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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O sangramento gastrintesti-
nal agudo é uma condição comum que, geralmente, demanda ad-
missão em unidades de emergência, além de representar também 
complicação frequente naqueles pacientes previamente internados 
em unidades de terapia intensiva (UTI). A hemorragia digestiva 
alta (HDA) possui incidência anual de 50 a 150 para cada 100.000 
habitantes, ocorrendo duas vezes mais em homens e aumenta com 
a idade; a hemorragia digestiva baixa (HDB) apresenta incidência 
de 20,5 a 27 para cada 100.000 habitantes e a úlcera por estresse é 
clinicamente evidente em 15% dos casos sem profilaxia e em 1,5% 
a 8% daqueles com profilaxia. Neste cenário, este estudo teve como 
objetivo apresentar os métodos profiláticos primários e secundários 
utilizados nos sangramentos gastrintestinais em Medicina de ur-
gência, bem como suas indicações atuais baseadas em evidências.
CONTEÚDO: Revisão narrativa com período delimitado entre 
os anos de 1970 a 2010, com busca de artigos disponíveis e resu-
mos em bases de dados como Scielo, LILACS, Medline, Pubmed, 
Sumsearch, National Guideline Clearinghouse, assim como livros 
relacionados à área de Medicina intensiva e emergência. 
CONCLUSÃO: No manuseio das úlceras por estresse são utili-
zados os antagonistas do receptor H2

 (AR2H) como método de 
escolha, seguidos do sucralfato, antiácidos e inibidores da bomba 
de prótons (IBP). Nos sangramentos gastrintestinais utilizam-se 
preferencialmente os IBP e nas roturas de varizes esofágicas, es-

Profilaxia dos sangramentos gastrintestinais em Medicina de 
Urgência*

Prophylaxis of gastrointestinal bleeding in Emergency Medicine

Etianne Andrade Araujo1, Felippe Sakr Callou Torres1, Flávia Souza Carneiro1, Kaline Viana Costa1, Maria Tereza 
Galvão Guiotti1, Renato Delascio Lopes2, Hélio Penna Guimarães3

*Recebido da Disciplina de Medicina de Urgência do Centro Universitário São Camilo. São Paulo, SP, Brasil.

MEDICINA DE URGÊNCIA

1. Graduando (4º Ano) da Faculdade de Medicina do Centro Universitário São 
Camilo, São Paulo, SP, Brasil
2. Professor Adjunto da Divisão de Cardiologia da Duke University; Medico As-
sistente da Disciplina de Clinica Medica da Universidade Federal de São Paulo-
EPM. São Paulo, SP, Brasil
3. Médico Assistente da Disciplina de Clínica Médica da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP); Coordenador do Centro de Ensino, Treinamento e 
Simulação do Hospital do Coração (CETES-HCor); Professor/Coordenador da 
Disciplina de Medicina de Urgência pelo Centro Universitário São Camilo. São 
Paulo, SP, Brasil 

Apresentado em 17 de maio de 2010
Aceito para publicação em 28 de julho de 2010

Endereço para correspondência:
Dr. Hélio Penna Guimarães
UTI da Disciplina de Clínica Médica da UNIFESP-EPM.
Rua Napoleão de Barros, 715, 3º A – Vila Clementino 
04024-002 São Paulo, SP.

© Sociedade Brasileira de Clínica Médica

cleroterapia e ligaduras elásticas. Nestes casos, o ressangramento 
pode ser prevenido com betabloqueadores e nitrato. 
Descritores: Antagonista dos receptores H2 histamínicos, He-
morragia gastrintestinal, Inibidores da bomba de prótons, Pre-
venção e controle, Prevenção primária, Prevenção secundária, 
Unidade de terapia intensiva. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Acute gastrointestinal 
bleeding is a common condition that usually requires admission 
to the emergency room and also represents a complication in pa-
tients previously hospitalized in intensive care units (ICU). The 
upper gastrointestinal bleeding (UGIB) has an annual incidence 
of 50-150 per 100,000 inhabitants, occurring twice as often in 
men and increases with age, the lower gastrointestinal bleeding 
presents incidence from 20.5 to 27 per 100,000 and the stress 
ulcer is clinically evident in 15% of cases without prophylaxis 
and 1.5% to 8% of those with prophylaxis. In this scenario, this 
paper had as objective to present the primary and secondary pro-
phylactic methods to control gastrointestinal bleedings in Emer-
gency Medicine, as well as your indications based on the best 
actual evidences.
CONTENTS: Narrative bounded between the years 1970 to 
2010, with search articles and abstracts available on databases 
such as Scielo, LILACS, Medline, Pubmed, Sumsearch, National 
Guideline Clearinghouse, as well as books related to area of criti-
cal care medicine and emergency. 
CONCLUSION: In the management of stress ulcers are used H2 
receptor antagonists (AR2H) as a method of choice, followed by 
sucralfate, antacids and proton pump inhibitors (PPIs). In gastro-
intestinal bleeding are used preferentially IBP’s and in ruptures of 
esophageal varices, sclerotherapy and elastic bandages.  In these 
cases, rebleeding can be prevented with beta-blockers and nitrates.
Keywords: Gastrointestinal hemorrhage, Histamine H2 receptor 
antagonists, Intensive care unit, Prevention and control, Primary 
prevention, Proton pump inhibitors, Secondary prevention.

INTRODUÇÃO 

O sangramento gastrintestinal agudo é uma condição comum 
que geralmente demanda a admissão em unidades de emergência 
e também representa uma complicação frequente naqueles pa-
cientes já previamente internados em unidades de terapia inten-
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siva (UTI)1. É evidenciado clinicamente pela exteriorização de 
hematêmese, melena ou enterorragia2. 
A hemorragia digestiva alta (HDA) é proveniente de qual-
quer sangramento do trato gastrintestinal acima do ângulo 
de Treitz, e é consideravelmente associada à alta morbidade 
e mortalidade3. Sua incidência anual é de 50 a 150 para cada 
100.000 habitantes, ocorrendo duas vezes mais em homens e 
aumenta com a idade; e em áreas de menor desenvolvimen-
to socioeconômico4. As doenças mais recorrentes que cursam 
com HDA são: úlceras gastroduodenais (38%), varizes eso-
fagianas, Mallory Weiss e erosões gastroduodenais2,4,5. Faz-se 
necessário citar os quatro grandes fatores de risco para o de-
senvolvimento de HDA: uso de anti-inflamatórios não hor-
monais, infecção pelo Helicobacter pylori, estresse e acidez gás-
trica excessiva4. 
A hemorragia digestiva baixa (HDB) é caracterizada por todo 
sangramento proveniente de área localizada entre o ângulo de 
Treitz e o ânus, podendo se manifestar como enterorragia, me-
lena ou sangramento oculto nas fezes4,5. A incidência anual é 
estimada em 20,5 a 27 para cada 100.000 habitantes1. É mais 
comum em adultos e aumenta drasticamente sua incidência 
com o avançar da idade. A principal causa de HDB em adultos 
e idosos é a diverticulose, seguida pela angiodisplasia. Já em 
adolescentes e adultos jovens (menores que 30 anos de idade), 
a causa mais comum é o divertículo de Meckel. As causas de 
HDB podem ser classificadas de acordo com sua localização 
no trato gastrintestinal, sendo o colón o local de maior ocor-
rência (74%)6. 
Diversas também são as condições clínicas que propiciam he-
morragias e que remetem ao paciente já admitido em UTI; e 
nesse contexto, estes pacientes podem desenvolver a síndro-
me da úlcera péptica causada por estresse e caracterizada por 
HDA de início agudo, associada a úlceras gástricas e erosões. 
Essa síndrome ocorre na vigência dos seguintes fatores: venti-
lação mecânica invasiva, coagulopatias, hipotensão, trauma e 
sepse. A instituição precoce da profilaxia parece ser a medida 
mais importante na prevenção da HDA por úlcera de estresse, 
considerando que o sangramento é clinicamente evidente em 
15% dos casos sem profilaxia e em 1,5% a 8% daqueles com 
profilaxia1,7. 
Trata-se de uma revisão narrativa delimitada entre os anos de 
1970 a 2010, com busca de artigos disponíveis e resumos em 
bases de dados como Scielo, LILACS, Medline, Pubmed, Sum-
search, National Guideline Clearinghouse, assim como livros rela-
cionados a área de medicina intensiva e emergência. As palavras-
chaves ou keywords utilizadas foram gastrointestinal hemorrhage or 
bleeding, primary prevention; gastrointestinal hemorrhage or bleed-
ing, secundary prevention; proton pump inhibitors; hemorrhage or 
bleeding, prevention & control; intensive care units; histamine H2 
receptor antagonists.
Inicialmente, foram utilizados descritores isolados sobre o tema, 
na língua portuguesa e inglesa, o que resultou em grande número 
de artigos (3.964); na sequência, optou-se então pela pesquisa 
através de descritores associados. 
Com a associação dos descritores, a busca resultou em 42 es-
tudos relacionados diretamente ao tema, dos quais, após lei-
tura minuciosa e crítica foram selecionados inicialmente 30 

artigos, e, destes últimos, 20 para compor as referências deste 
estudo, além de capítulo de livro adicionalmente. Os artigos 
foram avaliados por análise do método e determinação de li-
mitações de desenho. Por se tratar de uma revisão narrativa, as 
referências sobre o tema não foram esgotadas ou combinadas 
em resultados únicos, apresentando-se a seguir as conclusões 
mais relevantes dos principais estudos encontrados.
Neste cenário, este estudo teve como objetivo apresentar os mé-
todos profiláticos primários e secundários utilizados nos sangra-
mentos gastrintestinais em Medicina de urgência, bem como suas 
indicações atuais, baseadas nas melhores evidências disponíveis 
na literatura. 

PROFILAXIA PRIMÁRIA 

Síndrome da úlcera por estresse
A patogênese da lesão das mucosas relacionadas ao estresse pro-
vavelmente está associada à alteração dos mecanismos protetores 
locais e ao comprometimento da microcirculação da mucosa gás-
trica, levando à isquemia tecidual8. As erosões tornam-se eviden-
tes após 72 horas de internação, porém podem ser encontradas 
precocemente, como em 5 horas1.
Alguns pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) e em Unidades de Emergência podem apresentar fatores 
de risco para o desenvolvimento dessas lesões relacionadas ao es-
tresse. A tabela 1 descreve o perfil desses indivíduos suscetíveis, 
sendo a presença de coagulopatia e o uso de ventilação mecânica 
invasiva, os principais fatores associados. 

Tabela 1 – Condições e/ou doenças de pacientes em unidades de emer-
gência ou internados em UTI que sugerem maiores benefícios com a 
profilaxia para úlceras de estresse
Pacientes de UTI com coagulopatias
Necessidade de ventilação mecânica > 48h
Lesões cerebrais (com Glasgow < 9)
Queimaduras (> 35% da área corporal)
Múltiplos traumas, incluindo lesões medulares
Hepatectomia parcial
Estado pré/pós-operatório, especialmente depois de transplante hepá-
tico ou renal
Falência hepática aguda
Falência renal aguda
História de úlcera gástrica ou sangramento gastrintestinal anterior

Adaptado de Irwin e Rippe1

O manuseio da síndrome da úlcera por estresse baseia-se na pre-
venção da formação de lesões gástricas precursoras precoces e na 
prevenção da progressão para sangramento gastrintestinal clini-
camente importante1. 
A farmacoterapia profilática baseia-se no uso de antagonistas do 
receptor 2 da histamina (cimetidina ou ranitidina), antiácidos, 
agentes citoprotetores (sucralfato) e inibidores da bomba de pró-
tons (omeprazol). 
A Comissão de Farmacoterapia da Sociedade Norte Americana 
de Sistemas de Saúde desenvolveu guidelines para a profilaxia 
da úlcera por estresse baseados em estudos que compararam o 
sangramento clinicamente importante que receberam profilaxia 
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ou placebo9. A tabela 2 compila esses estudos e seus respectivos 
resultados10-18.
As doses administradas e as vias de acesso são respectivamente: 
sucralfato via sonda nasogástrica (1 g a cada 6h ou 1 g a cada 4h); 
cimetidina por via venosa (EV) 300 mg a cada 6h ou 50 mg/h 
por via oral (VO) 300 mg a cada 6h; ranitidina EV 50 mg a cada 
8h, ou VO 300 mg/dia; omeprazol EV 40 mg a cada 12h ou VO 
40 mg/dia18.
As complicações secundárias à profilaxia são decorrentes do uso 
inadequado e/ou em longo prazo, dos inibidores de bomba de 
próton (IBP), pois ao promover a alcalinização do suco gástrico, 
facilitam a colonização gástrica e pulmonar19. Dentre as compli-
cações destacam-se a infecção entérica por Clostridium difficile e a 
pneumonia nosocomial3,20. 
Frente essas possíveis intercorrências, o sucralfato, que não altera 
o pH estomacal e oferece suporte de oxigênio ao tecido21, pode 
ser escolhido em substituição aos IBP. 

PROFILAXIA SECUNDÁRIA 

Hemorragia digestiva alta (HDA)
O tratamento profilático na HDA diminui a incidência de res-
sangramento, além de reduzir pela metade os custos da interna-
ção. Usa-se a endoscopia digestiva alta (EDA), além de método 
terapêutico, para avaliar e classificar as taxas de ressangramento, 

Tabela 2 – Ensaios clínicos aleatórios sobre profilaxia das úlceras por estresse
Estudo/Tratamento Nº de Pacientes % com Sangramento Valor de p
Zinner e col.10

AR2H (cimetidina) 100 14 NS versus sem tratamento
Antiácido 100 5 < 0,005 versus sem tratamento
Sem tratamento 100 20 < 0,005 versus cimetidina
Weigelt e col.11 
AR2H (cimetidina) 61 5 NA
Antiácido 16 0 NA
Kingsley12

AR2H (cimetidina) 124 4,8 NA
Antiácido 125 8,8 NA
Ben-Menachem col.13

AR2H (cimetidina) 100 5 NS versus placebo
Sucralfato 100 5 NS versus placebo
Placebo 100 6
Cook e col.14

AR2H (ranitidina) 596 1,7
Sucralfato 604 3,8 > 0,02 versus AR2H
Levy e col.15

AR2H (ranitidina) 35 31
IBP (omeprazol) 32 6 < 0,005 versus AR2H
Azevedo e col.16

AR2H (ranitidina) 38 10,5
Sucralfato 32 9,3
IBP (omeprazol) 38 0 NS versus AR2H e sucralfato
Hastings e col.17 
Antiácido 51 4 < 0,005
Placebo 49 25

AR2H = antagonista do receptor 2 da histamina; NA = não avaliado; NS = não significativo; IBP = inibidor de bomba de próton
Adaptado de Spirt e Stanley9. 

Tabela 3 – Classificação endoscópica e taxa de ressangramento
 Classificação Endoscópica 

Ia Sangramento em jato proveniente da lesão (55% a 90%)
Ib Sangramento difuso proveniente da lesão (55% a 90%)
IIa Presença de coto vascular (43% a 50%)
IIb Presença de coágulo aderido ao fundo da úlcera (25%)
IIc Presença de pontos de hematina e fibrina (10%)
III Ausência de sinais de sangramento (5%)

Adaptado de Forrest, Finlayson e Shearman, 19747. 

tendo como parâmetro o aspecto da lesão. Após a avaliação ini-
cial, recomenda-se a repetição da EDA em 24s para reavaliação 
da terapêutica. A classificação mais utilizada na análise desses pa-
râmetros é a de Forrest7 (Tabela 3).
Outro método para avaliar o risco de ressangramento é o escore 
de Rockall. O risco será de 5% caso a soma seja 0. Caso seja 8, o 
risco aumentará para 40% dos pacientes4 (Tabela 4). 
A supressão da acidez gástrica é fundamental no tratamento e 
profilaxia da HDA. Para tanto, são utilizados os inibidores da 
bomba de prótons (IBP) e antagonistas do receptor H2, acompa-
nhados ou não de medicação adjuvante8. 
Leontiadis, Sharma e Howden sugerem a eficácia no uso dos IBP 
para o manuseio da HDA por úlcera péptica22. Em metanálise 
de 2005, os mesmos autores compararam o uso do tratamento 
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endoscópico isolado com o tratamento endoscópico associado à 
supressão ácida com IBP por via venosa (80 mg EV in bolus, se-
guido por 8 mg/h por 72 h) em altas doses e demonstraram que 
a supressão da acidez gástrica com IBP reduz o risco de ressan-
gramento e a necessidade de cirurgia. Nos estudos analisados, o 
omeprazol foi utilizado como método de escolha22. 
Embora o omeprazol seja o inibidor de bomba de prótons mais 
utilizado, evidências mostram que o uso do esomeprazol EV em 
altas doses também reduz a recorrência de sangramento após te-
rapia endoscópica bem sucedida23,24.
Segundo Levine, Leontiadis e Sharma, quando comparado aos 
IBP, o uso de antagonistas H2 obteve menor eficácia para úlceras 
gástricas e ineficácia para as úlceras duodenais. Dessa forma, a 
terapia com IBP em altas doses EV deve ser iniciada logo após o 
tratamento endoscópico para úlceras pépticas25. 
A somatostatina é outra opção terapêutica para HDA por úlcera 
péptica, sendo utilizada como medicação adjuvante na dose de 
250 µg em bolus, seguido de infusão contínua de 250 a 500 µg/h. 
O mecanismo de ação do fármaco consiste na redução do fluxo 
esplâncnico e inibição da secreção gástrica, diminuindo assim, 
o risco de sangramento persistente. Em caso de ressangramento 
após o controle inicial por terapêutica endoscópica, recomenda-
se a repetição do procedimento7. 
Outra importante causa de sangramento do trato gastrintestinal 
é a ruptura de varizes esôfago-gástricas, principal complicação da 
hipertensão portal. Na terapêutica, a conduta imediata deve ser 
o uso de fármacos vasoativos, seguido da hemostasia por proce-
dimento endoscópico, sendo a escleroterapia e a ligadura elástica 
os mais utilizadas2. 
A profilaxia dos sangramentos causados por varizes esofagianas 
é dividida em primária e secundária. A prevenção primária está 
indicada para pacientes portadores de varizes esofágicas de grosso 
e médio calibre, além das de fino calibre, com sinais da cor ver-
melha e em pacientes cirróticos7. 
A profilaxia deve ser realizada com o uso de betabloqueadores não 
seletivos (propranolol, nadolol), pois a utilização desses fármacos 
está associada à diminuição das taxas de HDA e de mortalidade 
em 45% em dois anos. Eles agem na profilaxia através da dimi-
nuição do gradiente da pressão venosa hepática em mais de 20% 
da pressão basal ou sua redução para níveis absolutos menores de 
que 12 mmHg. Nessa condição as varizes não se desenvolvem e 
não sofrem rotura7.
A profilaxia medicamentosa parece ser tão eficaz quanto à ligadura 
elástica por EDA, nos pacientes de alto risco para a HDA varicosa26. 

O uso de antibioticoterapia profilática nos pacientes cirróticos e 
internados por HDA mostrou diminuição da taxa de infecções e 
de ressangramento26,27.
A prevenção secundária da HDA varicosa é feita através de pro-
cedimentos para que não ocorra um novo sangramento. São uti-
lizados os métodos de escleroterapia endoscópica ou ligadura por 
EDA. O método da ligadura por EDA associado ao uso de be-
tabloqueadores é recomendado como profilático secundário. Em 
casos específicos, podem-se utilizar betabloqueadores não seleti-
vos combinado a nitrato26.

Hemorragia digestiva baixa (HDB) 
A taxa de mortalidade das HDB maciças é de 10% a 15%. Isso 
reflete a idade avançada desses pacientes, as comorbidades asso-
ciadas, e a dificuldade de manusear o sangramento do trato gas-
trintestinal4.
A maior parte dos casos de HDB cessa espontaneamente, porém, 
em pacientes com risco de complicação grave, a terapia deve ser 
instituída para evitar recorrências6. Os tratamentos mais utili-
zados são procedimentos hemostáticos por colonoscopia e em-
bolização por angiografia transarterial. Para sangramentos mais 
intensos, opta-se por cirurgia26.

CONCLUSÃO

Na profilaxia primária dos sangramentos do trato gastrintestinal 
causados por úlcera de estresse, os antagonistas do receptor H2

 

(cimetidina, ranitidina) são utilizados como método de escolha, 
seguidos do sucralfato (agente citoprotetor), antiácidos e inibido-
res da bomba de prótons.
Comparando-se as recomendações para profilaxia dos sangra-
mentos gastrointestinais contidas no Projeto Diretrizes àquelas 
contidas no Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 
constatou-se que são semelhantes em quase todos os aspectos. 
Diferem, porém quando ao uso do octreodídeo, sendo esse utili-
zado para hemostasia dos sangramentos gastrintestinais segundo 
a diretriz brasileira, apesar de não haver evidências da eficácia do 
uso para profilaxia de tais sangramentos de acordo com o SIGN.
Da mesma forma, é necessária a supressão da acidez gástrica na 
profilaxia secundária dos sangramentos gastrintestinais. Para tan-
to, também são utilizados os inibidores da bomba de prótons 
(omeprazol, esomeprazol). Já os antagonistas H2, possuem eficá-
cia comprovadamente menor em tal situação. 
Nos casos de sangramento por ruptura de varizes esofágicas, uti-

Tabela 4 – Escore de Rockall para análise de risco relacionado à hemorragia digestiva alta
0 1 2 3

Idade < 60 60 a 79 80 --
Choque Sem choque Taquicardia Hipotensão --
PAS > 100 mmHg > 100 mmHg < 100 mmHg
FC < 100 bpm > 100 bpm >100 bpm
Comorbidades Ausente Ausente ICC, IC IR e/ou hepática; neoplasia disseminada
Diagnóstico Mallory-Weiss Outros Neoplasia TGI --
Estigmas Nenhum ou pontos escuros -- Sangue, vaso sangrante, coágulo aderido --

PAS = pressão arterial sistólica; FC = frequência cardíaca; ICC = insuficiência cardíaca congestiva; IC = insuficiência coronariana; TGI = trato gastrintestinal. 
Adaptado de Management of Acute Upper and Lower Gastrointestinal Bleeding: a national clinical guideline. In Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008.
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liza-se a escleroterapia e a ligadura elástica por endoscopia diges-
tiva alta como procedimentos terapêuticos e profiláticos. Nesses 
casos, também está indicado o uso de betabloqueadores e nitrato 
para prevenção de ressangramento.
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