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RESUMO 

Moura DTH. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica versus 

ecoendoscopia no diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar com 

suspeita de origem maligna: estudo comparativo prospectivo [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

Introdução: As estenoses biliares são sempre desafiadoras, tanto no 
diagnóstico como na conduta terapêutica aplicada, seja ela curativa ou 
paliativa. A obtenção de espécimes se faz necessária uma vez que muitas 
doenças benignas mimetizam as neoplasias biliopancreáticas, tornando o 
diagnóstico anatomopatológico fundamental. Apesar da baixa acurácia, a 
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é o método 
tradicionalmente utilizado para diagnosticar estenoses biliares por meio do 
escovado citológico e da biópsia transpapilar. Por outro lado, diversos 
estudos têm reportado acurácia satisfatória da ecoendoscopia com punção 
aspirativa com agulha fina (EE-PAAF). Este estudo propõe comparar 
prospectivamente esses métodos no diagnóstico anatomopatológico da 
estenose biliar com suspeita de origem maligna. Métodos: Após a 
realização do cálculo amostral, 50 pacientes com estenoses biliares com 
suspeita maligna foram submetidos à CPRE com escovado citológico e 
biópsia transpapilar e à EE-PAAF durante a mesma sedação ou com 
intervalo máximo de sete dias. O padrão-ouro do resultado 
anatomopatológico dos métodos foram a cirurgia e o seguimento clínico por 
pelo menos seis meses. Foram avaliados os índices de acurácia 
(sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, razão de 
verossimilhança positiva e negativa e acurácia), de concordância e as 
complicações entre os métodos, além da realização de subanálises, 
incluindo avaliação de técnicas, localização anatômica e tamanho da lesão. 
Resultados: O diagnóstico anatomopatológico obtido na associação dos 
dois métodos nos 50 pacientes (26 mulheres e 24 homens, com média de 
idade de 63,08 anos) foram: 47 malignos, um suspeito para malignidade e 
dois benignos. O diagnóstico definitivo definido pelo padrão-ouro 
demonstrou 48 estenoses malignas e duas benignas. O tamanho médio das 
lesões foi 3,48 cm, sendo 31 lesões extraductais e 19 intraductais, bem 
como 35 distais e 15 proximais. Na análise por intenção de tratamento, 
sensibilidade, especificidade e acurácia da EE foram superiores aos 



 

 

resultados da CPRE (93,8%, 100% e 94% contra 60,4%, 100% e 62%, 
respectivamente) (p=0,034) com índices de complicações semelhantes. Não 
houve concordância entre os métodos e a combinação deles aumentou a 
sensibilidade e acurácia para 97,9% e 98%, respectivamente. Nas 
subanálises, a EE foi superior à CPRE tanto nas lesões extraductais com 
acurácia de 100% contra 54,8%, p=0,019, quanto nas lesões maiores que 
1,5 cm (95,8% contra 61,9%, p=0,031). Entretanto os resultados foram 
semelhantes nas lesões intraductais e nas menores que 1,5 cm. Não houve 
diferença significativa entre os métodos nas análises de lesões proximais, 
distais e pancreáticas. Nas subanálises das técnicas empregadas, o 
escovado citológico e a biópsia transpapilar apresentaram resultados 
semelhantes entre si, tal como as técnicas de capilaridade e vácuo. 
Conclusão: A EE-PAAF é superior à CPRE associada ao escovado 
citológico e à biópsia transpapilar, com índices de complicações 
semelhantes. Não há concordância entre os métodos e a associação deles 
aumenta os índices de acurácia. A EE-PAAF é superior à CPRE com 
obtenção de espécimes na avaliação de lesões extraductais e nas maiores 
que 1,5 cm e é semelhante nas intraductais e nas menores que 1,5 cm. O 
escovado citológico e a biópsia transpapilar apresentam resultados 
semelhantes entre si, tal como as técnicas de capilaridade e vácuo. Não há 
diferença entre os métodos nas análises individuais de lesões distais, 
proximais e pancreáticas. 

Descritores: endossonografia; pancreatocolangiografia retrógrada 

endoscópica; colestase; neoplasias; sensibilidade e 

especificidade. 

 
 



ABSTRACT 

Moura DTH. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography versus 

endoscopic ultrasound for tissue diagnosis of malignant biliary stricture: a 

prospective comparative study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2017. 

Background and Aims: Biliary strictures are always a challenging clinical 
scenario and the anatomopathological diagnosis is essential in the therapeutic 
management, whether for curative or palliative purposes. The acquisition of 
specimens is necessary since many benign diseases mimic biliopancreatic 
neoplasms. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is the 
traditionally used method, despite its low accuracy based on biliary brush 
cytology and forceps biopsy. On the other hand, several studies reported good 
accuracy rates using endoscopic ultrasound guided-fine needle aspiration 
(EUS-FNA). The aim of this prospective study is to compare the accuracy of 
EUS and ERCP for tissue sampling of biliary strictures. Methods: After 
performing the sample calculation, fifty consecutive patients with indeterminate 
biliary strictures were included to undergo ERCP and EUS procedures on the 
same sedation or with a maximum interval of 7 days. The gold standard 
method was surgery or six months’ follow-up. Evaluation of the accuracy 
indices (sensitivity, specificity, positive and negative predictive value, positive 
and negative likelihood ratio and accuracy), concordance and adverse events 
among the methods were performed. Also, subtype analyses of the techniques 
evaluation, anatomical localization and size of the lesion were included. 
Results: The final diagnosis reported in 50 patients (26 Female and 24 Male 
with a mean age of 63.08 years old) was 47 malignant, one suspicious for 
malignance and two benign lesions. Thirty-one lesions were extraductal and 
19 intraductal, 35 were distal and 15 proximal strictures. The mean size of the 
lesion was 3.48 cm. In the intention-to-treat analysis, the sensibility and 
accuracy of EUS-FNA were superior than ERCP tissue sampling with biliary 
brush cytology and intraductal forceps biopsy (93.8%, 94% vs. 60.4%, 62%, 
respectively) (p=0.034), with similar adverse events. There was no 
concordance between the methods and combining both methods improved the 
sensitivity and accuracy for 97.9% and 98%, respectively. In the subtype 
analyses, the EUS-FNA was superior, with a higher accuracy than ERCP 
tissue sampling in evaluating extraductal lesions (100% vs. 54.8%, p=0.019) 



 

 

and in those larger than 1.5 cm (95.8% vs. 61.9%, p=0.031), but were similar 
in evaluating intraductal lesions and lesions smaller than 1.5 cm. There was no 
significant difference between the methods in the analyses of proximal, distal 
and pancreatic lesions. In the subtype analyses of the techniques employed, 
the brush cytology and the intraductal transpapillary biopsy presented similar 
results, as well as capillary and suction techniques. Conclusion: EUS-FNA is 
better than ERCP tissue sampling with biliary brush cytology and intraductal 
forceps biopsy with similar adverse events. There is no concordance between 
the methods and their association increases the accuracy. EUS-FNA is 
superior to ERCP tissue sampling in the assessment of extraductal lesions 
and in those larger than 1.5 cm and similar in the intraductal and in the lesions 
smaller than 1.5 cm. The brush cytology and intraductal transpapillary biopsy 
present similar results as well as capillary and suction techniques. There are 
no differences between methods in individual analyses of distal, proximal and 
pancreatic lesions. 

Descriptors: endosonography; cholangiopancreatography, endoscopic 

retrograde; cholestasis; neoplasms; sensitivity and specificity. 
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As estenoses biliares são sempre desafiadoras, tanto no diagnóstico 

como na conduta terapêutica aplicada, seja ela curativa ou paliativa. História 

clínica, exame físico, subsidiários e anatomopatológico são fundamentais, 

visando diferenciar as estenoses em benignas ou malignas1-3. 

Além das causas de estenoses de origem benigna mais frequentes, 

como as pós-cirúrgicas (pós-transplante, iatrogênica), as inflamatórias 

(colangite esclerosante primária ou secundária) e as pancreáticas (pancreatite 

aguda ou crônica, pseudocisto), também são conhecidas outras causas, como 

as provenientes de infecções (síndrome da imunodeficiência adquirida, 

parasitas ou colangite recorrente), pós-radiação, sarcoidose, doença hepática 

policística e tumores benignos (epiteliais como adenomas, cistoadenomas e 

papilomas, endócrinos e não epiteliais da via biliar), todas com quadros clínicos 

e de imagem semelhantes a doenças neoplásicas malignas da região1,4. 

Entre as estenoses malignas, encontram-se os tumores primários da 

via biliar (colangiocarcinoma [CCA]), os que invadem ou comprimem a via 

biliar (câncer [CA] de pâncreas, CA de vesícula biliar e carcinoma 

hepatocelular) e as metástases linfonodais (mama, cólon, estômago, ovário, 

melanoma e linfoma)1,4. 

As estenoses malignas dessa região estão divididas em intra-hepática 

e extra-hepática, sendo a última dividida em proximal e distal3. As causas 
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mais comuns são o CA de pâncreas e o CCA1,2. O primeiro contribui com 

40% a 60% das neoplasias do confluente duodeno-biliopancreático; já a 

incidência do CCA varia de acordo com a localização geográfica, e as taxas 

mais elevadas são encontradas no Sudeste Asiático5,6. 

Os sintomas decorrentes das estenoses malignas comumente se 

manifestam em estágios avançados da doença, sendo o diagnóstico precoce 

difícil, porém, quando realizado, altera positivamente o prognóstico do 

paciente3,7,8. 

Entre os exames não invasivos que podem auxiliar o diagnóstico 

diferencial dessas lesões, destacam-se os marcadores tumorais séricos e os 

exames de imagem7,9-14. 

Os dois marcadores tumorais disponíveis para auxílio na detecção de 

tumores que causam estenoses da via biliar são o antígeno de carboidrato 

19-9 (CA19-9) e o antígeno carcinoembrionário (CEA). Ambos são 

amplamente utilizados na investigação de neoplasias malignas do estômago, 

cólon e pâncreas, porém inespecíficos nas estenoses biliares12-14. 

O ultrassom abdominal (US), a tomografia computadorizada (TC), a 

colangiorressonância magnética (CRNM) e a cintilografia por emissão de 

pósitrons (PET-scan) compõem o armamentário empregado para o 

diagnóstico não invasivo das lesões malignas que acometem a via 

biliar9,11,14. 

O ultrassom transabdominal é o método mais simples, com menor 

custo financeiro e frequentemente o primeiro exame na abordagem ao 

paciente, sendo útil em demonstrar a dilatação de ductos biliares, porém é 

pouco sensível na detecção etiológica da estenose biliar11. 
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A tomografia computadorizada e a ressonância magnética de 

abdômen são consideradas os métodos não invasivos padrão-ouro não 

apenas no diagnóstico, mas também no estadiamento dos tumores 

pancreáticos, pois demonstram tanto a presença de metástases a distância 

como a relação do tumor com estruturas adjacentes da via biliar, mas a TC é 

menos específica no diagnóstico da estenose biliar, sendo reportadas falhas 

diagnósticas em até dois terços dos tumores biliares7,14,15. 

A colangiorressonância magnética obtida das imagens fontes 

adquiridas pela ressonância magnética permite definir o nível da estenose 

biliar e identificar as características sugestivas de malignidade, como 

extensão da estenose maior que 10 mm e contornos irregulares16. Nos 

casos de CCA, a CRNM oferece vantagens sobre outros métodos não 

invasivos e, assim como a TC, é indicada pela National Comprehensive 

Cancer Network (NCCN) no diagnóstico e seguimento do CCA17. 

Já a cintilografia por emissão de pósitrons tem se demonstrado útil no 

diagnóstico e seguimento de lesões pancreáticas, porém, nos casos de 

CCA, a atual diretriz da NCCN, embora reconheça que existem evidências 

emergentes sobre o método, considera o papel deste como incerto e ainda 

não o recomenda17,18. 

Entre os estudos invasivos realizados por meio de exames 

endoscópicos, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e 

a ecoendoscopia (EE) são essenciais para o diagnóstico da estenose biliar 

de origem indeterminada. Ambas possibilitam a visualização da altura da 

estenose, as possíveis causas desta e a obtenção de espécimes para 

avaliação anatomopatológica7,19-21. 
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Além desses métodos tradicionais, outros foram desenvolvidos, 

alguns envolvendo avanços na imagem, como a colangioscopia, a 

tomografia de coerência óptica (OCT), o ultrassom intraductal (IDUS) na 

CPRE, o contraste enhanced e a elastografia na EE, e outros envolvendo o 

estudo celular, como a endomicroscopia confocal20,22-27. 

Entretanto, esses métodos inovadores de imagem, exceto a 

colangioscopia, não apresentam a possibilidade de amostra celular ou 

tecidual, e a obtenção de espécimes é essencial uma vez que muitas 

doenças benignas mascaram as neoplasias biliopancreáticas, tornando o 

diagnóstico concreto difícil apenas por meio de exames de imagem20,22,28,29. 

Os métodos atualmente utilizados na definição do diagnóstico 

anatomopatológico são os seguintes: escovado citológico, biópsia transpapilar, 

colangioscopia com biópsia por meio da CPRE e punção aspirativa com 

agulha fina (PAAF) por meio da EE1,2,30. Outro método passível de obtenção 

de amostra tecidual é a biópsia percutânea guiada por US ou TC; no 

entanto, este tem sido pouco aplicado pelo maior risco de disseminação de 

células tumorais31,32. 

Pelo fato de muitos pacientes com estenoses biliares indeterminadas 

serem avaliados e tratados tradicionalmente pela CPRE, a aspiração de bile foi 

o primeiro método na aquisição de espécime celular20. Trata-se de um método 

acessível e seguro, mas, apesar da alta especificidade, sua sensibilidade para 

a detecção de malignidade é baixa, variando entre 6% e 32%33-37. 

Com a evolução dos dispositivos empregados na CPRE, o escovado 

citológico se tornou o método mais utilizado na aquisição de espécimes20. 
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Osnes et al.38 foram os primeiros a reportar o uso desse método, em uma 

pequena série de 17 pacientes com anormalidades do ducto biliar, o 

diagnóstico maligno foi feito em oito pacientes; destes, sete foram confirmados 

pela cirurgia e um pela autópsia. 

Apesar da especificidade do escovado citológico se aproximar de 100%, 

a sensibilidade é modesta, variando bastante entre os estudos, com melhores 

resultados em casos de doenças intraductais, como o CCA33-48. A razão para a 

enorme variação dos resultados de sensibilidade pode ser explicada por falhas 

na aquisição de espécimes e erros na interpretação do patologista. Entre as 

causas de falhas na aquisição de espécimes, estão: escovação do local 

inadequado em razão do tamanho ou da localização da lesão, fibrose extensa 

causada pelo tumor e presença de epitélio benigno recobrindo a lesão maligna. 

Já as falhas em relação à interpretação do patologista são oriundas de 

mudanças sutis em lesões bem diferenciadas, falta de familiaridade com os 

critérios de diagnóstico de lesão neoplásica, má preservação celular e 

subestimação da importância do fundo do esfregaço1,49. 

Trata-se, portanto, de um procedimento simples e com raras 

complicações, mas com maior sensibilidade que o aspirado de bile e, dada sua 

elevada especificidade, é confiável nos casos positivos para malignidade20,37. 

No entanto, em virtude da baixa sensibilidade do escovado citológico, 

recentemente diversos estudos têm utilizado marcadores biológicos e técnicas 

moleculares20,50-55. Entre os marcadores biológicos, o M2-piruvato quinase (M2-

PK), o fator de crescimento endotelial (VEGF), o perfil lipídico e os compostos 

orgânicos voláteis aumentaram, em estudos iniciais, a sensibilidade de 52,9% 
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para 100% e a especificidade de 72,7% para 94,1%. Entretanto, mais estudos 

devem ser realizados para comprovar a eficiência destes51-54. 

Quanto às técnicas moleculares, a de maior destaque é a fluorescence in 

situ hybridazation (FISH), uma técnica citogenética, que utiliza probes de DNA 

marcados com fluorescência para identificar anormalidades cromossômicas, 

avaliando a presença ou ausência de sequências específicas de DNA50,55-57. 

Outro método tradicional para aquisição de espécimes por CPRE é a 

biópsia transpapilar que, embora exija mais tempo e apresente certo grau de 

dificuldade técnica, pode proporcionar obtenção de maior contingente 

tecidual quando realizada adequadamente, permitindo ao patologista melhor 

assertiva quanto ao padrão histológico e à profundidade, informações estas 

não obtidas por outros métodos2. 

A utilização da biópsia transpapilar é reportada há alguns anos, e 

seus resultados são bastante heterogêneos, com taxas de sensibilidade em 

torno de 30% a 88%. Essa variedade, tal como no escovado citológico, 

demonstra altas taxas de falsos negativos, o que não permite o diagnóstico 

de certeza em uma estenose biliar benigna. A especificidade, assim como 

em outros métodos de obtenção de espécimes, é elevada, frequentemente 

superior a 95%2,35,39-41,58-65. 

A baixa sensibilidade da biópsia transpapilar e a variação de seus 

resultados publicados podem ser atribuídas às dificuldades técnicas do 

procedimento, como biópsia guiada por radioscopia, restrição em abrir a 

pinça frente a estenoses estreitas, fibrose ou ulceração associada ao tumor 

e compressão extrínseca da via biliar2,30,48,60,61. 
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Os estudos comparativos entre o escovado citológico e a biópsia 

transpapilar apresentam resultados heterogêneos. Alguns demonstraram 

superioridade da biópsia transpapilar35,62,64; outros, do escovado citológico 

39,40,65. Diversos estudos comprovam que a combinação dos métodos 

aumenta a taxa de sensibilidade, que chega até 74%41,62,64,65. 

Com o intuito de melhorar o diagnóstico das estenoses biliares, novas 

técnicas têm surgido, como a colangioscopia, que permite a visualização do 

tecido suspeito; a identificação de anormalidades, como vasos dilatados e 

tortuosos; as projeções mucosas e vilosidades; as áreas ulceradas e 

nódulos intraductais, além das biópsias sob visão direta2,66-68,69. Entretanto, a 

baixa sensibilidade da histologia obtida67,68, o alto custo e a exigência de alta 

expertise comprometem o uso rotineiro desse método, além de estarem 

associados à maior taxa de efeitos adversos quando comparados à CPRE 

de maneira isolada70. 

Outro dispositivo capaz de obter espécimes é a colangiopancreatografia 

retrógrada endoscópica com punção aspirativa com agulha fina (CPRE-PAAF), 

o qual é raramente utilizado pois, além da dificuldade técnica, demonstrou 

baixa sensibilidade quando comparado a qualquer outro método 41,71. 

Além dos métodos tradicionais e inovadores acima descritos, existe a 

possibilidade de obtenção de espécimes por meio da análise citológica de 

próteses biliares que, apesar de simples e segura, não é considerada de 

primeira linha, pois, além do baixo rendimento, é evidente que qualquer 

método de obtenção de espécimes deve ser realizado na primeira 

abordagem, não devendo ser adiado até a troca da prótese biliar20,60. 
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Na maioria das séries, o escovado biliar e a biópsia transpapilar têm 

sensibilidade maior para o CCA do que para lesões extrínsecas da via biliar, 

como o CA de pâncreas, com resultados variando de 44% a 89% e de 30% 

a 65%, respectivamente33,35,39,72-74, o que não surpreende, uma vez que as 

lesões primárias da via biliar se originam a partir do epitélio do lúmen da via 

biliar, diferentemente das lesões que comprimem a via biliar, como CA de 

pâncreas, CA de vesícula biliar, carcinoma hepatocelular ou lesões 

metastáticas2,57,75,76. Sendo assim, outros métodos para obtenção de 

material anatomopatológico são necessários1. 

Ao longo dos últimos anos, a EE tornou-se uma ferramenta valiosa no 

diagnóstico da estenose biliar indeterminada, não só melhorando a acurácia 

do estadiamento local de tumores que acometem a via biliopancreática, mas 

também permitindo a obtenção de espécimes para diagnóstico 

anatomopatológico por meio da punção aspirativa com agulha fina (EE-

PAAF)77,78. 

Comparado com outras técnicas, esta apresenta vantagens, como a 

visualização e a punção em tempo real de lesões ou linfonodos que algumas 

vezes não foram visualizados em outros exames de imagem, uma vez que 

sua resolução espacial é superior à da CRMN e à da TC na avaliação de 

lesões pancreáticas e linfonodos menores que 2 cm21,48,79. 

Diversos estudos têm utilizado a EE-PAAF no diagnóstico da 

estenose biliar de origem indeterminada, com sensibilidade heterogênea, 

variando de 46% a 100%19,21,30,48,78-88. 

Moura et al.1, em recente revisão sistemática e metanálise, realizada 

no Departamento de Gastroenterologia da FMUSP, demonstraram que a EE 
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é superior à CPRE no diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar 

maligna. Entretanto, esse estudo apresentou como limitação a avaliação das 

lesões de maneira generalizada, não estudando individualmente o tamanho 

e a topografia das lesões, além de apenas incluir um pequeno número de 

trabalhos prospectivos comparativos, nos quais não foram realizados 

cálculos amostrais, diminuindo o índice de evidência destes. 

Ao analisar exclusivamente a EE-PAAF em estenoses biliares 

indeterminadas e separar as lesões proximais das distais, Sadegui et al.78 

observaram respectivamente sensibilidade e especificidade de 76% e 100% 

nas lesões proximais e de 83% e 100% nas distais. 

Especificamente em lesões pancreáticas, a EE-PAAF demonstra 

resultados satisfatórios, como evidenciado em metanálise89, incluindo 33 

estudos, os quais demonstraram sensibilidade de 85% a 91% e 

especificidade de 94% a 98%, com valor preditivo positivo de 98% a 99%. 

Algumas variáveis do procedimento ainda geram incertezas sobre a 

técnica ideal de EE-PAAF, por exemplo, a técnica com ou sem vácuo, o 

tamanho da agulha, o número de punções, a PAAF ou a biópsia por agulha 

fina (fine needle biopsy [FNB]) e a presença ou não do citopatologista em 

sala77,89-93. 

As técnicas utilizadas frequentemente na EE-PAAF para obtenção de 

espécimes são punção sem vácuo, capilaridade e vácuo com seringa. Na 

técnica de capilaridade, há a retirada lenta e gradual do estilete que já vem 

introduzido no lúmen da agulha pelo fabricante; já a técnica a vácuo com 

seringa é realizada por meio de seringa de 20 mL fornecida pelo fabricante, 
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com a posição do êmbolo em 5 mL, 10 mL, 15 mL ou 20 mL79. Os resultados 

heterogêneos entre os diversos estudos comparando as técnicas não 

permitem um consenso sobre qual delas é superior79,92,93. 

Atualmente, três tamanhos de agulhas para EE-PAAF são 

comercializados: 19 G, 22 G e 25 G. Diversos estudos já publicados sobre 

os diferentes tamanhos de agulhas demonstram resultados heterogêneos e, 

aparentemente, nenhuma agulha demonstra ser superior em relação às 

outras89,94. Bang et al.95 propuseram um algoritmo para escolha da agulha: 

25 G para punções transduodenais, 22 G ou 25 G para outras punções e 19 

G para procedimentos terapêuticos. 

O número de punções necessárias pode variar de acordo com a 

localização e o tamanho da lesão, com o tipo de agulha e, ainda, pode ser 

reduzido com a avaliação do espécime pelo citopatologista em sala (rapid 

on-site evaluation [ROSE])2. 

Alguns estudos demonstram que a ecoendoscopia com biópsia com 

agulha fina (EE-FNB) fornece maior acurácia no diagnóstico de lesões 

sólidas pancreáticas quando comparada à EE-PAAF, pois, teoricamente, 

esse procedimento permite maior obtenção tecidual e melhor preservação 

da arquitetura celular96,97. Entretanto, outras avaliações não demonstraram 

benefícios concretos, exceto pelo menor número de punções para obtenção 

adequada de espécimes98,99. Possíveis indicações da EE-FNB incluem 

falhas na EE-PAAF, ausência de ROSE e diagnósticos de patologias que 

necessitam de mais tecido para conclusão diagnóstica, como metástases, 

tumores neuroendócrinos, linfomas e pancreatite crônica79. 
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Além dos métodos tradicionais de obtenção de espécimes pela EE-

PAAF, novos procedimentos para obtenção de espécimes por meio da EE 

têm surgido, como o escovado citológico e a biópsia com pinça introduzidos 

por meio da agulha de 19 G. Essas técnicas são comumente utilizadas em 

lesões císticas, mas alguns estudos demonstram o uso em lesões sólidas. 

Entretanto, ainda não há estudos na literatura sobre o uso da escova 

citológica e da micropinça em estenoses biliares indeterminadas100,101. 

A presença do citopatologista em sala para avaliação dos espécimes 

obtidos pelo EE-PAAF tem aumentado cada vez mais, com diversos estudos 

demonstrando superioridade do ROSE em relação à EE-PAAF isolada, pois 

o especialista permite avaliar se o espécime obtido é adequado no momento 

do procedimento102-105. 

Sabe-se que a associação de métodos, como a CPRE com amostra 

anatomopatológica e a EE-PAAF, demonstra melhora dos índices de 

acurácia no diagnóstico das estenoses biliares indeterminadas31,41,45,84,85, 

porém, mesmo com a ampla disponibilidade, a decisão de realizar a EE 

juntamente com a CPRE não é universal, tampouco necessariamente 

indicada em todas as situações20. 

A experiência do patologista em doenças biliopancreáticas é fator 

determinante na melhora da acurácia, sendo a diferença na análise do 

patologista especialista e generalista frequente, tornando o treinamento e o 

uso de critérios estabelecidos obrigatórios84,106,107. 

Normalmente, os espécimes são divididos em cinco categorias: 

inadequado, benigno, atípico, suspeito ou maligno106-109. Alguns autores 
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relatam um aumento da sensibilidade na detecção de malignidade quando 

consideram resultados como displasia75,107,108, suspeitos e atípicos55,87,106, 

como malignos. De forma oposta, outros consideram estes como benignos 

ou realizam o cálculo dos índices de acurácia das duas maneiras41,85. 

Idealmente, qualquer técnica de amostragem tecidual deve ter alta 

sensibilidade para detecção de malignidade, mantendo a especificidade 

absoluta e, como em qualquer outro procedimento, deve ser segura, simples 

e com custo acessível para que possa ser amplamente utilizada1,20. 

A realidade financeira e estrutural da maioria dos serviços em nosso 

meio não permite a utilização de diversas técnicas inovadoras, tampouco a 

presença do patologista em sala e, por esses motivos, as técnicas mais 

empregadas para o diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar com 

suspeita de malignidade e que apresentam resultados adequados continuam 

sendo a CPRE, por meio do escovado citológico e da biópsia transpapilar, e 

a EE-PAAF. 

Apesar de recente revisão sistemática e metanálise1 ter estudado a 

EE e a CPRE no diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar com 

suspeita maligna na busca pelo melhor método para obtenção do 

diagnóstico anatomopatológico, as limitações desta, como o fato de não 

estudar individualmente o tamanho e a localização das lesões e a ausência 

de cálculo amostral dos estudos incluídos, justificam a realização deste 

protocolo. 
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Comparar a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica com o 

auxílio do escovado citológico e da biópsia transpapilar com a 

ecoendoscopia com punção aspirativa por agulha fina no diagnóstico 

anatomopatológico da estenose biliar com suspeita de origem maligna. 

2.1 Desfechos 

2.1.1 Desfechos primários 

Comparar os índices de acurácia (sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão de verossimilhança positiva, 

razão de verossimilhança negativa e acurácia), dos métodos correlacionados 

ao padrão-ouro (análise da peça cirúrgica e o seguimento (follow-up) do 

paciente pelo período mínimo de seis meses). 

2.1.2 Desfechos secundários 

a) Analisar os índices de acurácia por meio da associação dos 

métodos. 

b) Estabelecer o nível de concordância entre os métodos. 

c) Avaliar as complicações imediatas e mediatas dos procedimentos. 
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d) Realizar subanálise, por meio de estudos comparativos, entre o 

escovado citológico e a biópsia transpapilar mediante a CPRE, as técnicas 

de capilaridade e vácuo por meio da EE, e, ainda, a comparação entre a 

CPRE e a EE em relação às lesões proximais e distais, extraductais e 

intraductais, maiores e menores que 1,5 cm e, exclusivamente, em lesões 

pancreáticas. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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A formatação do protocolo foi baseada no checklist Standards for 

Reporting Diagnostic accuracy studies (STARD) (Anexo A). 

3.1 Aspectos Éticos 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e Plataforma Brasil 

sob o número do parecer 1.627.449 (Anexo B), e as normas de conduta e os 

princípios éticos foram respeitados segundo a Declaração de Helsinque 

(1975) - 6ª revisão, realizada na 59ª Assembleia Médica Mundial, sediada 

em Seul, Coreia do Sul, em outubro de 2008. 

Os pacientes selecionados para o estudo foram informados e 

esclarecidos sobre este e, assim, aceitaram e concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido sobre os moldes éticos da Plataforma 

Brasil e da CAPPesq. 
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3.2 Informações Institucionais 

O presente estudo foi realizado no Serviço de Endoscopia 

Gastrointestinal, localizado no sexto andar do prédio dos ambulatórios do 

HC-FMUSP. 

3.3 Amostra 

3.3.1 Cálculo amostral 

O cálculo amostral fundamentou-se nas diferenças de sensibilidade 

dos métodos, a qual foi estimada em recente revisão sistemática e 

metanálise previamente a este estudo1. 

Nessa revisão sistemática e metanálise, os resultados da 

sensibilidade da EE-PAAF e da CPRE com aquisição de espécimes foram 

de 76,4% e 48,7 %, respectivamente1. 

O cálculo amostral foi realizado por meio do software online Power 

calculator for binary outcome superiorioty trial, utilizando um nível de 

significância estatística de 5% e um poder estatístico de 80%110. 

O tamanho amostral calculado pelo software foi de 45 pacientes em 

cada grupo. Considerando que o mesmo paciente foi submetido aos dois 

métodos, esse valor foi considerado o número total da amostra. 

Foi acrescido ainda 10% de perdas estimadas ao número amostral, 

totalizando 50 pacientes incluídos no estudo. 
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3.3.2 Seleção dos pacientes 

Foram selecionados 50 pacientes consecutivos com suspeita de 

lesões malignas que causavam estenose da via biliar. Esses pacientes eram 

oriundos de nossa instituição ou foram encaminhados de outros centros de 

saúde para o Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do HC-FMUSP. Todos 

os pacientes se apresentaram com solicitação médica para a realização do 

exame diagnóstico. Antes da inclusão do paciente no estudo, o protocolo foi 

discutido tanto com os pacientes e/ou responsáveis, quanto com os médicos 

solicitantes. 

Todos os 50 pacientes foram submetidos aos exames de 

ecoendoscopia com punção aspirativa por agulha fina e de CPRE com 

escovado citológico e biópsia transpapilar. Os exames foram realizados no 

mesmo dia ou com intervalo máximo de uma semana, no período de 9 de 

março de 2016 a 9 de agosto de 2016. 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

3.4.1 Critérios de inclusão 

- Idade superior a 18 anos. 

- Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo 

paciente ou responsável. 

- Concordância do médico solicitante em realizar os dois procedimentos. 

- Suspeita de estenose biliar de origem maligna com base na história 

clínica ou em exames de imagem. 
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3.4.2 Critérios de exclusão 

- Lesões com diagnóstico anatomopatológico definido previamente. 

- Colangite. 

- Vigência de uso de anticoagulantes ou defeito de coagulação 

conhecido. 

- Tumores de papila duodenal visualizados pela endoscopia. 

3.5 Etapas Técnicas dos Procedimentos 

Os pacientes e/ou responsáveis foram orientados, de livre escolha e 

sem dúvidas, em relação ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

assinado. 

Todos os pacientes realizaram jejum absoluto de oito horas antes dos 

exames endoscópicos. 

Antes do início dos procedimentos, os pacientes foram avaliados pelo 

médico anestesista, sendo preenchida a ficha anestésica e, ainda, foram 

revisados os exames de laboratório e de imagem. 

Todos os pacientes foram monitorizados (pressão arterial, frequência 

cardíaca, saturação de oxigênio e frequência respiratória) antes, durante e 

duas horas após os procedimentos. 

Os exames foram realizados sob sedação ou anestesia geral 

conforme a indicação da avaliação pré-anestésica. Via de regra, os 

pacientes com mais de 75 anos de idade ou os que apresentavam 

classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA) maior ou igual 

a “3” receberam anestesia geral. 
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Todos os pacientes foram submetidos aos exames de EE-PAAF 

(Figura 1), seguidos da CPRE com escovado citológico (Figura 2) e biópsias 

transpapilares (Figura 3). 

Durante a EE, foram realizadas quatro punções ecoguiadas (duas 

com vácuo mediante pressão de 10 mL da seringa e duas pela técnica de 

capilaridade por meio da retirada gradual do estilete) para coleta de material. 

Já na CPRE, foram realizados dois escovados citológicos e biópsias com 

pinça até a obtenção de pelo menos três fragmentos representativos. 

Todos os procedimentos foram realizados por endoscopistas 

experientes. 

O material foi avaliado no Serviço de Anatomia Patológica do HC-

FMUSP por patologistas experientes, especialistas em via biliopancreática, 

sendo um responsável pela análise citológica; e o outro, pela histológica. 
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Figura 1 - Imagem artística da ecoendoscopia com punção aspirativa com agulha fina 

na lesão pancreática 
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Figura 2 - Imagem artística do escovado citológico de lesão acometendo via biliar 

proximal durante exame de colangiopancreatografia retrógrada 
endoscópica 
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Figura 3 - Imagem artística da biópsia transpapilar de lesão acometendo via biliar 

distal durante exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 
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3.5.1 Ecoendoscopia com punção aspirativa por agulha fina 

Os exames foram realizados com o aparelho videoecoendoscópio 

setorial (EG 530UT2 Endoscópio Ultrassônico - Fujinon, Tokio, Japão). 

As punções aspirativas com agulha fina foram realizadas com agulha 

de 22 G (ExpectTM Slimline Handle Needles 22 G - Boston Scientific, MA, 

USA), guiada por imagens em tempo real geradas pela ecoendoscopia 

(Figuras 4 e 5). 

Em todos os pacientes, foram realizadas quatro punções da área 

suspeita, duas punções pelo método de capilaridade e duas punções pelo 

método com vácuo com pressão de 10 mL por meio da seringa. As técnicas 

eram alternadas a cada punção. 

Por meio de movimentos de progressão e retração, a cada punção 

foram realizadas 20 oscilações, seguidas da retirada da agulha para obtenção 

do material, o qual foi coletado mediante a passagem do estilete pelo lúmen da 

agulha, seguido da lavagem com 5 mL de solução fisiológica 0,9%. 

Durante a técnica de capilaridade, foi efetuada a retirada gradual do 

estilete durante as 20 oscilações da agulha realizadas na punção da lesão 

suspeita. 

Na punção pela técnica a vácuo, a pressão negativa foi obtida por 

meio de seringa descartável de 20 mL fornecida pelo fabricante da agulha. A 

pressão padronizada no presente estudo foi de 10 mL. 

Ainda durante o exame de ecoendoscopia, foram realizadas a 

medição da lesão; a avaliação da localização anatômica da lesão, da 

presença ou não de invasão vascular ou de órgãos adjacentes; e, também, a 
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avaliação da presença de linfonodos nas seguintes cadeias: pericárdica, 

tronco celíaco, hilo hepático, aortocaval e perilesional. 

 
Figura 4 - Agulha para punção aspirativa utilizada na ecoendoscopia 

 
Figura 5 - Imagem artística das agulhas utilizadas na ecoendoscopia com punção 

aspirativa com agulha fina 
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3.5.2 CPRE com escovado citológico e biópsia transpapilar 

Os exames foram realizados com aparelho duodenoscópio de visão 

lateral (TJF-Q 180V Vídeo duodenoscópio - Olympus Optical, Tokyo, Japan). 

Durante o exame de CPRE, foi realizado o escovado citológico, 

utilizando escova citológica (RX Cytologic Brush, Boston Scientific, MA, 

USA) (Figura 6) guiada por fio guia 0,035 inches (JagwireTM High 

Performance Guidewires, Straight tip, Boston Scientific, MA, USA) (Figura 7), 

sob auxílio de fluoroscopia. Foram realizados dois escovados citológicos por 

meio de movimentos de progressão e retração da escova citológica. 

Após a realização dos dois escovados citológicos da estenose biliar, 

também foram realizadas biópsias transpapilares com pinça de biópsia (FB-

25KR-1 Olympus Surgical Round Cup Biopsy, Olympus, Tokyo, Japan) 

(Figura 8), sob auxílio da fluoroscopia, até a obtenção de pelo menos três 

fragmentos representativos da área estenótica suspeita. 

 
Figura 6 - Escova citológica utilizada no exame de colangiopancreatografia 

retrógrada endoscópica 
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Figura 7 - Fio guia utilizado no exame de colangiopancreatografia retrógrada 

endoscópica 

 
Figura 8 - Pinça de biópsia utilizada no exame de colangiopancreatografia retrógrada 

endoscópica 
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3.5.3 Análises anatomopatológicas 

As análises citológicas foram realizadas após as EE-PAAFs e os 

escovados citológicos. 

No exame de EE, as amostras obtidas em cada um dos métodos 

foram colocadas em três lâminas para esfregaço, sendo duas lâminas 

fixadas em álcool 70% e uma lâmina fixada ao ar. O restante do material foi 

dispensado em frasco contendo formol tamponado (Figura 9). 

 
Figura 9 - Material para coleta de amostras anatomopatológicas 

No exame de CPRE, foram realizados dois escovados por meio de 

movimentos de retração e projeção, e essas amostras, assim como nas EE-

PAAFs, foram colocadas em três lâminas para esfregaço, sendo duas 

lâminas fixadas em álcool 70% e uma lâmina fixada ao ar. A ponta da 

escova foi cortada e colocada em frasco contendo formol tamponado. 

Também foi realizada a lavagem do cateter da escova citológica com 5 mL 
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de soro fisiológico 0,9%, conteúdo este enviado juntamente com a ponta da 

escova no frasco de formol para emblocado, a fim de aproveitar o restante 

celular do material coletado. 

As lâminas fixadas em álcool 70% foram coradas pela técnica de 

Papanicolaou, de acordo com os seguintes procedimentos: lavagem das 

lâminas em água corrente por cinco minutos, seguido de dois banhos de 

álcool 96%, submersão destas na solução de EA por trinta segundos, quatro 

banhos de álcool absoluto e quatro banhos de xilol. Em seguida, utilizou-se 

resina para fixação da lamínula sobre o material colocado nessas lâminas, 

finalizando sua montagem. 

As lâminas fixadas ao ar foram coradas, utilizando o kit da coloração 

Panótico, de acordo com os seguintes procedimentos: submersão das lâminas 

na solução nº 1 (triarilmetano a 0,1%) por um minuto, seguido da submersão 

na solução nº 2 (xantenos a 0,1%) por 15 segundos e, submersão na solução 

nº 3 (tiazinas a 0,1%) por 15 segundos, seguidos de lavagem em água 

corrente, um banho de álcool absoluto e quatro banhos de xilol. Em seguida, 

utilizou-se resina para fixação da lamínula sobre o material colocado nas 

lâminas, finalizando sua montagem. 

O restante do material fixado em formol tamponado foi transferido 

para um tubo de centrifugação e a este foram acrescentadas duas gotas de 

solução de Bouin (ácido pícrico, ácido acético e ácido formaldeído em 

solução aquosa). O material foi centrifugado por cinco minutos, com rotação 

de 1.700 rpm. Após a centrifugação, o material sobrenadante foi desprezado 

e o restante colocado sobre um fragmento de papel de seda. O papel com o 
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material foi acondicionado em um cassete e este foi transferido para um 

processador automático de tecidos, que consiste em banhos de formol, 

álcool absoluto, xilol e parafina, respectivamente. Em seguida, o material foi 

incluído em parafina, cortado com o auxílio de um micrótomo, corado pela 

coloração hematoxilina e eosina e, finalmente, a lâmina foi montada, 

utilizando-se resina para fixação da lamínula. 

Já nas análises histológicas das biópsias transpapilares, os 

espécimes foram fixados em formalina tamponada e processados em 

parafina. Depois desse processo, foram realizados cortes de 4 µm 

(micrômetros), corados com hematoxilina-eosina. 

As amostras que continham apenas fragmentos superficiais de 

epitélio intestinal ou de via biliar foram consideradas inadequadas para 

conclusão diagnóstica e informadas no relatório anatomopatológico. 

Amostras com atipias ou áreas suspeitas para neoplasia nos cortes iniciais 

foram submetidas a cortes seriados em três níveis aprofundados do bloco de 

parafina. Amostras com alterações inflamatórias ou negativas para neoplasia 

foram reportadas como benignas. 

As neoplasias foram classificadas conforme os critérios estabelecidos 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS)111. 

Os resultados anatomopatológicos foram subdivididos da seguinte 

forma: negativo para neoplasia, suspeito para malignidade, positivo e 

inconclusivo. Os resultados foram considerados negativos para neoplasia 

(benignos) quando as amostras não apresentavam células malignas ou 

atípicas, suspeitos para malignidade quando as amostras continham células 
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atípicas, positivos quando as amostram continham células malignas e 

inconclusivos quando não havia amostra celular suficiente para análise. 

Os diagnósticos anatomopatológicos de neoplasia mucinosa papilar 

intraductal (IPMNs) em lesões sólidas maiores ou iguais a 2 cm foram 

considerados malignos. 

O patologista responsável pelas análises histológicas foi cegado em 

relação à patologista responsável pelas análises citológicas. 

Nos casos em que houve necessidade, foi realizado o teste imuno-

histoquímico para definição diagnóstica. 

3.6 Padrão-Ouro 

O estudo anatomopatológico da peça após ressecção cirúrgica foi 

considerado o padrão-ouro. Entretanto, como nem todos os pacientes foram 

operados por conta da doença avançada, o seguimento (follow-up) dos 

pacientes por seis meses também foi considerado padrão-ouro. 

O resultado anatomopatológico da peça cirúrgica foi conseguido pelo 

acesso ao sistema informatizado do HC-FMUSP, quando se tratava de 

pacientes internos, ou por meio do envio de fotos por celular ou fax dos 

resultados pelos pacientes ou responsáveis, médicos solicitantes ou, até 

mesmo, pelo hospital de origem dos pacientes. 

O seguimento (follow-up) de cada paciente foi realizado por pelo 

menos seis meses, mediante contato telefônico (ligações ou mensagens) 

mensal com pacientes, familiares, amigos, médicos responsáveis ou hospital 

de origem desses pacientes. 
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3.7 Coleta de Dados 

Primeiramente, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

preenchido e assinado pelo paciente (ou responsável) e pelo pesquisador 

executante do protocolo (Anexo C). 

Um questionário com dados particularizados e perguntas para coleta 

de dados de maneira uniforme foi devidamente preenchido. Nesse 

questionário, foram preenchidos os exames laboratoriais e de imagem 

trazidos pelos pacientes. Igualmente, foram preenchidos os resultados da 

EE e da CPRE, assim como o seguimento (follow-up) e o resultado 

anatomopatológico pós-cirúrgico dos pacientes que foram submetidos à 

cirurgia (Anexo D). 

As complicações também foram anotadas na ficha de coleta de dados 

dos pacientes. Os pacientes foram observados por duas horas após o 

procedimento na sala de recuperação para avaliar complicações imediatas. 

Depois de 24 horas e, também, após sete dias dos procedimentos, foram 

realizados contato telefônico com os pacientes e/ou responsáveis e/ou 

médicos solicitantes para avaliação de possíveis complicações mediatas. 

3.8 Análise Estatística 

Primeiramente, foram analisadas todas as variáveis descritivamente. 

As variáveis quantitativas foram analisadas por meio da observação 

dos valores mínimos e máximos, do cálculo de médias, mediana e desvio 

padrão (DP). Para as variáveis qualitativas, foram calculadas as frequências 

absolutas e relativas. 
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Os métodos foram avaliados por meio dos seguintes índices de 

acurácia: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo 

negativo, razão de verossimilhança positiva, razão de verossimilhança 

negativa e acurácia. 

As análises foram realizadas de duas maneiras: uma por intenção de 

tratamento (ITT) e outra por protocolo (PP). 

Nas análises por ITT, todas as falhas dos métodos, assim como os 

casos inconclusivos, foram consideradas como resultados benignos. Já na 

análise PP, os casos inconclusivos e as falhas dos métodos foram excluídos 

dos cálculos. 

Além das análises por ITT e PP, foram realizadas as análises 

considerando os casos suspeitos, tanto negativos como positivos. 

Para o cálculo dos índices de acurácia, foi utilizada a tabela do 

aplicativo CATMAKER ("Tabela 2 x 2")112. 

Os resultados positivos em pacientes com estenoses malignas foram 

considerados verdadeiros positivos, enquanto os resultados negativos em 

pacientes com estenoses benignas foram considerados verdadeiros 

negativos. Já os resultados positivos em pacientes sem a doença maligna 

foram considerados falsos positivos, enquanto os resultados negativos em 

pacientes com a doença maligna foram considerados falsos negativos. 

A concordância ou reprodutibilidade entre os dois métodos foi 

avaliada por meio do coeficiente de concordância Kappa (k). Esse índice 

Kappa varia de 0 a 1, onde113: 

- κ ≤ 0,00: reprodutibilidade pobre; 
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- 0,1 ≤ κ ≤ 0,20: reprodutibilidade pequena; 

- 0,21 ≤ κ ≤ 0,40: reprodutibilidade regular; 

- 0,41 ≤ κ ≤ 0,60: reprodutibilidade moderada; 

- 0,61 ≤ κ ≤ 0,80: reprodutibilidade substancial; e 

- 0,81 ≤ κ ≤ 1,00: reprodutibilidade quase perfeita. 

A comparação dos métodos em relação à porcentagem de acertos foi 

avaliada por meio do teste não paramétrico de McNemar. Esse teste tem 

como limitação a aplicação apenas para duas respostas possíveis para a 

variável. Por esse motivo, todas as respostas obtidas foram convertidas em 

variáveis dicotômicas114. 

As complicações foram divididas em imediatas (durante o 

procedimento) e mediatas (até 14 dias após o procedimento) e foram 

classificadas de acordo com Cotton et al.115, com base nos seguintes 

parâmetros: 

- Leve: quando há necessidade de internação não planejada por 

menos de três noites; interrupção do procedimento por conta de 

complicação. 

- Moderada: quando há necessidade de internação não planejada por 

quatro a dez noites; necessidade de reintervenção; internação na unidade de 

terapia intensiva por uma noite. 

- Severa: quando há necessidade de internação não planejada por 

mais de dez noites; internação na unidade de terapia intensiva por mais de 

uma noite; necessidade de cirurgia por conta de complicação. 

- Fatal: quando há óbito em razão de complicação. 
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Todos os testes foram avaliados por meio do software SPSS 17.0, 

utilizando-se um nível de significância de 5%116. 

3.9 Origem dos Recursos Financeiros 

O trabalho foi desenvolvido no Serviço de Endoscopia 

Gastrointestinal, pertencente ao Departamento de Gastroenterologia do HC-

FMUSP, com recursos oriundos da instituição e, também, com a doação de 

50 escovas citológicas pela empresa Boston Scientific, MA, USA. 
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4.1 Seleção dos Pacientes 

A seleção dos pacientes encaminhados ao setor de Endoscopia 

Diagnóstica e Terapêutica do HC-FMUSP, com hipótese diagnóstica de 

estenose biliar de origem indeterminada com suspeita de malignidade, 

incluídos no estudo, é descrita na Figura 10. 

 
Figura 10 - Seleção dos pacientes 



RESULTADOS - 40 

 

No período de 9 de março de 2016 a 9 de agosto de 2016, foram 

realizados um total de 1116 exames endoscópicos biliopancreáticos. Destes, 

608 foram CPRE e 508 EE. Dos 1116 procedimentos, 61 pacientes 

apresentavam suspeita de estenose biliar maligna, com base na história clínica 

e em exames de imagem. Esses pacientes foram incluídos no trabalho por 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Desses 61 

pacientes, 11 foram excluídos após a realização dos exames, pois não se 

enquadravam nos critérios de inclusão do protocolo. Desses 11 pacientes, 8 

foram diagnosticados com tumor de papila, dois com coledocolitíase e um já 

havia diagnóstico anatomopatológico prévio de malignidade. Por esses motivos, 

todos foram excluídos. Portanto, 50 pacientes foram incluídos no protocolo. 

Destes, 48 apresentaram diagnóstico de malignidade e apenas dois 

apresentaram doença benigna de acordo com o padrão-ouro. 

4.2 Dados Clínicos e Demográficos da População 

Os 50 pacientes incluídos no protocolo, tinham entre 41 e 86 anos de 

idade, com média de idade de 63,08 anos, desvio padrão de 11,21 anos e 

mediana de 62 anos. Destes, 26 (52,0%) eram do gênero feminino e 24 

(48,0%) do masculino. Em relação à cor, 45 (90%) se consideravam 

brancos, 2 (4%) negros, 2 (4%) pardos e 1 (2%) amarelo. 

Em relação às doenças prévias, 38 pacientes referiram comorbidades, 

enquanto 12 pacientes negaram. Entre as comorbidades, apenas três foram 

relacionadas diretamente ao motivo da estenose biliar (neoplasias 

metastáticas com estenose da via biliar). 
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As características da população incluída no estudo estão resumidas 

na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características da população 
Características Pacientes (n = 50) n (%) 

Gênero 
Masculino 24 (48%) 
Feminino 26 (52%) 

Idade Média 63,08 (41 - 86 anos) 

Cor 

Brancos 45 (90%) 
Negros 2 (4%) 
Pardos 2 (4%) 
Amarelos 1 (2%) 

Comorbidades 

HAS 19 
DM 7 
Neoplasias malignas 3 

CA cólon 1 
CA útero 1 
Melanoma ocular 1 

Convulsão 1 
Coreia de Sydehan 1 
Glaucoma 1 
Artrose 1 
Doença de Chagas 1 
Transplante hepático 1 
AVE prévio 1 
Hipertireoidismo 1 
HIV 1 

HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM: Diabetes Mellitus; CA: Câncer, AVE: Acidente 
vascular encefálico e HIV: Vírus da imunodeficiência humana, n: Número. 

Todos os pacientes, exceto seis (12%) que já portavam prótese 

plástica na via biliar, apresentaram-se ictéricos e com aumento das enzimas 

hepáticas. Os pacientes portavam avaliação pré-operatória, incluindo 

exames laboratoriais e de imagem. 

Os valores descritivos dos exames laboratoriais disponíveis dos 

pacientes incluídos no estudo foram acessados antes dos procedimentos, e 
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a média, o desvio padrão, a mediana, o valor mínimo e o valor máximo estão 

demonstrados na Tabela 2. Os seis pacientes que apresentavam prótese 

biliar prévia foram excluídos dos cálculos das bilirrubinas totais e frações, 

fosfatase alcalina (FA) e gama glutamil transferase (GGT). 

Tabela 2 - Valores descritivos das variáveis dos exames laboratoriais 
pré-operatórios 

Variável N Média DP Mediana Mínimo Máximo 
Hb (g/dL) 49 11,58 1,92 11,30 7,70 15,90 

Ht (%) 49 35,00 5,66 35,40 25,00 47,90 

Leucócitos (mm3) 49 9435,10 3650,87 9100,00 3070,00 19100,00 
Plaquetas (mm3) 48 299958,33 119474,02 292500,00 54000,00 641000,00 

INR 47 1,17 0,28 1,11 0,20 2,01 

TTPA (seg) 46 31,65 11,02 29,90 1,36 70,20 
Amilase (U/L) 39 95,00 98,96 64,00 16,00 432,00 

TGO (U/L) 49 144,53 138,56 99,00 42,00 671,00 

TGP (U/L) 47 164,45 118,28 137,00 39,00 487,00 
FA (U/L) 42 618,83 403,74 475,50 138,00 2117,00 

GGT (U/L) 43 1118,30 1095,22 663,00 63,00 4881,00 

BT (mg/dL) 44 15,41 8,44 13,26 2,39 34,50 
BD (mg/dL) 44 12,46 6,94 10,91 1,75 28,60 

BI (mg/dL) 44 2,96 2,34 2,37 0,01 9,45 
DP: Desvio padrão, Hb: Hemoglobina, Ht: Hematócrito, INR: Razão normalizada internacional, 
TTPA: Tempo de tromboplastina parcial ativada, TGO: Transaminase glutâmico-oxalacética, TGP: 
Transaminase glutâmico-pirúvica, FA: Fosfatase alcalina, GGT: Gama glutamil transferase, BT: 
Bilirrubina total, BD: Bilirrubina direta, BI: Bilirrubina indireta e n: Número. 

A média do resultado da hemoglobina e dos leucócitos foi de 11,58 

g/dL e 9435,10 mm3, respectivamente, portanto, dentro dos limites de 

referência. Já a média das plaquetas INR e TTPA foi de 299958,33 mm3, em 

1,17 e 31,65 segundos, respectivamente. 

Pode-se observar aumento não apenas das enzimas hepáticas e 

canaliculares, mas também da bilirrubina total à custa de bilirrubina direta. A 

média dos valores das enzimas hepáticas foram de 144,53 U/L de TGO e 
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164,45 U/L de TGP; já a média das enzimas canaliculares foi de 618,83 U/L 

de FA e 1118,30 U/L de GGT. A média de BT foi de 15,41 mg/dL à custa da 

BD, com média de 12,46 mg/dL. 

4.3 Análise Descritiva dos Resultados 

Em relação à localização anatômica das 50 estenoses biliares 

incluídas no estudo, definidas pela EE, 35 (70%) delas eram distais e 15 

(30%) proximais. Entre as lesões que causavam estenose da via biliar, 31 

(62%) eram extraductais (Figura 11) e 19 (38%) intraductais (Figura 12). 

 
Figura 11 - Imagens de lesão extraductal causando compressão da via biliar durante 

a ecoendoscopia e a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 

 
Figura 12 - Imagens de lesão intraductal da via biliar durante a ecoendoscopia e a 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 
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A medida da lesão estimada pela EE variou de 0,50 cm a 10,80 cm. O 

tamanho médio das lesões foi de 3,48 cm, com desvio padrão de 1,72 cm e 

mediana de 3,15 cm. 

Dos 50 pacientes, 47 (94,0%) apresentavam lesão maior ou igual a 

1,5 cm, e apenas três tiveram lesões menores que 1,5 cm. 

A localização anatômica e as vias de acesso utilizadas para acessar a 

lesão pelos dois métodos são demonstradas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Topografia e via de acesso das lesões suspeitas 
Topografias e vias de acesso n (%) 

Localização anatômica 
Distal 35 (70%) 

Proximal 15 (30%) 

Topografia 
Extraductal 31 (62%) 

Intraductal 19 (38%) 

Via de acesso da EE 

Transduodenal 39 (78%) 

Transgástrica 6 (12%) 

D2 4 (8%) 

Falha do método 1 (2%) 

Via de acesso da CPRE 

Transpapilar (papilotomia) 33 (66%) 

Infundibulopapilotomia 
(fístula suprapapilar) 

10 (20%) 

Pré-corte 1 (2%) 

Falha do método 6 (12%) 

EE: Ecoendoscopia, CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, D2: Segunda porção 
duodenal e n: Número. 

A via de acesso utilizada na EE sempre foi definida de acordo com a 

melhor posição do aparelho em relação à lesão. Em 43 casos, a punção foi 

realizada via transduodenal, sendo 39 punções no bulbo duodenal (Figura 

13) e quatro na segunda porção duodenal (D2) e, em seis casos, a via de 
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acesso foi a transgástrica. Em um caso, não foi possível realizar a EE-PAAF, 

mesmo após a tentativa nos cortes transgástrico e transduodenal, pois a 

veia porta estava entre o aparelho e a lesão. 

A forma de acesso à via biliar principal pela CPRE preferencialmente 

foi a papilotomia endoscópica, a qual apenas foi substituída por outra técnica 

nos casos de falha técnica desse método. As formas de acesso à via biliar 

alternativas durante a CPRE foram a infundibulopapilotomia (fístula 

suprapapilar) e o pré-corte. A escolha da técnica alternativa foi realizada de 

acordo com a preferência e experiência do endoscopista que realizava o 

procedimento. 

A papilotomia endoscópica foi realizada com sucesso em 33 casos. Já 

a infundibulopapilotomia foi realizada em dez casos e em apenas um foi 

utilizada a técnica de pré-corte. Em seis deles, não foi possível realizar o 

acesso à via biliar, e esses casos foram considerados falhas da CPRE em 

obter espécimes. Das seis falhas da CPRE, quatro foram por conta do 

insucesso da cateterização da via biliar por dificuldade técnica, e duas, por 

conta da estenose duodenal que impediu a progressão do duodenoscópio. 

Portanto, dos cem procedimentos realizados, houve falha do método 

diagnóstico em apenas 7 (7%) deles, sendo uma falha na EE e seis na 

CPRE. Além dessas falhas da CPRE, em dois casos em que foi realizado o 

escovado citológico, não houve sucesso na realização da biópsia 

transpapilar por dificuldade técnica na introdução da pinça de biópsia até a 

área estenótica. 
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Figura 13 - Imagens de ecoendoscopia com punção aspirativa com agulha fina via 

bulbo duodenal de duas lesões sólidas 

A frequência dos diagnósticos dos 50 pacientes com estenose biliar 

por meio da combinação dos métodos de EE-PAAF e CPRE com obtenção 

de espécimes está distribuída na Tabela 4. 

Tabela 4 - Distribuição de frequências dos pacientes segundo o 
diagnóstico anatomopatológico obtido por meio de CPRE e EE 

Diagnóstico n % 
Adenocarcinoma 38 76,0 
IPMN 2 4,0 
Adenocarcinoma metastático 2 4,0 
Neuroendócrino 2 4,0 
Melanoma metastático 1 2,0 
Carcinoma adenoescamoso 1 2,0 
Positivo 1 2,0 
Suspeito 1 2,0 
Coledocite crônica 1 2,0 
Fibrose 1 2,0 
IPMN: Neoplasia mucinosa papilar intraductal e n: Número.  

Dos 50 pacientes com estenose biliar de origem indeterminada com 

suspeita maligna, 47 casos confirmaram malignidade, enquanto um caso foi 

suspeito para malignidade e dois casos foram considerados benignos. Entre os 

diagnósticos, houve 38 adenocarcinomas, dois IPMNs, dois adenocarcinomas 
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metastáticos (cólon e ovário), dois tumores neuroendócrinos, um melanoma 

metastático, um carcinoma adenoescamoso, um resultado positivo para 

malignidade, um suspeito para malignidade, uma fibrose e uma coledocite 

crônica. 

Além da associação dos métodos de CPRE com obtenção de 

espécimes com a EE-PAAF, os métodos foram avaliados individualmente, 

conforme observados nas Tabelas 5 e 6. 

Tabela 5 - Frequências absolutas e relativas dos resultados da CPRE 
CPRE Classificação n % 
 Positivo 19 38,0 

Escovado citológico 

Negativo 15 30,0 
Suspeito 8 16,0 

Falha do método 6 12,0 
Inconclusivo 2 4,0 

Biópsia transpapilar 

Adenocarcinoma 16 32,0 
Negativo 15 30,0 

Falha do método 8 16,0 
Inconclusivo 2 4,0 

IPMN de alto grau 2 4,0 
Neuroendócrino 2 4,0 

Suspeito 2 4,0 
Adenocarcinoma metastático 1 2,0 

Coledocite crônica 1 2,0 
Fibrose 1 2,0 

Associação dos 
métodos de CPRE 

Adenocarcinoma 16 32,0 
Negativo 9 18,0 
Positivo 8 16,0 

Falha do método 6 12,0 
Suspeito 4 8,0 

IPMN de alto grau 2 4,0 
Neuroendócrino 2 4,0 

Adenocarcinoma metastástico 1 2,0 
Coledocite crônica 1 2,0 

Fibrose 1 2,0 
CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, IPMN: Neoplasia mucinosa papilar 
intraductal e n: Número. 
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O escovado citológico (Figura 14) confirmou 19 casos de malignidade, 

além de oito casos suspeitos, e não confirmou ou suspeitou de células 

malignas em 15 casos (negativos), além de ser inconclusivo em dois casos. 

Houve falha do método em seis casos por conta da não cateterização da via 

biliar. 

A biópsia transpapilar (Figura 15) confirmou 21 casos de malignidade, 

sendo 16 adenocarcinomas, dois IPMNs de alto grau, dois tumores 

neuroendócrinos e um adenocarcinoma metastático, além de dois casos 

suspeitos para malignidade, uma fibrose, uma coledocite crônica e 15 casos 

negativos para malignidade. A biópsia ainda apresentou dois resultados 

inconclusivos. A falha em realizar a biópsia transpapilar ocorreu em oito 

casos, seis em que não foi possível a cateterização da via biliar e dois por 

dificuldade técnica em progredir a pinça até a área da estenose. 

A associação do escovado citológico e da biópsia transpapilar 

resultou no diagnóstico de 29 casos de malignidade, sendo 16 

adenocarcinomas, 2 tumores neuroendócrinos, dois IPMNs de alto grau, um 

adenocarcinoma metastático e oito resultados positivos para células 

malignas. Além destes, a associação destes métodos obteve quatro casos 

suspeitos para malignidade, nove resultados negativos, uma coledocite 

crônica e uma fibrose. 
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Figura 14 - Escovado citológico de estenose em colédoco distal durante o exame de 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 

 
Figura 15 - Biópsia transpapilar de estenose em colédoco distal durante o exame de 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 
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Tabela 6 - Frequências absolutas e relativas dos resultados da EE-
PAAF 

EE-PAAF Classificação n % 

Vácuo 

Adenocarcinoma 31 62,0 

Inconclusivo 7 14,0 

Adenocarcinoma metastático 2 4,0 

Neuroendócrino 2 4,0 

Inflamatório 2 4,0 

IPMN 2 4,0 

Carcinoma adenoescamoso 1 2,0 

Melanoma metastático 1 2,0 

Revestimento mucoso 1 2,0 

Falha do método 1 2,0 

Capilaridade 

Adenocarcinoma 36 72,0 

Inconclusivo 4 8,0 

Adenocarcinoma metastático 2 4,0 

Neuroendócrino 2 4,0 

IPMN 2 4,0 

Carcinoma adenoescamoso 1 2,0 

Melanoma metastático 1 2,0 

Inflamatório 1 2,0 

Falha do método 1 2,0 

Associação das técnicas 
de aspiração 

Adenocarcinoma 37 74,0 

Adenocarcinoma metastático 2 4,0 

Neuroendócrino 2 4,0 

Inconclusivo 2 4,0 

IPMN 2 4,0 

Carcinoma adenoescamoso 1 2,0 

Melanoma metastático 1 2,0 

Inflamatório 1 2,0 

Revestimento mucoso 1 2,0 

Falha do método 1 2,0 
EE-PAAF: Ecoendoscopia com punção aspirativa com agulha fina, IPMN: Neoplasia mucinosa 
papilar intraductal e n: Número. 
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A técnica a vácuo com seringa (Figura 16) diagnosticou 43 casos de 

malignidade, sendo 31 adenocarcinomas, dois adenocarcinomas 

metastáticos, dois IPMNs, dois tumores neuroendócrinos, um melanoma 

metastático e um carcinoma adenoescamoso. Três diagnósticos foram 

benignos, sendo dois inflamatórios e um revestimento mucoso. O resultado 

inconclusivo ocorreu em sete casos. 

Já a técnica por meio da capilaridade pela retirada gradual do estilete 

(Figura 17) diagnosticou 44 casos de malignidade, sendo 36 

adenocarcinomas, dois adenocarcinomas metastáticos, dois IPMNs, dois 

tumores neuroendócrinos, um carcinoma adenoescamoso e um melanoma 

metastático. Houve apenas um diagnóstico benigno e quatro casos 

inconclusivos. 

A combinação das técnicas de EE-PAAF diagnosticou 45 casos de 

malignidade, sendo 37 adenocarcinomas, dois adenocarcinomas 

metastáticos, dois IPMNs, dois tumores neuroendócrinos, um carcinoma 

adenoescamoso e um melanoma metastático. Houve apenas dois resultados 

benignos, sendo um resultado de tecido inflamatório reacional e outro 

diagnosticado como revestimento mucoso. Dois casos foram considerados 

inconclusivos e, em um deles, não foi possível realizar a punção por conta 

da transposição da veia porta entre o aparelho e a lesão. 
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Figura 16 - Punção aspirativa com agulha fina pela técnica a vácuo 
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Figura 17 - Retirada gradual do estilete durante punção aspirativa por agulha fina 

pela técnica de capilaridade 

Portanto, por meio da associação da CPRE e da EE com obtenção de 

espécimes dos 50 pacientes, 47 obtiveram diagnóstico de doença maligna, 

dois de doença benigna e um suspeito para malignidade. 

Os resultados finais do protocolo, o seguimento dos pacientes, os 

resultados anatomopatológicos dos métodos e da cirurgia e as 

características das lesões e da população são demonstrados na Figura 18 e 

no Anexo E. 
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Figura 18 - Fluoxograma dos resultados finais 

Após a avaliação dos resultados anatomopatológicos dos pacientes 

submetidos à cirurgia e do seguimento de seis meses após a inclusão do 

último paciente neste protocolo, 48 (96,0%) pacientes foram classificados 

como estenoses malignas e 2 (4,0%) como doenças benignas. 

Dos 47 pacientes diagnosticados como doença maligna, 22 foram 

submetidos à cirurgia e 25 não foram operados. 

Dos 22 pacientes operados, oito lesões foram ressecadas 

completamente. Destes, quatro faleceram no pós-operatório antes mesmo 

de receberem alta hospitalar, três estão estáveis e não necessitaram de 

quimioterapia e um está realizando a quimioterapia. Dos 14 tumores 

considerados irressecáveis no intraoperatório, oito realizaram derivação 

biliodigestiva, um realizou gastroenteroanastomose, três apresentavam 

metástases e dois pacientes não realizaram derivações cirúrgicas. Entre os 
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pacientes com metástases, dois faleceram e um ressecou a lesão 

metastática, mas devido a disseminação da doença e outros focos de 

mestástase está realizando radioterapia. Já entre os nove pacientes que 

realizaram derivações cirúrgicas, quatro estão realizando quimioterapia, 

quatro faleceram e um paciente realizou quimioterapia e radioterapia e foi 

novamente operado tendo sua lesão ressecada. Os dois pacientes com 

lesões irressecáveis que não realizaram derivações cirúrgicas estão 

realizando quimioterapia. 

Dos 25 pacientes que não foram operados por conta da falta de 

condições clínicas ou da irressecabilidade da lesão com base em exames de 

imagens, 22 faleceram, dois estão realizando quimioterapia e um paciente 

apenas realiza seguimento, pois não se encontra em condições clínicas para 

realizar a quimioterapia ou cirurgia. 

O paciente com resultado suspeito para malignidade não foi operado 

e foi a óbito dois meses após o diagnóstico, sendo considerado maligno pelo 

padrão-ouro. 

Dos dois pacientes com diagnóstico benigno, um encontra-se estável 

sem a presença de prótese biliar há cinco meses; o outro também mantém 

quadro estável, porém em uso de prótese biliar plástica por conta da 

persistência da estenose benigna. Ambos os pacientes não apresentaram 

sinais nem sintomas de neoplasias malignas, como perda de peso ou de 

apetite, nem mudança de características das estenoses. Um deles 

completou seguimento de nove meses; o outro, de sete meses. 
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4.4 Análise Comparativa Entre os Métodos 

A concordância entre os métodos foi estudada por meio do índice de 

corcordância Kappa e a análise dos índices de acurácia foi avaliada por 

meio de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, 

razão de verossimilhança positiva e negativa e acurácia. 

Foram realizadas as análises por intenção de tratamento e por 

protocolo. 

Dos 50 pacientes incluídos no estudo, 48 apresentavam doença 

maligna pelo padrão-ouro. Sendo assim, a probabilidade pré-teste foi de 

96%. 

Primeiramente, observou-se o nível de concordância entre os 

resultados anatomopatológicos dos métodos de obtenção de espécimes 

mediante CPRE e EE (Tabela 7). 

Tabela 7 - Índice de concordância da CPRE e da EE no diagnóstico 
anatomopatológico da estenose biliar 

Resultado 
Método 

CPRE EE 
n % n % 

Maligno 29 58,0 45 90,0 
Benigno 11 22,0 2 4,0 
Suspeito 4 8,0 0 0,0 
Inconclusivo 0 0,0 2 4,0 
Falha do método 6 12,0 1 2,0 
CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia e n: 
Número. 

O índice de concordância entre os métodos, levando-se em conta 

todos os resultados anatomopatológicos, foi igual a 0,057 com p=0,178. 

Portanto, não foi observado concordância significativa entre os métodos. 
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A análise por ITT foi realizada de duas formas: uma considerando os 

resultados suspeitos como benignos (Tabela 8) e a outra, como malignos 

(Tabela 9). 

Tabela 8 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os resultados suspeitos como 
benignos 

 S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

CPRE 60,4% 100% 100% 9,5% 62% - 0,40 

EE 93,8% 100% 100% 40% 94% - 0,06 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância Kappa entre os resultados, levando em 

conta todos os resultados inconclusivos, os suspeitos e as falhas dos 

métodos como resultados benignos, foi igual a 0,083 com p=0,195. Portanto, 

não foi encontrado concordância entre os métodos. 

Nessa análise considerando resultados malignos apenas dos 

pacientes com diagnóstico maligno confirmado, notou-se superioridade da 

EE em relação à CPRE. Comparando as acurácias, pôde-se observar que a 

EE foi superior à CPRE com significância estatística (p=0,034). 
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Tabela 9 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os resultados suspeitos como 
malignos 

 S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

CPRE 68,8% 100% 100% 11,8% 70% - 0,31 

EE 93,8% 100% 100% 40% 94% - 0,06 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância entre os resultados, na análise por ITT e 

considerando os casos suspeitos como malignos, foi igual a 0,032 com 

p=0,383. Portanto, assim como na análise considerando os casos suspeitos 

como benignos, não foi encontrado concordância entre os métodos. 

Quando foram considerados os resultados suspeitos como malignos 

na análise por ITT, apesar da superioridade da EE em relação à CPRE, não 

foi observado diferença estatística na comparação da acurácia dos métodos 

(p=0,092). 

Quando foram considerados casos suspeitos como malignos, houve 

melhora na sensibilidade, no valor preditivo negativo, na razão de 

verossimilhança negativa e na acurácia da CPRE. No entanto, observou-se 

que não houve alterações nos resultados da EE visto que esta não 

apresentou nenhum resultado suspeito. 

Também foi realizada a análise por ITT com a associação dos 

métodos CPRE e EE, da seguinte forma: uma considerando os casos 

suspeitos como benignos (Tabela 10) e a outra, como malignos (Tabela 11). 
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Tabela 10 - Índice de acurácia da associação da CPRE e da EE na 
análise por intenção de tratamento, considerando os casos 
suspeitos como benignos 

 S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

CPRE+EE 97,9% 100% 100% 66,7% 98% - 0,02 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

Com a associação dos métodos e considerando os casos suspeitos 

como benignos, foram obtidos: sensibilidade de 97,9%, especificidade de 

100%, valor preditivo negativo de 66,7% e acurácia de 98%. 

Tabela 11 - Índice de acurácia da associação da CPRE e da EE na 
análise por intenção de tratamento, considerando os casos 
suspeitos como malignos 

 S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

CPRE+EE 100% 100% 100% 100% 100% - 0,00 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

Com a associação dos métodos na análise por ITT e considerando os 

casos suspeitos como malignos, não ocorreram falhas no diagnóstico 

anatomopatológico das estenoses biliares malignas, resultando em 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo e acurácia de 100%. 

Após as análises por ITT, foram realizadas as análises PP, excluindo 

os casos inconclusivos e as falhas dos métodos. 
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A análise PP também foi realizada de duas maneiras: uma 

considerando os casos suspeitos como benignos (Tabela 12) e a outra, 

como malignos (Tabela 13). 

Tabela 12 - Índice de acurácia dos métodos na análise por protocolo, 
considerando os resultados suspeitos como benignos 

 S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

CPRE 69,1% 100% 100% 13,3% 70,6% - 0,31 

EE 97,8% 100% 100% 50% 97,9% - 0,02 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância Kappa entre os resultados, levando em 

conta a exclusão dos resultados inconclusivos e as falhas de qualquer um 

dos métodos, bem como considerando os casos suspeitos como benignos, 

foi de 0,180 com p=0,022. Portanto, nessa análise foi observado 

concordância regular e significativa entre os métodos. 

Nessa análise, também, foi possível constatar que a EE é superior à 

CPRE, com maior sensibilidade, acurácia e maior valor preditivo negativo; 

porém não houve diferença significativa entre a acurácia e os métodos 

(p=0,068). 
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Tabela 13 - Índice de acurácia dos métodos na análise por protocolo, 
considerando os resultados suspeitos como malignos 

 S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

CPRE 78,6% 100% 100% 18,2% 79,6% - 0,21 

EE 97,8% 100% 100% 50% 97,9% - 0,02 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância entre os resultados, na análise PP e 

considerando os casos suspeitos como malignos, foi de 0,093 com p=0,194. 

Portanto, nessa análise não foi observado concordância entre os métodos. 

Nesse estudo, observou-se melhora dos índices da CPRE à custa de 

diversos resultados suspeitos, porém, mesmo assim, a EE se manteve 

superior, apesar de não haver diferença significativa entre a acurácia dos 

dois métodos (p=0,166). 

Também na análise PP, foi avaliada a associação dos métodos de 

duas maneiras: primeiramente, os casos suspeitos foram considerados 

benignos (Tabela 14) e, na sequência, malignos. 

Tabela 14 - Índice de acurácia da associação da CPRE e da EE na 
análise por protocolo, considerando os casos suspeitos 
como benignos 

 S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

CPRE+EE 97,5% 100% 100% 50% 97,5% - 0,03 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 
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Considerando os casos suspeitos como benignos, foi obtida uma 

sensibilidade de 97,5%, valor preditivo positivo de 100%, valor preditivo 

negativo de 50% e acurácia de 97,5%. 

Já considerando os casos suspeitos como malignos na análise PP, 

obteve-se 100% de acurácia. 

4.5 Subanálise dos Resultados entre os Métodos 

Foram realizadas subanálises por meio de análises do índice de 

concordância Kappa e dos índices de acurácia mediante análise por ITT, 

considerando casos suspeitos como benignos ou malignos, incluindo 

avaliação de técnicas, localização anatômica das lesões e tamanho das 

lesões. 

Na avaliação das técnicas individualmente, foram comparados o 

escovado citológico com a biópsia transpapilar e a punção por capilaridade 

com a punção por meio de vácuo com seringa. 

Já em relação à localização anatômica da lesão, foram comparadas 

as lesões proximais com as distais e as lesões extraductais com as 

intraductais, bem como houve a comparação entre EE e CPRE no 

diagnóstico anatomopatológico das lesões de pâncreas. 

Além da avaliação e comparação das técnicas e da localização 

anatômica, também foi realizada a comparação entre lesões maiores e 

menores que 1,5 cm. 
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4.5.1 Comparação entre escovado citológico e biópsia transpapilar 

Foram avaliados o índice de concordância Kappa e os índices de 

acurácia mediante análise por ITT, considerando os resultados suspeitos 

como benignos (Tabela 15) ou malignos (Tabela 16). 

Tabela 15 - Índice de acurácia dos métodos por meio da CPRE na 
análise por intenção de tratamento, considerando os 
resultados suspeitos como benignos 

CPRE S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

Escovado 39,6% 100% 100% 6,5% 42,0% - 0,60 

Biópsia 43,8% 100% 100% 6,9% 46,0% - 0,56 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância entre os resultados dos métodos nessa 

análise foi igual a 0,251 com p=0,037. Contudo, foi observado concordância 

regular e significativa entre os métodos. 

Os resultados dos métodos foram semelhantes e ambos 

apresentaram baixa sensibilidade e acurácia, apesar da discreta 

superioridade da biópsia transpapilar. Comparando as acurácias, observou-

se que não houve diferença significativa entre os métodos com p=0,382. 
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Tabela 16 - Índice de acurácia dos métodos por meio da CPRE na 
análise por intenção de tratamento, considerando os 
resultados suspeitos como malignos 

CPRE S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

Escovado 56,3% 100% 100% 8,7% 58% - 0,44 

Biópsia 47,9% 100% 100% 7,4% 50% - 0,52 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância entre os resultados dos métodos nesta 

análise foi igual a 0,364 com p=0,005. Contudo, novamente foi observado 

concordância regular e significativa entre os métodos. 

O fato de se considerar os resultados suspeitos como malignos 

aumentou a sensibilidade e a acurácia de ambos os métodos, principalmente 

do escovado citológico. No entanto, ainda assim os dois métodos 

apresentam baixa sensibilidade, valor preditivo negativo e acurácia. Nessa 

análise, apesar da superioridade do escovado citológico, não há diferença 

significativa entre os métodos no cálculo da acurácia (p=0,294). 

Com base no cálculo das acurácias, independentemente das análises, 

nenhuma técnica de aquisição de espécimes por meio da CPRE demonstrou 

superioridade significativa em relação à outra. 
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4.5.2 Comparação entre as técnicas de capilaridade e vácuo na EE-
PAAF 

Foram avaliados, ainda, o índice de concordância Kappa e os índices 

de acurácia (Tabela 17) das técnicas na avaliação por ITT. 

Tabela 17 - Índices de acurácia das técnicas de EE-PAAF na análise por 
intenção de tratamento 

EE-PAAF S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

Vácuo 81,3% 100% 100% 18,2% 82% - 0,19 

Capilaridade 91,7% 100% 100% 33,3% 92% - 0,08 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância na análise por ITT entre as técnicas foi igual 

a 0,513 com p<0,001. Portanto, foi observado concordância moderada e 

significativa. 

Apesar da superioridade da técnica de capilaridade, não houve 

diferença significativa entre as duas técnicas quanto ao cálculo com base na 

acurácia destas (p=0,297). 
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4.5.3 Comparação dos métodos em relação às lesões proximais e 
distais 

Foram realizadas as análises do índice de concordância Kappa e dos 

índices de acurácia mediante análise por ITT, considerando os resultados 

suspeitos como benignos (Tabela 18) ou malignos (Tabela 19). 

Tabela 18 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
benignos, segundo a região anatômica 

Local  S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

Distal CPRE 63,6% 100% 100% 14,3% 65,7% - 0,36 

 EE 97% 100% 100% 66,7% 97,1% - 0,03 

Proximal CPRE 53,3% - 100% - 53,3% - - 

 EE 86,7% - 100% - 86,7% - - 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

Na análise por ITT e considerando os casos suspeitos como benignos 

nas lesões distais, o índice de concordância Kappa foi de 0,110 com 

p=0,162. Já nas proximais, foi de 0,018 com p=0,460. Portanto, não foi 

observado concordância significativa entre as técnicas tanto nas lesões 

distais como nas proximais. 

Ao comparar as acurácias das duas técnicas, apesar da superioridade 

da EE em relação à CPRE tanto nas lesões distais como nas proximais, 

observou-se que não há diferença significativa entre elas no tocante às 

lesões distais (p=0,071) e às proximais (p=0,137). 

Não foi possível realizar o cálculo de especificidade nas lesões 

proximais, uma vez que os únicos dois casos de lesões benignas se 

localizavam na região distal. 
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Tabela 19 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
malignos, segundo a região anatômica 

Local  S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

Distal CPRE 69,7% 100% 100% 16,7% 71,4% - 0,30 

 EE 97,0% 100% 100% 66,7% 97,1% - 0,03 

Proximal CPRE 66,7% - 100% - 66,7% - - 

 EE 86,7% - 100% - 86,7% - - 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância Kappa, na análise por ITT e considerando 

os casos suspeitos como malignos nas lesões distais, foi de 0,150 com 

p=0,108. Já nas proximais, foi de 0,000 com p=0,859. Portanto, não foi 

observado concordância significativa entre as técnicas tanto nas lesões 

distais como nas proximais. 

Ao comparar as acurácias das duas técnicas, assim como ao analisá-

las considerando os casos suspeitos como benignos, apesar da 

superioridade da EE em relação à CPRE tanto nas lesões distais como nas 

proximais, nessa análise também não houve diferença significativa entre as 

técnicas tanto nas lesões distais (p=0,120) como nas proximais (p=0,268). 
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4.5.4 Comparação entre os métodos em relação às lesões extraductais 
e intraductais 

Foram realizadas análises por ITT separando as lesões extraductais 

das intraductais, tanto dos níveis de concordância como dos de acurácia, 

considerando os casos suspeitos como resultados benignos (Tabela 20) e 

como malignos (Tabela 21). 

Tabela 20 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
benignos, segundo a localização da lesão 

Local  S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

Extra- CPRE 54,8% - 100% - 54,8% - - 

ductal EE 100% - 100% - 100% - - 

Intra- CPRE 70,6% 100% 100% 28,6% 70,6% - 0,29 

ductal EE 82,3% 100% 100% 40% 84,2% - 0,18 
CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância Kappa entre as técnicas nas lesões 

extraductais foi igual a 0,000 com p=0,500. Já nas intraductais, foi igual a 

0,279 com p=0,106. Portanto, não foi observado concordância significativa 

entre as técnicas nas lesões extraductais, tampouco nas intraductais. 

Não foi possível realizar o cálculo de especificidade nas lesões 

extraductais, uma vez que os únicos dois casos de lesões benignas eram 

intraductais. 

Comparando as acurácias das duas técnicas, observou-se que a EE é 

superior à CPRE com diferença significativa na avaliação das lesões 

extraductais (p=0,019). Entretanto, apesar da superioridade da mesma nas 

lesões intraductais, não há diferença significativa (p=0,350). 
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Tabela 21 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
malignos, segundo a localização da lesão 

Local  S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

Extra- CPRE 61,3% - 100% - 61,3% - - 

ductal EE 100% - 100% - 100% - - 

Intra- CPRE 82,4% 100% 100% 40% 84,2% - 0,18 

ductal EE 82,4% 100% 100% 40% 84,2% - 0,18 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância Kappa entre as técnicas nas lesões 

extraductais foi igual a 0,000 com p=0,500. Já nas lesões intraductais, foi igual 

a 0,186 com p=0,209. Portanto, assim como na análise considerando os casos 

suspeitos como benignos, não foi observado concordância significativa entre as 

técnicas nas lesões extraductais, tampouco nas intraductais. 

Comparando as acurácias das duas técnicas, observou-se que a EE é 

superior à CPRE com diferença significativa na avaliação das lesões 

extraductais (p=0,043). Entretanto, apesar da superioridade da mesma nas 

lesões intraductais, não há diferença significativa (p=1,000). 
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4.5.5 Comparação dos métodos em relação às lesões maiores e 
menores que 1,5 cm 

Foram realizadas análises separando as lesões de acordo com sua 

medida estimada durante o exame de EE, dividindo as lesões maiores e 

menores de 1,5 cm. 

Foi realizada a avaliação do índice de concordância e dos índices de 

acurácia na análise por ITT, considerando os casos suspeitos tanto como 

benignos (Tabela 22) como malignos (Tabela 23). 

Tabela 22 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
benignos, segundo a medida da lesão 

Lesão  S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

< 1,5 CPRE 50% 100% 100% 50% 66,6% - 0,50 

 EE 50% 100% 100% 50% 66,6% - 0,50 

≥1,5 CPRE 60,9% 100% 100% 5,3% 61,9% - 0,39 

 EE 95,7% 100% 100% 33,3% 95,8% - 0,04 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância Kappa entre as técnicas em lesões <1,5 cm 

foi de 0,000 com p=0,807. Já nas ≥ 1,5 cm, foi de 0,080 com p=0,169. 

Portanto, não foi observado concordância significativa entre as técnicas. 

Nas lesões menores que 1,5 cm, os métodos demonstram 

exatamente os mesmos valores. Já na comparação das acurácias das 

lesões maiores que 1,5 cm, observou-se superioridade da EE, com diferença 

significativa (p=0,031). 
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Tabela 23 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
malignos, segundo a medida da lesão 

Lesão  S E VPP VPN A 
Razão de 

Verossimilhança 
Positiva Negativa 

< 1,5 CPRE 50% 100% 100% 50% 66,6% - 0,50 

 EE 50% 100% 100% 50% 66,6% - 0,50 

≥1,5 CPRE 69,6% 100% 100% 6,7% 70,2% - 0,39 

 EE 95,7% 100% 100% 33,3% 95,8% - 0,04 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância Kappa entre as técnicas em lesões <1,5 cm 

foi de 0,000 com p=0,807. Já em lesões > 1,5 cm, foi de 0,005 com p=0,478. 

Portanto, mais uma vez, não foi observado concordância significativa entre 

as técnicas segundo a medida da lesão. 

Nas lesões menores que 1,5 cm, os métodos demonstram exatamente 

os mesmos valores. Na comparação das acurácias das lesões maiores que 1,5 

cm, quando foram consideradas os suspeitos como malignos, não foi 

observado diferença significativa entre a CPRE e a EE (p=0,086). 
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4.5.6 Análise incluindo apenas lesões de pâncreas 

Foram realizadas análises comparando os métodos apenas nas 

lesões pancreáticas que causavam estenose da via biliar. 

Foi realizada a análise por ITT, mediante avaliação dos índices de 

concordância e de acurácia, considerando os casos suspeitos tanto 

benignos (Tabela 24) como malignos (Tabela 25). 

Tabela 24 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
benignos, nos casos de lesões pancreáticas 

Lesões 
de 

Pâncreas 
S E VPP VPN A 

Razão de 
Verossimilhança 

Positiva Negativa 

CPRE 55,6% - 100% - 55,6% - - 

EE 100% - 100% - 100% - - 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância entre as técnicas na análise das lesões 

pancreáticas foi de 0,000 com p=0,500. Portanto, não foi observado 

concordância significativa entre as técnicas nos casos de lesões pancreáticas. 

Não foi possível calcular a especificidade do método, uma vez que 

nenhuma das lesões pancreáticas era benigna. 

Apesar da superioridade da EE, que obteve 100% de sensibilidade, 

especificidade e acurácia, comparando as acurácias das duas técnicas, 

pode-se observar que não houve diferença significativa entre as técnicas nos 

casos de neoplasias de pâncreas (p=0,063). 
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Tabela 25 - Índice de acurácia dos métodos na análise por intenção de 
tratamento, considerando os casos suspeitos como 
malignos, nos casos de lesões pancreáticas 

Lesões 
de 

Pâncreas 
S E VPP VPN A 

Razão de 
Verossimilhança 

Positiva Negativa 

CPRE 61,1% - 100% - 61,1% - - 

EE 100% - 100% - 100% - - 

CPRE: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, EE: Ecoendoscopia, S: Sensibilidade, E: 
Especificidade, VPP: Valor preditivo positivo, VPN: Valor preditivo negativo e A: Acurácia. 

O índice de concordância entre as técnicas na análise das lesões 

pancreáticas foi de 0,000 com p=0,500. Portanto, novamente não foi 

observado concordância significativa entre as técnicas nas lesões 

pancreáticas. 

Assim como na análise considerando os casos suspeitos como 

benignos, mais uma vez, não houve diferença significativa entre as técnicas 

nos casos de neoplasias de pâncreas (p=0,095). 

No caso da associação dos métodos de CPRE e EE na avaliação das 

lesões pancreáticas, a acurácia foi de 100% à custa do resultado da EE. 
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4.6 Complicações 

Dos cem procedimentos, foram registradas quatro complicações (4%), 

sendo uma imediata e três mediatas, que acometeram apenas três pacientes 

(6% da população). Três das complicações foram classificadas como leve e 

uma como moderada. 

Das complicações, três foram referentes à CPRE (6% dos pacientes 

submetidos à CPRE) e uma complicação ocorreu após ambos os 

procedimentos, não permitindo definir qual destes foi o responsável pela 

mesma. 

Uma paciente apresentou sangramento após a papilotomia 

endoscópica durante a CPRE, o qual foi tratado com injeção de 05 mL de 

solução de adrenalina e glicose hipertônica 50% (1:10.000U). Essa mesma 

paciente retornou ao serviço no quinto dia após a CPRE, apresentando 

quadro de hemorragia digestiva alta (dois episódios de hematêmese), por 

conta do sangramento após a papilotomia. Novamente, foi realizado o 

tratamento endoscópico, com injeção de 08 mL de solução de adrenalina e 

glicose hipertônica 50% (1:10.000U), dessa vez sem ressangramento. Em 

nenhum momento, a paciente apresentou instabilidade hemodinâmica ou 

necessitou de transfusão sanguínea ou drogas vasoativas. A paciente 

apresentou boa evolução clínica após a reintervenção endoscópica. 

As outras duas complicações foram decorrentes de dois pacientes 

que apresentaram pancreatite leve após o procedimento. Um deles havia 

realizado apenas a CPRE no dia anterior. Já o outro paciente havia realizado 

ambos os procedimentos e, por esse motivo, não foi possível identificar o 
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exame que resultou nessa complicação leve. Ambos os pacientes foram 

tratados conservadoramente com jejum, hidratação e analgesia e tiveram 

boa evolução clínica, recebendo alta no terceiro dia de internação hospitalar. 

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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A abordagem de um paciente com estenose biliar inicia-se com 

anamnese, exame clínico e é complementada com os exames laboratoriais 

cujos resultados são característicos de colestase extra-hepática, como os 

apresentados em nossa casuística1,37,63. 

A diferenciação entre estenoses biliares benignas e malignas não é 

simples e, na maioria das circunstâncias e das instituições, a confirmação 

mediante diagnóstico anatomopatológico (citológico/histológico) é 

fundamental para a definição do tratamento a ser realizado, o qual, muitas 

vezes, é complexo e requer um aporte multiprofissional para sua 

otimização2,33. Sabe-se que, para aqueles que serão beneficiados de 

ressecção cirúrgica, o resultado do estudo anatomopatológico pode evitar 

cirurgias desnecessárias, nas quais aproximadamente de 7% a 10% dos 

pacientes operados com suspeita de malignidade são diagnosticados com 

doença benigna82,117. Acrescenta-se o fato de que, para os pacientes com 

neoplasia sem indicação de cirurgia, o diagnóstico anatomopatológico para a 

realização do tratamento paliativo por meio de quimioterapia e radioterapia é 

imprescindível80. 

Entretanto, se um paciente é claramente um candidato cirúrgico, as 

amostras de tecido para estabelecer um diagnóstico definitivo no pré-

operatório podem não ser estritamente necessárias, especialmente se outras 

modalidades de imagem e informação clínica sugerirem uma patologia 

particular2,20,21. 

Frequentemente, os pacientes com estenoses biliares indeterminadas 

são avaliados e tratados inicialmente pela CPRE, o que permite a obtenção 
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de espécimes para estudo anatomopatológico durante o mesmo momento 

da terapêutica endoscópica1,20. 

Dentre as diversas técnicas de aquisição de espécimes por este 

método, o escovado citológico ainda hoje é o mais utilizado33-36. Além de ser 

tecnicamente fácil, acessível e, em geral, seguro, sua elevada 

especificidade, próxima de 100%, o torna um método confiável e de escolha 

na avaliação inicial20,80. Entretanto, as taxas de sensibilidade são 

normalmente baixas, variando entre 30% e 91%33-47,118. Recente revisão da 

literatura, incluindo mais de 1500 pacientes, demonstrou sensibilidade média 

de 42%47. No presente estudo na análise por ITT e considerando os casos 

suspeitos como benignos, obteve-se sensibilidade de 39,6%, corroborando 

os achados da literatura. 

O escovado citológico é considerado superior ao aspirado de bile, por 

traumatizar o epitélio e, assim, obter maior quantidade de espécimes37,45. Com 

base em estudos que demonstram que a obtenção de um segundo escovado é 

útil, seja na CPRE, seja no acesso percutâneo, neste protocolo foram 

realizados dois escovados consecutivos em todos os pacientes incluídos43,72. 

Estudos demonstram que a biópsia transpapilar antes do escovado 

biliar não aumenta a sensibilidade do escovado citológico e, por esse motivo, 

além da praticidade em já ter o fio guia na via biliar após o acesso com o 

papilótomo, o escovado biliar guiado seguido da biópsia transpapilar é o 

método mais prático e mais utilizado no mundo, assim como na rotina da 

nossa instituição e neste estudo2,40,60,64,65. 
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Nos casos de CCA especificamente, a sensibilidade do escovado 

citológico é melhor pelo fato de estes terem origem intraductal (44% a 89%), 

diferentemente de outras neoplasias, por exemplo, a de pâncreas (30% a 

65%)33,35,39-42,72,73,119,120. Neste estudo, não foi realizada a análise específica do 

escovado citológico em lesões intraductais. Entretanto, considerando o 

escovado citológico em associação com a biópsia transpapilar, obteve-se 

sensibilidade maior nas lesões intraductais (66,7%) do que nas extraductais 

(57,5%). 

Em uma das maiores séries publicadas na literatura, Stewart et al.43 

revisaram escovados citológicos dos ductos biliar e pancreático de 406 

pacientes, totalizando 448 amostras. O estudo apresentou sensibilidade de 

60% e especificidade de 98%. Curiosamente, a sensibilidade do escovado 

citológico foi aumentado ao longo do estudo com seis anos e meio de 

duração, de 44%, no terço inicial, para 71%, no terço final. Os autores 

sugerem que uma maior experiência adquirida pelos patologistas, assim 

como pelos endoscopistas, seja a responsável por essa melhora da 

sensibilidade. Por esse motivo, no presente estudo, os exames e os 

espécimes foram realizados e analisados por endoscopistas e patologistas 

experientes. Na análise por ITT deste protocolo, considerando os casos 

suspeitos como malignos, o escovado citológico demonstrou sensibilidade 

de 56,3%, especificidade de 100% e acurácia de 58%. 

Em razão da baixa sensibilidade do escovado citológico, 

recentemente diversos estudos têm estudado a avaliação de marcadores 

biológicos e de técnicas moleculares e, apesar dos bons resultados iniciais, 

mais estudos são necessários para comprovação dessas técnicas50-55. 
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O futuro da análise molecular pode estar no microRNA (miRNA), 

importante na regulação dos processos biológicos, como proliferação de 

células, migração, invasão, sobrevivência e metástases, considerados de 

grande potencial como biomarcadores por conta de sua estabilidade 

biológica20. 

Cote et al.121 publicaram um estudo-piloto para avaliar a utilidade de 

dez diferentes miRNAs como marcadores para o diagnóstico do 

adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC). Nesse estudo, 77 pacientes 

com patologias biliopancreáticas, incluindo adenocarcinoma ductal 

pancreático, pancreatite crônica e coledocolitíase, foram encaminhados para 

CPRE, em que foi coletado bile ou fluído pancreático, além da coleta de 

plasma. Os miRNAs identificados nas secreções corpóreas fizeram parte do 

"painel de assinatura PDAC", que demonstrou 100% de sensibilidade e 

especificidade para distinguir PDAC de outras patologias biliopancreáticas. 

Portanto, com a validação da acurácia desse método no futuro, o "painel de 

plasma" poderá servir como uma ferramenta de triagem para pacientes de 

alto risco, como aqueles com pancreatite crônica ou com uma história 

familiar de PDAC. 

O HC-FMUSP ainda não dispõe dessas técnicas moleculares para 

lesões de via biliar. Entretanto, acredita-se que, caso esses métodos 

estivessem disponíveis, obter-se-iam melhores resultados. 

Outra técnica realizada durante a CPRE é a biópsia transpapilar que, 

apesar do baixo custo, é tecnicamente mais difícil que o escovado citológico 

e, talvez por isso, menos utilizada. Tem como vantagem prover informação 
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sobre a estrutura tecidual e também sobre os níveis de invasão quando 

realizada com profundidade adequada, informações estas não passíveis por 

outros métodos2. Os espécimes podem ser obtidos por meio de pinças de 

biópsia padrão como neste estudo, ou pinças enteroscópicas e pediátricas, 

as quais são mais maleáveis41. 

Nos casos de lesões de papila duodenal, como o adenocarcinoma de 

papila, as biópsias são facilmente obtidas com um endoscópio de visão 

lateral considerado padrão-ouro, pois, além de apresentar sensibilidade 

entre 77% e 88% e especificidade de 100%, o aspecto endoscópico ainda é 

apontado como principal fator diagnóstico9,41,122-124. Por esses motivos, as 

lesões de papila duodenal foram consideradas critério de exclusão neste 

protocolo. 

O número ideal de biópsias transpapilares no diagnóstico de estenose 

biliar ainda não foi estabelecido. Embora muitos estudos não informem o 

número de biópsias realizadas, alguns sugerem que, pelo menos, três 

amostras teciduais devam ser obtidas, pois quanto maior o número de 

biópsias, maior será a chance de o diagnóstico ser preciso39,63,64,125. 

Seguindo os dados da literatura, no presente estudo foram realizadas três 

biópsias transpapilares após os dois escovados citológicos. 

Para realização da biópsia transpapilar, frequentemente se faz 

necessária a papilotomia, a qual pode aumentar o risco de complicações, 

como sangramento e perfuração2,41,71. O presente estudo reportou um caso 

de sangramento após a papilotomia endoscópica que, embora tratado no 

mesmo momento do procedimento com injeção de solução de soro 
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glicosado 50% e adrenalina (1:10.000 U), retornou ao Serviço de 

Endoscopia Gastrointestinal do HC-FMUSP por conta do ressangramento no 

quinto dia após a CPRE, e foi tratado novamente por técnica injetora via 

endoscópica, sem reportar novas complicações. A paciente manteve-se 

estável hemodinamicamente e não necessitou de transfusão sanguínea. 

As taxas de sensibilidade da biópsia transpapilar são heterogêneas, 

variando entre 30 % e 88 %, com excelente especificidade, variando entre 

95% e 100%35,39-41,58-62. No presente estudo, considerando os casos 

suspeitos como malignos, pode-se observar sensibilidade de 47,9% com 

valor preditivo negativo de 7,4%, taxas semelhantes às relatadas na 

literatura e que não permitem confiar em um resultado negativo para 

malignidade. Já a especificidade de 100% nos permite confiar no resultado 

positivo para malignidade. 

Alguns estudos, quando compararam a biópsia transpapilar com o 

escovado biliar, demonstraram melhores resultados de sensibilidade da 

biópsia35,62, enquanto outros, do escovado citológico39,40. Na análise por ITT 

e considerando os casos suspeitos como malignos ou benignos, este estudo 

não demonstrou diferença com significância estatística entre os métodos. 

Avaliando os casos suspeitos como benignos, a biópsia transpapilar 

apresentou sensibilidade, especificidade e acurácia de 43,8%, 100% e 46%, 

contra 39,6%, 100% e 42% do escovado citológico, respectivamente. 

Analisando o índice de concordância entre as técnicas, foi observado 

concordância regular e significativa entre elas. 

Ponchon et al.39 publicaram uma série prospectiva com mais de 200 

pacientes submetidos aos dois métodos. A biópsia e o escovado 
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apresentaram sensibilidades individuais de 35% e 43%, respectivamente, 

mas, com a combinação dos métodos, a taxa de detecção de malignidade foi 

de 63%. Diversos outros estudos comprovaram que a combinação da 

biópsia transpapilar e do escovado citológico aumenta a taxa de 

sensibilidade, variando entre 55% e 74%2,41,62,64. Em nosso estudo, a 

combinação dos métodos da CPRE elevou drasticamente a acurácia, como 

demonstrado na análise PP, considerando os casos suspeitos como 

malignos, em que houve sensibilidade de 78,6% e acurácia de 79,6%. 

Recente revisão sistemática2, de alta qualidade e baixo risco de viés, 

utilizando nove estudos, comparou o escovado biliar com a biópsia 

transpapilar e demonstrou resultados semelhantes aos do presente estudo, 

concluindo que ambos os métodos apresentam baixa sensibilidade, 

demonstrando 45% de sensibilidade para o escovado biliar e 48,1% para a 

biópsia transpapilar. Assim como neste estudo, a revisão comprovou a alta 

especificidade dos métodos e um aumento da sensibilidade com a 

combinação dos mesmos2. 

Em se tratando de métodos para obtenção de espécimes para análise 

citológica ou histológica, muito se discute sobre a necessidade da presença 

do patologista em sala durante a CPRE. Wright et al.73 demonstraram 

aumento da sensibilidade, mas a indisponibilidade destes profissionais na 

maioria dos centros, assim como em nosso serviço, não permite a expansão 

do uso. 

A maioria dos estudos, visando o diagnóstico anatomopatológico 

durante a CPRE, apresenta raras complicações sendo a perfuração da via 
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biliar a mais temida. A infiltração do tumor na via biliar, múltiplas biópsias e 

dilatação excessiva da estenose biliar são fatores de risco independentes 

para perfuração2. 

Em uma série de 233 pacientes submetidos ao escovado citológico, 

Ponchon et al.39 relataram uma perfuração retroperitoneal com a utilização 

de uma escova citológica não guiada. A realização do escovado biliar 

guiado, em teoria, diminui a probabilidade de ocorrer esse evento adverso. 

Assim como no escovado citológico, as complicações relatadas na 

biópsia transpapilar também são pouco frequentes. Pugliese et al.40 

relataram um caso de perfuração do ducto hepático comum após biópsia 

precedida de escovado citológico de uma estenose benigna. Esse evento foi 

atribuído ao tamanho e à rigidez da pinça, além de terem sido realizadas 

múltiplas biópsias. Entre outras complicações, Schoefl et al.64 reportaram um 

raro caso de hemorragia grave após biópsia de tumor de Klatskin, na qual o 

paciente necessitou de transfusão sanguínea e colocação de cateter 

nasobiliar. 

No presente estudo, não foi reportada nenhuma complicação 

relacionada à biópsia transpapilar ou ao escovado citológico, pois a 

ocorrência do sangramento foi exclusivamente resultante da papilotomia 

endoscópica. 

Apesar das melhorias dos métodos envolvendo a CPRE, esta ainda 

não é um método ideal, por conta de sua baixa sensibilidade, principalmente 

em lesões extraductais, e o fato de não ser possível sua realização em cerca 

de 5% a 10% dos casos, seja por falha técnica ou pela anatomia alterada 
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pelo tumor ou cirurgicamente2. Tal como demonstrado na literatura, a CPRE 

não pode ser realizada em seis (12%) casos: em quatro deles em razão do 

insucesso na cateterização da via biliar e em dois por conta da estenose 

duodenal causada pelo tumor. Por esses motivos, outros procedimentos 

para obtenção de espécimes são necessários, como a EE-PAAF2. 

A EE pode proporcionar diversas informações adicionais, ajudando 

inclusive no estadiamento de lesões, podendo determinar a presença de 

linfonodos e de invasão vascular e permitindo a aquisição celular para 

estudo anatomopatológico15,126. 

A EE-PAAF tem melhor desempenho no diagnóstico de estenoses 

biliares malignas distais, pois estas se localizam próximas à parede 

duodenal, junto ao transdutor, onde é necessário apenas um ajuste mínimo 

para sua visualização, facilitando a ecopunção. As estenoses proximais, no 

entanto, são mais difíceis de visualizar, pois estão distantes da parede 

duodenal e, normalmente, requerem significante movimento de torque anti-

horário para posicionar o transdutor em direção ao hilo hepático. Além disso, 

a distância do aparelho até a via biliar proximal torna a punção desafiadora. 

Estenoses proximais também tendem a crescer ao longo do ducto biliar ou a 

ser difusamente infiltrativas, em vez de formarem massas sólidas, 

comumente vistas em lesões distais, como no CA do pâncreas127. Esse fato 

foi comprovado por meio da subanálise das lesões maiores e menores que 

1,5 cm, nas quais a EE apresentou resultado igual à CPRE em lesões 

menores que 1,5 cm, com sensibilidade de 50% e acurácia de 66,6%. Já nas 

lesões maiores que 1,5 cm, a EE se mostrou superior à CPRE com 
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sensibilidade de 95,7% contra 60,9%, com diferença estatística. Na análise 

de concordância entre os resultados dos métodos em relação às medidas 

das lesões, não foi encontrado concordância entre a EE e a CPRE. 

A sensibilidade da EE-PAAF em estenoses biliares é heterogênea, 

variando de 46% a 100%19,21,30,48,77,80-87. Eloubeidi et al.30, utilizando a EE-

PAAF em estenoses biliares, demonstraram impacto positivo em 84% dos 

pacientes, com resultados de sensibilidade de 86%, especificidade de 100% 

e acurácia de 88%. No presente estudo, a análise PP demonstrou 

excelentes resultados, com sensibilidade de 97,8%, especificidade de 100%, 

acurácia de 97,9% e valor preditivo positivo de 100%, de modo que caso 

uma ecopunção seja positiva para células neoplásicas, esta será confiável. 

Quando se avalia o rendimento da EE-PAAF em estenoses biliares 

distais, a literatura reporta resultados expressivos, com uma sensibilidade de 

84% a 91% e especificidade de 71% a 10080,84,128,129. Em subanálise 

incluindo apenas as lesões distais, esses valores foram comprovados, 

obtendo, na análise por ITT, 97% de sensibilidade, 100% de especificidade e 

97,1% de acurácia, resultados estes superiores aos obtidos na CPRE, não 

sendo observado concordância entre os métodos. 

A ESGE recomenda a EE-PAAF como primeira linha na obtenção de 

espécimes para o diagnóstico anatomopatológico de lesões sólidas distais130. 

Na estenose biliar proximal, o rendimento diagnóstico geralmente é 

descrito com valores menores. Entretanto, a sensibilidade e especificidade 

variam muito entre 45% e 89% e entre 79% e 100%, respectivamente19,30,31,80,81. 

No presente estudo, foram demonstrados bons resultados comparados aos da 
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literatura com taxas de sensibilidade e especificidade de 86,7% e 100%, 

respectivamente. Essa constatação pode ser explicada pelo fato de que 

nenhuma de nossas lesões proximais eram menores que 1,5 cm, o que facilitou 

a ecopunção. Não foi observado concordância entre os resultados da EE e 

CPRE na análise de lesões proximais. 

Fritsher-Ravens et al.19 estudaram o uso da EE-PAAF em CCA hilares 

após escovado citológico negativo durante a CPRE, realizando 44 punções, 

e conseguindo material adequado em 43 pacientes. O estudo demonstrou 

acurácia de 91%, sensibilidade de 89% e especificidade de 100%. No 

presente estudo, também ocorreu apenas uma falha da EE-PAAF em 

punção na região hilar, após decisão de não realizar a punção por conta da 

transposição da veia porta no trajeto da agulha, procedimento não 

considerado rotineiro no Serviço. Contudo, em estudo publicado em 2011131, 

a punção mediante a veia porta foi considerada segura. 

Em revisão sistemática e metanálise2 sobre o diagnóstico 

anatomopatológico do CCA, seis estudos19,21,30,31,128,132 foram incluídos, 

demonstrando sensibilidade média da EE-PAAF de 66%. No presente 

protocolo, na análise por ITT apenas de lesões intraductais e considerando 

os casos suspeitos como benignos, relatou-se sensibilidade de 80%, dado 

superior à média da literatura, possivelmente por conta do grande número de 

lesões maiores que 1,5 cm. 

Existem diversas técnicas de punção, sendo as mais utilizadas a de 

punção sem vácuo, a por capilaridade mediante a retirada gradual do estilete 

e a vácuo por meio da seringa, embora não exista consenso sobre qual 

delas é superior92,94. No presente estudo, foram realizadas as técnicas de 
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capilaridade e a de vácuo por meio da seringa e, apesar da discreta 

superioridade da acurácia da primeira (92% contra 82%), não foi observado 

diferença estatística. A semelhança entre as técnicas foi apontada por meio 

do índice de concordância Kappa que demonstrou concordância moderada e 

significativa entre elas. 

Outro ponto de controvérsia são os diferentes diâmetros das agulhas 

de punção79,133,134. A agulha de 22 G é a mais comumente utilizada por 

apresentar boa flexibilidade, capacidade de obtenção de espécimes 

adequada e baixo risco de complicações79,134. No presente estudo, utilizando 

agulha de 22 G, obteve-se acurácia de 100% especificamente para massas 

pancreáticas e de 93,8% para estenoses biliares indeterminadas. 

O número de punções necessárias para a obtenção do material 

adequado varia de acordo com a topografia, o tamanho e as características 

da lesão e, potencialmente, pode ser otimizado pela avaliação citológica 

imediata da adequação dos espécimes134,135. 

A ESGE recomenda realizar três punções na amostragem de gânglios 

linfáticos, cinco punções em massas pancreáticas sólidas e uma única 

punção em cistos pancreáticos em razão do potencial risco de infecção130. 

Vários estudos relatam que o ROSE, permitindo avaliar a presença ou 

não do material adequado104, aumenta a acurácia, além de diminuir o 

número de punções necessárias102,103. Em revisão sistemática e 

metanálise104, incluindo 34 estudos e mais de 3600 pacientes, foi 

comprovada a superioridade do ROSE em relação à EE-PAAF sem 

presença do citologista em sala. 
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Por não haver recomendações específicas sobre as estenoses 

biliares indeterminadas e sobre o CCA e, ainda, por não haver a 

disponibilidade da presença de citopatologista em sala, neste protocolo 

foram realizadas quatro punções: duas por meio da técnica de capilaridade e 

duas por meio de vácuo confeccionado por seringa. 

A EE é considerada segura, com índices de complicações 

semelhantes aos de endoscopia digestiva alta diagnóstica e, apesar de a 

adição da punção aumentar o risco de efeitos adversos como sangramento, 

infecção e pancreatite, estes ocorrem em menos de 2% dos pacientes7,30. 

A possibilidade de disseminação tumoral é considerada baixa 

provavelmente em razão do menor tamanho da agulha e do menor trajeto 

percorrido por ela. Apenas alguns casos foram reportados na literatura136, 

diferentemente da biópsia por via transparieto-hepática, na qual a 

disseminação tumoral já foi reportada diversas vezes, ocorrendo em torno de 

2,7% dos procedimentos137. Entretanto, existe uma grande preocupação em 

se tratando de punções em estenoses biliares suspeitas de CCA, uma vez 

que existe um risco maior de fístula biliar durante a punção, o que pode 

aumentar o risco de disseminação tumoral48,138. 

Essa preocupação ocorre, principalmente, em candidatos a 

transplante hepático, por conta do estudo retrospectivo139 que incluiu 191 

pacientes com CCA hilar submetidos à quimioradioterapia neoadjuvante 

seguida pelo transplante, em que 16 pacientes foram submetidos à punção 

transperitoneal, sendo seis dessas amostras positivas para adenocarcinoma. 

Dos seis pacientes, cinco (83%) foram diagnosticados com metástases 
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peritoneais durante o ato operatório, em comparação com apenas 14 dos 

175 (8%) que não realizaram a punção. Assim alguns protocolos para 

quimioterapia neoadjuvante e transplante de fígado por CCA irressecável 

incluem como contraindicação absoluta pacientes que tiveram punções 

percutâneas ou EE-PAAF138. Contradizendo esses dados, estudos 

recentes138,140 não demonstraram efeitos adversos no prognóstico de 

pacientes que realizaram a EE-PAAF pré-operatória em pacientes com CCA. 

No presente estudo, apenas dois casos de CCA hilares foram 

operados e em um deles ocorreu falha da EE-PAAF por conta da 

transposição da veia porta no trajeto da agulha e no outro, apesar de não 

comprovar disseminação tumoral peritoneal, não foi possível a ressecção do 

tumor pela invasão de grandes vasos. 

A associação de métodos, como a CPRE com amostra 

anatomopatológica e a EE-PAAF, demonstra melhora dos índices de 

acurácia em diversos estudos31,41,45,85,128. 

Fritscher-Ravens et al.19 não realizaram a EE-PAAF e a CPRE com 

obtenção de espécimes no mesmo dia, mas demonstraram excelente resultado 

para a EE-PAAF em estenoses biliares com suspeita de malignidade após 

constatarem resultados negativos na CPRE em pacientes com suspeita de 

CCA hilar, atingindo 89% de sensibilidade. Posteriormente, em estudo 

semelhante, DeWitt et al.21 demonstraram acurácia de 79% da EE-PAAF após 

escovado citológico e biópsia transpapilar negativos. Esses estudos sugerem 

que, caso os exames tivessem sido realizados no mesmo dia durante a mesma 

sedação, diversos pacientes teriam se beneficiado do diagnóstico precoce. 
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Na literatura, encontram-se quatro estudos31,84,85,87 semelhantes a 

este protocolo, os quais realizaram a CPRE com obtenção de espécimes e a 

EE-PAAF no mesmo dia ou com no máximo sete dias de diferença entre os 

métodos, em pacientes com suspeita de estenoses biliares de origem 

maligna. Dois desses estudos84,85 realizaram apenas o escovado citológico 

durante a CPRE, e os outros dois31,87, assim como neste estudo, realizaram 

a biópsia transpapilar e o escovado citológico. 

Rösch et al.31 compararam a CPRE com obtenção de espécimes e a 

EE-PAAF na estenose indeterminada, realizando os exames no mesmo dia 

em 50 pacientes e, contrariando o resultado deste estudo, obtiveram 

melhores resultados da CPRE com obtenção de espécimes. Diferentemente 

deste estudo, durante a CPRE, foi realizado o dobro de biópsias 

transpapilares e escovados citológicos, com sensibilidades de 54% e 74%, 

respectivamente, superiores aos resultados do presente estudo (47,9% e 

56,3% na análise por ITT e considerando os casos suspeitos como 

malignos). 

Já durante a EE-PAAF, foram realizadas ao menos duas punções, 

apresentando sensibilidade e acurácia de 43% e 70%, respectivamente, 

resultados inferiores aos do presente estudo, no qual foram realizadas 

quatro punções (93,8% e 94% na análise por ITT e considerando os casos 

suspeitos como malignos). Diferentemente deste estudo, não ocorreram 

falhas da CPRE, mas três pacientes não foram puncionados durante a EE 

por conta da alteração da anatomia gástrica após a cirurgia, enquanto neste 

estudo apenas uma punção não foi realizada por transposição da veia porta. 
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Com a combinação dos métodos, obteve-se um aumento dos índices de 

acurácia, com sensibilidade, especificidade e acurácia de: 71%, 100% e 

86%, respectivamente, assim como neste estudo, que atingiu acurácia de 

98% na análise mais rigorosa. 

Weilert et al.87 também compararam a EE-PAAF e a CPRE com 

escovado citológico e biópsia transpapilar, e, durante a EE, além da lesão 

suspeita, linfonodos e massas hepáticas foram puncionadas, com auxílio do 

ROSE e considerando casos suspeitos como malignos, a EE-PAAF se 

mostrou superior à CPRE, apresentando sensibilidade, especificidade e 

acurácia de 94%, 100% e 90% contra 50%, 50% e 53%, respectivamente, 

resultados semelhantes a este estudo, exceto pela baixa especificidade da 

CPRE, incomum em exames que envolvem aquisição de espécimes. 

Entretanto, o presente estudo não dispôs de ROSE e, para os casos 

suspeitos, realizou análises de duas formas: uma, considerando casos 

suspeitos como benignos, e outra, como malignos. Na análise por ITT e 

considerando os casos suspeitos como benignos, foram demonstradas 

sensibilidade, especificidade e acurácia de 93,8%, 100% e 94%, 

respectivamente para EE-PAAF e de 60,4%, 100% e 62%, respectivamente 

para a CPRE. 

Semelhante ao presente estudo em que foram reportadas seis falhas 

da CPRE, foram relatadas sete falhas desse método em razão da 

deformidade duodenal causada por tumor de pâncreas. 

Oppong et al.85, em estudo semelhante a este, mas sem a realização 

da biópsia transpapilar e com a realização de pelo menos três escovados 
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citológicos e de um a seis EE-PAAFs, avaliaram 37 casos de estenose biliar 

com suspeita maligna. Assim como no presente estudo, realizaram a análise 

de duas maneiras: uma, considerando os casos suspeitos como malignos, e 

outra, como benignos. Ao considerar os casos suspeitos como benignos, 

obteve, para EE-PAAF, sensibilidade e acurácia de 52% e 59% e, para 

CPRE, apenas 29% e 38%, respectivamente. Com a combinação dos 

métodos, conseguiu sensibilidade de 64% e acurácia de 69%. Ao considerar 

os casos suspeitos como malignos, atingiu sensibilidade e acurácia de 73% 

e 76%, para a EE-PAAF, e de 64% e 69%, para a CPRE, respectivamente. A 

combinação dos métodos elevou a sensibilidade e a acurácia para 88% e 

89%, respectivamente. A especificidade foi de 100% em todas as análises. 

No presente trabalho, também se notou superioridade da EE-PAAF, na 

análise PP considerando casos suspeitos como benignos, atingindo 

sensibilidade e acurácia de 69,1% e 70,6%, para a CPRE com aquisição de 

espécimes, e de 97,8% e 97,9%, para o EE-PAAF, respectivamente. Ao 

considerar os casos suspeitos como malignos, observou-se o aumento da 

sensibilidade e da acurácia da CPRE para 78,6% e 79,6%, respectivamente, 

sem alterar os índices de acurácia da EE-PAAF, já que esta não apresentou 

casos suspeitos. 

Novis et al.84 também compararam o escovado citológico por meio da 

CPRE e da EE-PAAF, realizando escovados citológicos até a obtenção de seis 

lâminas, três fixadas ao ar e três ao álcool. Foram realizadas pelo menos três 

EE-PAAFs por meio da técnica com vácuo de 20 mL mediante seringa. 

Considerando os casos suspeitos como malignos, demonstraram superioridade 
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da CPRE em relação à EE-PAAF, assim como Rosch et al.31, obtendo 

sensibilidade, especificidade e acurácia de 69%, 100% e 73%, para o escovado 

citológico, e de 51%, 88% e 58%, para EE-PAAF, respectivamente. A 

associação dos métodos, assim como este e outros estudos31,85, demonstrou 

melhora dos índices de acurácia, com sensibilidade de 83%, especificidade de 

89% e acurácia de 84%. Diferentemente do presente estudo que utilizou 

apenas patologistas especialistas, Novis et al.84 ainda compararam a avaliação 

dos espécimes por patologistas especialistas e generalistas, demonstrando 

superioridade com significância estatística para os patologistas especialistas. 

Independentemente dos procedimentos utilizados na associação de 

métodos em busca do diagnóstico preciso, é esperado que o uso de mais de 

uma técnica de aquisição de espécimes irá melhorar o rendimento 

diagnóstico. No presente estudo, a análise principal com a combinação dos 

métodos obteve 100% de acurácia quando foram considerados os casos 

suspeitos como malignos e não houve concordância entre a EE-PAAF e a 

CPRE com escovado citológico e biópsia transpapilar, confirmando que a 

associação dos métodos durante a mesma sedação permite um diagnóstico 

mais rápido para o paciente, a fim de proporcionar um início de tratamento 

precoce, seja ele curativo, seja paliativo85. 

Teoricamente, a associação de técnicas poderia aumentar o número 

de complicações. Entretanto, diversos estudos demonstram taxas de 

complicações semelhantes às de estudos com um único método31,41,45,84,87. 

Rosch et al.31, assim como Weilert et al.87, não apresentaram 

nenhuma complicação, realizando a CPRE com obtenção de espécimes e a 



DISCUSSÃO - 95 

 

EE-PAAF durante a mesma sedação. Já, Novis et al.84 apresentaram cinco 

complicações (10,8%), sendo três (duas colangites e uma pancreatite leve) 

relacionadas à CPRE e duas (uma peritonite biliar, causada pela punção 

inadvertida da vesícula biliar em que o paciente foi a óbito, e um 

sangramento autolimitado) relacionadas à EE-PAAF. Oppong et al.85 

obtiveram resultados semelhantes aos de Novis et al.84, com taxa de 

complicações de 9,1%, resultado semelhante a diversos estudos que não 

associaram métodos21,30,39,40,77,80. No presente estudo, também não foram 

relatadas taxas de complicações maiores do que as ocorridas em 

procedimentos isolados. Foram reportadas três complicações leves e uma 

moderada em três pacientes, sendo um sangramento durante o 

procedimento, no qual o paciente apresentou ressangramento no quinto dia 

e foi tratado por endoscopia nas duas oportunidades, e duas pancreatites 

leves, tratadas conservadoramente. Não houve nenhum óbito decorrente do 

procedimento. 

A experiência do patologista em via biliar é fator determinante na 

melhora dos índices de acurácia do estudo anatomopatológico84,106. 

Frequentemente, os relatórios anatomopatológicos dividem a 

avaliação dos espécimes em cinco categorias: inadequado, benigno, atípico, 

suspeito ou maligno109. 

Diversos estudos divergem sobre o fato de considerar casos 

suspeitos como malignos ou benignos na análise de acurácia dos métodos, 

fato diretamente relacionado à heterogeneidade dos resultados publicados 

na literatura109. Alguns autores relatam um aumento da sensibilidade na 
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detecção de malignidade no diagnóstico anatomopatológico de estenoses da 

via biliar, por meio da adição de categorias diagnósticas, como 

displasia75,107,108, suspeitas ou atípicas55,87,106. Outros não incluem casos 

atípicos ou suspeitos nos cálculos de acurácia41,85, pois um diagnóstico com 

base em critérios duvidosos poderia resultar em cirurgia desnecessária49,85. 

No presente estudo, com o intuito de diminuir os vieses, foi realizada a 

análise de duas maneiras, considerando os casos suspeitos tanto como 

benignos, como malignos. IPMNs com massas sólidas maiores ou iguais a 2 

cm e que obstruem a via biliar foram considerados malignos, pois os 

pacientes nessas condições apresentam prognóstico similar ao do 

adenocarcinoma pancreático, e, por conta do potencial maligno, a ressecção 

cirúrgica é considerada o tratamento de escolha141-145. 

Como esperado, os índices de acurácia foram superiores quando 

foram considerados casos suspeitos como malignos e, na análise da 

associação dos métodos, foi possível atingir acurácia de 100% no 

diagnóstico anatomopatológico de estenoses biliares, diferentemente da 

análise em que foram considerados os casos suspeitos como benignos, 

onde a acurácia foi de 98% na análise por ITT. 

Para extinguir a alta taxa de resultados suspeitos no estudo 

anatomopatológico, deve-se ter critérios citológicos melhor definidos e 

realizar o diagnóstico patológico pelo contexto da investigação clínica, 

incluindo a história clínica do paciente e os exames radiológicos adequados. 

O médico deve ter uma compreensão clara da terminologia utilizada pelo 

patologista, o qual deve ser especializado e experiente na interpretação dos 

espécimes. 
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Em resumo, os resultados do presente estudo demonstraram que a EE-

PAAF, assim como a CPRE com aquisição de espécimes, possui excelente 

especificidade e valor preditivo positivo no diagnóstico anatomopatológico da 

obstrução biliar maligna, mostrando que um resultado positivo para malignidade 

é confiável, porém, em razão do baixo valor preditivo negativo, um resultado 

negativo não pode excluir a doença maligna. 

A EE-PAAF se demonstrou superior à CPRE com obtenção de 

espécimes no diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar 

indeterminada, com sensibilidade e acurácia superiores, especialmente nos 

casos de lesões extraductais e maiores que 1,5 cm. 

Para a obtenção de espécimes, a EE deve ser realizada antes da CPRE 

em todos os pacientes com suspeita de obstrução biliar maligna, 

independentemente do tipo de tumor suspeito, por conta da maior incidência de 

CA de pâncreas em comparação aos tumores primários da via biliar reportada 

tanto neste trabalho quanto na literatura146. No entanto, os métodos de 

obtenção de espécimes por CPRE continuam a ser importantes, aumentando a 

acurácia quando associados à EE-PAAF, além de o diagnóstico poder ser feito 

em um único procedimento, especialmente nos casos de CCA20. 

Este estudo primariamente tratou de uma maneira geral das 

estenoses indeterminadas da via biliar e, após a análise principal com base 

no cálculo amostral realizado previamente, foram realizadas algumas 

subanálises, cujos resultados não podem ser extrapolados. 

É importante refletir sobre o fato de a medicina estar se tornando cada 

dia mais personalizada, assim como sobre como será estudado o código 
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genético de cada tumor. Por conta desses e de outros avanços, já é possível 

imaginar o dia em que qualquer forma de aquisição de espécimes para 

estudo anatomopatológico não será mais necessária e em que apenas um 

teste com marcador tumoral sérico irá detectar a presença de malignidade e 

determinar o tipo de neoplasia maligna, quando presente. No entanto, o 

futuro ainda é um longo caminho. Sendo assim, deve-se continuar a 

aperfeiçoar e expandir os métodos de amostragem para estudo 

anatomopatológico tanto na CPRE como na EE. 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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Na presente pesquisa em que foram comparados os resultados do 

estudo anatomopatológico por meio da ecoendoscopia com punção 

aspirativa com agulha fina e da CPRE com escovado citológico e biópsia 

transpapilar nas estenoses biliares com suspeita de origem maligna, pode-se 

concluir o seguinte: 

- A ecoendoscopia com punção aspirativa por agulha fina é superior à 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica associada ao escovado 

citológico e à biópsia transpapilar. 

- A associação dos métodos aumenta os índices de acurácia. 

- Não há concordância entre a CPRE e a ecoendoscopia. 

- As complicações entre os métodos empregados são semelhantes. 

- O escovado citológico e a biópsia transpapilar por meio da CPRE 

apresentam resultados semelhantes entre si. 

- As técnicas de capilaridade e vácuo por meio da ecoendoscopia 

apresentam resultados semelhantes entre si. 

- Não há diferenças entre os métodos nas análises individuais das 

lesões proximais e distais. 

- A ecoendoscopia é superior à CPRE nas lesões extraductais e 

semelhante nas lesões intraductais. 
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- A ecoendoscopia é superior à CPRE nas lesões maiores que 1,5 cm 

e semelhante nas menores que 1,5 cm. 

- Não há diferenças entre os métodos nas análises individuais das 

lesões pancreáticas. 

 

 

 



 

 

7 ANEXOS 
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Anexo A - Checklist STARD ("Standards for Reporting Diagnostic 
accuracy studies") 

Seção e tópico N Itens 
TÍTULO OU RESUMO  
 1 Identificação como um estudo de acurácia diagnóstica, usando pelo 

menos um índice de acurácia (sensibilidade, especificidade, valores 
preditivos ou área abaixo da curva). 

RESUMO   
 2 Resumo estruturado com desenho de estudo, métodos, resultados e 

conclusões do estudo. 
INTRODUÇÃO   
 3 Contexto científico e clínico, incluindo o uso pretendido e o papel 

clínico do teste principal. 
 4 Objetivos do estudo e hipóteses. 
MÉTODOS   
Desenho de 
estudo 

5 Se a coleta de dados foi planejada antes do teste principal e do 
padrão-ouro (estudo prospectivo) ou após (estudo retrospectivo). 

Participantes 6 Critérios de elegibilidade. 
 7 Baseado em que os participantes potencialmente elegíveis foram 

identificados 
(sintomas, resultados de testes anteriores, base de dados). 

 8 Onde e quando os participantes potencialmente elegíveis foram 
identificados (cenário, localização e datas). 

 9 Se os participantes formaram uma série consecutiva, aleatória ou de 
conveniência. 

Métodos testados 10a Teste principal, em detalhe suficiente para permitir a replicação. 
 10b Padrão-ouro, em detalhe suficiente para permitir a replicação. 
 11 Justificativa para a escolha do padrão-ouro (caso existam alternativas). 
 12a Definição do ponto de corte do resultado positivo do teste ou das 

categorias de resultado do teste principal, diferenciando-se prévia e 
especificamente do modelo explanatório ou descritivo. 

 12b Definição do ponto de corte do resultado positivo do teste ou das 
categorias de resultado do padrão-ouro, diferenciando-se prévia e 
especificamente do modelo explanatório ou descritivo. 

 13a As informações clínicas e o padrão-ouro estavam disponíveis para 
quem realizou o teste principal. 

 13b As informações clínicas e os resultados do teste principal estavam 
disponíveis para os avaliadores do padrão-ouro. 

Análises 14 Métodos para estimar ou comparar medidas de acurácia diagnóstica. 
 15 Como os resultados indeterminados do teste principal ou padrão-ouro 

foram tratados. 
 16 Como os dados ausentes do teste principal e do padrão-ouro foram 

manipulados. 
 17 Análise de variância da acurácia diagnóstica, se diferenciando pré 

especificamente do modelo explanatório ou descritivo. 
 18 Tamanho da amostra e como ele foi determinado. 

  Continua 
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  Conclusão 
Seção e tópico N Itens 

RESULTADOS   
Participantes 19 Fluxo de participantes, utilizando um diagrama. 
 20 Características demográficas e clínicas dos participantes. 
 21a Distribuição de gravidade da doença em pacientes com a doença 

estudada. 
 21b Distribuição dos diagnósticos alternativos naqueles sem a condição-

alvo. 
 22 Intervalo de tempo e quaisquer intervenções clínicas entre o teste 

principal e o padrão-ouro. 
Resultados do 
teste 

23 Tabulação cruzada dos resultados dos testes (ou a sua distribuição) 
pelos resultados do padrão-ouro. 

 24 As estimativas de acurácia diagnóstica e seu manipulador de precisão 
(como intervalo de confiança de 95%). 

 25 Quaisquer eventos adversos ao realizar o teste principal ou o padrão-
ouro. 

DISCUSSÃO   
 26 As limitações do estudo, incluindo fontes de viés potencial, incerteza 

estatística e generalização. 
 27 Implicações para a prática, incluindo o uso a que se destina e o papel 

clínico do teste principal. 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
 28 Número e nome do registro. 
 29 Quando o protocolo do estudo completo pode ser acessado. 
 30 Fontes de financiamento e outros suportes; papel dos financiadores. 
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Anexo B - Aprovação da CAPPesq - Comissão de Ética para Análise de 
Projetos de Pesquisa 
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Anexo C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -
HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ____________________________________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº  ___________________SEXO M [__]   F [__] 
DATA DE NASCIMENTO ___/___/________  
ENDEREÇO ______________________________________Nº/APTO ___________ 
BAIRRO ___________________________  CIDADE  ___________________ 
CEP _____________ TELEFONE: DDD (_____)__________________________ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL _______________________________________________ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) _________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº  ___________________SEXO M [__]   F [__] 
DATA DE NASCIMENTO ___/___/________  
ENDEREÇO ______________________________________Nº/APTO ___________ 
BAIRRO ___________________________  CIDADE  ______________________ 
CEP _____________ TELEFONE: DDD (_____)__________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Ecoendoscopia versus colangiopancreatografia 

retrógrada endoscópica no diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar maligna: estudo 

prospectivo 

PESQUISADOR EXECUTANTE: DR. DIOGO TURIANI HOURNEAUX DE MOURA/CRM-SP 151.105 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: PROF. DR. JOSÉ JUKEMURA 

UNIDADE DO HC-FMUSP: Serviço de Endoscopia Gastrointestinal 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO [   ]  RISCO MÉDIO [ ] 

 RISCO BAIXO [ X ]  RISCO MAIOR [ ] 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -
HCFMUSP 

Você está sendo convidado a participar de um estudo para avaliar a melhor forma de se obter um 
pedaço de tecido representativo da estenose biliar (obstrução impedindo a passagem de bile) que 
possibilite identificar o tipo de doença, o que é de grande importância para a programação do seu 
tratamento. 

Os procedimentos de endoscopia que serão realizados são a ecoendoscopia com punção e a 
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) com escovado citológico e biópsias com pinça. 

A ecoendoscopia consiste em realizar um exame por dentro do estômago para ver a lesão que 
causa estenose biliar, utilizando um ultrassom em conjunto com o endoscópio. Após encontrar essa lesão, 
será retirado um pequeno pedaço com uma agulha fina que possui 0,7 milímetros de diâmetro. 

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) consiste em realizar um exame com 
um aparelho de endoscopia com visão lateral e radioscopia, ou seja, associa-se a imagem do equipamento 
da endoscopia com a imagem do raio-X, permitindo o acesso e o estudo da via biliar. Após encontrar a 
estenose biliar, será realizado o escovado dessa estenose com uma escova citológica e, também, serão 
realizadas biópsias para a retirada de pequenos fragmentos da lesão. 

O estudo em que você está participando irá comparar as técnicas de obtenção de fragmentos, 
uma delas é a punção aspirativa com agulha fina via ecoendoscopia, na qual serão realizadas quatro 
punções da área suspeita (duas com vácuo e duas sem vácuo). Outras técnicas serão empregadas via 
CPRE, como o escovado citológico, no qual serão realizadas duas repetições de movimentos “vai e vem” 
com a escova, e a biópsia com pinça, na qual será realizada a retirada de pelo menos três fragmentos da 
lesão. 

O objetivo deste estudo é avaliar qual é o melhor dos métodos na obtenção de material suficiente 
para identificar a causa da obstrução biliar. 

Todos os exames de ecoendoscopia e de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica serão 
realizados no Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do Hospital das Clínicas (6º andar do prédio dos 
ambulatórios).  

As complicações não são frequentes e variam de 2% a 6%. 
 
A seguir, estão listadas as complicações que podem ocorrer: 

Complicações 
Dor 
Febre 
Infecção 
Inflamação no pâncreas 
Vazamento de bile 
Perfuração 
Sangramento 

Os pacientes com complicações serão avaliados e encaminhados para o serviço (equipe) que 
solicitou o exame e que estava de acordo com o protocolo.  

Em qualquer etapa do estudo, você poderá fazer perguntas e tirar dúvidas com os profissionais 
responsáveis pela pesquisa. O principal executante é o Dr. Diogo Turiani Hourneaux De Moura que pode 
ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, Prédio dos Ambulatórios, 6º andar, 
sala 3, CEP 05403-000, Telefone(s) 11-2661-7579, 2661-6221, ou por e-mail 
endoscopiahcfmusp@gmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225, 5º andar, 
Telefone 3069-6442, ramais 16, 17, 18 ou 20, ou pelo e-mail cappesq@hcnet.usp.br.  

É garantida a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento.  

Todas as informações pessoais, de antecedentes médicos e de exames, serão mantidas em 
sigilo. Os dados obtidos serão analisados em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a 
identificação de nenhum paciente. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames 
e consultas. 

Está garantida a indenização das despesas do paciente decorrentes de qualquer dano 
relacionado à pesquisa. 

Não há compensação financeira relacionada à sua participação.  
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “Ecoendoscopia versus colangiopancreatografia retrógrada 
endoscópica no diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar maligna: estudo prospectivo”. 

Eu discuti com a Dr./Dra. ___________________________________ sobre a minha decisão 
em participar neste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 
que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar relacionado ao estudo, quando necessário. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e sei que poderei retirar meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o estudo, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido, tampouco em meu atendimento neste Serviço. 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do paciente/representante legal 

CPF: _________________________________ 
Data         /       /        

  

 
Assinatura da testemunha 

CPF: _________________________________ 
Data         /       /        

 

  
Assinatura do pesquisador executante 

Dr. Diogo Turiani Hourneaux De Moura 

CRM-SP: 151.105 

Data         /       /        
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Anexo D - Ficha de coleta de dados do protocolo de pesquisa 

Protocolo 

Ecoendoscopia versus colangiopancreatografia retrógrada endoscópica no 
diagnóstico anatomopatológico da estenose biliar maligna: estudo prospectivo 

 
 

ETIQUETA 

Nome: _____________________________________________________________________ 

RG: _____________________________________  

Sexo: _______ Idade:  ______________________  

Telefone para contato: ________________ Residencial: __________________________ 

Comercial: __________________________ Celular: _____________________________ 

Consentimento assinado:  sim (   ) 

Data da entrada no estudo (admissão):____/_____/ ______  

 Data da entrada no estudo (admissão): ______/______/________ 

 Ecoendoscopia: ______/_____/_________ 

 CPRE: ______/_____/_________ 

 Cor:  (   ) Branco     (   ) Negro     (   ) Pardo     (   ) Amarelo 

 Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

 Comorbidades: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Medicações: 

____________________________________________________ _ 

 __________________________________________________________________________ 

 Uso de anticoagulante nos últimos 7 dias:  Sim (   )     Não (    ) 

 Uso de AINES/AAS nos últimos 7 dias:  Sim (   )     Não (    ) 
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Exames Laboratoriais: 

Exames Antes do procedimento 
Hb/Ht  

Leucócitos/Plaquetas  
INR/TTPA  
Amilase  

TGO/TGP  
FA/GGT  
BT/BD/BI  

Exames de imagem: 

 TC de ABDÔMEN: 

 Localização: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Tamanho da massa: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Características: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Via biliar: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Invasão de estruturas adjacentes: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 CRNM: 

 Localização: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Tamanho da massa: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Características: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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 Via biliar: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Invasão de estruturas adjacentes: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 USG Abdômen total: 

 Localização: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Tamanho da massa: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Características: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Via biliar: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 Invasão de estruturas adjacentes: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 



ANEXOS - 113 

 

ECOENDOSCOPIA 

 Parâmetros vitais: 

1. PA entrada: _____/_____mmHg            PA saída: _____/_____mmHg 

2. FC entrada: ____ bpm                             FC saída: ____ bpm  

3. Saturação O2 entrada: _____                  Saturação O2 saída: _____  

ACHADOS DO EXAME: 

 Janela de punção: Transgástrica (   )      Transduodenal (   )       D2 (   )    

 Localização: ___________________________________________________________ 

 Tamanho:  ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Características:  ________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Invasão: 

 _____________________________________________________________________ 

 Linfonodos: 

 _____________________________________________________________________ 

Punção: 

 Capilaridade:  

 Número de repetições durante a punção:________    

 Repetições do procedimento (passagem da agulha):_______ 

 Vácuo:  

 Número de repetições durante a punção:________    

 Repetições do procedimento (passagem da agulha):_______ 

 Falha do método _______________________________________________________ 

 Complicações: 

 Imediatas: Sim (    )      Não (     ) 

Se sim, qual? 

Hemorragia (   ) Perfuração (   ) Depressão respiratória (  ) Dor abdominal (    ) 

Outras: _________________________________________________________________ 



ANEXOS - 114 

 

 Mediatas: Sim (    )      Não (     ) 

Se sim, qual? 

Pancreatite (    )  Infecção local (    )   Fístula (    )    Colangite (    ) 

Outras __________________________________________________________________ 

 Tempo total do exame: _____________ minutos 

Resultados anatomopatológico 
 Capilaridade 

Lâminas: ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Emblocado: ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 Vácuo 

Lâminas: ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Emblocado: ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



ANEXOS - 115 

 

CPRE 

 Parâmetros vitais: 

4. PA entrada: _____/_____mmHg            PA saída: _____/_____mmHg 

5. FC entrada: ____ bpm                             FC saída: ____ bpm  

6. Saturação O2 entrada: _____                  Saturação O2 saída: _____  

ACHADOS DO EXAME: 

 Via de acesso: transpapilar (     )   pré-corte (     )  infundibulotomia (    ) 

 Localização: ___________________________________________________________ 

 Tamanho/Extensão:  ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Características:  ________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Dilatação: 

 _____________________________________________________________________ 

Escovado citológico: 
 Número de repetições/“ida e volta”: ________  

 Repetições do procedimento: _______ 

Biópsias: 
 Número de fragmentos: ________ 

 Falha do método: _________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 Complicações: 

 Imediatas: Sim (    )      Não (     ) 

Se sim, qual? 

Pancreatite (    )  Fístula (    )   Hemorragia (    )    Colangite (    ) 

Outras __________________________________________________________________ 
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 Mediatas: Sim (    )      Não (     ) 

Se sim, qual? 

Pancreatite (    )  Infecção local (    )   Fístula (    )    Colangite (    ) 

Outras __________________________________________________________________ 

 Tempo total do exame: _____________ minutos 

Resultados anatomopatológico 
 Escovado citológico 

Lâminas: ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Emblocado: ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 Biópsia 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



ANEXOS - 117 

 

OUTROS RESULTADOS 

 Anatomopatológico pós-cirúrgico: 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

 Follow-up: 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
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Anexo E - Resumo dos resultados finais do protocolo 
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