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Sabe-se que a perda aguda de sangue representa grande
risco à vida do paciente. Situação de rotina no Pronto-
atendimento de hospitais, o manejo e estabilização
clínica passa a ser bastante complexo quando a
utilização de hemocomponentes é vedada.

Paciente de 57 anos, sem comorbidades, com quadro de
hemorragia digestiva alta (HDA) deu entrada na
urgência do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul,
após estabilização clínica inicial foi indicado a
transfusão de hemocomponentes pelo quadro de HDA e
choque hipovolêmico grau III, mas se negou
veementemente a receber transfusões sanguíneas
apoiado pelo consentimento dos familiares. Passou por
endoscopia digestiva alta, que confirmou uma lesão
ulcerada, infiltrativa, hemorrágica, que comprometia a
circunferência de corpo e antro gástricos e era
sugestiva de neoplasia, confirmada após resultado de
biópsia anatomopatológica. Foram tomadas medidas
farmacológicas para tratar a anemia, como a aplicações
de estimuladores da hematopoese (eritropoietina) além
de suplementação de ferro e ácido fólico. Foi
manuseado cirurgicamente em dois tempos,
inicialmente uma cirurgia de controle de danos após
dois dias de internação, sendo realizadas Gastrectomia
parcial, Gastrostomia descompressiva e Jejunostomia
alimentar, controlando assim o quadro hemorrágico com
uma via alimentar temporária. Após a cirurgia, o
hemograma mantinha um quadro anêmico grave,
necessitando recuperação do quadro para segundo
tempo cirúrgico. Após trinta dias de internação e
resolução completa do quadro anêmico e nutricional,
com sua boa resposta à terapêutica empregada e sem
uso de hemocomponentes, optamos então por
realização do procedimento definitivo, segundo tempo
cirúrgico, uma Gastroenteroanastomose em Billroth II.
Paciente recebeu alta hospitalar após 2 semanas da
última intervenção, com níveis de hemoglobina e
hematócrito ideais para sua faixa etária além de uma
via alimentar definitiva.

Figura 2- TC diagnóstica
evidenciando lesão em antro gástrico;

Figura 1- EDA de entrada com hemorragia
gástrica, secundaria a lesão neoplásica
Borrmann III;

O caso relatado apresenta um paciente que atingiu níveis
alarmantes de hb (<5mg/dl) pondo sua vida em risco
eminente. Porem com lucidez preservada e apoio familiar
optou por não fazer a hemotransfusão; Seguindo esta linha
de pensamento clínico, o Conselho Federal de Medicina,
em sua resolução nº1021/80 define que a transfusão
sanguínea é de opção do paciente e de seus familiares se o
caso não trouxer perigo iminente à vida. Porém, em casos
de alto risco de morte, o médico deve realizar a transfusão
como terapêutica independente da vontade do doente.
A anemia pode ser conduzida, em casos que a utilização de
sangue e derivados estejam contraindicados, através de
Eritropoetina, Fatores de coagulação, ácido fólico e ferro.
Porém, o resultado é mais lento e pouco sustentado na
literatura. A abordagem da Hemorragia em pacientes
testemunha de Jeová passa a ser um desafio ainda maior,
exigindo planejamento cirúrgico cuidadoso, visando
erradicar fonte de sangramento e minimizar perda
sanguínea intra e pós-operatória, sendo imprescindível a
utilização do conceito cirúrgico de controle de danos.

Através de um planejamento entre a terapia inicial com a
cirurgia de controle de danos, reversão clínica da anemia
grave e posterior abordagem cirúrgica definitiva, pode-se
ter um desfecho favorável para pacientes em estado grave
que se recusam a aceitar hemocomponentes.
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