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Comentários

Paciente do sexo feminino, na quinta década de vida, com diagnóstico prévio de cirrose hepática classificação 
de Child-Pugh C, evoluiu com quadro de hematoquezia intermitente. Foi submetida à colonoscopia, que 
demonstrou varizes retais calibrosas, conforme mostrado nas figuras A e B.

A hipertensão portal ocorre em decorrência de diversos processos patológicos, sendo a cirrose hepática  um 
dos principais. O aumento pressórico local promove uma comunicação entre a circulação portal e a sistêmica 
na tentativa de descompressão. Isso pode ser visualizado na circulação colateral dos vasos cutâneos ao ex-
ame físico do paciente ou por meio de métodos endoscópicos. Nestes, os vasos submucosos estão dilatados 
e tortuosos e recebem a denominação de varizes. A circulação colateral também pode ser avaliada através do 
fluxo sanguíneo pelo método de ultrassonografia endoscópica com Doppler, antes mesmo de haver aumento 
do calibre dos vasos submucosos.

As varizes esofágicas são consideradas as complicações mais comuns da hipertensão portal, mas também 
podem ser encontradas varizes no duodeno, jejuno, íleo, cólon e reto. As retais formam-se como consequên-
cia de anastomoses entre as veias hemorroidárias superior e média - que são parte do sistema portal - e 
a veia hemorroidária inferior, que drena para a veia cava inferior. Elas ocorrem com elevada frequência em 
pacientes com anormalidades hepáticas e podem ser causas potenciais de hematoquezia. Entretanto, o san-
gramento maciço destes vasos raramente ocorre. O tratamento das varizes esofágicas está bem estabelecido: 
escleroterapia endoscópica ou ligadura elástica dos vasos. Entretanto, ainda não há um consenso que esta-
beleça a melhor estratégia terapêutica das varizes retais. Atualmente são descritos como métodos terapêuti-
cos: escleroterapia endoscópica, ligadura elástica e shunt porto-sistêmico intra-hepático transjugular (TIPS).
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Na Síndrome do Intestino Irritável
Múltipla Ação para todas as fases1-6

Dor1-2

Sintomas dispépticos1-5

Motilidade (Diarreia, Constipação e Alternada/Mista)1-2
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Digedrat - maleato de trimebutina. cápsula gelatinosa 200mg. Indicações: síndrome do intestino irritável, dispepsia e íleo pós-operatório. Precauções e Advertências: pode ser 
prescrito sem restrições, exceto durante os três primeiros meses de gravidez. Só deve ser usado na gravidez sob prescrição médica. Nenhum ajuste de dose é necessário para 
pacientes idosos. Reações adversas: os efeitos adversos relatados são raros, e incluem vermelhidão cutânea (< 2% dos pacientes), sonolência (0,08%) e, muito raramente, 
alguns casos de dor de cabeça, boca seca, constipação, diarreia, vômitos, fraqueza e tonturas (menos de 0,01% de incidência para cada efeito colateral). Posologia: deve ser 
administrado por via oral. Adultos: 1 cápsula, duas a três vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições. A duração do tratamento deve ser determinada pelo médico. A 
dose oral máxima diária recomendada é de 600mg. Crianças: só deve ser administrado a crianças com mais de 12 anos de idade. Registro no MS 1.7817.0113. VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. SAC 0800 7717017. 01/2015.

Contraindicações: hipersensibilidade conhecida à trimebutina ou a qualquer componente da fórmula. Interações medi-
camentosas: Nenhuma interferência signifi cativa foi observada quanto aos parâmetros bioquímicos, exceto diminuição da 
contagem de eritrócitos. Não existem relatos a respeito de interações medicamentosas de trimebutina na forma oral com 
alimentos.  Relato de leucopenia também pode ocorrer. Pacientes que estiverem fazendo tratamento com Digedrat devem 
evitar o uso simultâneo de bebidas alcoólicas. Não existem relatos a respeito de interações medicamentosas com Digedrat.

Posologia:
2 a 3 cápsulas por dia, preferencialmente antes das refeições1.
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