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3 HEMOSPRAY NA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: PAPEL DO ENFERMEIRO
Teixeira V, Sousa C, Bré R
Introdução: A hemorragia digestiva alta (HDA) constitui a causa mais frequente de urgência em
gastrenterologia. A escolha do tratamento varia de acordo com a etiologia da hemorragia. O
Hemospray® é um hemostático sob a forma de pó, que tem demonstrado bons resultados no
tratamento da HDA. Apresenta como principais vantagens: fácil aplicação, não necessidade de
contacto direto com o tecido e aplicabilidade em vários tipos de lesões com hemorragia ativa.
Objetivos: Pretende-se com a apresentação do caso clínico de um utente com HDA, demonstrar
não só o sucesso hemostático com a aplicação do Hemospray®, mas também a importância do
enfermeiro como elemento integrante da equipa multidisciplinar.
Material: Homem de 67 anos com antecedentes de gastrectomia sub-total por úlcera gástrica
perfurada há 20 anos, recorre ao serviço de urgência por hematemeses e melenas. Efetuada
Endoscopia Digestiva Alta (EDA) verificando-se hemorragia ativa na região peri-anastomótica.
Procedeu-se à injeção de adrenalina diluída e aplicação de três clips hemostáticos, com sucesso
terapêutico. Após quatro dias por apresentar queda de hemoglobina com necessidade de suporte
transfusional, o utente foi novamente submetido a EDA. Visualizou-se hemorragia ativa, efetuada
injeção de adrenalina diluída e aplicados três clips hemostáticos. Por persistência de hemorragia
de baixo débito, aplicado Hemospray® com sucesso hemostático, e sem recidiva hemorrágica
durante o internamento.
Resultados: Verificou-se o sucesso técnico e clínico do procedimento, tendo sido possível cessar a
hemorragia. O enfermeiro deve ser conhecedor das características e cuidados no manuseio do
Hemospray® assim como, os cuidados de enfermagem pré, peri e pós- procedimento ao utente.
Conclusão: O Hemospray® demostrou uma grande eficácia hemostática no tratamento
endoscópico da HDA. Reconhece-se a importância de uma atualização contínua de conhecimentos
e competências de enfermagem, na área da endoscopia digestiva terapêutica.
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