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RESUMO: Objetivo: O propósito deste trabalho é avaliar o pa-
pel da colonoscopia em pacientes com hemorragia digestiva bai-
xa (HDB) ativa que necessitam de internação hospitalar. Paci-
entes e métodos: Um estudo prospectivo de todos os pacientes
que apresentaram sangramento retal agudo e importante o su-
ficiente para requerer internação hospitalar, foi realizado de
dezembro de 1995 a dezembro de 1996 no Pronto-Socorro Ci-
rúrgico do Hospital das Clínicas. Todos foram submetidos a
toque retal e a anuscopia. Foram tomadas medidas dos níveis
séricos de hemoglobina, transfusões sangüíneas (quando ne-
cessárias) e normalizados os parâmetros hemodinâmicos em to-
dos os pacientes. A endoscopia digestiva alta (EDA) foi também
realizada em todos os casos e, por fim, os pacientes foram sub-
metidos a preparo de cólon "expresso" com manitol, e encami-
nhados à colonoscopia. Resultados: Foram estudados 35 paci-
entes com idade média de 59,4 anos. A colonoscopia efetivou o
diagnóstico em 31 casos (88,57 %). Em dois casos (5,71 %), a fonte
do sangramento era proveniente do trato gastrointestinal (TGI)
superior e a EDA inicial não fez o diagnóstico, tendo sido neces-
sário um segundo exame; e, nos outros dois casos (5,71 %), o lo-
cal do sangramento não foi encontrado. A sensibilidade da co-
lonoscopia foi de 93,94% e a especificidade de 100%. A patolo-
gia responsável pelo sangramento em maior número de pacien-
tes foi a doença diverticular dos cólons (DDC). Dois pacientes
necessitaram de cirurgia de urgência e foram submetidos a co-
lonoscopia intra-operatória; nos restantes realizou-se preparo
de cólon e colonoscopia de acordo com o protocolo. Como com-
plicação relacionada ao método, um paciente (2,85 %) apresen-
tou sangramento 24 horas após a polipectomia. Conclusão: A
colonoscopia mostrou ser um método eficaz no diagnóstico da
hemorragia digestiva baixa. Foi terapêutica em alguns casos e
apresentou um baixo índice de complicações. Por isso acredita-
mos que a colonoscopia deva ser o método diagnóstico de esco-
lha na HDB.
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