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RESUMO
A ruptura de varizes esofágicas (VE) é uma complicação grave da hipertensão portal (HP). A esofagogastro-
duodenoscopia (EGD) é o método de escolha tanto para o diagnóstico de VE quanto para a definição do risco de 
sangramento. Está indicada em todos os pacientes hepatopatas adultos, ao diagnóstico de cirrose. Em pediatria, o 
momento de realização da EGD não está estabelecido. A busca por métodos não invasivos capazes de diagnosticar 
a presença de VE e o risco de sangramento é um tema atual e interessante. Os estudos envolvendo crianças são 
escassos quando comparados com aqueles na população adulta. O objetivo do presente estudo foi revisar os parâ-
metros não invasivos para o diagnóstico da presença de VE em crianças e adolescentes com hipertensão portal.
Descritores: Hipertensão portal, varizes esofágicas e gástricas, pediatria.

ABSTRACT
The rupture of esophageal varices (EV) is a serious complication of portal hypertension (PH). The 
esophagogastroduodenoscopy (EGD) is the gold standard for diagnosis of EV and to define the bleeding risk. It is 
indicated in all adult patients with chronic liver disease, at the diagnosis of cirrhosis. In pediatrics, the timing of the 
EGD is not established. The search for non-invasive methods to diagnose the presence of EV and the risk of bleeding 
is an interesting topic. Studies involving children are scarce compared to those in the adult population. The aims of 
this study were to review noninvasive parameters, for the diagnosis of EV in children and adolescents with PH. 
Keywords: Portal hypertension, esophageal and gastric varices, pediatrics.

Artigo de Revisão

Hipertensão portal: conceito e causas em 
Pediatria

A hipertensão portal (HP) é definida como o aumento do 
gradiente de pressão porto-sistêmico em qualquer nível do 
sistema venoso portal. Do ponto de vista fisiopatológico há 
o desenvolvimento de varizes esofágicas (VE) e gástricas, 
sendo esta a consequência clínica mais direta da HP1. 

A HP pode ser indiretamente mensurada pelo gradiente 
de pressão venosa hepática (GPVH), cujos valores nor-
mais situam-se entre 3 e 5 mmHg2,3. Aqueles superiores a 
10 mmHg estão associados aos riscos de descompensação 
e de desenvolvimento de VE, especialmente em pacientes 
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adultos1. Na faixa etária pediátrica, o consenso atual é de 
que se admitam os mesmos valores descritos para pacientes 
adultos4. 

De acordo com o nível anatômico do aumento de 
resistência ao fluxo, a HP pode ser classificada em pré-
hepática, intra-hepática e pós-hepática, sendo a cirrose (HP 
intra-hepática) a causa mais comum de HP em adultos1. 
No grupo pediátrico as causas mais frequentes de HP são a 
atresia biliar (intra-hepática) e a obstrução extra-hepática da 
veia porta (OEHVP)5, o que está em acordo com casuística 
observada no nosso meio6. 

Fisiopatogenia da hipertensão portal 

O desenvolvimento da HP é um processo complexo, 
melhor esclarecido naqueles casos relacionados à presença 
de cirrose. Inicia-se a partir do aumento da resistência ao 
fluxo sanguíneo hepático e perpetua-se por alterações na 
circulação sistêmica que promovem aumento do influxo 
portal7. 

Quando a HP se dá por OEHVP, o mecanismo fi-
siopatogênico se inicia através de uma vasodilatação 
arterial compensatória que estabiliza a função hepática 
(trombose aguda). Em poucos dias ocorre a formação de 
colaterais venosas que ultrapassam a obstrução e, pos-
teriormente (3 a 5 semanas), se forma um cavernoma, o 
que confere aparência ultrassonográfica característica a 
esta desordem8. 

No fígado cirrótico, há um aumento da resistência 
vascular sinusoidal resultante de fatores mecânicos (de-
posição de fibrose) e dinâmicos (disfunção endotelial, 
produção ineficaz de óxido nítrico intra-hepático, aumento 
da produção de vasoconstrictores e aumento da atividade 
contrátil das células estreladas)7. A interação entre fatores 
mecânicos e dinâmicos perpetua o processo, o que contri-
bui para que a formação de colaterais não seja suficiente 
para aliviar a pressão portal9,10 (Figura 1).

Manifestações clínicas e complicações da 
hipertensão portal

De uma maneira geral, nos estágios iniciais, a HP é 
assintomática. As principais manifestações clínicas estão 
relacionadas às complicações que são principalmente a 
esplenomegalia e o sangramento de VE11. A presença de VE 
ocorre em 50% dos pacientes adultos cirróticos no momento 
do diagnóstico, sendo mais prevalente nos pacientes mais 
graves (Classificação de Child-Pugh B e C)9. Entretanto, 
a ruptura de VE, complicação grave da HP, ocorre em 

aproximadamente 25 a 30% desses12. A recorrência de 
sangramento em um ano é de 60%9. 

Em crianças, o risco total de sangramento por VE e 
gástricas é estimado em 50%13,14, sendo esta cifra significa-
tivamente superior (80%) no grupo com OEHVP15. Preva-
lência inferior (71%), porém significativa, foi recentemente 
relatada em crianças brasileiras com OEHVP16.

Métodos diagnósticos de hipertensão portal

A avaliação da presença e do grau de HP é melhor 
compreendida quando se faz tomando-se como base alguns 
elementos relacionados à patogênese da HP (componentes 
vasculares locais e sistêmicos, grau de fibrose hepática) ou 
às suas complicações (Tabela 1). 

Os métodos que avaliam o grau de fibrose hepática 
(parâmetros bioquímicos, escores de gravidade da doença 
hepática, elastografia transitória), apesar de identificarem 
a presença de fibrose com boa acurácia, mostram pobre 
correlação com o grau de HP17.

Avaliar as complicações da HP significa, em última 
análise, avaliar o resultado de uma sequência de eventos 
que se inicia com a elevação da pressão portal, seguida 
pelo desenvolvimento de VE, sua dilatação e consequente 
ruptura. Deste modo, a triagem da presença de varizes gas-
troesofágicas é extremamente importante, estando indicada 
em todos os casos de HP.

Diagnóstico da presença de varizes esofágicas: 
esofagogastroduodenoscopia (EGD)

O método de escolha para o diagnóstico de VE é a EGD, 
a qual está indicada em todos os pacientes adultos cirróti-
cos18. Em crianças, o momento de realização da EGD não 
está bem estabelecido4. O risco de complicações da EGD 
em pacientes pediátricos é pequeno, e está relacionado à 
hipoxemia19.

Adicionalmente, há que se considerar o real benefício 
da EGD em grupos específicos de pacientes. Nos adultos, 
uma proporção não desprezível apresentará exame normal, 
e um número menor estará em risco de sangramento20. 
Em crianças, Duché et al. descreveram o resultado da 
EGD realizada em 139 pacientes com atresia biliar. Aos 
13 meses em média, 88 deles (70,4%) apresentavam VE. 
O primeiro episódio de hemorragia digestiva ocorreu com 
média de idade de 17 meses, sendo que varizes gástricas, 
no cárdia, foram identificadas como o mais significativo 
preditor de sangramento21. Os resultados deste estudo 
sugerem que crianças com atresia biliar têm alto risco 
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de hipertensão portal complicada nos primeiros anos de 
vida21.

O manejo dos pacientes com VE inclui: 1) profilaxia 
primária, ou seja, prevenção do primeiro episódio de 
sangramento, naqueles já portadores de VE; 2) manejo 
do sangramento ativo; e 3) profilaxia secundária, que 
consiste na prevenção de sangramento recorrente. Todas 
essas modalidades necessitam o prévio diagnóstico da 
presença de VE. 

O método de triagem ideal deveria ser não invasivo 
ou minimamente invasivo, com capacidade de selecionar 
para EGD os pacientes com alta probabilidade de se be-
neficiarem do procedimento. Este é o objeto de estudo de 

vários centros que tratam crianças e adultos com HP, e será 
discutido a seguir.

Diagnóstico da presença de varizes esofágicas: 
métodos não invasivos

Entende-se por testes diagnósticos não invasivos ou 
minimamente invasivos aqueles que não invadem a in-
tegridade do corpo22. São testes que vêm sendo bastante 
utilizados em hepatologia23,24 e se baseiam na análise 
de biomarcadores séricos capazes de detectar alterações 
sistêmicas que reflitam a fisiopatogenia ou a consequên-
cia clínica de determinada desordem23. No que se refere 
especificamente à HP, espera-se que esta abordagem seja 

Figura 1 - Patogênese da HP,  formação de VE e desenvolvimento de hemorragia varicosa 
 (adaptado de Garcia-Tsao & Bosch9)
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capaz de graduar a HP e monitorar a sua evolução sem a 
necessidade de que o paciente acometido se submeta a 
repetidas avaliações invasivas23.

Em crianças e adolescentes, Fagundes et al. avalia-
ram 111 crianças com síndrome de HP, sem história de 
sangramento digestivo, por um período de inclusão de 
8 anos. Encontraram que a esplenomegalia, a contagem 
de plaquetas abaixo de 130.000 e a existência de HP 
pré-sinusoidal (fibrose hepática congênita) e pré-hepática 
(OEHVP) foram fatores preditivos da presença de varizes. 

Tabela 1 - Métodos de avaliação da HP de acordo com os mecanismos fisiopatogênicos ou a presença de complicações

Fonte: Thabut et al.17.

De acordo com a fisiopatogenia

Avaliação da circulação hipercinética Comentário

Mensuração do débito cardíaco Invasivo, não recomendado

Mensuração da circulação esplâncnica Determinação do fluxo sanguíneo por imagem

Avaliação da velocidade de fluxo portal (FP) por Doppler De valor somente quando avaliada a relação FP/GPVH 

Avaliação da resistência vascular intra-hepática Pouco estudada 

De acordo com a presença de complicações 

Não relacionadas à presença de VE  Comentários

Aumento do diâmetro da veia porta  Sem relação com o grau de HP

Identificação da presença de colaterais por Doppler Sensível e específico

Caracterização de ondas da veia hepática por Doppler Boa correlação com GPVH; pouco estudada

Pulsatilidade esplênica por Doppler esplênico Não prediz gravidade da HP

Relacionadas à presença de VE Comentários

EGD Padrão-ouro; variabilidade interobservador: 30%

Tomografia abdominal Boa correlação(?); alta radiação

Ressonância magnética (avaliação da rigidez esplênica) Pouco estudada

Cápsula endoscópica Aparentemente método promissor; pouco estudada

Fibrotest Método não validado

Elastografia Baixa acurácia

Posteriormente, uma análise multivariada foi feita para 
o subgrupo de 85 pacientes cirróticos. Esplenomegalia e 
hipoalbuminemia (< 3,5 g/dL) foram identificados como 
fatores independentes de VE: OR 14,6 (IC95% 1,7 – 125,3) 
e 4,17 (IC95% 1,43 – 12,18) respectivamente25. Em 31 
pacientes pediátricos com atresia biliar, avaliados por 
Colecchia et al., o teste APRI, a relação entre plaquetas 
e tamanho de baço e os resultados da elastografia tran-
sitória mostraram maior acurácia em predizer a presença 
de VE26. 

Hipertensão portal em crianças – Adami MR et al.



Boletim Científico de Pediatria - Vol. 3, N° 2, 2014  83

Gana et al. buscaram identificar métodos clínicos ca-
pazes de identificar a presença de varizes em 51 crianças 
com HP27. Utilizando como variáveis independentes a 
contagem de plaquetas, a concentração de albumina e o 
escore Z do tamanho do baço idealizaram uma fórmula 
matemática (Figura 2) que se mostrou capaz de identificar 
VE nestas crianças. 

Em um estudo prospectivo, multicêntrico, que objeti-
vou a validação dessa regra clínica, Gana et al. analisaram 
dados de 108 crianças e, baseados nos valores preditivos 
positivo e negativo, os testes não invasivos com melhor 
acurácia foram a contagem de plaquetas e a CPR proposta 
pelos autores com pontos de corte de 115.000 e 115, res-
pectivamente28.

No que se refere ao comprometimento da síntese e 
da excreção hepáticas medidas por escores de gravida-
de da doença hepática, há evidências de que o risco de 
sangramento é maior nos pacientes mais comprometidos 
independentemente do tamanho das VE3. Em pediatria, o 
comprometimento hepático do paciente cirrótico é habi-
tualmente mensurado pela classificação de Child-Pugh e 
pelo escore internacional de alocação de órgãos, Pediatric 
End-stage Liver Disease (PELD).

Considerações finais

Os métodos não invasivos como ferramentas de 
triagem podem ser simples e de baixo custo em grandes 
populações. Thabut et al. evidenciaram a importância 
de métodos não invasivos para a detecção de HP grave 
determinada pela presença de VE, sugerindo que estes 
façam parte do arsenal diagnóstico em um futuro próximo 
(Figura 3)17. 

Algumas questões relacionadas à HP em pacientes 
pediátricos ainda permanecem em aberto e despertam o 

[(0,75 x plaquetas) / (SAZ + 5)] + 2,5 x albumina

Figura 2 - Modelo matemático Clinical Prediction Rule (CPR) - capaz de predizer a presença de 
VE em pacientes pediátricos de acordo com Gana et al.27

Plaquetas medidas na unidade de 109/L; SAZ = escore Z do tamanho do baço; albumina 
em g/L. O escore Z do tamanho do baço é medido com tabela de tamanho relacionado com 
idade e sexo. Valor sugestivo da presença de VE < 130.

interesse dos pesquisadores. A definição hemodinâmica 
mais precisa, a história natural, o momento da indicação 
da EGD e a instituição da profilaxia primária estão entre 
estes14. 

Estudo realizado por Gana et al. entre médicos cana-
denses demonstrou que mais de 70% deles solicitam a 
triagem endoscópica para a detecção de VE em pacientes 
com desordens hepáticas, sendo as principais indicações: 
evidências ultrassonográficas de colaterais portossitêmicas 
(51%); presença de esplenomegalia (47%); desenvolvimento 
de cirrose (42%); presença de trombocitopenia (37%) e 
evidências de doença crônica (5%)29. No Brasil, estes 
números não são conhecidos.

A utilização de métodos não invasivos para a detecção 
de VE pode ser de utilidade para nortear a indicação da 
EGD, especialmente no grupo pediátrico, que apresenta 
maior vulnerabilidade aos eventos adversos da intervenção 
invasiva. Esta premissa foi a incentivadora de um estudo do 
nosso grupo, que objetivou testar a capacidade de alguns 
métodos não invasivos, disponíveis no nosso meio, de 
detectar a presença de VE em pacientes pediátricos30.

Na Tabela 2 estão sumarizados as características e os 
resultados dos estudos pediátricos publicados sobre o tema, 
incluindo a nossa casuística.

Em pacientes pediátricos com HP, a presença de es-
plenomegalia e plaquetopenia prediz a presença de VE. 
Plaquetopenia isoladamente pode ser um bom marcador, 
mas a sensibilidade parece ser maior quando associamos 
plaquetas a outras variáveis, seja escore Z do tamanho do 
baço, ou formando a CPR ou compondo o risk score. 

Ainda restam lacunas a serem respondidas em estudos 
subsequentes com amostras maiores, principalmente no 
que se refere à identificação de VE passíveis de tratamento 
endoscópico.
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Tabela 2 - Estudos de métodos diagnósticos não invasivos em pediatria

Autor, data N População Método Sensibilidade% Especificidade% VPP% VPN% RVP RVN AUROC
   não invasivo (IC95%) (IC95%) (IC95%) (IC95%)

Fagundes   111 HP intra Espleno- 97,7 (86-99,9) 26,8 (14,8-43) 58,9 (46,8-70) 91,7 (59,8-99,6)
et al., 2008 (com VE 67) e extra- megalia
  hepática 
   Albumina < 3,5 47,7 (32,7-63) 82,9 (67,4-92) 75 (54,8-88,6) 59,6 (45,8-72,2)

   Pelo menos 1 97,7 (86-99,9) 22 (11,1-38) 57,3 (45-68,5) 90 (54,1-99,5)
   dos dois exames
   (avaliados 85
   cirróticos)

   
Gana et al.,  51  HP intra CPR* 94 81 83 94 5,00 0,06 0,93
2010 (com VE 17) e extra- < 130
  hepática 

 
Colecchia   31 Atresia APRI 86 81 87,5 87 4,62 0,16 0,88
et al., 2011 (com VE 15) biliar (> 0,96)

   Eslastografia 87 87,5 87 87,5 6,90 0,15 0,92
   (> 10,9)

   Plaquetas/ 72,7 93 91 80 2,28 0,00 0,90
   tamanho de 
   baço (≤ 1,06)

   Elastografia – 91 92 91 92 12,8 0,21 0,96
   plaquetas/baço 
   (≥ 9,2) 

Gana et al.,  108 HP intra CPR* < 116 83 53 79 58 3,06 0,64 0,84
2011b (com VE 74) e extra-
  hepática 

   Plaquetas/ 81 73 87 64 1,75 0,58 0,80
   escore Z 
   do baço < 24

   Plaquetas < 115  81 70 86 63 2,76 0,63 0,79 

Adami et al.,  103 HP intra CPR < 115 76,6 (64,0-85,8) 70,8 (48,7-86,5) 87,5 (75,3-94,4) 53,1 (35,0-70,4) 2,63 0,33 0,77
2013 (com VE 71) e extra- 
  hepática CPR < 114 75,0 (62,3-84,6) 79,2 (57,3-92,0) 90,5 (78,5-96,5) 54,2 (36,8-70,8) 3,60 0,32

   Plaquetas/ 68,8 (55,8-79,4) 79,2 (57,3-92,0) 89,8 (76,9-96,2) 48,7 (32,7-64,9) 3,30 0,39 0,78
   escore Z 
   do baço < 25

   Plaquetas  67,6 (55,3-77,9) 81,3 (62,9-92,1) 88,8 (76,6-95,4) 53 (38,4-67,2) 3,61 0,40 0,82
   < 115

   Plaquetas/ 72,3 (59,6-82,3) 66,7 (44,6-83,6) 85,4 (72,8-93,0) 47,0 (30,1-64,6) 2,17 0,42 0,76
   tamanho do 
   baço < 1

   Risk score > -1,2 80,3 (67,2-89,3) 70,9 (51,7-85,1) 86,3 (75,2-93,2) 61,1 (43,5-76,4) 2,77 0,28 0,77

   APRI > 1,4 63,4 (51,0-74,2) 65,6 (46,7-80,8) 80,3 (67,2-89,3) 44,7 (30,4-59,8) 1,84 0,56 0,69
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Figura 3 - Algoritmo para a detecção de varizes esofágicas em pacientes 
com sinais de hipertensão portal (A) e em pacientes sem sinais 
de hipertensão portal  (B)

 (Adaptado de Thabut et al.17)
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