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ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA
A Cápsula Endoscópica é um exame simples, que revolucionou a avaliação do
intestino delgado, em especial nos pacientes com sangramento gastrointestinal
obscuro. Foi criada baseada na tecnologia militar, a partir da idealização de um
“míssil”, que em miniatura pudesse viajar ao longo do Trato Gastrointestinal (TGI),
transmitindo as suas imagens.
Apresenta inúmeras vantagens por permitir a avaliação do intestino delgado sem
sedação, insuflação ou exposição à radiação, obtendo-se imagens de boa a
excelente qualidade (cerca de 55 mil imagens em oito horas de exame), podendo
ser realizada ambulatorialmente, com mínimo desconforto, em adultos e crianças
maiores, e sem risco de transmitir infecções, uma vez que é descartável. As
limitações são poucas e têm sido relacionadas com a incapacidade de oferecer
tratamento ou de localizar precisamente o sítio da lesão, e o risco de retenção desta
em locais de estreitamento.
A indicação mais freqüente é o sangramento gastrointestinal obscuro (SGIO).
Estima-se que 5% dos sangramentos do TGI ocorrem entre o ligamento de Treitz e a
válvula íleocecal, e que o intestino delgado é a causa de 45 a 70% dos SGIO. As
causas variam conforme a faixa etária, sendo a angiodisplasia (fotos 1 e 2) a lesão
mais comum em 30-40% dos casos, predominando em pacientes idosos.
A enteroscopia por cápsula pode ser utilizada no diagnóstico de outras patologias,
como a doença inflamatória intestinal, a vasculopatia portal hipertensiva (foto 4) ,
o divertículo de Meckel e os tumores do intestino delgado (foto 3). O quadro 1
sintetiza as principais causas de SGIO.

Quadro 1

Causas de sangramento gastrointestinal obscuro

Lesões Vasculares
(70 -80 % )

Tumores
(5-10 %)

Outras Causas
(10-25%)

Angiodisplasia

Adenoma (b)

Doença de Crohn

Lesão de Dieulafoy

Hamartoma (C)

Lesão de delgado induzida por
drogas

Telangiectasias (a)

Lipoma

Úlcera de doença celíaca

Varizes

Adenocarcinoma

Jejunoileíte ulcerativa crônica

Flebectasias

Linfoma

Vasculite

Fístula aortoentérica

GISTs

Enterite por radiação

Aneurisma

Tumor carcinóide

Lesão isquêmica

Tumor
1 vascular (d)

Divertículo de Meckel

Neurofibroma (e)

Síndrome de Zollinger-Ellisson

Algoritmo proposto para diagnóstico e abordagem do sangramento obscuro do
trato gastrointestinal5
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Second look * 1
Sangramento Ativo

Oculto

Evidente

Cápsula
Endoscópica

Negativa

Negativa

Positiva

Não
2

Angiografia *3

Sim
Abordagem Específica
Tratamento PE ou BE

Necessita Avaliação?

Repertir Exame
Endoscópico * 2/ CE
Considerar CTE/MRE/BAE
Cintigrafia para Meckel
Recorrente Sim Laparoscopia/IOE

Angiografia + Embolização
Laparoscopia / IOE

Considerar
BAE *4

Observar

Metástases

Endometriose
Hemosuccus pancreático/
hemobilia

Não

Causas infecciosas
foto 1 – Enteroscopia por cápsula
evidenciando angiodisplasia de intestino
delgado

foto 4 – Enteroscopia por cápsula
evidenciando múltiplas manchas
hematocísticas no delgado na
enteropatia portal hipertensiva

Follow-UP

Positivo
Tratamento
Específico

Doença de Von Willebrand

foto 2 – Enteroscopia por cápsula
evidenciando sangramento ativo no
intestino delgado

3
abcde-

foto 3 – Enteroscopia por cápsula
evidenciando adenocarcinoma de
intestino delgado

Sem novas
avaliações

Negativo

4

associadas às síndromes : Osler-Weber-Rendu, CREST, Turner
Polipose adenomatosa familiar
Síndrome de Peutz-Jeghers
Síndrome de Blue rubber bleb nevus, síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber
Doença de Von Recklinghausen

Outros exames também são utilizados para avaliar o intestino delgado, como
push-enteroscopia, enteroscopia por duplo-balão, estudo contrastado com bário,
cintigrafia com hemácias marcadas, angiografia.
O exame de escolha e sua ordem descrita pode ser direcionado conforme o quadro
clínico e a disponibilidade destes exames no serviço que está investigando o
paciente.

*1 EDA e colonoscopia devem ser repetidas antes da investigação do intestino delgado
e, frequentemente, identificam lesões não diagnosticadas na avaliação endoscópica
inicial
*2 Especialmente se não foi repetido antes da cápsula endoscópica
*3 Pacientes com importante
1 sangramento ativo e sem condições de avaliação
endoscópica flexível
*4 Se possível, em especial em pacientes com angiodisplasia detectadas no TGI superior
e inferior
BAE - enteroscopia assistida por duplo balão / CE – cápsula endoscópica / CTE –
enterografia por tomografia computadorizada / IOE – enteroscopia intra-operatória /
MRE – enterografia por ressonância magnética / PE – push-enteroscopia
*5 SGIO

