objetivos 

1. Avaliar a performance do escore MELD (Model for end-stage liver 

disease), classificação de Child-Turcotte-Pugh, APRI (AST to platelet ratio index), 

contagem de plaquetas e testes hepáticos em predizer a presença ou ausência de 

varizes de esôfago em pacientes cirróticos. 

2. Avaliar a performance do escore MELD, classificação de Child-

Turcotte-Pugh, APRI, contagem de plaquetas e testes hepáticos em predizer a 

presença de varizes de esôfago com necessidade de profilaxia para sangramento 

varicoso em pacientes cirróticos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Anatomia vascular esofageana normal 

As veias esofageanas podem ser classificadas em intrínsecas, 

extrínsecas e aquelas concomitantes ao nervo vago.(21,22)  

As veias intrínsecas compreendem os plexos venosos subepiteliais e 

submucosos, os quais drenam através das veias perfurantes para as veias extrínsecas. 

Estas por sua vez são tributárias das veias braquiocefálicas e tireoídea inferior.(23) O 

esôfago pode ser dividido em zonas gástrica, em paliçada, perfurante e truncal de 

acordo com as características desta drenagem venosa.(23,24) 

A zona gástrica compreende os 2 a 3 cm abaixo da transição 

esôfago-gástrica (TEG) e é composta por uma banda venosa radial localizada tanto na 

submucosa quanto na lâmina própria. A zona em paliçada encontra-se 2 a 3 cm acima 

da TEG, sendo uma extensão direta das veias da zona gástrica, as quais formam uma 

paliçada na lâmina própria. Estas veias são as primeiras comunicações entre o sistema 

portal e o sistema ázigos. Zona perfurante é a região em que as veias intrínsecas 

drenam para as extrínsecas através de veias perfurantes, as quais são valvadas e 

unidirecionais. Esta zona estende-se 2 a 3 cm acima da zona em paliçada. Já a zona 

truncal estende-se 8 a 10 cm acima da zona perfurante. Nesta região as veias 

intrínsecas são compostas por 3 a 4 troncos venosos submucosos calibrosos, os quais 

se comunicam com um plexo venoso poligonal e irregular, que permite ao sangue fluir 

em sentido crânio-caudal.(23,24) 

De uma forma geral, a densidade vascular na lâmina própria (região 

subepitelial) aumenta nove vezes nos 3 a 4 cm distais do esôfago quando comparado 

ao estômago e em cinco vezes quando comparado ao esôfago proximal. Isto pode ser 
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explicado não só pelo maior número de vasos nesta região, mas também pelo maior 

calibre destes. O esôfago distal possui um maior número de vasos concentrados na 

região subepitelial e o estômago e esôfago proximal, na região submucosa. Quando se 

avaliam as anastomoses entre os diferentes plexos venosos (troncos venosos 

longitudinais), observam-se que estes também se concentram na região distal do 

esôfago, principalmente nos 2 a 5 cm distais.(21) 

 

2.2 Patogênese da hipertensão portal na cirrose hepática 

O sistema venoso portal é um sistema de alto fluxo (1 a 1,5 L/min) e 

baixa pressão sanguínea, formado basicamente pelas veias porta, esplênica e 

mesentéricas.(25) A veia porta é formada pela confluência das veias esplênica e 

mesentérica superior. A primeira drena o sangue do baço, estômago e do leito 

pancreático e a segunda, do intestino delgado e de parte do cólon. A veia mesentérica 

inferior geralmente desemboca na veia esplênica, mas pode confluir para a veia 

mesentérica superior ou para a própria veia porta.(23) 

A diferença entre as pressões da veia porta e das veias hepáticas e 

cava inferior é chamada de gradiente de pressão portal e representa a pressão de 

perfusão hepática.(3)  

A pressão portal pode ser aferida pela pressão venosa hepática de 

cunha (Wedged Hepatic Venous Pressure; PVHC) e pela pressão venosa hepática livre 

(Free Hepatic Venous Pressure; PVHL). Na aferição da PVHC insufla-se um balão 

quando o cateter está localizado na porção inicial da veia hepática, de forma tal a não 

haver refluxo do contraste para dentro da mesma. A PVHL é medida distalmente, na 

junção das veias hepáticas e cava inferior. A PVHC representa objetivamente a 

pressão sinusoidal hepática e a PVHL, a pressão portal. A diferença entre a PVHC e a 
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PVHL é chamada de gradiente de pressão veno-hepática (GPVH) e em pessoas 

saudáveis encontra-se abaixo de 5 mmHg. Hipertensão portal é diagnosticada quando 

o GPVH é maior ou igual a 6 mmHg.(26) 

Em resumo, a pressão portal é o resultado da interação entre o fluxo 

sanguíneo portal e a resistência vascular que se opõe a ele. Esta relação é definida 

pela Lei de Ohm:(10) 

 

Pressão portal (P) = Fluxo portal (Q) x Resistência ao fluxo portal (R) 

 

Desta forma, a pressão no sistema portal pode aumentar pelo maior 

fluxo sanguíneo local (Q) e/ou por fatores que causem resistência vascular (R).(3) 

De acordo com a localização anatômica do obstáculo que causa 

resistência ao fluxo sanguíneo portal, a HP será classificada em pré, intra ou pós-

hepática.(1,14) 

Na cirrose ocorre aumento da resistência circulatória intrahepática e 

vasodilatação arteriolar esplâncnica e sistêmica.(2,26) O aumento da resistência 

circulatória intrahepática ocorre predominantemente nos sinusóides, havendo 

componentes fixos e variáveis.(26)  

Os componentes fixos são representados pelas distorções 

arquiteturais do parênquima hepático, as quais ocorrem devido ao depósito de 

colágeno no espaço perisinusoidal (acarretando a capilarização dos sinusóides), 

formação nodular, alargamento hepatocitário (como na esteatose) ou pela formação de 

granulomas (como na esquistossomose).(3,26)  

Os componentes variáveis correspondem à vasoconstrição hepática 

oriunda da contração da musculatura lisa vascular, dos miofibroblastos e de outros 
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elementos contráteis da microcirculação, que agem em resposta à redução da 

produção endotelial intrahepática do vasodilatador NO em combinação com aumento 

na produção do vasoconstritor endotelina-1.(3,10,26) Estima-se que 30% do aumento da 

resistência portal deva-se às alterações hemodinâmicas.(10,23) 

De uma forma geral, a maior resistência circulatória intrahepática 

relaciona-se ao aumento das concentrações dos vasoconstritores e redução dos 

vasodilatadores intrahepáticos e a vasodilatação esplâncnica, à elevação extrahepática 

dos vasodilatadores NO e glucagon.(3)  

O conjunto das modificações ocasionadas pela cirrose traz um 

estado hiperdinâmico caracterizado por vasodilatação periférica e esplâncnica, queda 

da pressão arterial média e aumento compensatório do débito cardíaco. O NO é 

responsável por parte destas alterações, pois promove a vasodilatação esplâncnica a 

qual drena o fluxo sanguíneo sistêmico para o sistema portal, aumentando a pressão 

portal.(10,23)  

Ocorre vasodilatação esplâncnica, menor responsividade aos 

vasoconstritores endógenos, angiogênese (formação de rede capilar arteriolar) e 

abertura de colaterais porto-sistêmicos.(1) Sistemicamente, há um estado hipercinético 

caracterizado por hipervolemia, aumento do débito cardíaco, hipotensão e redução da 

resistência vascular sistêmica.(1,26) Isto leva à ativação de mediadores vasoativos 

neuro-humorais para manter os níveis pressóricos.(1)  

 O conjunto destas alterações pode romper a homeostase dos 

diferentes sistemas e ocasionar: síndrome hepatorenal; síndrome hepatopulmonar; 

síndrome porto-pulmonar; hiperesplenismo e redução da produção hepática de 

trombopoetina ocasionando trombocitopenia.(1) 
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Com o desenvolvimento da HP há abertura da circulação colateral 

portossistêmica na tentativa de reduzir o fluxo sanguíneo local.(10,26) Podem-se 

encontrar, além das varizes esôfago-gástricas, varizes retais, umbilicais e de 

retroperitôneo.(10) A maior parte destas colaterais drenará seu fluxo sanguíneo ao 

sistema da veia cava superior através da veia ázigos. Em pessoas saudáveis, o fluxo 

sanguíneo pela veia ázigos é menor que 200 ml/min enquanto em portadores de 

hipertensão portal, está entre 220 e 1.600 ml/min.(26) 

A associação do estado hiperdinâmico com a abertura de colaterais 

venosos facilita a progressão do quadro clínico, pois permite a circulação das 

substâncias vasodilatadoras em nível sistêmico, as quais se acumularão tanto pela 

contínua produção quanto pelo seu menor clareamento hepático.(26) 

 

2.3 Formação e classificação das varizes esofágicas 

Quando ocorre aumento da pressão no sistema portal há 

inicialmente maior fluxo sanguíneo pelas veias comunicantes portossistêmicas para 

manter a pré-carga cardíaca.(23) Com o desenvolvimento de um estado hiperdinâmico, 

as valvas das veias perfurantes tornam-se incompetentes, permitindo fluxo retrógrado 

do plexo extrínseco para o intrínseco.(22,23) O fluxo venoso reverso pelos vasos 

periesofageanos justifica a extensão dos cordões varicosos acima da zona em 

paliçada.(24)  

As veias envolvidas, principalmente as veias intrínsecas da junção 

gastroesofágica, tornam-se então dilatadas e tortuosas, formando varizes 

gastroesofágicas.(22,23) As VE aparecem apenas quando o GPVH encontra-se acima de 

10 mmHg.(27,28) Por outro lado, pacientes que mantém seu GPVH abaixo de 10 mmHg 
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possuem 90% de probabilidade de não desenvolverem descompensações clínicas por 

até 4 anos.(29) 

Quanto à localização podem ser: varizes do fundo gástrico, varizes 

da zona em paliçada e gástrica, varizes nas zonas perfurantes e varizes 

paraesofageanas, as quais envolvem as veias esofageanas extrínsecas.(23)  

As varizes são diagnosticadas com o auxílio da EDA (método 

padrão-ouro) e classificadas em esofágicas e/ou gástricas.(26,27) A graduação do seu 

calibre deve ser feita com a insuflação plena do esôfago, pois caso contrário pode-se 

superestimar seu calibre.(23) 

As VE podem ser classificadas em fino calibre (F1), as quais 

desaparecem completamente com a insuflação plena do esôfago; médio calibre (F2), 

as quais permanecem túrgidas com a insuflação plena do esôfago, mas não 

ultrapassam 1/3 da luz do órgão; e grosso calibre (F3), as quais permanecem túrgidas 

com a insuflação plena do esôfago e ultrapassam 1/3 da luz do órgão.(23) 

As varizes gástricas são divididas em gastroesofágicas (VGE) e 

gástricas isoladas. As VGE possuem continuação com as VE e são divididas em tipo 1 

(localizadas na pequena curvatura, em geral por 2 a 5 cm, constituindo 70% das 

varizes gástricas) e tipo 2 (localizadas na grande curvatura, passando pelo fundo 

gástrico). As varizes gástricas isoladas também são classificadas em tipo 1 (situadas 

no fundo gástrico) e tipo 2 (situadas em outras partes do estômago).(23) 

As VGE tipo 1 formam-se quando um ramo da veia gástrica 

esquerda penetra na parede gástrica (veia cárdica) e une-se a uma veia submucosa 

profunda da zona gástrica, a qual está diretamente conectada às veias submucosas da 

zona em paliçada. Geralmente estão associadas a VE de grosso calibre. Em 

contrapartida, as VE de grosso calibre ocorrem em 50% das VGE tipo 2.(23) 
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2.4 Incidência e progressão do calibre das varizes esofágicas 

A incidência de novas VE é de 5 a 15% ao ano e a progressão de 

seu calibre (fino para grosso), de 5 a 30% ao ano.(28,30) Na cirrose hepática alcoólica, os 

valores são maiores, havendo desenvolvimento de VE de grosso calibre em 20% ao 

final do primeiro ano e 65%, ao final do segundo ano.(30) 

A piora da função hepática documentada através de pontuação 

elevada na classificação de CTP, associado ao seu não-decréscimo durante o 

acompanhamento clínico, mostrou-se como preditor da progressão do calibre das 

VE.(31) Por outro lado, a melhora na função hepática, bem como abstinência alcoólica 

associam-se a redução do seu calibre e até ao seu desaparecimento.(28) 

 

2.5 Fatores preditores de hemorragia digestiva alta varicosa 

Um terço dos pacientes com VE terão pelo menos um episódio de 

HDA varicosa em suas vidas, ocorrendo a maioria nos 2 primeiros anos do diagnóstico 

das varizes.(4,26) De uma forma geral, o sangramento varicoso é responsável por 80 a 

90% das hemorragias em um paciente cirrótico e associa-se a maior morbidade e 

mortalidade quando comparado a outras causas de sangramento gastrintestinal.(4,14)  

Atualmente, mesmo com os avanços no manejo do evento 

hemorrágico agudo, 25 a 50% dos pacientes morrem pela HDA varicosa ou por suas 

complicações e 70% dos sobreviventes irão ressangrar após este evento inicial. A 

mortalidade média associada aos próximos eventos hemorrágicos é de 25 a 30%, 

sendo esta constante nas 6 semanas subsequentes.(4,26) A sobrevida após 1 ano da 

primeira HDA varicosa pode variar de 32 a 80%.(4) Considerando esta mortalidade nos 

diferentes graus de severidade da doença hepática crônica (mensurada pela 



 

 

 

12 

classificação de CTP) tem-se: 5% para Child A; 25% para Child B e 50% ou mais para 

Child C.(26) 

A teoria mais citada para explicar a ruptura varicosa é a “teoria de 

explosão”. Esta teoria sugere que o principal fator associado à hemorragia é a tensão 

sobre a parede da variz.(28) Em uma variz esofágica, a relação entre seu fluxo 

sanguíneo e o gradiente de pressão transmural é expressa pela seguinte fórmula:(23) 

 

P1 – P2 = Q x R 

 

Onde P1 e P2 são, respectivamente, as pressões dentro e fora da 

variz (pressão transmural), Q é o fluxo sanguíneo por unidade de tempo e R é a 

resistência deste fluxo pela variz. A fórmula de Poiseulle postula que a resistência ao 

fluxo deva ser calculada por:(23) 

 

R = 8 x nI/πr4 

 

Onde n é a viscosidade sanguínea, I o comprimento e r o raio da 

variz. Por sua vez, a tensão da parede da variz, de acordo com a Lei de Laplace, é 

determinada pela pressão transmural e o raio desta variz associado à espessura de 

sua parede (w):(23) 

 

Tensão da parede = [Q x 8 x nI/πr4] x r/w 

 

De acordo com a fórmula, a tensão na parede do vaso varicoso 

aumenta tanto com a elevação da pressão transmural (diferença entre a pressão intra-
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variz e a pressão do lúmen esofageano), quanto com o alargamento do raio da 

variz.(23,28) Ambas as alterações levarão à redução da espessura da parede do vaso.(28) 

Assim, a HDA varicosa ocorre quando o GPVH é superior a 12 mmHg.(6) 

A fórmula também permite concluir que varizes de grosso calibre, 

com paredes finas e com alto fluxo sanguíneo são as mais propensas a sangrar.(23)  

A EDA determina o calibre das VE e a presença dos sinais da cor 

vermelha, os quais estão associados a maior risco de HDA, pois refletem, 

respectivamente, 2 dos parâmetros da equação acima: raio da variz e espessura da 

parede da variz.(28,32,33) Em 2 anos, a taxa de sangramento varicoso é de 10% nos 

pacientes com VE de fino calibre e de 30% naqueles com VE de grosso calibre.(34,35) 

Os sinais da cor vermelha associam-se ao maior número e calibre 

dos cordões varicosos, bem como valores de plaquetas inferiores a 100.000/L. Sua 

incidência na superfície das VE em 5, 10 e 15 anos é, respectivamente, de: 2,80%, 

11,40% e 21,80% naqueles sem VE ao diagnóstico; 18,50%, 45,40% e 63,80% nos 

pacientes com VE de fino calibre e 30%, 65% e 65% naqueles com varizes de médio 

calibre.(32) 

Clinicamente, os marcadores de disfunção hepática (classificação de 

CTP), abuso alcoólico e o grau de severidade do sangramento (sangramento ativo 

durante endoscopia e queda do hematócrito) são importantes preditores de pior 

evolução do paciente (taxa de sangramento não-controlado, ressangramento ou óbito) 

por até 5 dias do evento hemorrágico e da mortalidade em 6 semanas.(14,26,36) 

A associação das características da variz com a severidade da 

doença hepática, permite determinar o risco de sangramento. Assim, um paciente Child 

C com varizes de grosso calibre e manchas da cor vermelha possui 76% de risco de 
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sangramento em 1 ano enquanto um paciente Child A com varizes de fino calibre sem 

manchas da cor vermelha, possui risco inferior a 10%.(23) 

Em 1996, Zoli et al acompanharam semestralmente 344 pacientes 

cirróticos com o objetivo de criar um índice endoscópico preditor do primeiro 

sangramento varicoso. Apenas os dados endoscópicos do calibre das VE (S), presença 

de gastropatia hipertensiva portal (GP) e de varizes gástricas (VG) tiveram relação 

independente com as hemorragias. Assim, o seguinte índice prognóstico (IP) foi 

proposto:(36) 

 

IP: (S x 0,0395) + (GP x 0,878) + (VG x 0,705) 

 

Na fórmula, VG são representadas por 0 se ausentes e por 1 quando 

presentes e GP, por 0 quando ausente; 1 quando moderada e 2 quando intensa. 

Valores do IP abaixo de 2,56 indicam probabilidade menor ou igual a 20% de haver 

sangramento varicoso em 1 ano, enquanto aqueles superiores a 4,51, probabilidade 

acima de 80%.(36) 

Em 2000, Merkel et al revalidaram o North Italian Endoscopic Club 

(NIEC) Index, criado inicialmente para estratificar os pacientes quanto ao risco do 

primeiro sangramento varicoso. Seu cálculo foi baseado na classificação de CTP (C), 

calibre das VE (F) e na presença dos sinais da cor vermelha (R), conforme fórmula 

abaixo:(37) 

 

Índice NIEC = [(0,645 x C) + (0,4365 x F) + (0,3193 x R)] x 10 
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Na revisão do Índice NIEC demonstrou-se que o tamanho das VE 

possuía maior importância em relação à própria classificação de CTP, o que gerou 

modificação da fórmula acima: 

   

Índice NIEC revisado = (1,12 x F) + (0,35 x R) + (0,04 x C) 

 

Pela fórmula original um paciente Child C com varizes esofágicas F1 

possuía o mesmo risco para sangramento varicoso que outro paciente Child A com 

varizes F3, o que não é verdadeiro. Quanto maior o valor do índice NIEC revisado, 

maior é a chance de sangramento. Considerando especificidade de 75%, o índice 

revisado revelou 72% de sensibilidade para predizer sangramento, comparado a 55% 

do índice original.(37) 

 

2.6 Marcadores da presença de cirrose hepática 

A análise histológica do parênquima hepático é o exame padrão-

ouro para a graduação de fibrose e diagnóstico de cirrose hepática. No entanto, 

algoritmos não-invasivos, utilizando associação de dados do exame clínico, testes 

laboratoriais e ultrassonografia (US) abdominal também conseguem predizer a 

presença de cirrose hepática e/ou hipertensão portal.(38) 

 

2.6.1 Clínica 

Sinais que sugerem a presença de cirrose hepática são: 

ginecomastia, rarefação de pelos, atrofia testicular ou prostática, eritema palmar e 

aranhas vasculares.(1,38) A queda na produção dos fatores de coagulação associada à 

plaquetopenia pode favorecer o aparecimento de equimoses ou hematomas. As unhas 
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podem apresentar-se com bandas horizontais brancas (unhas de Muercke) ou com 

duas colorações, sendo os 2/3 proximais brancos e o 1/3 distal avermelhado (unhas de 

Terry). Quando ocorre queda no clareamento dos mercaptanos, um odor adocicado 

pode ser sentido nestes pacientes, sendo chamado de “fetor hepaticus”.(38) 

Os sinais que se relacionam à presença de hipertensão portal são 

esplenomegalia, circulação colateral abdominal (“Caput Medusae”) e ascite.(1,38) A 

detecção de hipotensão e taquicardia nestes pacientes pode se dever à presença do 

estado hiperdinâmico próprio da cirrose.(1) 

 

2.6.2 Laboratório 

A plaquetopenia, definida como contagem plaquetária inferior a 

150.000/mm3, é comum na cirrose e seus mecanismos são multifatoriais: sequestro 

esplênico, redução da produção de trombopoetina pelo fígado cirrótico e presença de 

anticorpos anti-plaquetas ou imunoglobulina associada às plaquetas, como em 

algumas doenças hepáticas.(38,39) A trombopoetina é um fator de crescimento 

plaquetário derivado do fígado. Após a sua descoberta percebeu-se que a 

plaquetopenia na cirrose não é apenas sinal de hipertensão portal, mas principalmente 

da perda da massa hepatocitária funcionante.(39)  

De forma semelhante, a elevação de aspartato aminotransferase 

(AST) em alguns pacientes é justificada pela fibrose progressiva, com perda da função 

hepática e consequente redução do clareamento de AST, ou pela lesão mitocondrial 

hepática, a qual também libera AST no plasma.(40) 

Em 1988, Williams et al sugeriram que a razão entre a AST e alanina 

aminotransferase (ALT) encontra-se acima de 1,00 nos pacientes portadores de cirrose 

hepática por hepatite B crônica, ao contrário daqueles portadores apenas da doença 
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sem cirrose (AST/ALT < 1,00). Os autores deste estudo observaram também que nas 

doenças colestáticas e nas outras hepatites crônicas a razão AST/ALT é inferior a 1,00 

e nas hepatites alcoólicas, geralmente superior a 2,00.(41)  

Wai et al (2003) avaliaram 192 pacientes portadores de hepatite C 

crônica para determinar se exames laboratoriais e dados de ultrassom abdominal 

serviriam como marcadores de fibrose avançada ou cirrose. Em análise multivariada, a 

baixa contagem plaquetária e a elevação de AST e da fosfatase alcalina foram 

preditores tanto de fibrose avançada quanto de cirrose, mas a baixa contagem de 

leucócitos e elevação da relação AST/ALT apenas de cirrose. Os autores destacaram 

que modelos matemáticos utilizando 3 ou mais das variáveis acima possuem a mesma 

acurácia que aqueles que usam apenas a contagem plaquetária (109/L) e AST [número 

de vezes acima do limite superior da normalidade (LSN)]. Desta forma, pela maior 

simplicidade, propuseram um índice baseado na relação entre AST e plaquetas, 

chamado APRI (AST to platelet ratio index):(40) 

 

APRI = [AST (xLSN) / plaquetas (109/L)] x 100 

  

Com base na curva ROC (receiver operator characteristic curve), 

dois pontos de corte foram estipulados para predizer a ausência de fibrose avançada 

[APRI ≤ 0,50; valor preditivo positivo (VPP) 64%; valor preditivo negativo (VPN) 90%] 

ou sua presença (APRI > 1,50; VPP 91%; VPN 65%). Nos pacientes com APRI ≤ 0,50, 

85% não tem fibrose avançada, enquanto naqueles com APRI superior a 1,50, 88% 

tem a lesão.(40)  

De forma semelhante, dois outros pontos de corte foram estipulados 

para ausência (APRI menor ou igual a 1,00; VPP 35%; VPN 100%) ou presença de 
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cirrose (APRI maior que 2,00; VPP 65%; VPN 95%). Nos pacientes com APRI menor 

ou igual a um, 98% não tem cirrose e naqueles com APRI maior que dois, 57% a 

possuirão.(40) 

Recentemente, outros marcadores de cirrose têm sido citados, como 

gama-glutamil transpeptidase, bilirrubinas, haptoglobina, apolipoproteína A1 e alfa-2-

macroglobulina, sendo seu conjunto utilizado no Fibrotest®.(5,42) Em um estudo com 99 

pacientes com cirrose, dos quais 72 possuíam VE de grosso calibre, a capacidade do 

Fibrotest® em detectar estas varizes foi comparada àquela da contagem plaquetária e 

classificação de CTP. Usando um ponto de corte de 0,80, o Fibrotest® teve 92% de 

sensibilidade e 21% de especificidade para detecção de VE de grosso calibre. A 

probabilidade de ter VE com Fibrotest® > 0,80 variou de um valor pré-teste de 72% a 

um pós-teste de 75%.(42) 

 

2.6.3 Exames de imagem 

A ultrassonografia abdominal geralmente é o primeiro exame de 

imagem a ser solicitado na avaliação de hepatopatias crônicas, pois possui baixo custo 

e nenhuma radiação.(38) Achados à ultrassonografia doppler abdominal sugestivos de 

HP são: diâmetro da veia porta ≥ 13 mm (achado mais comum); perda ou redução da 

variação do diâmetro da veia porta ou esplênica com a respiração; reversão do fluxo 

sanguíneo portal; redução da velocidade de fluxo sanguíneo pela veia porta 

(velocidade máxima e média, respectivamente, < 20 cm/s e 10 – 12 cm/s); aumento do 

índice de congestão da veia porta; presença de circulação colateral porto-sistêmica e 

aumento da impedância arteriolar esplênica e hepática intraparenquimatosa.(1,38,43)  

Tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética 

abdominal também permitem uma visão acurada do sistema portal, mas por seu maior 
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custo e menor disponibilidade, são reservados para casos especiais.(1) Por sua maior 

sensibilidade conseguem descrever com mais detalhes as distorções arquiteturais 

hepáticas presentes na cirrose, como margem nodular, atrofia, heterogeneidade do 

parênquima, esteatose e depósito de ferro.(38) 

A elastografia transitória hepática avaliada pelo FibroScan® 

(EchoSens, Paris, França) é uma técnica ultrassonográfica que avalia a rigidez 

hepática baseada na aquisição de dados através da elastografia, sendo seus 

resultados expressos em kiloPascal. As aferições são realizadas no lobo hepático 

direito, entre os espaços intercostais, com o paciente em decúbito dorsal e com o 

máximo de abdução do membro superior direito.(44) Suas vantagens são a de ser um 

método não-invasivo, de fácil reprodução e que permite avaliar uma área do 

parênquima hepático superior a da biópsia hepática.(44,45) Em pacientes com hepatite C 

crônica mostrou-se mais acurado na predição de cirrose hepática do que o APRI, razão 

AST/ALT, tempo de protrombina (TP), contagem plaquetária e Fibrotest.(46) 

 

2.7 Graduação da gravidade da cirrose hepática: Child-Turcotte-Pugh e MELD 

Em 1964, Child e Turcotte criaram um escore prognóstico para 

pacientes cirróticos que seriam submetidos a cirurgias de shunt portocava.(47,48) 

Escolheram empiricamente 5 parâmetros a serem avaliados: albumina, bilirrubina total, 

estado nutricional, presença de ascite e encefalopatia hepática. Sua desvantagem era 

a avaliação subjetiva da presença de ascite, encefalopatia hepática e do estado 

nutricional, o que gerava dúvidas de sua real pontuação.(48) 

Em 1972, Pugh modificou a classificação inicialmente criada por 

Child e Turcotte, graduando cada elemento a ser avaliado e substituiu o estado 
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nutricional pelo TP.(48) Isto facilitou o cálculo do escore, o qual ficou conhecido como 

classificação de Child-Turcotte-Pugh. 

Em 2000, Malinchoc et al realizaram estudo para determinar a 

mortalidade e os fatores relacionados à sobrevida inferior a 3 meses após shunt 

transjugular intrahepático portosistêmico (TIPS) eletivo. Em análise multivariada, 

apenas o loge de creatinina, bilirrubina total, RNI (razão de normatização internacional) 

e a causa da cirrose hepática foram preditores independentes da sobrevida. Os autores 

mostraram que um aumento de 100% na creatinina, bilirrubina total e RNI multiplicava 

o risco de morte, respectivamente em 1,94, 1,30 e 2,17 vezes. A presença de hepatite 

viral ou outras doenças hepáticas (grupo definido por etiologias não-virais, não-

alcóolicas e não-colestáticas) aumentou o risco de morte em 90%. Com estes dados foi 

criado o escore de risco do TIPS (E-TIPS), o qual predizia a probabilidade de sobrevida 

após 3 meses do procedimento:(49) 

 

E-TIPS = 0,957x(loge creatinina mg/dl) + 0,378x(loge bilirrubina total mg/dl) + 

1,120x(loge RNI) + 0,643x(causa da cirrose = etiologia: 0 se colestática ou 

alcoólica; 1 para as outras) 

 

Pacientes com E-TIPS maior que 1,80 possuíam maior risco de óbito 

3 meses pós-TIPS quando comparados àqueles com valores inferiores a este. 

Pacientes com escore 1,50 possuíam sobrevida média de 6 meses e aqueles com 

escore 1,30, de 1 ano.(49) 

O E-TIPS deu origem ao MELD (Model for End-stage Liver Disease), 

também calculado com fórmula logarítmica utilizando os valores séricos de creatinina,  
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bilirrubina total e RNI, sendo seu resultado final multiplicado por 10 e arredondado para 

o valor inteiro mais próximo:(50,51) 

 

MELD = 3,9x(loge bilirrubina total mg/dl) + 11,2x(loge RNI) + 9,6x(loge creatinina 

mg/dl) + 6,4x(etiologia: 0 se colestática ou alcoólica; 1 nas outras) 

 

A análise de múltiplas coortes de pacientes adultos mostrou que o 

MELD possui alto grau de concordância para todos os tipos de doença hepática 

crônica.(52) A etiologia da doença hepática crônica foi inicialmente incluída na fórmula 

do MELD por ser um fator independente de mortalidade, mas quando esta variável é 

omitida a concordância na predição da mortalidade praticamente não se altera. Assim, 

quando o MELD é utilizado para alocação de pacientes na lista de transplantes a 

etiologia da doença hepática é excluída, sendo mantida apenas a sua constante.(52,53) 

Em 2002, a United Network for Organ Sharing adotou o MELD como 

forma de alocação dos pacientes na lista para transplante hepático dos Estados Unidos 

da América.(54) De forma imediata houve queda de 3,50% da mortalidade nas filas de 

espera de transplante, enquanto a sobrevida pós-cirurgia não se alterou, apesar de 

mais pacientes graves estarem sendo transplantados.(51,52,54) No Brasil, o MELD 

passou a alocar pacientes na lista de transplante hepático a partir de 2006, não tendo 

modificado a mortalidade nas filas de espera por um órgão.(55,56) 

 

2.8 Marcadores não-endoscópicos da presença de varizes esofágicas 

O V Encontro de Consenso de Baveno (2010) recomenda a 

realização de EDA à todo paciente com cirrose, pois até o momento de sua publicação, 

não havia nenhum marcador não-endoscópico confiável da presença de VE.(16) 
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Plaquetopenia é o marcador não-endoscópico da presença de VE ou 

de varizes esofágicas de grosso calibre (VGC) mais citado na literatura, com valores 

que variam de 40.000/mm3 a 150.000/mm3, o que talvez reflita apenas as diferentes 

características amostrais de cada estudo.(18,19,20,35,57,58,59,60,61,62,63,64,65) Plaquetopenia 

inferior a 88.000/mm3 possui VPP de 33% e VPN de 92% como preditor da presença 

de VGC.(57) Por outro lado, contagem plaquetária abaixo de 40.000/L possui 80% de 

especificidade para indicar presença de VGC e, acima de 105.000/L, 80% de 

especificidade para sua ausência.(61) 

Chalasani et al (1999) estudaram 346 pacientes cirróticos em fila de 

transplante hepático e encontraram correlação entre esplenomegalia detectada à 

tomografia computadorizada e plaquetopenia < 88.000/mm3 com a presença de VGC. 

Após estes resultados, os autores redividiram sua amostra em 2 grupos: alto risco para 

VGC (portadores de esplenomegalia e/ou plaquetopenia; risco de 33 a 28%) e baixo 

risco para VGC (ausência de esplenomegalia e trombocitopenia; risco de 7,20%). 

Foram analisados comparativamente os custos entre os programas que incluíam EDA 

para todos os cirróticos e programas em que o exame seria direcionado de acordo com 

estes preditores não-endoscópicos. Concluíram que a primeira estratégia aumentaria 

os custos em cerca de US$15.160,00 para cada sangramento varicoso evitado e a 

segunda, em apenas US$3.533,00.(18) 

Burton et al (2007) avaliaram, através de um estudo multicêntrico, 

505 pacientes com dois objetivos. O primeiro foi determinar se o valor de corte 

plaquetário de 80.000/L estava correlacionado com a presença de VGC em pacientes 

Child A (modelo A) e o valor de corte de 90.000/L, com a presença de variz de 

qualquer calibre em pacientes Child B ou C (modelo B). O segundo, foi avaliar se 

esplenomegalia (detectada à ultrassonografia ou à tomografia computadorizada) ou o 
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MELD eram marcadores de VE ou de VGC. Este foi o primeiro estudo que avaliou o 

MELD como marcador de varizes esofágicas. No entanto, os dados de exames 

laboratoriais e endoscópicos eram incompletos. As características dos pacientes deste 

estudo são mostradas na Tabela 1.(7) 

 

Tabela 1 - Dados da amostra do estudo Burton et al (2007) 

 Ohio Indiana Genova 

n 152 252 101 
Homens / Mulheres 47/53 69/31 72/28 

Média etária 49 (8,60) 52 (9,50) 61 (10,80) 
Etiologia de hepatopatia prevalente Viral Viral Viral 

Child A (%) 48,70 54,80 35,60 
Child B (%) 37,50 40,10 42,60 
Child C (%) 13,20 5,20 21,80 

Sem varizes (%) 41,40 - - 
Qualquer calibre de variz (%) 58,60 - - 

Varizes de fino calibre (%) 49,40 - - 
Varizes de grosso calibre (%) 9,20 22,20 19,80 

Fonte: Burton et al
(7) 

 

Nos pacientes Child A, a presença de plaquetas ≤ 80.000/L obteve 

VPP e VPN de 30,40% e 92,10%, respectivamente, para a presença de VGC. Nos 

pacientes Child B ou C, a presença de plaquetas ≤ 90.000/L obteve VPP e VPN de 

80,40% e 34,70%, respectivamente, para a presença de qualquer calibre de VE. 

Esplenomegalia e os valores do MELD não se correlacionaram com a presença de VE 

ou de VGC.(7) 

O MELD também não se mostrou bom preditor da presença de VE 

em pacientes portadores de cirrose biliar primária.(60) 

Esplenomegalia foi correlacionada com a presença de VE e/ou VGC 

nos estudos de Madhotra et al (2002), Thomopoulos et al (2003) e Fagundes et al 

(2008).(20,35,62) A razão plaquetas/diâmetro esplênico também se correlacionou com a 

presença de varizes esofágicas, mas foram descritos diferentes valores para esta 
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correlação: < 909 para Giannini et al (2003); < 1014 para Baig et al (2008) e < 900 para 

Emam et al (2009).(64,66,67) 

O APRI, por ser um método indireto de predizer fibrose avançada ou 

cirrose, foi avaliado como preditor da presença de varizes esofágicas.(59,65) Para Sanyal 

et al (2006) a presença das VE esteve inversamente correlacionada com a contagem 

plaquetária e diretamente, com o valor do APRI.(59) Valores de APRI acima de 1,5 

correlacionaram-se fracamente tanto com a presença de varizes de grosso calibre 

quanto com a presença de VE de fino calibre com sinais da cor vermelha ou em 

pacientes Child C (sensibilidade: 56,9%; especificidade: 56,5%).(65) 

Pontuação elevada na classificação de CTP, queda no valor sérico 

de albumina ou aumento do TP são também correlacionadas à presença de 

VE.(19,58,62,68,69) Diâmetro da veia porta acima de 13 mm, presença de aranhas 

vasculares ao exame físico ou ascite (clínica e/ou ultrassonográfica) foram preditores 

independentes da presença de VE, mas não de seu calibre.(19,20,35,68) 

Em resumo, se considerarmos pacientes com plaquetopenia inferior 

a 88.000/mm3, atividade de protrombina < 70%, esplenomegalia e diâmetro da veia 

porta > 13 mm, estima-se que 49% possuirão VE de médio ou grosso calibre.(70) 

Os resultados dos estudos citados estão resumidos no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Resumo dos estudos com preditores não-endoscópicos de varizes 

esofágicas 

Autor n Preditores não-endoscópicos (análise multivariada) 

Pilette (1999) 243 Presença de variz: plaquetas < 160G/L e TP 

Presença de variz de grosso calibre: plaquetopenia, TP e aranhas 
vasculares 

Chalasani* (1999) 346 Plaquetas < 88.000/mm
3
 e esplenomegalia na tomografia 

computadorizada 

Zaman* (1999) 98 Plaquetas < 88.000/μL 

Schepis (2001) 143 Plaquetas < 100x10
9
/L; TP < 70% e veia porta > 13 mm  

Madhotra (2002) 184 Presença de variz: plaquetas ≤ 76.000/mm
3
; ascite clínica e 

esplenomegalia ao ultrassom 

Presença de variz de grosso calibre: plaquetas ≤ 68.000/mm
3
 e 

esplenomegalia ao ultrassom 

Thomopoulos 
(2003) 

184 Plaquetas < 118x10
9
/L, esplenomegalia > 135 mm e ascite ao US 

Giannini (2003) 266 Razão plaquetas/diâmetro esplênico < 909 

Sanyal (2006) 1016 Plaquetas < 150.000/mm
3
; APRI > 2,27; bilirrubinas, RNI, albumina, 

AST, ALT e AST/ALT 

Burton (2007) 505 Plaquetas ≤ 80.000/mm
3 
em Child A (VPN: 92,10% para variz 

grosso calibre) 

Plaquetas ≤ 90.000/mm
3
 em Child B ou C (VPP: 80,40% para 

qualquer variz) 

Levy (2007) 91 Escore de Risco da Clínica Mayo ≥ 4.50 e plaquetas < 140.000/mm
3
 

Sharma (2007) 101 Plaquetas ≤ 40.000/L e esplenomegalia clínica 

Berzigotti (2008) 134 ALT; albumina e aranhas vasculares 

Fagundes (2008) 
 

111 Amostra geral (n = 111): plaquetas < 130.000/mm
3
, esplenomegalia, 

trombose de veia porta e fibrose hepática congênita 

Amostra de cirróticos (n = 85): albumina < 3,50 mg/dl e 
esplenomegalia 

Baig (2008) 150 Razão plaquetas/diâmetro esplênico < 1014 

Park (2009) 61 Escore de risco para hipertensão portal: 14,2 – 7,1 x log10(plaquetas 
[10

9
/L]) + 4,2 x log10(bilirrubina total [mg/dl]) 

Emam (2009) 70 Plaquetas < 100.000/mm
3
; razão plaquetas/diâmetro esplênico < 

900; índice de resistência renal > 0,68 e índice de congestão da 
veia porta > 0,07 

Sebastiani (2010) 660 Presença de variz: plaquetas < 100.000/mm
3
; APRI; fibroindex; 

AST/ALT; Fib-4; índice de Lok e índice de Forns 

Presença de variz de grosso calibre: plaquetas < 89.000/mm
3
; 

APRI; fibroindex; AST/ALT; Fib-4; índice de Lok e índice de Forns 

*Os autores consideraram apenas presença de varizes de grosso calibre 

Fonte: Burton et al;
(7)

; Chalasani et al;
(18)

 Schepis et al;
(19)

 Madhotra et al;
(20)

 Thomopoulos et al;
(35)

 

Zaman et al;
(57)

 Pilette et al;
(58)

 Sanyal et al;
(59)

 Levy et al;
(60)

 Sharma et al;
(61)

 Fagundes et al;
(62) 

Park 

et al;
(63)

 Emam et al;
(64)

 Sebastianini et al;
(65)

 Berzigotti et al;
(68)

 Giannini et al;
(66)

 Baig et al
(67)
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Pacientes 

Este estudo foi realizado na Disciplina de Gastroenterologia do 

Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com 

pacientes que faziam acompanhamento clínico no Ambulatório de Gastroenterologia 

Clínica ou Cirúrgica e que foram encaminhados para realização de endoscopia 

digestiva alta no Centro de Endoscopia Digestiva e Respiratória (CEDIR) do Hospital 

São Paulo. 

Foi realizado um estudo transversal, entre março de 2007 e 

dezembro de 2008, com a inclusão prospectiva de 300 pacientes portadores de cirrose 

hepática. Todos estes pacientes possuíam diagnóstico de cirrose hepática, feito por 

hepatologista, baseado em critérios clínicos, laboratoriais, radiológicos e/ou 

histológicos.  

 

3.2 Consentimento informado 

Conforme preconizado pela Declaração de Helsinki, elaborada pela 

Associação Médica Mundial (http://www.wma.net), todos os pacientes ou seus 

responsáveis foram informados e consentiram em participar da pesquisa clínica após o 

conhecimento dos detalhes do protocolo (assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – Anexo 7.1). Os pacientes ou seus responsáveis foram informados 

sobre a possibilidade de cancelar o consentimento a qualquer momento, sem qualquer 

tipo de prejuízo no tratamento oferecido pela instituição. 

http://www.wma.net/
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Este trabalho, bem como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Paulo / 

UNIFESP (Anexo 7.2). 

 

3.3 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão empregados para seleção dos pacientes 

foram: idade maior ou igual a 18 anos; diagnóstico de cirrose hepática estabelecido 

pela associação de critérios clínicos, laboratoriais, radiológicos e/ou histológicos, 

independentemente de sua etiologia; não ter sido submetido a mais de uma sessão 

prévia de escleroterapia ou ligadura elástica de varizes esofágicas e ter assinado e 

concordado com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do estudo. 

 

3.4 Critérios de exclusão 

A presença de qualquer uma das condições abaixo relacionadas 

excluía o paciente deste estudo:  

 Presença de esquistossomose hepatoesplênica diagnosticada por 

métodos radiológicos, laboratoriais e/ou histológicos; 

 Tratamento cirúrgico prévio para hipertensão portal e/ou realização 

de TIPS; 

 Histórico de hemorragia digestiva alta ou infecção sistêmica com 

disfunção orgânica nos três meses que antecederam a inclusão no 

estudo; 

 Uso regular de beta-bloqueadores, nitratos, diuréticos, 

anticoagulantes orais, ribavirina, interferon convencional, 

alfapeginterferona 2a ou 2b; 
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 Tratamento quimioterápico para neoplasia de órgão sólido ou 

doença linfoproliferativa; 

 Presença conhecida de hepatocarcinoma no momento da inclusão 

do estudo; 

 Ter sido submetido a tratamento de varizes de fundo gástrico; 

 Pacientes grávidas ou em lactação; 

 Doenças clínicas graves associadas ou não à hepatopatia crônica 

que impedissem a realização da endoscopia digestiva alta; 

 

3.5 Método 

3.5.1 Diagnóstico de cirrose hepática 

O diagnóstico de cirrose hepática foi estabelecido pela associação 

de critérios clínicos (anamnese e exame físico), laboratoriais (tempo de atividade de 

protrombina, albumina e/ou eletroforese de proteínas), radiológicos (ultrassonografia, 

tomografia axial computadorizada e/ou ressonância nuclear magnética abdominais) 

e/ou histológicos (fibrose grau 4 pela classificação de METAVIR ou estádio 4 pela 

classificação da Sociedade Brasileira de Hepatologia), de acordo com a avaliação dos 

hepatologistas responsáveis pelo acompanhamento clínico desses pacientes. 

Foram anotados dados referentes à idade, sexo, etiologia da cirrose 

hepática e presença de descompensações hepáticas atuais (ascite clínica e 

encefalopatia hepática) para cálculo da classificação de Child-Turcotte-Pugh. 

 

3.5.2 Diagnóstico e classificação das varizes esofágicas 

Todos os pacientes foram submetidos à EDA para avaliação da 

presença de varizes esofágicas e de suas características. 
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Para a realização da EDA, os pacientes foram submetidos a jejum 

de oito horas. O exame endoscópico foi realizado com a utilização de anestesia tópica 

da orofaringe com lidocaína spray a 10% e sedação com doses individualizadas de 

midazolam, fentanil e/ou propofol. Todos os pacientes foram monitorizados com 

oximetria de pulso. Em caso de queda da saturação de oxigênio abaixo de 90%, 

oxigênio suplementar foi administrado com auxílio de cateter nasal. 

Durante a EDA foi avaliada a presença ou não de varizes esofágicas 

por equipe médica composta por pelo menos 3 avaliadores, sendo que todos sabiam 

que o paciente era portador de cirrose hepática. Quando estas estavam presentes, foi 

descrito o número de cordões varicosos e seu calibre. 

Quanto ao calibre, as varizes esofágicas foram classificadas de 

acordo com os critérios da Sociedade Japonesa para Estudo de Hipertensão Portal em: 

fino calibre (VE retilíneas que desapareciam completamente com a insuflação do 

esôfago); médio calibre (VE discretamente dilatadas e tortuosas, ocupando até 1/3 da 

luz esofágica no momento da insuflação) e grosso calibre (VE francamente dilatadas e 

tortuosas, ocupando mais de 1/3 da luz do órgão no momento da insuflação).  

 

3.5.3 Critérios para indicação de profilaxia de sangramento por varizes 

esofágicas 

Com base no V Encontro de Consenso de Baveno (2010) foram 

consideradas varizes esofágicas com necessidade de profilaxia para sangramento 

apenas aquelas de médio ou grosso calibre.(16) 
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3.5.4 Coleta dos exames laboratoriais 

Cada paciente foi submetido à coleta de cerca de 15 ml de sangue, 

através de punção de veia periférica de um dos membros superiores, com intervalo 

máximo de 30 dias anteriores ou posteriores à realização da EDA. O material coletado 

foi enviado ao Laboratório Central do Hospital São Paulo para a realização dos 

seguintes exames: RNI; hemograma com contagem de plaquetas; creatinina (cr); 

alanina aminotransferase (ALT); aspartato aminotransferase (AST); fosfatase alcalina 

(FA); gama-glutamil transferase (gama-GT); bilirrubina total (BT) e albumina (alb). 

Os resultados dos exames laboratoriais acima foram utilizados para 

o cálculo do escore MELD, APRI e para a classificação de Child-Turcotte-Pugh. 

 

3.5.5 Cálculo do escore MELD 

O resultado do escore MELD foi calculado com os resultados da 

dosagem sérica de creatinina (mg/dl), bilirrubina total (mg/dl) e RNI, na seguinte 

fórmula logarítmica, conforme proposto pela portaria 1.160, de 29 de maio de 2006, do 

Ministério da Saúde do Brasil:(49,55) 

 

MELD = 0,378x(loge bilirrubina total mg/dl) + 1,120x(loge RNI) + 

0,957x(loge creatinina mg/dl) + 0,643 

 

O resultado encontrado foi multiplicado por 10 e arredondado para o 

valor inteiro. Caso os valores de laboratório fossem inferiores a 1,00, os mesmos eram 

arredondados para 1,00. 

 

3.5.6 Cálculo do APRI 
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O APRI foi calculado com base na descrição de Wai et al utilizando-

se a dosagem de AST (U/L) e a contagem de plaquetas (109/L), conforme a fórmula 

abaixo:(40) 

APRI = [AST (xLSN) / plaquetas (109/L)] x 100 

 

3.5.7 Classificação de Child-Turcotte-Pugh 

Para a graduação pela classificação de Child-Turcotte-Pugh, cada 

paciente foi avaliado anteriormente à realização da EDA a procura de sinais clínicos da 

presença de ascite e encefalopatia hepática. Os resultados laboratoriais de albumina 

(g/dl), bilirrubina total (mg/dl) e RNI também foram usados no cálculo desta 

classificação. Para cada um destes dados foi atribuído de 1 a 3 pontos conforme a 

Tabela 2.(45) Pacientes que obtiveram 5 ou 6 pontos, foram classificados como Child A; 

7 a 9 pontos, como Child B e 10 ou mais pontos, como Child C. 

 

Tabela 2 - Classificação de Child-Turcotte-Pugh 

 1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Ascite ausente leve moderada ou tensa 
Encefalopatia hepática ausente graus 1 e 2 graus 3 e 4 
Bilirrubina total (mg/dl) < 2 2 a 3 > 3 
Albumina (mg/dl) > 3,50 2,80 a 3,50 < 2,80 
RNI < 1,70 1,70 a 2,30 > 2,30 

 

3.5.8 Análise estatística 

As variáveis numéricas (quantitativas) foram descritas pela média  

desvio-padrão. As variáveis categóricas (qualitativas) foram descritas pela freqüência 

absoluta e percentual.  

Dois desfechos ("end-points") foram comparados neste estudo:  
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 Capacidade do escore MELD, APRI, classificação de Child-

Turcotte-Pugh, contagem de plaquetas e testes hepáticos em 

predizer a presença de varizes esofageanas; 

 Capacidade do escore MELD, APRI, classificação de Child-

Turcotte-Pugh, contagem de plaquetas e testes hepáticos em 

predizer a presença de VE com necessidade de profilaxia para 

sangramento. 

Para a comparação de grupos em relação a variáveis quantitativas 

foi utilizado o teste t de Student. Em relação a variáveis qualitativas, a comparação foi 

realizada pelo teste de Qui-quadrado ou pelo teste exato de Fisher. Para a análise 

multivariada, foi ajustado o modelo de Regressão Logística, considerando-se o teste de 

Wald para a tomada de decisão. Foram incluídas no modelo multivariado as variáveis 

que apresentaram valor de p < 0,20 na análise univariada. O nível de significância 

adotado foi de 5% ( = 0,05). 

Os dados foram processados e analisados com o auxílio dos 

programas Excel e SPSS para Windows versão 14.0. 

 

3.5.8.1 Comparação dos grupos definidos pela presença ou não de varizes de 

esôfago 

Para cada uma das variáveis quantitativas, foi testada a hipótese 

nula de que as médias são iguais nos dois grupos definidos pela presença ou não de 

varizes de esôfago versus a hipótese alternativa de médias diferentes. 

Para cada uma das variáveis qualitativas, foi testada a hipótese nula 

de independência entre a variável e a presença ou não de varizes de esôfago versus a 

hipótese alternativa de dependência.  
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Para a avaliação conjunta das variáveis do estudo foi ajustado um 

modelo de Regressão Logística para as variáveis que apresentaram valores de p < 

0,20 na análise univariada. Para cada variável, na presença das demais variáveis 

incluídas no modelo, foi testada a hipótese nula de inexistência de associação da 

variável com a presença ou não de varizes versus a hipótese alternativa de existência 

de associação.  

 

3.5.8.2 Comparação dos grupos pela necessidade ou não de profilaxia para 

sangramento varicoso 

Para esta análise, foram reunidos no grupo que não tem 

necessidade de profilaxia tanto os pacientes sem varizes quanto aqueles com VE de 

fino calibre. Pacientes que possuíam varizes de médio ou grosso calibre definiram o 

grupo que tem necessidade de profilaxia. 

Para cada uma das variáveis quantitativas, foi testada a hipótese 

nula de que as médias são iguais nos dois grupos definidos pela necessidade de 

profilaxia (sim ou não) versus a hipótese alternativa de médias diferentes. 

Para cada uma das variáveis qualitativas, foi testada a hipótese nula 

de independência entre a variável e a necessidade de profilaxia versus a hipótese 

alternativa de dependência.  

Para a avaliação conjunta das variáveis do estudo foi utilizado um 

modelo de Regressão Logística para as variáveis que apresentaram valores de p < 

0,20 na análise univariada. Para cada variável na presença das demais variáveis 

incluídas no modelo, foi testada a hipótese nula de inexistência de associação da 

variável com a necessidade de profilaxia versus a hipótese alternativa de existência de 

associação. 
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3.5.8.3 Construção da curva ROC 

Para cada variável quantitativa do estudo foram determinados os 

pontos de corte que melhor se associassem à presença de VE e, em outra instância, à 

necessidade de profilaxia. Para tanto, foi calculada a curva ROC dos dados obtidos no 

estudo sendo calculados a área sob a curva ajustada e o intervalo de confiança de 95% 

para a área sob a curva. Para as variáveis cujo intervalo de confiança não conteve o 

valor de área igual a 0,50, ou seja, onde houve discriminação dos grupos, foi 

apresentado o ponto de corte e a sensibilidade e especificidade associadas a este 

ponto. 
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4 RESULTADOS 

 

Entre março de 2007 e dezembro de 2008, foram avaliados 300 

pacientes cirróticos (193 homens; média etária de 53,10 anos). Na amostra geral 57% 

(n = 171) possuíam varizes esofágicas. A prevalência das mesmas conforme a 

classificação de Child-Turcotte-Pugh foi a seguinte: 49,06% (n = 104) em Child A; 

75,34% (n = 55) em Child B e 80% (n = 12) em Child C (p < 0,01). 

A Tabela 3 apresenta as principais características clínicas e 

endoscópicas da amostra. Na avaliação da etiologia da cirrose hepática por grupos de 

doenças, foram considerados pertencentes ao grupo “doença hepática alcoólica” (DHA) 

os pacientes portadores de cirrose alcoólica; ao grupo “hepatite viral crônica” os 

portadores de hepatite C crônica (HCC) e/ou B crônica (HBC) e pertencentes ao grupo 

“doenças auto-imunes”, aqueles com diagnóstico de hepatite auto-imune (HAI) e/ou 

cirrose biliar primária (CBP) e/ou colangite esclerosante primária (CEP). O grupo 

definido como “outras causas” compreendeu os pacientes com Doença de Wilson, 

fibrose hepática congênita, esteatohepatite não-alcoólica (EHNA), cirrose biliar 

secundária e síndrome de Budd-Chiari. O grupo de pacientes com cirrose criptogênica 

foi composto por aqueles que realizaram toda investigação etiológica e mesmo assim 

permaneceram sem definição da causa de sua doença hepática crônica. Até o final 

deste estudo, 10 pacientes ainda não haviam completado a investigação etiológica de 

sua cirrose hepática (grupo “em investigação”).  

Os resultados dos exames laboratoriais, pontuação no MELD, 

classificação CTP, APRI e os dados das endoscopias digestivas altas dos 300 

pacientes encontram-se no Anexo 7.3. 
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Tabela 3 – Características clínicas e endoscópicas de toda a amostra 

Total de pacientes 300 

Sexo masculino 193 

Sexo feminino 107 

Média de idade (±DP) 53,10±12,15 

Etiologia da cirrose por grupos  

Doença hepática alcoólica 72 

Hepatite viral crônica  147 

Hepatite viral crônica + DHA 16 

Doenças auto-imunes 22 

Outras causas 17 

Cirrose criptogênica 16 

Em investigação 10 

Child-Turcotte-Pugh  

Child A 212 

Child B 73 

Child C 15 

MELD 10,98 

APRI 2,65 

Varizes Esofágicas  

Finas 66 

Médias ou grossas 105 

Sem varizes 129 

 

4.1 Preditores da presença de varizes esofágicas de qualquer calibre 

Para análise estatística, os pacientes foram subdivididos em 2 

grupos de acordo com a presença ou não de varizes esofágicas: grupo A (129 

pacientes sem VE) e grupo B (171 pacientes com VE). Conforme mostrado na Tabela 

4, em ambos os grupos prevaleceram o sexo masculino e a hepatite C crônica, esta 

como principal causa da cirrose. A média etária foi de 53 anos no grupo A e de 52 

anos, no grupo B. Não houve diferença estatística significativa quanto a idade, sexo e 

etiologia da cirrose entre os 2 grupos. 
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Tabela 4 – Sexo, idade e etiologia da cirrose hepática segundo os grupos de pacientes 

com e sem varizes esofágicas 

Variável Amostra 
completa 

Grupo A 
(sem VE) 

Grupo B 
(com VE) 

p 
uni 

Total de pacientes 300 129 (43%) 171 (57%) NS 

Sexo masculino 193 68 (52,71%) 125 (73,09%) NS 

Sexo feminino 107 61 (47,23%) 46 (26,91%)  

Média de idade (±DP) 53,10±12,15 53,59±12,54 52,74±11,87  

Etiologia da cirrose     

DHA 72 24 48 NS 

HCC 128 63 65  

HCC + DHA 13 0 13  

HCC + HBC 3 0 3  

HBC 16 9 7  

HBC + DHA 3 1 2  

HAI 12 7 5  

CBP 3 1 2  

CEP 5 3 2  

CBP±CEP±HAI 2 0 2  

Doença de Wilson 3 3 0  

Fibrose hepática 
congênita 

2 0 2  

EHNA 8 4 4  

CB Secundária 2 1 1  

Budd-Chiari 2 0 2  

Cirrose criptogênica 16 11 5  

Em investigação 10 2 8  

VE: varizes esofágicas; DP: desvio padrão; CB: cirrose biliar; NS: não significativo estatisticamente; uni: 

análise univariada 

 

A pontuação média na classificação de Child-Turcotte-Pugh foi de 

6,14. Em ambos os grupos prevaleceram pacientes Child A. No grupo com VE, a 

porcentagem de pacientes Child B (32,16%) e C (7,02%) foi maior em relação ao grupo 

sem VE (13,95% e 2,33%, respectivamente). Os valores médios de MELD e APRI, em 

toda a amostra, foram 10,98 e 2,65, respectivamente. Em análise multivariada, os 

valores de MELD (grupo A: 9,72±3,46; grupo B: 11,92±4,16; p = 0,02) e APRI (grupo A: 
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2,13±3,64; grupo B: 3,04±2,92; p = 0,01) foram correlacionados diretamente com a 

presença de VE (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Correlação entre a classificação de Child-Turcotte-Pugh, MELD e APRI e a 

presença de varizes esofágicas 

 Amostra completa Grupo A 
(sem VE) 

Grupo B 
(com VE) 

p  
uni 

p 
multi 

OR  
(IC 95%) 

Pontuação 
CTP 

6,14 5,64±1,23 6,51±1,73 < 0,01 NS 0,60 
(0,30 – 1) 

Child A 212 108 (83,72%) 104 (60,82%)    

Child B 73 18 (13,95%) 55 (32,16%)    

Child C 15 3 (2,33%) 12 (7,02%) < 0,01 -  

MELD 10,98 9,72±3,46 11,92±4,16 < 0,01 0,02 0,70 
(0,50 – 1) 

APRI 2,65 2,13±3,64 3,04±2,92 0,02 0,01 0,80 
(0,7 – 1) 

VE: varizes esofágicas; uni: análise univariada; multi: análise multivariada; OR: odd’s ratio; IC: intervalo 

de confiança 

 

Os valores dos exames laboratoriais deste grupo estão 

discriminados na Tabela 6. Foi observado que em análise univariada os valores de 

AST, FA, bilirrubina total, RNI, albumina e plaquetas tinham correlação direta com a 

presença de VE. Entretanto, em análise multivariada, apenas os valores de AST (p = 

0,01), bilirrubina total (p = 0,04) e plaquetas (p < 0,01) se confirmaram como preditores 

da presença das mesmas. 
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Tabela 6 – Correlação entre os exames laboratoriais e a presença de varizes 

esofágicas 

Variável Amostra 
completa 

Grupo A 
(sem VE) 

Grupo B 
(com VE) 

p 
uni 

p 
multi 

OR 
(IC 95%) 

AST (xLSN) 1,89 1,64±1,49 2,08±1,59 0,01 0,01 1,40 
(1 – 1,90) 

ALT (xLSN) 1,55 1,44±1,32 1,63±1,43 NS -  

FA (xLSN) 0,61 0,50±0,41 0,70±0,72 < 0,01 NS 2,20 
(1 – 4,80) 

GGT (xLSN) 5,13 4,84±7,6 5,35±7,75 NS -  

BT (mg/dl) 1,78 1,23±0,83 2,20±2,63 < 0,01 0,04 3,20 
(1,40 – 7,20) 

RNI 1,24 1,19±0,27 1,28±0,22 < 0,01 NS 7,40  
(0,40 – 26,50) 

Albumina 
(mg/dl) 

3,73 3,94±0,71 3,57±0,69 < 0,01 NS 0,40  
(0,20 – 0,90) 

Leucócitos 
(mm

3
) 

5.379,67 5.620,31 
±2.152,62 

5.198,13 
±5.397,61 

NS -  

Plaquetas 
(mm

3
) 

107.706 130.286 ±78.438 90.672 ±49.016 < 0,01 < 0,01 0,80  
(0,80 – 0,90) 

Creatinina 0,97 0,87±0,36 1,05±1,22 0,06 NS 4,60  
(1,20 – 18,10) 

VE: varizes esofágicas; xLSN: número de vezes acima do limite superior da normalidade; uni: análise 

univariada; multi: análise multivariada; OR: odd’s ratio; IC: intervalo de confiança 

 

As variáveis cujo intervalo de confiança não conteve o valor de área 

igual a 0,50 sob a curva ROC e que possuíam significância em análise multivariada, 

foram apresentadas na Tabela 7, com seus pontos de corte, sensibilidade, 

especificidade e acurácia associadas a estes. Os gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 representam as 

curvas ROC destas variáveis e encontram-se nos Anexos 7.4; 7.5 e 7.6. 
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Tabela 7 – Dados da curva ROC para preditores de varizes esofágicas 

Variável Valor 
de 

corte 

AUROC  
(IC 95%) 

Sen Esp Acur  p 
multi 

VPP VPN 

MELD > 8 0,68 
(0,62 – 
0,73) 

80,10% 51,20% 67,67% 0,02 41,30% 85,72% 

APRI > 1,64 0,67  
(0,62 – 
0,73) 

56,70% 69,80% 62,33% 0,01 44,59% 79,00% 

AST (xLSN) > 1,34 0,60  
(0,54 – 
0,66) 

56,10% 61,20% 58,33% 0,01 38,26% 76,49% 

BT (mg/dl) > 1 0,66  
(0,62 – 
0,73) 

72,50% 58,10% 66,33% 0,04 42,58% 83,14% 

Plaquetas <
 

93.000 
0,67 

(0,61 – 
0,72) 

63,70% 64,30% 64,00% < 0,01 43,33% 80,52% 

AUROC: área sob a curva ROC; Sen: sensibilidade; Esp: especificidade; Acur: acurácia; multi: análise 

multivariada; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo 

 

4.2 Preditores da presença de varizes esofágicas com necessidade de profilaxia 

Para a avaliação do segundo objetivo, os pacientes foram 

reagrupados em 2 novos grupos: aqueles que possuíam varizes esofágicas com 

necessidade de profilaxia (Grupo 1: 105 pacientes com VE de médio ou grosso calibre) 

e o restante da amostra (Grupo 2: 195 pacientes sem VE ou com VE de fino calibre). 

Novamente em ambos os grupos prevaleceu o sexo masculino 

(75,24% no grupo 1 e 58,46% no grupo 2) e a média etária foi de 53,05±11,42 anos no 

grupo 1 e 53,13±12,56 anos, no grupo 2 (Tabela 8). A hepatite C crônica foi a causa 

mais comum de cirrose no grupo 2, enquanto no grupo 1 as causas mais comuns foram 

doença hepática alcoólica e hepatite viral crônica. Novamente, não houve diferença 

estatística significativa quanto os dados de idade, sexo e etiologia da cirrose entre os 2 

grupos. 
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Tabela 8 - Sexo e idade nos grupos de pacientes quanto à presença de varizes 

esofágicas com e sem necessidade de profilaxia 

Variável Amostra 
completa 

Grupo 1 
(com VNP) 

Grupo 2 
(sem VNP) 

p 
uni 

Total de pacientes 300 105 (35%) 195 (65%) NS 

Sexo masculino 193 79 (75,24%) 114 (58,46%) NS 

Sexo feminino 107 26 (24,76%) 81 (41,54%) NS 

Média de idade (±DP) 53,10±12,15 53,05 ± 11,42 53,13 ± 12,56 NS 

VNP: varizes com necessidade de profilaxia; uni: análise univariada 

 

Quando se analisou toda a amostra (300 pacientes), foi observado 

que 26,8% dos pacientes Child A (57 de 212 pacientes), 52% Child B (38 de 73 

pacientes) e 66,6% Child C (10 de 15 pacientes) possuíam varizes com necessidade 

de profilaxia (VNP). Na análise dos subgrupos, houve maior proporção de pacientes 

Child A no grupo que não necessita de profilaxia (79,49% no grupo 2 versus 54,29% no 

grupo 1).  

Em contrapartida, no grupo com VNP houve maior número de casos 

Child B (36,19% versus 17,95%) e C (9,52% versus 2,56%), bem como valores mais 

elevados de MELD (12,29±4,37 versus 10,27±3,64) e APRI (3,17±3,03 versus 

2,37±3,38; Tabela 8). Em análise univariada, os valores absolutos da classificação de 

Child-Turcotte-Pugh, MELD e APRI foram correlacionados com a presença de VNP, 

mas isto não se confirmou em análise multivariada (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Correlação entre a classificação de Child-Turcotte-Pugh, MELD e APRI e a 

presença de varizes com necessidade de profilaxia 

 Amostra 
completa 

Grupo 1 
(com VNP) 

Grupo 2 
(sem VNP) 

p 
uni 

p 
multi 

OR 
(IC 95%) 

Pontuação 
CTP 

6,14 6,77±1,86 5,79±1,31 <0,01 NS 0,80 
(0,50 - 1,30) 

 Child A 212 57 (54,29%) 155 (79,49%)    

Child B 73 38 (36,19%) 35 (17,95%)    

Child C 15 10 (9,52%) 5 (2,56%) <0,01 -  

MELD 10,98 12,29±4,37 10,27±3,64 <0,01 NS 1 
(0,90 - 1,10) 

APRI 2,65 3,17±3,03 2,37±3,38 0,04 NS 0,90 
(0,70 - 1) 

VNP: varizes com necessidade de profilaxia; uni: análise univariada; multi: análise multivariada; OR: 

odd’s ratio; IC: intervalo de confiança 

 

Os valores dos exames laboratoriais dos grupos 1 e 2 estão na 

Tabela 10. Da mesma forma que anteriormente, em análise univariada, a presença de 

varizes com necessidade de profilaxia teve correlação com os valores de AST, FA, 

bilirrubina total, RNI, albumina e plaquetas. Em análise multivariada, apenas os valores 

de AST (p = 0,03) e plaquetas (p < 0,01) mantiveram esta correlação. 
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Tabela 10 – Correlação entre os exames laboratoriais e a presença de varizes com 

necessidade de profilaxia 

Variável Amostra 
completa 

Grupo 1 
(com VNP) 

Grupo 2 
(sem VNP) 

p 
uni 

p 
multi 

OR 
(IC 95%) 

AST (xLSN) 1,89 2,2±1,74 1,73±1,43 0,01 0,03 1,40 
(1 – 1,9) 

ALT (xLSN) 1,55 1,62±1,44 1,51±1,35 NS -  

FA (xLSN) 0,61 0,74±0,85 0,55±0,42 0,02 NS 1,70 
(1 – 2,80) 

GGT (xLSN) 5,13 5,32±8,01 5,03±7,52 NS -  

BT (mg/dl) 1,78 2,45±3,06 1,42±1,22 < 0,01 NS 1,20 
(0,90 – 1,70) 

RNI 1,24 1,31±0,24 1,21±0,25 < 0,01 NS 1,20 
(0,20 – 7,20) 

Albumina (mg/dl) 3,73 3,47±0,71 3,87±0,69 < 0,01 NS 0,60 
(0,30 – 1,20) 

Leucócitos 
(mm

3
) 

5.379,67 5495±6738 5317±2074 NS -  

Plaquetas 
(mm

3
) 

107.706 90.733±52.214 116.846±71.120 < 0,01 < 0,01 0,90 
(0,80 – 1) 

Creatinina 0,97 0,97±0,90 0,98±0,99 NS -  

VNP: varizes com necessidade de profilaxia; uni: análise univariada; multi: análise multivariada; OR: 

odd’s ratio; IC: intervalo de confiança 

 

As variáveis cujo intervalo de confiança não conteve o valor de área 

igual a 0,50 sob a curva ROC e que possuíam significância em análise multivariada, 

foram apresentadas na Tabela 11, com seus pontos de corte, sensibilidade, 

especificidade e acurácia associadas a estes. Os Gráficos 6 e 7 representam as curvas 

ROC destas variáveis e encontram-se no Anexo 7.7. 

 

Tabela 11 - Curva ROC para preditores de varizes com necessidade de profilaxia 

Variável Valor de 
corte 

AUROC 
(IC95%) 

Sen Esp Acur p 
multi 

VPP VPN 

AST  
(xLSN) 

> 1,47 0,60 
0,54 – 0,65 

56,20% 61% 59,33% 0,03 13,80% 92,61% 

Plaquetas  
(mm

3
) 

< 92.000 0,62 
0,56 – 0,68 

65,70% 57,90% 60,67% < 0,01 14,78% 93,82% 

AUROC: área sob a curva ROC; Sen: sensibilidade; Esp: especificidade; Acur: acurácia; multi: análise 

multivariada; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo 
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5 DISCUSSÃO 

 

As complicações relacionadas à cirrose hepática são decorrentes da 

piora do grau de hipertensão portal e de insuficiência hepática e impactam de forma 

negativa na qualidade de vida e no prognóstico destes pacientes.(38) O número de 

pessoas com doença hepática terminal tende a aumentar nos próximos anos, não só 

devido à hepatite C crônica, mas também ao número de pacientes com doença 

hepática gordurosa não-alcoólica. Como consequência disto, a mortalidade e 

morbidade secundárias às complicações da hipertensão portal ganharão maior 

destaque nas casuísticas de saúde pública. Quanto às etiologias da cirrose hepática, a 

amostra deste estudo foi composta principalmente por pacientes portadores de cirrose 

hepática secundária à hepatite C crônica ou ao etilismo crônico. No estudo de Burton et 

al, estas mesmas etiologias prevaleceram e representaram juntas mais de 50% das 

causas de cirrose hepática.(7) 

Na distribuição quanto ao sexo, 193 pacientes eram do sexo 

masculino, prevalência esta também encontrada por outros autores.(7,18,19,20,35,57,63,64) A 

média etária dos pacientes deste estudo foi de 53,10±12,15 anos, pouco superior 

àquela relatada em outros estudos.(7,18,20,57,63,64) Não foi evidenciada nenhuma causa 

aparente para esta diferença. 

Ao se analisar a gravidade da hepatopatia dos pacientes deste 

estudo, estratificada pela classificação de CTP, observamos que 212 (70,60%) eram 

Child A, 73 (24,40%) eram Child B e 15 (5%), Child C. Estas porcentagens são 

semelhantes às descritas por Thomopoulos et al, mas diferem das de Chalasani et al e 

Zaman et al, os quais tiveram maior prevalência de pacientes Child B em suas 

amostras.(18,35,57) 
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A identificação de VE nos pacientes com cirrose hepática possui 

especial interesse, pois a incidência anual de sangramento varicoso é de 5% para as 

VE de fino calibre e 15 a 20% para as de grosso calibre, ambas com mortalidade global 

de 20 a 25% na primeira semana pós-hemorragia.(61) O risco de morte permanece 

inalterado por até 6 semanas do evento hemorrágico e varia entre 15 e 30%.(5,26) A 

redução desta mortalidade somente é possível pelo diagnóstico precoce da presença 

das varizes e início de profilaxia para sangramento varicoso.(61) 

A medida recomendada pelo Colégio Americano de 

Gastroenterologia e V Encontro de Consenso de Baveno é a realização de EDA em 

todos os portadores de cirrose hepática no momento do diagnóstico.(16) Se as varizes 

estiverem ausentes, o exame deve ser repetido em 2 a 3 anos. Se estiverem presentes 

e forem de fino calibre, a cada 1 ou 2 anos. Nos portadores de doença hepática 

descompensada, anualmente, independentemente da presença ou não de VE.(5,17) No 

entanto, esta medida não é isenta de custos, pois implica na realização de exame 

invasivo em uma população com prevalência de VE em metade dos casos, sendo esta 

prevalência menor ainda se considerarmos apenas aqueles pacientes com VE com 

necessidade de profilaxia para sangramento.(61) 

A prevalência das VE na amostra deste estudo foi de 57% (n = 171), 

pouco superior àquela descrita na literatura (50%). Quando se analisou a classificação 

de Child-Turcotte-Pugh dos pacientes com VE, encontrou-se maior prevalência das 

varizes esofágicas nos casos de maior gravidade (Child B e C). No entanto, estes 

valores também foram superiores aos descritos por outros autores: 49% versus 35 a 

42% para os pacientes Child A e 75 a 80% versus 70 a 75% para os pacientes Child B 

e C.(9,20) Esta maior prevalência pode se dever ao fato do Serviço de Gastroenterologia 
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da UNIFESP ser um centro terciário de referência médica, o que talvez gere avaliação 

de pacientes mais graves. 

O grupo de pacientes com varizes esofágicas também atingiu maior 

pontuação do escore MELD, o que novamente indicou maior severidade da doença 

hepática. O APRI, apesar de ter sido criado para predizer graus de fibrose hepática e 

não avaliar a função hepática, também se manteve com valores mais elevados neste 

grupo de pacientes. 

A busca de marcadores não-endoscópicos de varizes esofágicas é 

feita com o objetivo de se evitar a realização de EDA em todo paciente cirrótico. Neste 

sentido, marcadores baratos, de fácil acesso clínico e com alta sensibilidade e 

especificidade são esperados. Optou-se pela avaliação de marcadores que levassem 

em conta apenas a associação de critérios clínicos (como a classificação de CTP) e de 

exames laboratoriais, não utilizando desta forma critérios ultrassonográficos. 

Em análise multivariada, não houve associação entre a presença de 

qualquer variz esofágica e a classificação de CTP, seja ela analisada através das 

classes A, B e C, seja através da pontuação atingida pelo paciente. Este achado 

também é compartilhado por outros autores.(7,20,57,58) Esperava-se que por utilizar em 

seu cálculo exames de função hepática (tempo de protrombina e albumina), esta 

classificação conseguisse relacionar pacientes funcionalmente graves com a presença 

das VE. Dois fatores podem explicar a não correlação. O primeiro é a utilização de 

critérios subjetivos pela classificação de CTP: presença de ascite e de encefalopatia 

hepática; o que pode ter pontuado erroneamente parte destes pacientes. O segundo é 

o fato de graduar de forma semelhante valores laboratoriais diferentes: bilirrubina total 

acima de 3,00 mg/dl; tempo de protrombina acima de 6 segundos e albumina abaixo de 
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2,80 mg/dl; atribuindo pontuações semelhantes a pacientes com gravidades 

diferentes.(45,54) 

Este estudo e o de Park et al (2009) identificaram que dentre as 

variáveis pontuadas pela classificação de CTP, o valor de bilirrubina total foi o único 

associado à presença de VE.(63) Bilirrubina total acima de 1 mg/dl possui sensibilidade 

de 72,50% e especificidade de 58,10% para esta correlação. No entanto, não há 

consenso na literatura, pois outros autores descreveram correlação entre aumento do 

tempo de protrombina, queda da albumina, presença de ascite e a detecção de 

VE.(19,20,35,58,68) Com estudos mostrando conclusões tão diferentes, a correlação entre 

os exames laboratoriais de bioquímica hepática e os achados da hipertensão portal, no 

caso, a presença de varizes esofágicas, não pode ser confirmada. Deve-se argüir se 

estas alterações não são apenas reflexos da doença hepática terminal e da própria 

hipertensão portal, em vez de preditores da presença de varizes esofágicas.(71) 

Neste estudo a presença de VE pode ser predita através dos valores 

do escore MELD acima de 8 (sensibilidade: 80,10%; especificidade: 51,20%; p = 0,02) 

e de APRI acima de 1,64 (sensibilidade: 56,70%; especificidade: 69,80%; p = 0,01). 

Dentre as variáveis estudadas, o valor do escore MELD foi aquele com maior 

sensibilidade para predizer a presença de varizes. 

O escore MELD foi criado originalmente para predizer a mortalidade 

precoce de pacientes cirróticos submetidos a TIPS.(49) Atualmente, é um escore 

obrigatório em todo centro médico que trabalhe com pacientes cirróticos, pois indica a 

gravidade da doença hepática terminal. Sua importância aumentou a partir de 2002 

quando passou a ter papel decisivo na ordem de alocação dos pacientes em fila de 

transplante hepático nos Estados Unidos da América e, no Brasil, a partir de portaria 

publicada pelo Ministério da Saúde em 29 de maio de 2006.(55) Sua única desvantagem 
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é exigir o uso de fórmula logarítmica para seu cálculo, tarefa esta cada vez menos 

árdua graças ao desenvolvimento de tecnologia encontrada em palm tops e celulares.  

Assim, descobrir que este escore relaciona-se com a presença de 

VE auxilia o clínico em seu dia-a-dia, pois permite associar um escore já presente em 

sua prática médica com a urgência da realização de EDA. Em nosso país isto sempre 

deve ser pensado, pois a disponibilidade de realização de exame endoscópico, por 

profissional treinado em diagnosticar e classificar varizes esofágicas, ainda não é 

abrangente. 

Em 2007, Burton et al realizaram estudo multicêntrico com objetivo 

secundário de avaliar o MELD como indicador da presença de VE ou de VGC, mas o 

escore não foi bom marcador em nenhuma destas situações. As críticas a este estudo 

residem no fato dos autores considerarem a presença de varizes gástricas dentro da 

casuística das VGC, dando o mesmo peso para diferentes situações clínicas. Além 

disto, alguns exames laboratoriais estão incompletos, o que pode ter prejudicado a 

avaliação do MELD. Somente 83% das endoscopias digestivas altas utilizaram o 

mesmo sistema de classificação para VE.(7) 

MELD também não foi bom marcador da presença de VE no grupo 

estudado por Levy et al (2007), mas estes autores selecionaram apenas portadores de 

cirrose biliar primária.(60) No presente estudo, foi avaliado um grupo de pacientes 

composto principalmente por portadores de hepatites virais crônicas, as quais 

representam a maior causa de cirrose hepática no mundo ocidental.(1) Com esta 

amostragem, o escore MELD, inicialmente criado para predizer a mortalidade pós-

TIPS, posteriormente usado para alocar pacientes em fila de transplante hepático, 

mostrou-se também como preditor não-endoscópico de VE.  
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A vantagem do MELD sobre a classificação de CTP é a utilização 

apenas de variáveis objetivas (creatinina, bilirrubina total e RNI) para o seu cálculo. No 

entanto, manipulações nestas variáveis podem ocorrer. Assim, na amostragem deste 

estudo nenhum dos pacientes estava em uso de diuréticos ou anticoagulantes orais, os 

quais poderiam alterar os resultados das dosagens séricas de creatinina e RNI. 

Já a associação de valores de APRI acima de 1,64 com a presença 

de VE talvez possa indicar maior distorção arquitetural do parênquima hepático 

(representada por fibrose e capilarização dos sinusóides) e maior resistência 

circulatória intrahepática, o que resultaria em maior hipertensão portal. Para completa 

elucidação desta relação, dever-se-ia medir o Gradiente de Pressão Veno-hepática de 

cada paciente, o que não foi objetivo deste estudo. 

Em 2006, Sanyal et al reavaliando os dados de 1.016 pacientes 

cirróticos clinicamente compensados (598 com fibrose avançada e 418 com cirrose) 

foram os primeiros a identificar a correlação entre valores elevados do APRI com a 

presença de VE. Estes autores também identificaram correlação das varizes com 

plaquetopenia e níveis elevados de AST. As críticas ao estudo de Sanyal et al residem 

no fato de parte da amostra usar beta-bloqueadores; na inclusão apenas de pacientes 

com menos de 7 pontos na classificação de CTP e na possibilidade da doença hepática 

estar subestimada ou associada à hipertensão portal pré-sinusoidal em alguns de seus 

casos, visto que 98 dos 598 pacientes com fibrose avançada possuíam varizes de 

esôfago.(59) 

O estudo mais recente é o de Sebastiani et al (2010) os quais 

encontraram fraca correlação entre os valores do APRI e a presença de qualquer 

calibre de variz esofágica (APRI = 1,4; sensibilidade: 54%; especificidade: 69%) e com 

varizes de grosso calibre (APRI = 1,5; sensibilidade: 54%; especificidade: 63%).(65) 
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Assim, os valores de sensibilidade e especificidade encontrados por estes autores 

também são baixos e semelhantes aos deste estudo (sensibilidade: 56,7%; 

especificidade: 69,8%). 

Em nosso estudo, plaquetopenia ≤ 93.000/mm3 (sensibilidade: 

63,70%; especificidade: 64,30%; p < 0,01) e elevação dos níveis de AST acima de 

1,34xLSN (sensibilidade: 56,10%; especificidade: 61,20%; p = 0,01) correlacionaram-se 

com a presença de varizes esofágicas. A AST é uma enzima mitocondrial, enquanto a 

ALT é citosólica. O aumento dos níveis de AST em pacientes com cirrose pode ocorrer 

tanto pela redução do seu clareamento, devido à perda de função hepática, quanto 

pela lesão mitocondrial, a qual libera AST no plasma, sendo esta mais comum em 

pacientes portadores de hepatite C crônica.(72) Wai et al (2003) confirmaram estes 

dados e descreveram que plaquetopenia, elevação de AST e de fosfatase alcalina são 

preditores tanto de fibrose avançada quanto de cirrose.(40) De forma semelhante, 

variáveis que indicam a presença de cirrose hepática, sinalizam também a presença de 

varizes esofágicas. 

Os dados deste estudo corroboram o de outros autores que 

encontraram plaquetopenia como preditora da presença de VE.(19,35,60,64) 

Historicamente a trombocitopenia na cirrose hepática foi justificada pelo sequestro 

esplênico devido à hipertensão portal.(73) No entanto, alguns pacientes, mesmo sem 

graus importantes de HP, também a apresentam. Esta situação levou a descoberta de 

outros fatores que também atuam sobre a redução plaquetária: presença de anticorpos 

anti-plaquetas, atuação do vírus da hepatite C sobre a medula óssea e a redução da 

produção hepática de trombopoetina.(39) A trombopoetina é uma potente citoquina que 

atua sobre os megacariócitos, sendo produzida primariamente no fígado.(73) A redução 

do GPVH através da realização de TIPS não consegue elevar o nível de plaquetas, 
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mas o transplante hepático sim, pois promove a elevação dos níveis séricos de 

trombopoetina graças à substituição do parênquima hepático doente.(39) Em nosso 

estudo, excluímos os pacientes em tratamento para hepatite C crônica, pois o mesmo 

pode induzir alterações hematológicas, como a plaquetopenia, o que alteraria nossos 

resultados. 

Foi demonstrado também que baixa contagem de plaquetas está 

correlacionada tanto com a presença de HP significativa (valores de GPVH acima de 

10 mmHg) quanto com varizes esofágicas.(63) Assim, plaquetopenia e VE estão 

associadas, pois ambas são consequência de um quadro de deterioração da reserva 

funcional hepática, a qual traz modificações hemodinâmicas que exigirão adaptações 

do organismo. Os valores de plaquetopenia relacionados à presença de VE variam 

entre os estudos, provavelmente devido às diferenças existentes nas amostras de cada 

um. Um resumo dos estudos é apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Contagem plaquetária como preditor de varizes esofágicas 

Autor Ano Plaquetas Preditor 

Pilette 1999 < 160G/l varizes esofágicas e varizes de grosso calibre 

Chalasani 1999 < 88.000/mm
3
 varizes de grosso calibre 

Zaman 1999 < 88.000/μL varizes de grosso calibre 

Schepis 2001 < 100x10
9
/L varizes esofágicas 

Madhotra 2002 ≤ 76.000/mm
3
 varizes esofágicas 

Thomopoulos 2003 < 118x10
9
/L varizes esofágicas 

Sanyal 2006 < 150.000/mm
3
 varizes esofágicas e varizes de grosso calibre 

Burton 2007 ≤ 80.000/mm
3
 – Child A 

≤ 90.000/mm
3
 – Child B 

varizes esofágicas e varizes de grosso calibre  

varizes esofágicas 

Sharma 2007 ≤ 40.000/L varizes de grosso calibre 

Levy 2007 < 140.000/mm
3
 varizes esofágicas 

Emam 2009 < 100.000/mm
3
 varizes esofágicas 

Sebastiani 2010 ≤ 100.000/mm
3 

≤ 89.000/mm
3
 

varizes esofágicas 

varizes de grosso calibre 

Tafarel 2010 ≤ 93.000/mm
3 

≤ 92.000/mm
3
 

varizes esofágicas 

varizes de grosso calibre 

Fonte: Burton et al;
(7)

; Chalasani et al;
(18)

 Schepis et al;
(19)

 Madhotra et al;
(20)

 Thomopoulos et al;
(35)

 

Zaman et al;
(57)

 Pilette et al;
(58)

 Sanyal et al;
(59)

 Sharma et al;
(61)

 Emam et al;
(64)

 Sebastianini et al;
(65)
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Ao redividir a amostra deste estudo para avaliar marcadores da 

presença de VNP, as variáveis que mantiveram correlação foram: AST (> 1,47xLSN; 

sensibilidade: 56,2%; especificidade: 61%; p = 0,03) e plaquetopenia (≤ 92.000/mm3; 

sensibilidade: 65,7%; especificidade: 57,9%; p < 0,01). O valor de plaquetas para 

predizer VGC encontrados por este estudo (≤ 92.000/mm3) foi pouco superior ao 

descrito por Madhotra et al (< 68.000/mm3) e Sharma et al (< 40.000/L), mas muito 

semelhante ao de Chalasani et al (88.000/mm3), Zaman et al (88.000/mm3) e Burton et 

al (80.000/L em pacientes Child A).(7,18,20,57) 

A contagem plaquetária ≤ 92.000/mm3 foi a variável com maior 

sensibilidade e especificidade para predizer a presença de VNP. Para Sharma et al, 

plaquetopenia abaixo de 40.000/L apresentou 80% de especificidade para presença 

de VGC e acima de 105.000/L, 80% de especificidade para sua ausência.(61) 

Apesar de MELD e APRI conseguirem predizer a presença de VE, 

nenhum de seus valores atingiu capacidade discriminativa para diferenciar o calibre 

destas. Não há uma explicação racional para tanto, pois se ambos predizem 

respectivamente maior grau de disfunção hepática e fibrose parenquimatosa, poderiam 

de certa forma manter correlação com o calibre das varizes esofágicas.  

Na comparação da prevalência de VNP deste estudo com a de 

outros autores, foram observados valores próximos aos descritos na literatura para 

Child A e B, mas o dobro para Child C (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Prevalência de varizes esofágicas com necessidade de profilaxia 

Autor Child A Child B Child C 

Chalasani (1999) 22% 48% 30% 

Zaman (1999) 34% 51% 15% 

Madhotra (2002) 29% 24% 24% 

Tafarel (2010) 26,80% 52% 66,60% 

Fonte: Chalasani et al
18

; Madhotra et al
20

; Zaman et al
57
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Não foi encontrada correlação entre a classificação de CTP e a 

presença de varizes com necessidade de profilaxia. Chalasani et al, Thomopoulos et al 

e Sharma et al obtiveram achado semelhante ao estudarem a correlação desta 

classificação com a presença de VGC.(18,35,61) 

No estudo de Thomopoulos et al (2003), apesar dos valores séricos 

de bilirrubina total serem maiores no grupo de pacientes com VGC, em análise 

multivariada, os mesmos não se mostraram como preditores destas varizes (2,4 ±2,6 

mg/dl versus 1,60±1,4 mg/dl).(35) No presente estudo, os valores de bilirrubina total para 

avaliação de VNP foram semelhantes ao destes autores (2,45±3,06 versus 1,42±1,22), 

mas só tiveram significância para predizer a presença de VE e não o seu calibre 

(2,20±2,63 versus 1,23±0,83; p = 0,04). 

Ao final destas análises podemos perguntar qual a melhor estratégia 

de rastreamento de VE: continuar realizando EDA em todo paciente cirrótico ou passar 

a utilizar os marcadores não-endoscópicos? É essencial termos isto definido, pois se 

quisermos implementar um programa de rastreamento de varizes esofágicas barato e 

eficaz, necessitamos de marcadores com alta sensibilidade e especificidade, dado que 

este e nenhum outro estudo até o momento forneceu. 

A contribuição deste estudo é ter sido desenhado especificamente 

para avaliar a capacidade de modelos de graduação da doença hepática (MELD e 

CTP), APRI e exames laboratoriais como preditores da presença de VE ou de VNP. 

Outra vantagem é sua praticidade, pois foram utilizados exames laboratoriais simples, 

rotineiramente solicitados nos consultórios de gastroenterologistas e hepatologistas. 

Em conclusão, a pontuação no escore MELD acima de 8 foi a 

melhor variável associada à presença de VE, e plaquetopenia ≤ 92.000/mm3 à 

presença de VNP. No entanto, como citado anteriormente, como estes preditores ainda 
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não conciliam altos valores de sensibilidade e especificidade, parece prudente manter a 

recomendação de realização de EDA em todo paciente com cirrose no momento de 

seu diagnóstico. O estímulo a novas pesquisas clínicas deve ser mantido, pois a 

descoberta do “marcador não-endoscópico ideal” auxiliaria, principalmente países 

como o Brasil, a direcionar seus recursos de saúde pública para uma subpopulação de 

pacientes cirróticos ditos de maior risco, trazendo diretamente queda no número de 

hospitalizações e gastos com complicações devido à hemorragia varicosa. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Os valores do MELD > 8; APRI > 1,64; AST > 1,34xLSN; bilirrubina total > 

1mg/dl e plaquetas ≤ 93.000/mm3 estão associados à presença de varizes 

esofágicas, sendo o MELD a variável de maior sensibilidade. 

 

2. O nível sérico de AST > 1,47xLSN e plaquetopenia ≤ 92.000/mm3 estão 

associados à presença de varizes com necessidade de profilaxia. Plaquetopenia 

foi a variável de maior sensibilidade para detecção destas varizes. 

 

3. Como estes preditores ainda não conciliam altos valores de sensibilidade e 

especificidade, é prudente manter a recomendação da realização endoscopia 

digestiva alta em todo paciente com cirrose no momento do diagnóstico de sua 

doença. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo 7.1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: Avaliação do MELD como fator preditivo da presença de 

varizes esofágicas com alto risco de sangramento em pacientes cirróticos 

Desenho do estudo e objetivos: essas informações estão sendo 

fornecidas para sua participação voluntária nesse estudo. Esse estudo tem como 

objetivo estudar o MELD (sigla que resume o valor de três exames da função do 

fígado) como indicador da existência de varizes de esôfago com risco de sangramento. 

As varizes de esôfago podem ser uma conseqüência da doença do fígado, podendo 

causar sangramento digestivo.  

Durante a pesquisa será necessária a coleta de uma pequena 

quantidade de sangue, de uma veia do braço, por um funcionário da enfermagem ou 

médico. Esse sangue será analisado no laboratório do Hospital São Paulo e seus 

resultados serão usados para o cálculo do MELD. Esses exames são os mesmos 

coletados na rotina de acompanhamento dos pacientes com doenças do fígado. 

Será também realizada uma endoscopia para ver a presença de 

varizes de esôfago. Esse exame é feito com sedação (“anestesia leve”) e jejum de, 

pelo menos, 8 horas. A endoscopia é feita com uma câmera localizada na ponta de um 

tubo flexível e fino que será colocado na sua boca e chegará até o intestino delgado 

com duração de cerca de cinco a dez minutos. Após o exame pode ocorrer uma leve 

“dor de garganta”, sonolência ou enjôo. Esse exame é feito de rotina durante o 
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acompanhamento dos pacientes com doença no fígado, sendo geralmente bem 

tolerado. 

Com a sua participação neste estudo, não haverá modificação no 

seu tratamento em relação aos outros pacientes com a mesma doença. 

O (a) senhor (a) terá sempre o direito de esclarecer suas dúvidas a 

respeito dos procedimentos necessários à pesquisa ou sobre os resultados dos 

exames. Em qualquer momento poderá procurar o Dr. JEAN RODRIGO TAFAREL, o 

qual poderá ser encontrado no Centro de Endoscopia Digestiva e Respiratória 

(CEDIR), situado à Rua Napoleão de Barros no 715, 3º andar, ou pelos telefones 5576-

4344 ou 5576-4093. Se tiver alguma dúvida com relação à ética do estudo pode 

também procurar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), na Rua Botucatu no 572, 1º 

andar, cj 14, telefone 5571-1062. 

A sua identidade será mantida em segredo e os resultados dos seus 

exames serão confidenciais para garantir a sua privacidade. 

O (a) senhor (a) pode deixar de participar do estudo em qualquer 

momento, sem prejuízo à continuidade de seu tratamento neste hospital. 

Não haverá despesas extras durante a participação desse estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação do 

MELD como fator preditivo da presença de varizes esofágicas com alto risco de 

sangramento em pacientes cirróticos”. Eu discuti com o Dr. JEAN RODRIGO 

TAFAREL sobre minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 



 

 

 

58 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas ou 

ressarcimentos e que tenho do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo em participar voluntariamente deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, 

prejuízo ou perda no meu atendimento nesse serviço ou de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido. 

_________________________________   ____/____/____ 

Assinatura do paciente      Data 

_________________________________   ____/____/____ 

Assinatura da testemunha      Data 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária a 

Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a participação nesse estudo. 

_________________________________   ____/____/____ 

Assinatura do pesquisador      Data 
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Anexo 7.2 

Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 7.3 

Dados laboratoriais e endoscópicos de toda a amostra 

pcte cr rni alb bt plaqueta leuco ast alt fa ggt meld ctp apri calibre variz 

1 1 1,27 3,9 1,4 62000 2460 0,81 0,73 0,57 2,33 10 5 1,31       médio calibre 

2 1,1 0,98 4,3 1,3 156000 5750 0,42 0,51 0,45 0,73 8 5 0,27 sem variz 

3 1,2 1,32 4,3 1,5 50000 3360 1,28 1,51 0,63 1,83 13 6 2,56 grosso calibre 

4 0,7 1,34 2,6 2,8 63000 4200 3,71 1,32 1,49 7,62 14 8 5,89 sem variz 

5 0,7 1,2 3,9 1,6 53000 3180 5,93 6 3,9 18,7 10 5 11,19 médio calibre 

6 1 1,27 3,9 1,4 62000 2460 0,81 0,73 0,57 2,33 10 5 1,31 médio calibre 

7 1,3 1,4 4,6 2,9 145000 7800 2,21 1,07 1,2 7,4 17 6 1,52 médio calibre 

8 1,2 1,25 3,9 1,2 119000 7310 1,03 0,77 1,01 1,08 11 6 0,87 sem variz 

9 1,4 1,29 3,6 1,8 86000 4611 0,89 0,72 0,72 1,26 15 6 1,03 grosso calibre 

10 1,2 1,17 3,5 2,7 92000 2659 4 3,34 0,54 2,3 14 6 4,35 médio calibre 

11 0,7 1,28 4,3 0,8 128000 6000 1,2 0,47 0,47 12 9 5 0,94 sem variz 

12 1,1 1,16 4,2 1,1 62000 2420 0,73 0,87 0,58 7,2 9 5 1,18 fino calibre 

13 0,6 1,07 3,6 0,7 187000 5900 1,05 0,69 1,83 2,06 7 8 0,56 grosso calibre 

14 0,7 1,21 4,5 0,9 152000 9500 0,78 0,58 0,7 2,46 9 5 0,51 médio calibre 

15 0,8 1,04 4,5 5,7 88000 2790 3,28 3,39 4,78 45,4 13 7 3,73 médio calibre 

16 0,6 1,59 3,6 6,1 26000 2970 1 0,97 0,59 2,1 18 7 3,85 médio calibre 

17 0,6 1,85 3,9 1,5 33000 2380 1,47 0,9 0,67 2,16 15 6 4,45 fino calibre 

18 0,8 1,26 3,8 2,6 62000 4050 1,75 1,71 0,93 8,93 13 6 2,82 médio calibre 

19 1,2 1,69 2,2 2,7 53000 6510 2,06 0,67 0,56 2,16 18 9 3,89 médio calibre 

20 0,9 0,97 4,6 0,9 291000 7650 0,65 0,8 1,74 5,5 6 5 0,22 sem variz 

21 0,7 1,34 3,7 2,2 57000 4250 6,59 4,64 1,02 1,91 13 6 11,56 sem variz 

22 0,9 1,16 4,3 1,2 81000 3120 4,28 4,51 1,05 4,62 9 5 5,28 fino calibre 

23 0,7 1,19 4 0,9 83000 6870 4,68 4,35 0,71 14,9 8 5 5,64 sem variz 

24 0,7 1,24 4 1 40000 4450 1,12 1,12 1,14 6,7 9 5 2,8 sem variz 

25 0,8 1,35 2,9 0,9 84000 1670 1,09 1,12 0,89 1,66 10 7 1,3 sem variz 

26 1,5 1,4 3,2 2,5 116000 5750 1,97 0,73 1,09 3,53 18 9 1,7 sem variz 

27 1,2 1,11 4 0,9 100000 7580 1,02 1,14 0,77 1,4 9 5 1,02 médio calibre 

28 0,4 1,08 3,9 1,9 58000 3770 1,5 1,38 1,3 4,2 10 5 2,59 fino calibre 

29 0,7 1,06 3,9 1 81000 6200 1,12 0,9 0,51 2,5 7 5 1,38 fino calibre 

30 1,3 1,04 3,6 1,9 117000 7480 1,68 1,39 0,59 17,4 12 5 1,44 sem variz 

31 1,2 1,28 3,3 1,7 75000 9730 0,84 0,85 1,39 2,26 13 6 1,12 fino calibre 

32 1 2,31 3,1 1,5 71000 4120 1,34 0,97 1,2 5,8 17 8 1,89 médio calibre 

33 0,7 1,35 4,2 1,7 104000 4780 1 0,85 0,75 3,43 12 5 0,96 sem variz 

34 0,9 1,19 4,7 1,7 283000 6390 1,39 1,78 0,71 3 10 5 0,49 médio calibre 

35 0,8 1,46 3,1 3 110000 6320 1,65 1,04 0,72 4,06 15 8 1,5 sem variz 

36 0,6 1,22 4 1 81000 5510 1,21 1,21 0,44 1,23 9 6 1,49 sem variz 

37 0,5 1,77 3 3,9 29000 2980 1,09 1,19 0,88 0,63 18 8 3,76 sem variz 

38 0,9 0,94 4,7 1,5 160000 9020 0,55 0,58 0,55 0,76 8 5 0,34 sem variz 

39 0,9 1,17 4,2 1,2 46000 5030 1,23 1,04 0,82 1,5 9 5 2,67 fino calibre 

40 0,8 0,96 5,5 1,1 126000 4260 0,68 1,14 0,42 1,16 7 5 0,54 sem variz 

41 0,8 0,96 5,2 0,7 132000 4120 1,9 1,87 0,45 5,33 6 5 1,44 médio calibre 

42 0,7 1,64 2,7 7,3 59000 3300 4,05 2,09 0,72 1,2 19 9 6,86 fino calibre 

43 0,5 1,17 4,3 1,8 71000 4360 5,34 3,83 0,32 1,08 10 5 7,52 grosso calibre 

44 0,8 1,08 3,9 1 89000 3210 1,34 0,96 0,28 3,41 7 5 1,51 sem variz 

45 0,7 1,06 4,3 1 133000 7710 1,55 0,9 1,06 12,5 7 5 1,17 sem variz 
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pcte cr rni alb bt plaqueta leuco ast alt fa ggt meld ctp apri calibre variz 

46 9,6 1,1 4,2 0,5 113000 4640 0,36 0,48 1,12 1,16 21 5 0,32 fino calibre 

47 0,8 1,23 3,1 0,7 46000 4020 1,76 1,36 0,78 18,4 9 6 3,83 sem variz 

48 0,4 1,13 3,6 1 150000 5670 0,96 1,06 0,64 6,66 8 5 0,64 sem variz 

49 0,8 1,05 4 1,1 98000 6290 1,34 1,19 0,29 2,95 7 5 1,37 sem variz 

50 0,8 1,14 4,2 2,1 75000 6310 4,34 2,92 0,37 29,5 11 6 5,79 sem variz 

51 0,8 1,12 4,1 1,2 41000 3670 3,15 2,8 0,22 4,46 8 5 7,68 fino calibre 

52 0,7 1,49 2,6 3,1 62000 4310 1,81 1,61 0,39 1,12 15 11 2,92 médio calibre 

53 1 1,31 3,8 0,6 47000 4210 0,63 0,63 0,12 2,56 9 5 1,34 fino calibre 

54 1 1,15 4,5 1,4 80000 4650 1,37 1,22 0,46 7,75 9 5 1,71 médio calibre 

55 0,8 1,11 5 1 175000 11100 1,18 1,58 0,4 0,8 8 5 0,67 sem variz 

56 0,8 1,21 4 1,3 107000 6400 4,52 5,75 0,6 3,13 10 5 4,22 médio calibre 

57 8,7 1,01 4 0,5 68000 4620 0,43 0,29 0,62 1,54 20 5 0,63 fino calibre 

58 0,9 1,05 4,4 1 60000 6360 2,15 1,78 0,22 2,86 7 5 3,58 médio calibre 

59 0,8 1,1 4,2 1,3 113000 6160 0,76 0,6 0,28 1 8 5 0,67 fino calibre 

60 1,7 1,01 4,2 1,4 105000 8020 0,65 0,73 0,26 1,3 13 5 0,62 sem variz 

61 0,6 1,41 3 2,8 42000 4800 3,09 1,7 0,84 2,37 14 9 7,36 médio calibre 

62 0,9 1,14 4 1,2 34000 1740 2,36 2,14 0,34 5,06 9 5 6,94 fino calibre 

63 0,67 1,36 3,3 1,4 81000 5400 2 1,48 0,41 3,4 11 6 2,47 sem variz 

64 0,9 1,12 3,8 1,3 187000 7850 4 3,9 0,29 5,63 9 5 2,14 sem variz 

65 1,7 1,64 2,6 26,2 81000 5350 6,97 2,07 2,12 3,5 29 11 8,6 médio calibre 

66 0,68 0,96 4 0,5 103000 8110 0,84 1,45 0,25 2,62 6 5 0,82 sem variz 

67 0,8 1,18 4,4 1,4 61000 3790 1,1 0,73 0,23 3,5 10 5 1,8 médio calibre 

68 0,65 1,67 2,6 3,4 42000 3150 2,1 0,46 0,32 4,46 17 9 5 sem variz 

69 1,55 1,48 2,5 2,6 12000 2210 1,65 0,92 0,27 1,2 19 8 13,75 sem variz 

70 0,89 1,12 3,7 0,6 41000 3940 1,68 2,09 0,33 1,8 8 5 4,1 fino calibre 

71 0,84 1,3 3,4 1,3 145000 7930 0,76 0,43 0,38 6,26 10 7 0,52 médio calibre 

72 1,01 1,17 4,4 0,8 126000 5570 0,81 0,75 0,22 2,86 8 5 0,64 sem variz 

73 0,9 1,17 4,3 1,2 74000 4780 0,57 0,36 0,34 5,13 9 6 0,77 médio calibre 

74 1,13 0,99 4 0,6 93000 5940 1,47 0,97 0,25 1,5 8 5 1,58 fino calibre 

75 1,4 1,17 2,6 0,4 216000 11400 2,15 1,51 0,46 1,04 11 7 1 médio calibre 

76 0,6 1,12 4,4 0,4 114000 4470 1 0,77 0,24 1,7 8 6 0,88 sem variz 

77 1,1 1,52 2,5 3 50000 3560 1,1 0,73 0,45 1,13 16 8 2,2 médio calibre 

78 0,7 1,28 3,7 1 40000 2760 3,4 3,38 0,31 1,62 9 5 8,5 fino calibre 

79 0,9 1,28 4,4 2,4 118000 7260 0,97 0,41 0,95 2,46 13 6 0,82 fino calibre 

80 2,9 1,27 3,9 1 105000 7910 2,34 3,73 1,1 5,5 19 6 2,23 médio calibre 

81 0,81 1,29 3,6 1,5 165000 7290 2,15 1,29 0,71 23,1 11 5 1,3 sem variz 

82 0,6 0,99 4,6 0,7 94000 3920 0,96 1,25 0,32 6,16 6 6 1,02 sem variz 

83 0,82 0,96 5 0,9 89000 5520 0,55 0,58 0,21 0,9 6 5 0,62 sem variz 

84 0,7 1,07 3,9 1,2 91000 7330 1,15 1,41 0,39 1,93 8 5 1,26 sem variz 

85 0,87 1,15 3,8 1,3 39000 2040 2,13 1,65 0,21 1,66 9 5 5,46 médio calibre 

86 1,2 1,2 4,8 1,4 182000 8750 1,26 1,04 0,48 3,83 11 5 0,69 sem variz 

87 0,76 1,15 3,7 0,6 56000 4970 0,71 0,58 0,32 2,73 8 5 1,27 médio calibre 

88 0,7 1,02 3,9 0,5 93000 3490 0,59 0,32 0,2 0,62 7 5 0,63 sem variz 

89 0,7 1,33 3,6 1,6 29000 2130 1,26 0,82 0,51 6,16 11 5 4,34 médio calibre 

90 0,94 1,36 2,6 2,3 84000 6200 5,57 3,34 1 2,83 13 8 6,63 médio calibre 

91 1 1,2 4 2,4 85000 4750 1,28 1 0,27 4,36 12 6 1,51 fino calibre 

92 0,5 1,11 4,2 1 204000 5300 1,97 1,68 0,61 61,3 8 5 0,97 sem variz 

93 1,1 1,09 4,24 0,9 87000 5390 0,47 0,26 0,26 0,53 8 5 0,54 sem variz 

94 1,65 1,66 2,8 2,8 82000 5520 1,18 0,85 0,33 1,1 21 10 1,44 fino calibre 



 

 

 

63 

pcte cr rni alb bt plaqueta leuco ast alt fa ggt meld ctp apri calibre variz 

95 0,85 1,06 3,8 0,4 195000 5410 0,53 0,35 0,56 1,66 7 5 0,27 sem variz 

96 0,95 1,03 4,6 1 154000 4230 0,47 0,46 0,29 1,53 7 5 0,31 sem variz 

97 0,96 1,09 4,3 1 110000 4770 3,05 3,78 0,3 4,63 7 5 2,77 fino calibre 

98 0,83 1,21 4,5 1,6 93000 3910 0,47 0,41 0,28 0,76 10 6 0,51 fino calibre 

99 0,8 1,12 3,3 0,6 97000 4280 1,12 0,58 0,42 2,25 8 6 1,15 sem variz 

100 1,11 1,22 3,5 1,8 140000 5350 1,02 0,78 0,34 3,16 12 6 0,73 médio calibre 

101 0,7 1,38 2,9 2,6 100000 7550 1,15 0,46 1,36 40,9 14 7 1,15 médio calibre 

102 0,8 1,16 4,1 1,5 146000 3890 1,28 0,97 3,43 14,8 10 5 0,88 médio calibre 

103 0,73 1,14 4,6 1,7 72000 4380 0,97 1 0,41 3,3 10 5 1,35 fino calibre 

104 0,9 1,41 4,1 1,1 107000 5340 1,65 0,97 0,36 1,86 11 5 1,54 médio calibre 

105 1,1 0,98 4,7 0,4 82000 5410 1,31 1,58 0,59 1,29 7 5 1,6 sem variz 

106 1,18 1,06 4,5 0,6 125000 5870 3,1 3,07 0,37 7,06 9 5 2,48 fino calibre 

107 0,6 1,32 2,5 2,1 72000 3080 1,18 0,9 0,29 1,45 12 10 1,64 sem variz 

108 0,89 1,25 2,8 1,2 71000 3710 1,57 0,87 0,21 1,4 10 6 2,21 médio calibre 

109 0,79 1,19 3,9 0,4 192000 6370 1,15 1,09 0,28 0,36 8 5 0,6 sem variz 

110 1,63 1,79 1,8 4,1 78000 6780 6,76 2,04 0,59 3,16 23 13 8,67 médio calibre 

111 0,65 1,1 4,1 1,2 83000 7320 3,78 4,04 0,44 3,76 8 5 4,55 médio calibre 

112 0,73 1,21 3,8 0,6 58000 1620 0,93 0,64 0,4 2,41 9 5 1,6 sem variz 

113 0,61 1,03 3,6 10,9 52000 3070 3,84 2,48 1,29 20,4 16 8 7,38 médio calibre 

114 0,79 1,22 3,7 1,1 80000 5060 2,81 2,74 0,42 3,91 9 5 3,51 sem variz 

115 0,7 1,79 4,4 0,5 172000 5660 1,15 1,09 0,79 3,7 13 5 0,67 sem variz 

116 0,76 1,03 4,2 1,6 81000 3580 0,55 0,31 0,25 1,4 9 5 0,68 sem variz 

117 0,7 1,3 3,3 1,7 32000 3250 4,37 3,12 0,4 2 11 7 13,66 médio calibre 

118 0,74 1,28 3 1,3 123000 3590 1,02 0,63 0,23 0,66 10 6 0,83 fino calibre 

119 0,8 1,25 4,6 1,3 47000 8120 0,93 1,45 0,92 6,33 10 5 1,98 fino calibre 

120 1,5 1,3 2,4 0,8 135000 3340 0,87 0,45 0,66 1,37 13 7 0,64 sem variz 

121 0,3 1,24 3,8 1,6 59000 6230 4,5 5,8 0,51 1,93 11 5 7,63 fino calibre 

122 0,5 1,03 3,5 0,5 152000 5360 2,59 2,48 0,48 18,1 7 5 1,7 fino calibre 

123 0,8 2,3 4,7 1,8 137000 7200 0,84 0,45 0,34 1,45 18 6 0,61 sem variz 

124 0,8 0,94 4 1,3 376000 8960 2,6 2,65 3,58 36,7 7 5 0,69 sem variz 

125 0,9 1,07 4,4 0,9 151000 6560 0,47 0,29 0,28 1,5 7 5 0,31 sem variz 

126 0,86 1,45 3,2 5,6 79000 4200 0,76 0,48 0,38 0,7 17 10 0,96 médio calibre 

127 2,58 0,97 3,8 0,3 142000 5880 0,73 1,21 0,23 2,03 16 5 0,51 sem variz 

128 0,8 2,57 2 3,8 99000 5150 5,09 4,7 0,69 8,54 22 11 5,14 sem variz 

129 0,7 1,19 3,9 2,7 81000 4710 1 0,68 0,32 2 12 6 1,23 médio calibre 

130 0,4 1,26 2,6 1,5 77000 3180 0,94 0,46 0,53 2,86 11 9 1,22 grosso calibre 

131 0,66 1,15 4 2,3 60000 3790 1,5 0,9 0,54 1,79 11 6 2,5 médio calibre 

132 0,72 1,56 3,8 1,3 93000 4740 0,57 0,46 0,36 1,23 12 5 0,61 fino calibre 

133 0,5 1,17 3,5 0,7 95000 3470 0,84 0,51 0,35 1,2 8 5 0,88 médio calibre 

134 0,88 1,22 3,4 2,2 81000 6380 2,47 1,48 0,46 0,96 12 7 3,05 sem variz 

135 0,9 1,36 3,4 2,4 38000 3350 2,65 1,97 0,2 1,06 13 7 6,97 médio calibre 

136 0,8 1,13 4,1 0,5 60000 2880 2,94 3,58 0,1 1,7 8 5 4,9 grosso calibre 

137 0,6 0,99 4,7 0,6 160000 4460 0,71 0,45 0,21 0,75 6 5 0,44 sem variz 

138 0,9 1,4 3,5 4,1 61000 8000 2,92 2,04 0,36 1,36 16 8 4,79 médio calibre 

139 0,5 1,15 4,2 2,6 164000 3540 4 3,22 2,3 20,9 12 6 2,44 fino calibre 

140 0,57 1,14 3,1 1,5 161000 6170 10,9 3,22 0,61 5,41 9 7 6,77 médio calibre 

141 0,69 1,03 3,6 0,8 184000 9120 0,63 0,56 0,14 2,86 7 5 0,34 sem variz 

142 1 1,56 3,3 1,1 24000 3310 6,93 6,56 0,45 4,1 12 6 28,88 sem variz 

143 0,68 0,98 4,2 0,8 117000 5520 3,05 3,24 0,39 12,2 6 6 2,61 fino calibre 



 

 

 

64 

pcte cr rni alb bt plaqueta leuco ast alt fa ggt meld ctp apri calibre variz 

144 1 0,98 3,9 1 117000 4600 0,76 0,63 0,49 15,2 6 5 0,65 médio calibre 

145 0,9 1,33 3,1 0,9 39000 2340 0,97 0,63 0,22 0,73 10 7 2,49 médio calibre 

146 0,8 1,18 2,9 2,1 258000 10100 2,89 2,12 1,69 8,76 11 9 1,12 médio calibre 

147 1,17 1,22 4,2 3,2 73000 5050 0,94 0,73 0,37 1,33 15 7 1,29 sem variz 

148 0,79 1,26 3,8 0,9 100000 3900 0,97 0,53 0,26 0,8 9 6 0,97 médio calibre 

149 0,44 1,69 2,5 5,2 45000 3750 3,34 1,41 1,16 9,6 19 9 7,42 sem variz 

150 1,2 1,1 4,5 0,9 272000 5300 0,84 1,09 0,2 5,73 9 5 0,31 sem variz 

151 0,82 1,35 3,2 2,5 37000 7150 4,92 4,09 0,6 2,23 13 7 13,3 grosso calibre 

152 0,83 1,05 4,3 1,3 92000 8700 0,84 0,97 0,26 2,7 8 5 0,91 sem variz 

153 1 1,23 3,7 1,6 139000 7020 1,21 0,78 0,78 14,9 11 5 0,87 sem variz 

154 0,91 1,29 4,4 0,5 52000 3810 0,42 2,56 0,38 8,3 9 5 0,81 médio calibre 

155 0,92 1,08 3,9 0,9 77000 3690 3,31 5,65 0,22 10,4 7 5 4,3 fino calibre 

156 0,78 1,37 2,6 0,9 41000 1880 2,76 1,75 1,15 5,9 10 8 6,73 fino calibre 

157 0,7 1,24 4 0,5 78000 4230 1,1 0,92 0,46 20 9 5 1,41 médio calibre 

158 0,9 1,15 3,7 0,5 64000 2940 0,89 0,7 0,29 1,16 8 5 1,39 médio calibre 

159 1,4 1,85 2,4 5,2 17000 3850 2,76 2,14 0,67 3,56 23 10 16,24 médio calibre 

160 1 1,11 4,9 1,1 120000 5390 6,97 10,4 0,59 13,8 8 5 5,81 médio calibre 

161 0,9 1,53 2,8 1,1 58000 2770 1,97 1,34 0,5 1,8 12 6 3,4 fino calibre 

162 0,47 1,75 2,4 2,9 62000 3550 1,39 0,7 0,63 0,63 17 8 2,24 sem variz 

163 1,61 1,63 2,3 5,3 160000 5180 1,71 0,53 0,58 2,06 23 11 1,07 médio calibre 

164 0,56 1,14 3,1 1,6 43000 6380 0,65 0,78 0,38 3,3 10 7 1,51 fino calibre 

165 0,85 1,38 3,1 1,3 86000 5420 0,71 0,26 0,29 2,5 11 8 0,83 médio calibre 

166 1 1,3 3,2 2,3 49000 3800 5,5 5,51 0,44 3,16 13 7 11,22 fino calibre 

167 0,75 1,17 4,6 1 77000 3490 1,31 1,19 0,31 4,63 8 5 1,7 sem variz 

168 0,9 1,4 2,7 1,1 181000 4910 1,05 0,39 1,24 2,36 11 9 0,58 médio calibre 

169 0,7 1,04 4,2 0,6 143000 6260 0,36 0,21 0,35 1,1 7 5 0,25 sem variz 

170 0,58 1,54 3,3 6 22000 3200 1,93 1,22 0,56 4,08 18 8 8,77 fino calibre 

171 0,8 0,95 4,8 1,7 146000 3780 0,86 0,82 0,39 1,76 8 5 0,59 fino calibre 

172 1,06 1,12 2,8 2,2 57000 5030 1,76 0,85 0,8 7,83 11 7 3,09 médio calibre 

173 0,68 1,24 3,8 2,8 22000 3900 2,68 2,68 0,68 1,73 13 6 12,18 fino calibre 

174 1 1,2 2,8 2,8 50000 4540 4,42 1,68 1,11 8,63 12 8 8,84 médio calibre 

175 0,77 1,06 4,2 1 219000 5860 0,68 0,96 0,22 1,33 7 5 0,31 sem variz 

176 1,02 1,54 2,1 11,1 209000 2080 2,39 0,97 0,83 7,16 21 10 1,14 médio calibre 

177 1,1 1,26 3,4 1,4 42000 1790 3,37 2,96 0,7 2,37 11 6 8,02 fino calibre 

178 0,86 1,02 3,7 1 110000 8680 2,68 2,97 0,45 14,8 7 5 2,44 sem variz 

179 0,9 1,04 4,6 0,7 158000 6110 1,21 2,12 0,16 2,62 7 5 0,77 sem variz 

180 0,62 1,33 4,6 0,5 368000 11700 0,46 0,38 0,58 2,04 10 5 0,13 sem variz 

181 0,7 2,59 1,7 0,5 56000 4650 1,37 0,7 0,44 2,04 17 10 2,45 sem variz 

182 0,9 1,16 3,6 1,1 48000 6400 1,9 0,9 0,56 2,63 8 5 3,96 fino calibre 

183 0,8 1,01 4,3 0,5 145000 7610 0,57 0,39 0,28 1,06 7 5 0,39 sem variz 

184 0,7 1,06 4,6 0,9 189000 5110 1,06 1,93 0,46 6,16 7 5 0,56 fino calibre 

185 1 1,73 3,7 2,1 66000 4000 2,81 1,46 0,86 1,66 15 6 4,26 médio calibre 

186 0,7 1,05 4 0,6 145000 6460 1 1,16 0,34 5,79 7 5 0,69 fino calibre 

187 0,62 1,08 4,1 4,6 151000 5270 3,55 2,54 1,19 24,6 13 7 2,35 fino calibre 

188 1,2 1,13 3,9 1,1 125000 9090 1,94 2,46 0,34 2,7 10 5 1,55 sem variz 

189 1,3 1,07 5 0,6 161000 6370 0,68 0,75 0,56 1,4 10 5 0,42 sem variz 

190 1,1 1,51 2,6 6,9 201000 7280 3,47 1,48 0,82 4,03 19 10 1,73 médio calibre 

191 0,79 1,02 4,1 0,6 306000 4670 0,63 0,43 0,24 2,36 7 5 0,21 sem variz 

192 0,62 1,08 4,1 4,6 151000 5270 3,55 2,53 1,18 24,6 13 7 2,35 fino calibre 



 

 

 

65 

pcte cr rni alb bt plaqueta leuco ast alt fa ggt meld ctp apri calibre variz 

193 0,8 1,41 4 1,8 70000 3820 1,34 0,95 0,32 2,08 13 5 1,91 médio calibre 

194 6,4 0,96 4,6 0,5 152000 4750 4,18 4,67 1,12 14,6 20 5 2,75 fino calibre 

195 1,1 1,03 4,5 0,6 165000 4790 0,78 0,9 0,52 2,62 8 5 0,47 sem variz 

196 0,64 1,15 3,6 0,8 127000 6110 1,93 2,06 0,38 2,41 8 5 1,52 médio calibre 

197 0,71 2,09 3,2 4,4 55000 2720 3 1,74 0,48 1,45 20 9 5,45 médio calibre 

198 1,01 1 4 0,8 95000 5130 2,4 2,61 0,36 1,62 7 5 2,53 sem variz 

199 1,01 1,01 4,7 1,3 132000 4510 0,71 0,38 0,37 2,07 8 5 0,54 sem variz 

200 0,5 1,29 3,8 1,7 63000 5460 1,9 0,48 0,38 1,5 11 6 3,02 médio calibre 

201 0,9 1,29 3,8 1,1 54000 1620 1,46 1,25 1 5,83 10 5 2,7 fino calibre 

202 0,8 1,11 4 0,8 565000 7150 1,56 1,29 0,46 13,4 8 5 0,28 sem variz 

203 0,74 1,12 4,2 0,8 47000 3910 0,56 0,48 0,25 2,91 8 5 1,19 médio calibre 

204 1,2 1,2 4 1,6 205000 5160 1,12 0,77 1,01 10,4 12 7 0,55 fino calibre 

205 0,7 1,01 4,3 1,1 106000 5620 0,78 0,58 0,25 3,37 7 5 0,74 sem variz 

206 9,5 1,11 3,5 0,8 27000 2920 0,84 0,63 0,6 3,46 21 5 3,11 médio calibre 

207 0,6 1,13 2,1 1,7 82000 4040 2,5 1,31 0,43 1,8 10 8 3,05 sem variz 

208 0,95 1,42 4,2 0,5 133000 3270 1,21 0,93 0,26 1,83 10 5 0,91 sem variz 

209 0,7 1,12 3,7 6,4 228000 7020 3,5 3,22 5,8 47,6 15 8 1,54 grosso calibre 

210 0,68 0,98 4,4 1,1 142000 6910 2,18 2,09 0,23 4,25 7 5 1,54 sem variz 

211 0,86 1,1 4,4 0,8 184000 5210 1,92 3,46 0,25 1,86 7 5 1,04 sem variz 

212 0,72 1,38 2,7 1,8 110000 2920 0,97 0,41 0,36 3,86 12 7 0,88 fino calibre 

213 1,17 1,11 4,7 1,2 118000 5000 2,6 3,14 0,32 3,16 10 5 2,2 sem variz 

214 1,42 1,12 4,7 2,5 170000 3880 0,47 0,26 0,19 0,56 15 6 0,28 sem variz 

215 0,59 1,32 2,3 2,5 78000 3900 1,97 1,34 0,44 2,4 13 9 2,53 médio calibre 

216 0,56 1,15 3,7 0,7 102000 6620 1,03 0,67 1,1 8,2 8 5 1,01 sem variz 

217 1,2 1,3 3,5 1,9 89000 6160 0,84 0,17 0,33 0,83 14 6 0,94 médio calibre 

218 0,9 0,94 4,3 0,8 209000 6860 1,06 1,32 0,33 3,75 6 5 0,51 sem variz 

219 1 1,03 5 0,9 106000 5780 1,17 0,76 0,6 2,03 7 5 1,1 sem variz 

220 0,86 1,12 4 1,1 90000 3900 4,05 3,73 0,21 3,33 8 5 4,5 fino calibre 

221 0,77 1,11 3,4 0,7 56000 2700 3,21 3 0,43 3,79 8 6 5,73 médio calibre 

222 0,7 1,28 3,1 2,1 54000 3130 1,43 1,09 0,42 1,45 12 7 2,65 sem variz 

223 2,7 1,29 2,4 1,3 192000 8700 3,56 1,93 1,77 11,5 20 9 1,85 fino calibre 

224 0,8 1,26 3,2 1,3 151000 3510 1,02 0,39 0,95 9,83 10 6 0,68 fino calibre 

225 0,74 0,99 4 0,6 153000 6280 3 4,03 0,29 5,45 6 5 1,96 sem variz 

226 0,53 1,27 2,6 4,5 84000 4200 2,94 1,43 0,74 1,46 15 10 3,5 fino calibre 

227 0,8 1,2 4,3 1,1 104000 5640 0,57 0,36 0,76 1,43 9 6 0,55 fino calibre 

228 0,64 1,13 3,8 0,8 19000 4020 1,55 1,8 0,34 3,33 8 5 8,16 médio calibre 

229 1,25 1,03 4,3 1,2 61000 7190 0,5 0,56 0,37 0,9 10 5 0,82 fino calibre 

230 0,6 1,46 3,5 1,8 115000 7430 0,63 0,29 0,47 1,56 13 5 0,55 sem variz 

231 0,98 1,08 4,2 0,8 102000 7040 0,6 0,46 0,34 0,73 7 5 0,59 sem variz 

232 0,75 1,13 4,6 0,4 189000 7800 1,81 3,07 0,44 1,3 8 5 0,96 sem variz 

233 1,2 1,08 4,2 0,7 149000 7010 0,63 0,53 0,3 1,3 9 5 0,42 fino calibre 

234 0,61 0,97 4,4 0,8 192000 5870 4,57 6,87 0,28 3,2 6 5 2,38 sem variz 

235 0,76 1,07 3,8 0,6 54000 3370 1,15 0,9 0,19 1,54 7 5 2,13 sem variz 

236 0,5 1,64 2,7 1,4 57000 1910 1,07 0,41 0,25 0,73 13 8 1,88 fino calibre 

237 0,8 1,2 3,9 2,1 51000 5300 1,1 0,8 1,15 3,26 11 6 2,16 médio calibre 

238 0,86 1,15 3,6 1,6 35000 2850 1,86 3 0,3 1,66 10 5 5,31 médio calibre 

239 0,51 1,03 4,2 1,1 67000 2560 1 0,97 0,34 6,03 7 5 1,49 médio calibre 

240 0,74 1,23 4,5 1,6 22000 3000 0,46 0,29 0,41 1,25 11 6 2,09 grosso calibre 

241 1,36 0,99 4,1 1,1 105000 4340 0,34 0,21 0,21 0,5 10 5 0,32 fino calibre 



 

 

 

66 

pcte cr rni alb bt plaqueta leuco ast alt fa ggt meld ctp apri calibre variz 

242 0,7 1,13 4,1 0,4 256000 5000 0,46 0,51 0,71 1,25 8 5 0,18 sem variz 

243 0,66 1,49 2,2 1,7 164000 11500 4,03 2,09 0,84 24,4 13 8 2,46 sem variz 

244 0,9 1,35 3,4 4,1 70000 6390 1,42 1,14 1,21 3,76 15 9 2,03 fino calibre 

245 0,6 1,31 4,3 1 45000 3210 0,63 0,43 0,27 1,03 9 5 1,4 médio calibre 

246 0,83 1,1 3,3 0,5 70000 5510 0,71 0,97 0,96 5,43 7 6 1,01 médio calibre 

247 0,6 1,28 2,4 0,6 66000 3310 4,43 3,16 0,44 1,7 9 8 6,71 médio calibre 

248 1,11 1,15 4,2 0,9 67000 3650 1,68 1,9 0,33 2,6 9 5 2,51 sem variz 

249 0,6 1,56 4,5 2,2 24000 2260 2,68 2,25 0,53 4,75 14 6 11,17 sem variz 

250 1,03 1,02 2,7 1,1 126000 8190 1,89 2,12 0,32 9,43 7 7 1,5 sem variz 

251 1 1,04 5 1 147000 8680 1,71 2,9 0,34 5,29 7 5 1,16 sem variz 

252 0,82 1,21 2,7 10,5 83000 9460 3,6 0,36 1,66 45,7 17 9 4,34 fino calibre 

253 1,1 1,21 4,5 2,2 122000 6710 0,68 0,53 0,44 2,23 12 8 0,56 fino calibre 

254 1,1 1,48 2,3 0,4 127000 7920 1,15 0,68 0,6 3,06 12 9 0,91 médio calibre 

255 1,1 1,06 4,7 0,5 289000 7790 3,97 2 1,9 12 8 5 1,37 sem variz 

256 0,59 1,17 4,1 2,1 96000 4760 1,6 0,63 1,07 13,2 11 7 1,67 médio calibre 

257 0,55 1,18 3,7 1,8 62000 5070 1,25 1,06 0,2 3,37 11 5 2,02 sem variz 

258 0,9 1,06 4,2 0,6 189000 4150 0,97 1,21 0,48 1,73 7 5 0,51 sem variz 

259 0,8 1,08 4,2 0,7 72000 1950 0,71 0,96 1,08 1,5 7 5 0,99 sem variz 

260 1,1 1,09 4,8 0,7 71000 3350 1 1,19 0,72 2,63 8 5 1,41 sem variz 

261 0,97 1,32 3,8 1,4 66000 3940 1,71 1,09 0,59 6,3 11 5 2,59 sem variz 

262 0,62 1,2 2,9 2,1 69000 3930 2,25 1,9 0,86 1,83 11 7 3,26 sem variz 

263 1,1 1,01 4,5 0,6 224000 7240 0,47 0,34 0,22 0,76 7 5 0,21 sem variz 

264 3,42 1,07 4 0,4 100000 3990 0,31 0,26 0,46 0,9 19 5 0,31 sem variz 

265 0,83 1,21 3,4 0,8 152000 4150 2,12 2,45 0,46 4,45 9 6 1,39 sem variz 

266 1,19 1,2 4,3 0,5 170000 3370 0,68 0,34 0,19 0,73 10 5 0,4 sem variz 

267 0,74 1,6 2,4 2,1 82000 4310 1,36 0,65 0,43 3,16 14 8 1,66 fino calibre 

268 0,57 1,3 3,71 2,1 56000 3970 2,87 2,64 0,4 5,41 12 6 5,13 sem variz 

269 0,66 1,43 2,4 1,7 78000 3470 1,4 0,83 0,29 0,83 12 8 1,79 fino calibre 

270 0,92 1,34 3,7 1,8 84000 4610 2,31 2,68 0,7 18,4 12 5 2,75 grosso calibre 

271 0,86 1,3 3,5 2,8 92000 6560 1,68 1,82 0,6 2,23 13 8 1,83 médio calibre 

272 0,97 1,07 3,8 0,7 121000 6250 1,06 0,8 0,38 5,16 7 5 0,88 sem variz 

273 0,91 1,56 2,8 3,2 42000 3180 2,71 1,39 1,13 2,56 16 8 6,45 médio calibre 

274 0,65 1,32 4,7 2,9 64000 2250 4,89 4,63 0,29 1,7 14 6 7,64 sem variz 

275 0,75 1,04 3,9 0,9 290000 14300 0,86 1,31 0,27 3,56 7 5 0,3 sem variz 

276 0,64 1,1 4,1 0,7 107000 3610 0,68 0,51 0,22 0,54 7 5 0,64 sem variz 

277 0,89 1,3 4,1 1,4 161000 5530 2,12 2,12 0,36 3,7 11 5 1,32 sem variz 

278 0,52 1,51 3,2 1,5 124000 4850 0,86 0,43 0,41 3,63 13 6 0,69 fino calibre 

279 0,75 1,03 3,6 0,6 70000 8040 0,59 0,29 0,35 1,12 7 5 0,84 sem variz 

280 0,81 1,11 3,6 1,8 98000 6200 2,43 2,12 0,6 8,91 10 5 2,48 médio calibre 

281 0,75 1,82 2,1 8,3 175000 7220 5,68 1,53 0,73 3,7 21 11 3,25 médio calibre 

282 0,73 1,37 3,2 2,1 110000 71000 1,02 0,48 0,37 0,96 13 7 0,93 médio calibre 

283 0,53 1,06 3,8 0,7 222000 4650 0,73 0,78 0,23 0,63 7 5 0,33 sem variz 

284 0,87 1,3 2,4 2,2 90000 5800 2,5 1,6 0,45 3,93 12 8 2,78 médio calibre 

285 0,96 1,13 3,1 0,4 127000 2480 0,84 0,45 0,31 3,41 8 6 0,66 médio calibre 

286 0,57 1,22 4,1 0,8 50000 3620 2,68 2,54 0,34 3,54 9 5 5,36 sem variz 

287 0,78 1,22 3,4 2,8 53000 2430 11,1 7,41 0,56 8,87 13 7 20,94 sem variz 

288 0,72 1,15 3,6 0,9 94000 4550 0,59 0,48 0,2 0,79 8 7 0,63 fino calibre 

289 0,67 0,95 3,3 0,5 22000 6100 0,43 0,22 0,26 1,25 6 6 1,95 sem variz 

290 0,7 1,19 3,6 0,8 129000 7210 1,56 1,83 0,37 2,5 8 5 1,21 médio calibre 
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pcte cr rni alb bt plaqueta leuco ast alt fa ggt meld ctp apri calibre variz 

291 0,98 1,76 2,8 1,3 125000 3750 1,02 0,58 0,29 1,16 14 7 0,82 médio calibre 

292 0,65 1,28 3,8 0,7 102000 4360 1,53 1,87 0,18 0,62 9 5 1,5 fino calibre 

293 0,66 1,24 4,1 1,3 96000 3500 0,86 0,43 0,29 2,16 10 6 0,9 sem variz 

294 0,56 1 3,6 0,9 164000 5900 3,5 2,36 0,39 3,2 6 6 2,13 médio calibre 

295 0,74 1,61 2,8 2,5 155000 10200 1,5 0,82 0,61 1,86 15 7 0,97 médio calibre 

296 0,62 1,98 2,1 5,7 81000 5340 2,57 1,07 0,54 2,66 21 11 3,17 médio calibre 

297 0,65 1,05 4,65 1 231000 7350 0,62 0,41 0,25 0,54 7 5 0,27 sem variz 

298 0,57 1,22 3,9 1 220000 6270 2,5 2,87 0,21 5,5 9 5 1,14 sem variz 

299 0,78 1,28 3,3 3 47000 2170 0,78 0,51 0,41 0,6 13 8 1,66 médio calibre 

300 0,9 1,35 3,3 3,1 91000 4100 1,76 1,97 0,3 1,76 14 8 1,93 médio calibre 

 Pcte: paciente; cr: creatinina; alb: albumina; leuco: leucócitos  
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Anexo 7.4  

Figura 1 – Curva ROC do valor do MELD como preditor da presença de VE 
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Figura 2 – Curva ROC do valor do APRI como preditor da presença de VE 
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Anexo 7.5 

Figura 3 – Curva ROC do valor de AST (xLSN) como preditor da presença de VE 
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Figura 4 – Curva ROC da dosagem de bilirrubina total como preditora da 

presença de VE 
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Anexo 7.6 

Figura 5 – Curva ROC da contagem plaquetária como preditora da presença de 

VE 
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Anexo 7.7 

Figura 6 – Curva ROC do valor de AST (xLSN) como preditor da presença de VNP 

 

AST

0 20 40 60 80 100

100

80

60

40

20

0

100-Specificity

S
e
n
s
it
iv

it
y

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Curva ROC da contagem plaquetária como preditora da presença de 

VNP 
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Abstract 

 

Purpose: The aim of this study was to determine whether MELD, Child-Turcotte-Pugh 

(CTP) class, APRI and laboratory tests could predict the presence of EV or varices 

which need prophylactic therapy (EV with medium or large size). Methods: Three 

hundred cirrhotic patients (193 men; mean age 53,1 years; majority with cirrhosis from 

chronic C hepatitis) were prospective analyzed. Uni and multivariate analysis were used 

to evaluate associations between the presence of EV (any size and medium or large 

EV) and patients’ characteristics (MELD, CTP class, APRI, platelets count and liver 

tests). Small varices were regarded as those which flatten with insufflation; medium 

varices those which protruded less than 1/3 of the lumen and large ones those which 

protruded more than 1/3. Results: One hundred seventy one patients (57%) had EV, of 

whom 35% (105) had varices which need prophylactic therapy. The distribution of EV 

according to the CTP class was as follows: A, 49%; B, 75,3% and C, 80%. Independent 

predictors of the presence of EV were: MELD > 8 (p = 0,02); APRI > 1,64 (p = 0,01); a 

platelet count < 93.000/mm3 (p < 0,01); AST > 1,34xUNL (p = 0,01) and total bilirubin > 

1 mg/dl (p = 0,04). MELD > 8 had the highest discriminative value for presence of EV 

with sensitivity of 80,1% and specificity of 51,2%. Factors independently associated with 

EV which need prophylactic therapy were: thrombocytopenia (< 92.000/mm3; p < 0,01) 

and AST > 1,47xUNL (p = 0,03). A platelet count < 92.000/mm3 had sensitivity of 65,7% 

and specificity of 57,9% for the presence of varices which need prophylactic therapy. 

Conclusions: High values on MELD are associated with EV and thrombocytopenia (< 

92.000/mm3), with varices which need prophylactic therapy. Considering their low 

sensitivity and specificity, it is suggested to maintain the recommendation of upper 

gastrointestinal endoscopy for all cirrhotic patients. 


