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RESUMO 

Oliveira JF. Prevenção da estenose de esôfago após dissecção endoscópica 

submucosa: revisão sistemática e metanálise [Dissertação].  São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2017. 

Introdução: A dissecção endoscópica submucosa (ESD) de neoplasias 

superficiais extensas de esôfago pode evoluir com altas taxas de estenose pós 

operatória, resultando em uma importante piora na qualidade de vida. Diversas 

terapias estão disponíveis para prevenir essa complicação. Entretanto, até o 

momento, nenhuma revisão sistemática e metanálise foram realizadas para 

avaliar esses resultados. Métodos: Uma revisão sistemática e metanálise 

foram realizadas utilizando as bases de dados eletrônicas Medline, Embase, 

Cochrane, LILACS, Scopus e CINAHL. Ensaios clínicos e estudos 

observacionais foram pesquisados de março de 2014 a fevereiro de 2015. Os 

termos pesquisados foram: endoscopy, ESD, esophageal stenosis, e 

esophageal stricture. Três estudos retrospectivos e quatro prospectivos (três 

randomizados) foram selecionados. Um total de 249 pacientes com diagnóstico 

de neoplasia superficial de esôfago, submetidos a ESD de pelo menos dois 

terços da circunferência do órgão foram incluídos. Foram selecionados estudos 

comparando diversas técnicas para prevenir a estenose de esôfago após 

extensa ESD. Resultados: Foram realizadas diferentes metanálises com 

ensaios clínicos randomizados (RCT), ensaios clínicos não randomizados (non-

RCT) e uma análise global. Nos RCT (três estudos, n=85), a terapia preventiva 

diminuiu o risco de estenose (diferença de risco = - 0,36, IC 95% - 0,55 a - 0,18, 

p = 0,0001). Dois estudos (um randomizado e um não randomizado, n = 55) 

demonstraram que a terapia preventiva diminui o número médio de dilatações 

(diferença média = - 8,57, IC 95% - 13,88 a - 3,25, p < 0,002). Não houve 

diferenças significativas em três RCT em relação à taxa de complicações entre 

pacientes submetidos à terapia preventiva e aqueles não submetidos (diferença 



 

 

de risco = 0,002, IC 95% -0,09 a 0,14, p = 0,68). Conclusão: O uso da terapia 

preventiva após extensa ESD no esôfago, reduz o risco de estenose e o número 

de dilatações endoscópicas para resolução da estenose, sem aumentar o 

número de complicações.  

 

Descritores: Dissecção endoscópica submucosa; ESD; estenose esofágica, 

metanálise, revisão sistemática. 

 



ABSTRACT 

Oliveira JF. Prevention of esophageal stricture after endoscopic submucosal 

dissecton: systematic review and meta-analysis [Dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2017. 

Background: Endoscopic submucosal dissection (ESD) of extensive 

superficial cancers of the esophagus may progress with high rates of 

postoperative stenosis, resulting in significant decrease in quality of life. 

Several therapies are performed to prevent this complication. However, they 

have not yet been compared in a systematic review. Methods: A systematic 

review of the literature and meta-analysis were performed using the Medline, 

Embase, Cochrane, LILACS, Scopus, and CINAHL databases. Clinical trials 

and observational studies were searched from March 2014 to February 2015. 

Search terms included: endoscopy, endoscopic submucosal dissection, 

esophageal stenosis, and esophageal stricture. Three retrospective and four 

prospective (3 randomized) cohort studies were selected. They involved 249 

patients with superficial esophageal neoplasia who underwent ESD of at least 

two-thirds of the circumference. We grouped trials comparing different 

techniques to prevent esophageal stenosis post-ESD. Results: Were realized 

different meta-analyses on randomized clinical trials (RCT), non-RCT, and 

global analysis. In RCT (3 studies, n=85), preventive therapies decreased the 

risk of stenosis (risk difference = -0.36, 95% CI= -0.55 to -0.18, p = 0.0001). 

Two studies (1 randomized, 1 non-randomized, n = 55) showed that preventive 

therapies lowered the average number of endoscopy dilatations (mean 

difference = -8.57, 95% CI = -13.88 to -3.25, p < 0,002). There were no 

significant differences in the 3 RCT studies (n=85) with regards to complication 

rates between patients with preventive therapies and those without (risk 

difference = 0.02, 95% CI = -0.09 to 0.14, p = 0.68).  



 

  

Conclusion: The use of preventive therapies after extensive ESD of the 

esophagus reduces the risk of stenosis and the number of endoscopic 

dilatations for resolution of stenosis without increasing the number of 

complications. 

 

Descriptors: endoscopy submucosal dissection, ESD, esophageal stenosis, 

esophageal stricture, meta-analysis, systematic review.  
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O carcinoma de esôfago é o 8o tipo de câncer mais comum e a 6a maior 

causa de mortes relacionadas ao câncer no mundo (Herszényi et al., 2010). A 

taxa de sobrevida após 5 anos gira em torno de 15 a 25 %, sendo que os 

melhores resultados são encontrados nos casos em que o diagnóstico é 

precoce (Pennathur et al., 2013). 

O carcinoma epidermóide (CEC) ainda é o subtipo predominante 

mundialmente. No entanto, na Europa ocidental, nos Estados Unidos, na 

Austrália e no Reino Unido existe uma preponderância do adenocarcinoma, 

sendo que o CEC passou a ser o segundo mais prevalente (Pennathur et al., 

2013). As áreas com maiores taxas de CEC são Turquia, Irã, Cazaquistão, 

China e sudeste da África, apresentando incidências anuais de até 22 casos a 

cada 100.000 habitantes (Zhangh et al., 2012).  

Os fatores de risco são diferentes entre os dois subtipos mais comuns. 

Os principais fatores de risco para o CEC são: sexo masculino, cor negra, 

tabagismo, etilismo, ingestão de bebidas muito quentes, alimentos ricos em 

nitritos e nitratos (conservantes), cereais, mate e fungos nos alimentos. As 

principais afecções predisponentes são o megaesôfago (Lacerda et al., 2017; 

Ide et al., 2013; Pinotti et al., 1994), a estenose cáustica (Pennachi et al., 2017) 

e mais raramente a tilose, a síndrome de Plummer-Vinson e os divertículos 

esofágicos. Além disso pacientes com CEC de cabeça e pescoço, em especial 
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devido a semelhança de fatores de risco (tabagismo e etlismo), tem uma 

importante correlação com CEC de esôfago (Ide et al., 2011). Os principais 

fatores de risco para o adenocarcinoma são: sexo masculino, cor branca, 

doença do refluxo gastroesofágico, obesidade e esôfago de Barret. (Domper 

Arnal et al., 2015; Cecconello et al., 2008). 

A neoplasia de esôfago é um importante problema de saúde pública 

devido à sua alta mortalidade em decorrência do diagnóstico tardio. Diversos 

programas de rastreio precoce (Spechler e Souza, 2014; Garside et al., 2006; 

Lin et al., 2013; Wang et al., 2005) foram realizados. Entretanto, seus 

resultados divergentes e a dificuldade em demonstrar efetividade com relação 

aos custos impossibilitaram a padronização de um protocolo. Porém em 

grupos especiais como tabagistas e etilistas do sexo masculino com mais de 

50 anos, pacientes com megaesôfago, estenose cáustica, esôfago de Barret 

ou antecedentes de neoplasia de cabeça e pescoço, a realização de 

endoscopias de rotina tem importante papel, vistos as taxas de detecção 

neoplasia de esôfago de 1,1 a 16,2 % (Cecconello et al., 2008). Do ponto de 

vista prático, a endoscopia digestiva alta é considerada o padrão ouro para o 

diagnóstico da neoplasia esofágica. Essa deve ser realizada nos pacientes 

com doença do refluxo prolongada, nos casos de dispepsia refratária, disfagia, 

ou dor torácica atípica (Shah e Gerdes, 2015).   

Com o advento da endoscopia de alta definição, houve um incremento 

na diferenciação da mucosa normal do epitélio alterado possibilitando, assim, 

a realização de biópsias mais efetivas. Pode-se, também, associar o uso da 

tecnologia de imagem em banda estreita com filtros ópticos (narrrow band 
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image - NBI). Esse recurso permite restringir a banda eletromagnética do feixe 

luminoso, gerando uma imagem mais detalhada da superfície mucosa, assim 

como da rede capilar (Gono et al., 2004). O NBI demonstrou um implemento 

no diagnóstico da displasia de alto grau, com sensibilidade e especificidade 

maiores que 90%, através da identificação de irregularidades da mucosa e da 

microvascularização (Mannath et al., 2010). Outra importante técnica para 

auxiliar no diagnóstico precoce é a utilização da cromoscopia convencional, 

que consiste na aplicação de corantes ou pigmentos que tornam mais nítidas 

as alterações da superfície da mucosa. O corante mais utilizado em esôfago 

é a solução de Lugol a 2%, por possuir uma afinidade pelo glicogênio do 

epitélio escamoso não queratinizado. Assim, áreas não coradas estão 

associadas à depleção de glicogênio, como no caso da esofagite, displasia ou 

câncer precoce. A cromoscopia com Lugol demonstrou uma sensibilidade de 

91 a 100% e uma especificidade de 40 a 95% na detecção do carcinoma 

epidermóide (Dawsey et al., 1998). Quando comparados, o NBI e o Lugol 

apresentam resultados semelhantes na detecção do CEC precoce de esôfago 

(Ide et al., 2011), inclusive no rastreio de pacientes com acalasia (Ide et al., 

2013) e estenose caústica (Pennachi et al., 2017). Em recente revisão 

sistemática e metanálise que incluiu 18 estudos em um total de 1911 

pacientes, o NBI apresentou a mesma taxa de detecção de displasia de alto 

grau e carcinoma epidermóide de esôfago comparado ao lugol. No entanto, 

com relação à diferenciação entre displasia de alto grau e carcinoma 

epidermóide de outras alterações da mucosa esofágica, o NBI foi superior ao 

lugol (Morita et al., 2017). 
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O estadiamento pré-operatório é essencial para direcionar o tratamento 

da neoplasia de esôfago. Após o diagnóstico inicial através das biópsias 

endoscópicas, estes pacientes devem ser submetidos a uma tomografia 

computadorizada (TC) de tórax e abdome para a avaliação loco- regional e 

detecção de metástases a distância. Apesar da TC não apresentar boa 

acurácia para o estadiamento T, na avaliação linfonodal apresenta 

sensibilidade de 47 a 82% e especificidade de 25 a 92%. A complementação 

com a tomografia por emissão pósitrons (PET) pode diagnosticar metástases 

ocultas em 10 a 20% dos casos em que exames prévios eram normais. Os 

pacientes sem evidências de metástases a distância, também deverão ser 

submetidos a uma ecoendoscopia. A acurácia média desse método para o 

estádio T varia entre 72 e 76% (Shah e Gerdes, 2015). Com a utilização da 

minissonda de 30 MHz, a acurácia na diferenciação da lesão intramucosa 

daquela com invasão submucosa chega a 90% (Maluf-Filho et al., 2002). 

Segundo as diretrizes da Sociedade Japonesa do Esôfago, as 

neoplasias intraepiteliais de alto grau, incluindo o carcinoma de células 

escamosas não invasivo (carcinoma in situ, m1) e carcinoma intramucoso 

invasivo limitado à lâmina própria (m2) sem invasão angiolinfática ou 

metástases a distância são consideradas indicações absolutas de ressecção 

endoscópica (Kuwano et al., 2007). Lesões mais profundas, acometendo a 

muscular da mucosa (m3) e até 200 μm da submucosa (sm1) são 

consideradas indicações expandidas, pois apresentam uma probabilidade de 

metástase linfonodal entre 10% e 15% (Endoscopic Classification Review 

Group., 2005;  Participants in the Paris Workshop., 2003). 

A ressecção endoscópica de neoplasias esofágicas superficiais é 
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amplamente utilizada como alternativa à esofagectomia pois é menos invasiva, 

além de apresentar bons resultados clínicos (Katada et al., 2003; Chennat et 

al., 2009). Em comparação com a esofagectomia, os pacientes submetidos à 

ressecção endoscópica apresentam menor tempo de internação, menor 

incidência de complicações e melhor qualidade de vida a longo prazo (Repici 

et al., 2010; Neuhaus, 2009). Entretanto quando avaliada sobrevida após 5 

anos, recente revisão sistemática que incluiu 12 estudos, demonstra que a 

terapia cirúrgica é superior, apesar do viés de seleção dos trabalhos 

selecionados (Bustamante et al., 2016). 

A ressecção endoscópica pode ser realizada através de duas técnicas, 

a mucosectomia (EMR) e a dissecção endoscópica da submucosa (ESD), 

ambas desenvolvidas no Japão para o tratamento de neoplasias precoces do 

trato gastrointestinal. 

Até hoje, a mucosectomia ainda é amplamente utilizada por ser menos 

invasiva, ter baixo custo e apresentar maior tolerância do paciente. No 

entanto, quando utilizada para ressecções extensas, dificulta a avaliação das 

margens histológicas do espécime, comprometendo a definição do risco de 

metástase linfonodal. Além disso, a mucosectomia em múltiplos fragmentos 

(piecemeal), apresenta maiores taxas de recorrência local (Guo et al., 2014). 

Com o intuito de remover extensas lesões em um único bloco, na 

década de 90, foi desenvolvida a ESD. Inicialmente descrita por Gotoda et al. 

para ressecções em reto foi, posteriormente, adaptada para lesões gástricas 

e esofágicas. 

Afim de se comparar ambas as técnicas, foi realizada uma revisão 

sistemática e metanálise que reuniu 8 estudos e 1080 pacientes com 
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neoplasia superficial de esôfago. A ESD obteve maiores taxas de resseção 

em monobloco (97,1% vs 49,3%) e ressecções curativas (92,3% vs 52,7%) 

em comparação com a EMR. No entanto, tempo de procedimento (diferença 

média de 44,72 minutos) e taxa de perfuração (Odds ratio de 2,19) foram 

maiores no grupo ESD. Com relação à taxa de estenose (p = 0,59) e 

sangramento pós procedimento (p = 0,65), não houve diferenças significativas 

entre as técnicas (Guo et al.,2014). 

Apesar dos benefícios do tratamento endoscópico, devido ao formato 

estreito e oco do esôfago, a cicatrização de uma úlcera que ocupa dois terços 

ou mais da circunferência do órgão pode resultar na formação de uma 

estenose significativa (Ono et al., 2009). Assim, as taxas de estenose de 

esôfago após ressecções endoscópicas extensas ou mesmos circunferências 

de neoplasia superficiais podem ser extremamente altas, variando entre 88 e 

100% (Katada et al., 2003; Ono et al., 2009; Isomoto et al., 2011). 

As figuras 1 a 14 ilustram um caso de ESD extenso em esôfago, bem 

como seu seguimento evoluindo com estenose e os métodos de dilatação 

empregados para tratamento da mesma. 
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Figura 1 – Imagem endoscópica de lesão superficial em esôfago não corada ao lugol 
[imagem cedida por: Fauze Maluf Filho] 

 
Figura 2 – Lesão superficial em esôfago demarcada para realização de ESD [imagem 

cedida por: Fauze Maluf Filho] 
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Figura 3 – Aspecto após ressecção circunferencial pela técnica ESD [imagem cedida 
por: Fauze Maluf Filho] 

 

Figura 4 – Margem proximal da ressecção circunferencial [imagem cedida por: Fauze 
Maluf Filho] 
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Figura 5 – Aspecto da lesão circunferencial ressecada [imagem cedida por: Fauze 
Maluf Filho] 

 

Figura 6 – Peça corada ao lugol e esticada em cortiça [imagem cedida por: Fauze Maluf 
Filho] 
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Figura 7 – Imagem endoscópica 2 semanas após a ESD; sem indícios de estenose 
[imagem cedida por: Fauze Maluf Filho]  

 

Figura 8 – Imagem endoscópica 4 semanas após a ESD; presença de estenose [imagem 
cedida por: Fauze Maluf Filho] 
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Figura 9 – Cateter tipo balão para dilatação endoscópica 

 

Figura 10 – Dilatação com balão de estenose de esôfago após ESD [imagem cedida por: 
Fauze Maluf Filho] 
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Figura 11 – Aspecto endoscópico após dilatação com balão [imagem cedida por: Fauze 
Maluf Filho] 

 

Figura 12 – Sonda de dilatação de Savary-Guilliard 
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Figura 13 – Imagem endoscópica após dilatação com sondas de Savary-Guilliard 
[imagem cedida por: Fauze Maluf Filho] 

 

 
Figura 14 – Aspecto endoscópico após 24 sessões de dilatação e 7 meses após ESD; 

ausência de estenose à passagem do aparelho de 9,8 mm [imagem cedida 
por: Fauze Maluf Filho] 
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Diversos métodos profiláticos para reduzir a taxa de estenose são 

utilizados. Entretanto, a literatura é carente de uma avaliação quantitativa formal 

de qualidade, como uma revisão sistemática, para que se obtenha a resposta 

dessa dúvida clínica.  

Com a importância da medicina baseada em evidência, a revisão 

sistemática e metanálise têm se tornado uma prática fundamental. Elas 

sintetizam uma grande quantidade de informações científicas, muitas vezes 

até contraditórias. Essa prática também é utilizada pelos formuladores de 

políticas de saúde e gestores de serviços de saúde. Além disso, pode servir 

como ponto de partida para o projeto de um ensaio clínico inédito.  

Nesse tipo de revisão há uma série de protocolos rígidos, utilizados de 

forma a padronizar a metodologia proposta e garantir o melhor nível de 

evidência disponível. Difere da revisão narrativa, onde a seleção e a 

interpretação dos artigos podem ficar sujeitas à subjetividade dos autores. 

(Moher et al., 2010). 

A metanálise é uma técnica estatística, desenvolvida para integrar 

resultados de dois ou mais estudos independentes, dentro de uma revisão 

sistemática (Moses et al., 1993). É importante não confundir revisão 

sistemática, que consiste em todo método utilizado para avaliar determinada 

dúvida clínica, com metanálise, que é uma ferramenta estatística disponível 

para este fim.  

Revisões sistemáticas e metanálises são a principal diretriz que 

orientam as práticas da medicina baseada em evidência. Elas podem obter, 

se a literatura fornecer dados, o maior nível de evidência científica disponível 
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[Anexo E]. Justamente por tamanha força, este tipo de estudo sempre deve 

ser avaliado de forma crítica. 

 

  

 

 



 

 

2 OBJETIVO 
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Nosso objetivo é revisar sistematicamente e comparar as diversas 

terapias profiláticas disponíveis para prevenir a estenose de esôfago pós ESD 

avaliando: 

– Redução do risco de estenose 

– Diminuição do número de sessões de dilatação para tratamento da 

estenose 

– Número de complicações 

 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Protocolo e Registro 

Esta revisão sistemática e a metanálise da literatura foram registradas no 

“International Prospective Register of Systematic Reviews” (PROSPERO1) do 

Centro de Revisões e Disseminação (“Centre for Reviews and Dissemination”) 

da Universidade de York (Inglaterra) sob o número CRD42014015626. Foram 

conduzidas de acordo com as recomendações do “Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA). 

3.2 Critérios de Elegibilidade 

a) Tipos de estudos: Ensaios clínicos e estudos observacionais foram 

pesquisados e selecionados. Inicialmente, não houve qualquer restrição 

quanto ao idioma ou data de publicação. 

b) Tipos de participantes: Pacientes submetidos a ESD de esôfago 

acometendo pelo menos dois terços da circunferência do órgão. 

c) Tipos de intervenção: Foram selecionados estudos que utilizaram 

diferentes técnicas para prevenir ou tratar estenose esofágica pós ESD. Não 

houveram restrições com relação às diferentes modalidades de tratamento no 

braço terapêutico. 

d) Tipos de medidas de resultado: Os principais resultados avaliados 

                                                 
1 PROSPERO. Disponível em: <http://www.crd.york.ac.uk/prospero/>. Acesso em: 20 jan. 

2016. 
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foram taxa de estenose, número de dilatações endoscópicas (DE) para 

tratamento da estenose e número de complicações. Estenose foi definida 

como disfagia para sólidos ou impossibilidade de transpor a área com 

endoscópio padrão (>8,8 mm) após ESD. Complicações foram classificadas 

como maiores (que resultaram em óbito ou necessitaram de tratamento 

cirúrgico) e menores (sangramento após ESD que necessitou de terapia 

hemostática, perfuração / pneumomediastino resolvido com tratamento 

conservador, e migração de prótese). 

3.3 Fontes de Informação 

Os estudos foram identificados pela pesquisa de bases eletrônicas de 

dados e por meio das referências de artigos. A pesquisa foi realizada no 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Excerpta 

Medica dataBASE (EMBASE2), Cochrane e LILACS [via Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS)], Base de dados da Elsevier (Scopus), e Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) [via Elton Bryson Stephens 

Company (EBSCO3)]. A última pesquisa foi realizada em 2 de fevereiro de 

2015. 

3.4 Estratégia de Busca 

A pesquisa seguiu as diretrizes do PRISMA.  

                                                 
2 EMBASE. Disponível em: < https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-

research>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
3 EBSCO. Disponível em: <https://www.ebsco.com/>. Acesso em: 20 jan. 2016. 



MÉTODOS - 22 

 

A busca foi realizada através do método “P. I. C. O.”, onde: 

– P representa População; 

– I significa Intervenção; 

– C representa Comparação; 

– O significa “Outcomes” ou Desfechos. 

Estratégia de busca utilizada na base de dados MEDLINE: 

“(Endoscopy OR endoscopic submucosal dissection OR ESD) AND 

((Esophageal Stenosis OR esophageal stricture OR (Constriction, pathologic 

AND Esophagus) OR (Stenosis AND Esophagus)) AND (Prednisolone OR 

Dilatation OR Triamcinolone OR Glucocorticoids OR balloon)” 

Como parte do processo, a estratégia de busca do MEDLINE foi 

revisada por outro investigador. 

Estratégia de busca utilizada na base de dados EMBASE: 

“(Endoscopy OR endoscopic submucosal dissection OR ESD) AND 

((Esophageal Stenosis OR esophageal stricture OR (Constriction, pathologic 

AND Esophagus) OR (Stenosis AND Esophagus)) AND (Prednisolone OR 

Dilatation OR Triamcinolone OR Glucocorticoids OR balloon).” 

Estratégia de busca utilizada nas base de dados Cochrane, LILACS, Scopus 

e CINAHL: 

“esophageal, endoscopy submucosal dissection, stenosis.” 
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 “Busca cinzenta” na literatura: 

As referências bibliográficas de diversos artigos relacionados ao tema 

da revisão sistemática também foram alvo de buscas. 

3.5 Seleção de Estudos 

A avaliação de elegibilidade e a seleção dos artigos foram realizadas 

de forma independente, padronizada e não cega, por dois revisores. As 

divergências entre os revisores foram resolvidas por consenso. 

Para resumir o processo de seleção dos estudos, foi adaptado o 

Diagrama de Fluxo PRISMA (Liberati et al., 2009). 

3.6 Processo de Coleta de Dados 

O método de extração das informações de cada estudo incluído 

consistiu na coleta de dados anotados em fichas, depois da leitura do artigo. 

Um checklist baseado na “Scottish Intercollegiate Guidelines Network” (SIGN) 

foi obtido do site www.sign.ac.uk [Anexo A]. Os dados relevantes foram, 

então, extraídos de cada estudo, utilizando um formulário padronizado de 

extração de dados [Anexo B]. Um revisor fez a extração dos dados dos 

estudos e um segundo autor checou os dados extraídos. Divergências foram 

resolvidas através de discussões entre os dois revisores. 
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3.7 Itens de Dados 

Os artigos selecionados incluíram pacientes com neoplasias 

superficiais de esôfago que foram submetidos à ESD de pelo menos dois 

terços da circunferência esofágica. Os estudos incluídos também avaliaram 

alguma técnica terapêutica para prevenir a estenose pós-operatória. Todos os 

métodos de intervenção foram incluídos. Os resultados obtidos foram: taxa de 

estenose, número de dilatações para tratamento da estenose e número de 

complicações. 

3.8 Risco de Vieses em Estudos Individuais 

Para verificar a validade dos estudos elegíveis, dois revisores, 

trabalhando de forma independente e com confiabilidade adequada, mediram 

o risco de vieses através da “Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale” 

[Anexo C] para os estudos de coorte não randomizados; a escala JADAD 

[Anexo D] para os estudos randomizados e o checklist da “Scottish 

Intercollegiate Guidelines” [Anexo A] para avaliação de ambos.  

Os tópicos avaliados pela escala Newcastle foram: representatividade 

da coorte exposta, seleção adequada da coorte não exposta, evidência da 

exposição, demonstração de que o resultado de interesse não estava 

presente no início do estudo, possibilidade de comparação das coortes com 

relação ao seu desenho, resultado e seguimento. A avaliação crítica dos 

ensaios incluídos deve obter uma pontuação ≥ 7 de um máximo de 9. Os 

níveis de evidência foram classificados de acordo com o “Oxford Center for 

Evidence-based Medicine”. Os tópicos avaliados pela escala JADAD são: 
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randomização, cegamento duplo e descrição de perdas. Uma avaliação crítica 

de trabalhos selecionados deve apresentar uma nota ≥ 2 de um máximo de 5 

pontos. Estas informações foram incluídas na síntese dos dados. 

3.9 Análises Estatísticas 

A análise da diferença de risco de estenose foi o desfecho principal 

avaliado. Foram analisados dados sobre a redução do risco absoluto (RRA) 

ou aumento do risco absoluto (ARA) e o número necessário para tratar (NNT) 

ou número necessário para causar dano (NNH). A mensuração dos desfechos 

secundários foi realizada com relação ao número de dilatações para o 

tratamento da estenose e ao número de complicações. Os valores extraídos 

dos estudos como número absoluto, ou média com desvio padrão, foram 

submetidos a uma metanálise, mas devido à heterogeneidade dos estudos, 

quando esses dados não são fornecidos, sua metanálise não pode ser 

realizada. Para todos os cálculos estatísticos foi utilizado um intervalo de 

confiança (IC) de 95%. 

3.10 Síntese de Resultados 

A análise foi realizada utilizando o software Review Manager (RevMan) 

5.3, obtido no site da “Cochrane Informatics & Knowledge Management 

Department”4, computando a diferença de riscos das variáveis dicotômicas 

                                                 
4 Cochrane informatics & Knowledge Management Department. Review Manager 

(RevMan). Disponível em: <htpp://tech.cochrane.org/revman>. 
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utilizando modelos de efeito fixo e fornecendo seus respectivos diagramas, 

denominados forest plot, ou gráficos em floresta. Os dados das diferenças de 

risco e os IC de 95% para cada desfecho foram calculados a partir dos dados 

extraídos, utilizando o teste de Mantel-Haenszel. A inconsistência 

(heterogeneidade) foi quantificada e reportada utilizando o teste de Chi-

quadrado (Chi2) e pelo método Higgins, denominado I2. As vantagens do 

método Higgins são que não depende intrinsecamente do número de estudos 

e é acompanhada de um intervalo de incerteza. Os dados de RRA ou ARA, e 

NNT ou NNH foram obtidos para validade e aplicabilidade utilizando o 

software “Critically Appraised Topic” (CAT)5.  

Os níveis de evidência, de acordo com o Centro de Medicina Baseada 

em Evidências de Oxford (“Oxford Centre for Evidence-based Medicine”) 

(CEBM, 2009), foram obtidos [Anexo E]. Essas informações foram aplicadas 

subsequentemente na discussão. 

3.11 Risco de Vieses nos Estudos 

O viés de publicação é a influência sobre o que é susceptível de ser 

publicado a partir do que está disponível na literatura para ser publicado. 

Ocorre, habitualmente, porque tanto o autor como o editor, apresentam 

resistências em publicar estudos com resultados negativos.  

Para reduzir a possibilidade de viés de publicação, as fontes de busca 

devem ser ampliadas ao máximo. Uma forma estatística de avaliar o viés de 

                                                 
5 Critically Appraised Topic. CATMaker. Disponível: <http://www.cebm.net/catmaker-ebm-

calculators> 
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publicação é pelo uso do gráfico funnel plot ou gráfico em funil. Esse gráfico 

tem como conceito que o tamanho da amostra é o mais forte indício do viés 

de publicação.  Tendo em vista que a simetria gerada nesse gráfico pode ser 

avaliada objetivamente por meio de métodos estatísticos (Egger, 1998), se 

encontrada aparência assimétrica (detecção dos outliers, pontos fora da curva 

ou funil, valores atípicos, diferentes da maioria, que implicam, tipicamente, em 

prejuízos à interpretação dos resultados) sugere que houve viés de 

publicação, podendo-se, assim, excluir determinado estudo. 

O viés de seleção, ocorre quando específicos indivíduos têm maior 

chance de serem selecionados para determinada amostra, ocorrendo mais 

comumente em estudos não controlados. Com o intuito de evitar isso foram 

realizadas subanálises, separando os estudos observacionais, dos estudos 

randomizados controlados.  

3.12 Análise Adicional 

A categorização dos valores de I2 não seria apropriada para todas as 

circunstâncias, embora adjetivos de baixo, moderado e alto fossem atribuídos 

a I2 com valores de 25%, 50% e 75%, respectivamente (Higgins, 2003). Como 

a quantificação da heterogeneidade é apenas um componente de uma 

investigação mais ampla da variabilidade entre os estudos e, considerando as 

implicações clínicas do grau de inconsistência observado nesses cálculos, o 

valor de corte de 50% foi considerado adequado para esta metanálise.  

Para determinar se nossos resultados foram adequados e confiáveis 

para a prática médica (ou seja, não arbitrária ou com base em dados pouco 
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claros), realizamos análise de sensibilidade nos estudos em que a I2 foi 

superior a 50%. Um ensaio subsequente excluía o valor atípico e outros 

achados foram compilados.  

Quando não foram detectados valores atípicos, foi presumida uma 

verdadeira heterogeneidade. Assim, as possíveis causas, poderiam ser: 

diferenças entre as populações estudadas, bem como o tamanho destas 

amostras, diferenças intrínsecas entre as técnicas utilizadas ou mesmo a 

qualidade metodológica entre os trabalhos. 

 

 



 
 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Seleção de estudos 

Na pesquisa pela base de dados MEDLINE, foram encontrados 953 

artigos e 30 foram selecionados. Foram excluídos; doze porque avaliaram 

apenas estenoses benignas, um consistia num editorial, um era um relato de 

caso, um era um trabalho preliminar, dois também avaliavam pacientes 

submetidos a mucosectomia, dois eram séries de casos, um consistiu em uma 

revisão narrativa e dois avaliavam apenas fatores prognósticos, restando 8 

estudos.  

Na pesquisa pela base de dados EMBASE, foram encontrados 103 

artigos, dos quais 34 foram selecionados. Todos foram excluídos porque onze 

eram resumos, um era um editorial, treze também foram encontrados no 

MEDLINE, quatro eram relatos de casos e cinco eram séries de casos. 

Na pesquisa pela base de dados CINAHL, encontramos 358 artigos e 

selecionamos 3. Todos foram excluídos porque foram encontrados na 

pesquisa da base MEDLINE. 

Um artigo previamente selecionado foi encontrado na Cochrane e 

nenhum artigo foi encontrado na base de dados LILACS. Na biblioteca digital 

da USP, foram encontrados 4 artigos, mas nenhum foi selecionado. 

Em suma, foram selecionados 1461 artigos e 8 estudos foram elegíveis 

para o nosso trabalho, um foi excluído pois não apresentava grupo controle, 
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restando 7 artigos para análise quantitativa e qualitativa. Este processo de 

seleção está sumarizado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Estratégia de busca [Fonte: Adaptado de: Moher et al. (2010)] 
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4.2 Características dos Estudos 

 
Métodos 

 

Dos sete estudos selecionados para a revisão, três são estudos de 

coorte retrospectivos e quatro prospectivos (três randomizados). Todos foram 

publicados em inglês. 

 
Participantes 

 

Os trabalhos selecionados envolvem 249 pacientes. O principal critério 

de inclusão é a presença de neoplasia superficial de esôfago, submetida a 

ESD de pelo menos dois terços da circunferência. 

 

Intervenção 
 

As seguintes terapias foram avaliadas: corticoide oral, injeção local de 

corticoide, colocação de prótese e tranilast (droga antialérgica utilizada 

também no tratamento de queloide) associado com dilatação endoscópica.  

 

Comparação 
 

Como ainda não há evidência de que a terapia preventiva traz benefício 

com relação à incidência de estenose, nós comparamos um grupo que foi 

submetido a alguma terapia versus um grupo controle. 
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Desfechos 
 

O desfecho principal avaliado foi a taxa de estenose. Os desfechos 

secundários foram número de dilatações para tratamento da estenose e 

complicações. 

 

Um sumário das características dos estudos incluídos é demonstrado 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Sumário das características dos estudos incluídos  
 

ESTUDOS POPULAÇÃO INTERVENÇÃO CONTROLE DESFECHO 

Takahashi et al. 
(2015) ESD > ¾ Injeção corticoide  

Sem injeção de 
corticoide  

Estenose                                            
Número de DEB                                  

Complicação 

Sato et al. (2013) ESD 
CIRCUNFERENCIAL 

Corticoide oral 
Sem corticoide 

oral 

Estenose                                            
Número de DEB                                  

Complicação 

Wen et al. (2013) ESD > ¾ prótese  Sem prótese 
Estenose                                            

Número de DSG                                 
Complicação 

Uno et al. (2012)  ESD > ¾ 
DEB programada  

+ Tranilast 
DEB programada  

Estenose                                            
Número de DEB                                  

Complicação 

Hanaoka et al. 
(2012) ESD > ¾ Injeção corticoide 

Sem injeção de 
corticoide 

Estenose                                            
Número de DEB                                   

Hashimoto et al. 
(2011) ESD = ¾  Injeção corticoide 

Sem injeção de 
corticoide 

Estenose                                            
Número de DEB                                  

Complicação 

Yamaguchi et al. 
(2011) ESD > ¾ Corticoide oral 

Sem corticoide 
oral 

Estenose                                            
Número de DEB                                  

Complicação 

ESD: dissecção endoscópica submucosa, DEB: dilatação endoscópica com balão, DSG: dilatação com sondas de 
Savary-Guilliard 

 

Descrição das intervenções 
 

1- Takahashi et al., 2015: A triancinolona foi injetada 

endoscopicamente imediatamente após o procedimento. Esta foi diluída com 
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NaCl a 0,9% até uma concentração final de 10 mg / ml, depois foram injetadas 

alíquotas de 0,5 ml no leito da ESD utilizando uma agulha de 25 gauge. A 

injeção começou na borda distal do leito da ESD e repetiu-se uniformemente 

em pontos distando 10 mm entre si, em direção à borda proximal.  

2- Sato et al, 2013: A prednisolona oral foi iniciada 2 dias após a ESD 

(intervalo em que é iniciada a dieta oral) em uma dose de 30 mg / dia. A dose 

foi gradualmente diminuída em 5 mg, a cada 2 semanas, no primeiro mês, 

seguida de diminuições de 5 mg, semanalmente, no segundo mês. O 

corticoide foi interrompido após 8 semanas. 

 

3- Wen et al., 2013: Logo após a realização da ESD, uma prótese 

esofágica totalmente recoberta foi colocada. Os comprimentos variaram entre 

25 a 180 mm e os diâmetros, entre 15 a 18 mm, dependendo da extensão da 

ressecção realizada. As próteses esofágicas foram removidas 8 semanas 

após a ESD. 

 

4- Uno et al., 2012: Alguns dias após a ESD, eram realizadas dilatações 

endoscópicas com balão (balão CRE de 15 a 18 mm), duas vezes por 

semana, durante 4 semanas, definido como "DEB programada". Além disso, 

foi administrado tranilast 300 mg / dia, dividido em 3 doses após as refeições, 

no grupo terapêutico, durante 8 semanas. 

 

5- Hanaoka et al., 2012: Uma única sessão de injeção de corticoide 

intralesional era realizada imediatamente após a ESD. Diluia-se a 
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triancinolona na proporção de 1 : 1 com soro fisiológico para se obter uma 

solução a 5 mg / ml. Utilizou-se uma agulha de 25 gauge para injetar a solução 

uniformemente no leito da ESD em incrementos de 0,5 a 1,0 mL (20 a 40 

punções). As injeções iniciais foram administradas nas margens do leito, 

seguidas de injeções lineares das margens distal a proximal do leito, 

totalizando 100 mg em cada paciente, independentemente do tamanho da 

lesão.  

 

6- Hashimoto et al., 2011: A injeção de corticoide intralesional foi 

realizada com triancinolona (10 mg / mL) sem diluição adicional, 3 dias após 

a ESD. Utilizou-se uma agulha de 25 gauge para as injeções. A triancinolona 

foi injetada em alíquotas de 0,2 mL (2 mg) no leito da ESD. Injeções foram 

realizadas uniformemente (1 cm de distância) de forma semicircunferencial. O 

número de injeções por sessão dependia do tamanho da ressecção e variou 

de 9 a 31. A dose total de triancinolona por sessão variou de 18 a 62 mg. As 

sessões foram realizadas 3, 7 e 10 dias após a ESD (total de 3 sessões). 

 

7- Yamaguchi et al, 2011: A prednisolona oral foi iniciada na dose de 

30 mg / dia no terceiro dia após a ESD, e foi reduzida gradualmente (30, 30, 

25, 25, 20, 15, 10 e 5 mg) a cada 7 dias, sendo interrompida após 8 semanas. 
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4.3 Risco de Vieses em Estudos Individuais 

O risco de vieses foi avaliado através de uma abordagem padrão com 

critérios bem definidos. Os dados para cada estudo selecionado estão 

demonstrados na tabela 2. 

Tabela 2 – Medidas de qualidade dos estudos analisados - Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), Newcastle-Ottawa e JADAD – 
Medidas de vieses 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ESTUDOS SIGN NEW CASTLE JADAD 

Takahashi et al. 
(2015) High quality  - 3 

Sato et al. (2013) High quality  8 - 

Wen et al. (2013) Acceptable - 3 

Uno et al. (2012) Acceptable - 2 

Hanaoka et al. 
(2012) Acceptable 7 - 

Hashimoto et al. 
(2011) High quality  9 - 

Yamaguchi et al. 
(2011) High quality  9 - 
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4.4 Resultado Individual dos Estudos 

A tabela 3 demonstra a taxa de estenose individual em cada estudo. 

Tabela 3 – Risco de estenose nas diferentes terapias 
 

ESTUDOS 
RAI 

(Estenose) 
RAC 

(Estenose) 
RRA 

(Estenose) 
NNT IC 

Takahashi et 
al. (2015) 0,625 0,875 25 4 -53,73 a 3,727 

Sato et al. 
(2013) 1 1 0 - - 

Wen et al. 
(2013) 0,182 0,727 54,55 2 19,73 a 89,36 

Uno et al. 
(2012) 

0,3333 0,6875 35,42 3 2,48 a 68,35 

Hanaoka et al 
(2012) 0,1 0,655 55,52 2 35,16 a 75,88 

Hashimoto et 
al. (2011) 0,19 0,75 55,95 2 30,61 a 81,29 

Yamaguchi et 
al. (2011) 0,053 0,318 26,56 4 4,656 a 48,45  

RAI: risco absoluto na intervenção, RAC: risco absoluto no controle, RRA: redução do risco absoluto, NNT: 
número necessário para tratar, IC: intervalo de confiança a 95%  
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A tabela 4 demonstra número de dilatações necessárias para o 

tratamento da estenose em cada estudo. 

 

Tabela 4 – Número de dilatações para tratamento da estenose 
 

ESTUDOS NÚMERO DE DE p  

Takahashi et 
al. (2015) 

I: 6,1 ± 6,2                                        
C: 12,5 ± 10,1 

0,038 

Sato et al. 
(2013) 

I: 13,8 ± 6,9                                         
C: 33,5 ± 22,9 

<0,001 

Wen et al. 
(2013) 

I: 0,45(0-3)                                                 
C: 3,9(0-17) 

< 0,05 

Uno et al. 
(2012) 

I: 8+0 (0-1,75)                                        
C: 8+4 (0-6,5) 

0,0138 

Hanaoka et al. 
(2012) 

I= 0 (0-2)                                                                       
C= 2 (0-15) 

<0,0001 

Hashimoto et 
al. (2011) 

I: 1,7 (0-20)                                             
C: 6,6(0-22) 

<0,001 

Yamaguchi et 
al. (2011) 

I: 1,7 (0-7)                                 
C:15,6 (0-48) 

P< 0,001 

DE: dilatação endoscópica, I: intervenção, C: controle 
 

Não foi possível analisar o número de dilatações para a resolução da 

estenose esofágica após ESD em todos os estudos. Somente Takahashi e 

Sato forneceram as médias com desvio-padrão. Todos os trabalhos mostram, 

com significância estatística (p < 0,05), que o uso de terapia preventiva diminui 

o número de dilatações para resolver a disfagia. Entretanto, ao realizar o teste 

t de Student, calculamos uma diferença média de – 8 dilatações, a favor da 

terapia preventiva, mas com um valor p de 0,07639, que não foi 

estatisticamente significativo. 
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4.5 Síntese de Resultados 

4.5.1 Taxa de estenose 

 
Os dados dos efeitos estimados e os intervalos de confiança para cada 

estudo estão demonstrados graficamente. O resumo das informações 

numéricas de cada grupo, tamanho do efeito, intervalo de confiança e peso 

de cada estudo também são mostrados nos gráficos 1 a 20 (gráficos em 

floresta e em funil). 

 

Nossas avaliações da frequência de estenose estão demonstradas no 

gráfico abaixo. 

Gráfico 1 – Taxa de estenose após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas 
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Gráfico 2 – Distribuição dos sete estudos sobre a taxa de estenose após ESD 
esofágica com diferentes terapias  

 
 

A taxa de estenose foi avaliada em sete estudos (n = 249 pacientes), 

conforme mostrado no Gráfico 1. Na análise combinada, a terapia preventiva 

diminuiu o risco de estenose pós ESD (diferença de risco = - 0,39, IC 95% = - 

0,49 a - 0,29). O valor de p < 0,00001 confirma uma diferença estatisticamente 

significativa. Entretanto, uma heterogeneidade foi identificada nessa 

comparação (Chi2 = 31.21 e I2 = 81%, Gráfico 1). A análise de sensibilidade, 

através do gráfico em funil, identificou um estudo que se diferenciava dos 

demais, também chamado de valor atípico, (Sato, 2013), conforme visto no 

gráfico 2. 

A exclusão deste estudo diminuiu a heterogeneidade estatística para 

26% (Gráficos 3 e 4) e não afetou o resultado encontrado de diminuição da 

taxa de estenose. Além disso, ampliou o resultado em favor do uso da terapia 

preventiva, conforme visto nos Gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 3 – Taxa de estenose após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas (excluído valor atípico) 

 

 
 
 

Gráfico 4 – Distribuição dos seis estudos sobre a taxa de estenose após ESD 
esofágico com diferentes terapias (excluído valor atípico) 

 
 

Nessa nova análise combinada, a terapia preventiva diminuiu o risco 

de estenose pós ESD (diferença de risco = - 0,43, IC 95% = - 0,54 a - 0,33). 

O valor de p < 0,00001 confirma uma diferença estatisticamente significativa. 

Clinicamente, a exclusão deste estudo não afeta significativamente a análise 

global. Sato apenas avaliou pacientes submetidos à ESD de toda a 

circunferência do esôfago, que tem uma taxa de estenose conhecida de 

100%. 
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Como os trabalhos randomizados apresentam melhor qualidade 

metodológica, optou-se pela realização de uma metanálise do risco de 

estenose utilizando apenas este tipo de estudo, conforme observado nos 

Gráficos 5 e 6. 

 

Gráfico 5 – Taxa de estenose após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas nos estudos randomizados 

 
 
 
 

Gráfico 6 – Distribuição dos três estudos randomizados sobre a taxa de 
estenose após ESD esofágico 

 
 

Na nova análise combinada, a terapia preventiva demonstrou uma 

diminuição do risco de estenose após ESD (diferença de risco = - 0,36, IC 

95% = - 0,55 a - 0,18). O valor de p < 0,00001 confirma uma diferença 
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estatisticamente significativa. A heterogeneidade foi de 0%. Embora 

ligeiramente diferente dos resultados da avaliação anterior, a terapia 

preventiva nos estudos randomizados ainda reduziu o risco de estenose pós-

ESD. 

Realizamos, ainda, outra análise para avaliar se os estudos não 

randomizados apresentariam resultados similares. 

 

Gráfico 7 – Taxa de estenose após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas nos estudos não randomizados 

 
 
 
 

Gráfico 8 – Distribuição dos quatro estudos não randomizados sobre a taxa de 
estenose após ESD esofágico  
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As taxas de estenose estavam disponíveis em quatro estudos não 

randomizados (n = 72 pacientes), como mostrado no gráfico 7. Na análise 

combinada, a terapia preventiva diminuiu o risco de estenose pós ESD 

(diferença de risco = - 0,41, IC 95 % = - 0,52 a - 0,29). O valor de p < 0,00001 

confirma uma diferença estatisticamente significativa. Entretanto, foi 

detectada heterogeneidade significativa nessa comparação (Chi2 = 30,91 e I2 

= 90% – gráfico 7). A análise de sensibilidade, através do gráfico em funil, 

identificou que um estudo diferia dos demais (Sato, 2013), como visto no 

Gráfico 8. 

A exclusão deste estudo diminuiu a heterogeneidade estatística para 

56% (Gráfico 9) e não afetou o achado de redução do risco de estenose. Além 

disso, ampliou ainda mais os resultados a favor do uso da terapia preventiva, 

conforme visto nos Gráficos 9 e 10. 

Gráfico 9 – Taxa de estenose após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas nos estudos não randomizados (excluído valor atípico) 
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Gráfico 10 – Distribuição dos três estudos não randomizados sobre a taxa de 
estenose após ESD esofágico (excluído valor atípico) 

 
 

Na nova análise combinada, a terapia preventiva diminuiu o risco de 

estenose pós ESD (diferença de risco = - 0,47, IC 95% = - 0,60 a - 0,34). O 

valor de p < 0,00001 confirma uma diferença estatisticamente significativa. 

Como na primeira análise, clinicamente, a exclusão deste estudo não afeta 

significativamente a análise global, pois Sato apenas examinou pacientes 

submetidos a ESD com taxas de estenose de 100%. 
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4.5.2 Número de dilatações endoscópicas 

Em relação ao número de dilatações para resolução da estenose, 

apenas dois estudos forneceram os dados necessários para realizar a 

metanálise, conforme observado nos Gráficos 11 e 12. 

 

Gráfico 11 – Número de dilatações endoscópicas com balão para resolução da 
estenose de esôfago após ESD nas diferentes terapias preventivas 

 
 
 
 

Gráfico 12 – Distribuição dos dois estudos sobre as dilatações endoscópicas 
com balão para resolução da estenose de esôfago após ESD, com diferentes 

terapias preventivas 
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A diferença média no número de dilatações para a resolução da 

estenose foi de - 8,57, favorável ao uso da terapia preventiva (IC 95% = -13,88 

a - 3,25, p = 0,002). Analisando esses dados, detectou-se alta 

heterogeneidade (Chi2 = 3,28 e I2 = 70%). O gráfico em funil (Gráfico 12) foi 

desenhado e nenhum valor atípico foi detectado. Por isso, consideramos 

como uma verdadeira heterogeneidade. 

4.5.3 Número de complicações 

As taxas de complicações estavam disponíveis em seis estudos (n = 

190 pacientes), como mostrado no Gráfico 13. Na análise combinada, não 

houve diferenças significativas no número de complicações entre os grupos 

que receberam terapia preventiva e aqueles que não o fizeram (diferença de 

risco = 0,00, IC 95% = - 0,06 a 0,07). O p = 0,97 não mostrou diferença com 

significância estatística. A heterogeneidade I2 foi de 0%. Não foram 

observadas complicações maiores em nenhum dos estudos. 

No estudo de Hanaoka, duas complicações ocorreram no grupo da 

terapia preventiva (2/30 = 7%), uma laceração profunda sem perfuração e um 

sangramento local que necessitou de terapia hemostática. Entretanto, este 

estudo não descreveu se houve alguma complicação no grupo controle. Por 

esse motivo, foi excluído da metanálise das complicações, como visto nos 

Gráficos 13 e 14. 
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Gráfico 13 – Taxa de complicação após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas 

 
 
 
 
 

Gráfico 14 – Distribuição dos seis estudos sobre a taxa de complicação após 
ESD esofágico com diferentes terapias para prevenção de estenose 
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Para avaliar se esses resultados também ocorreriam se 

selecionássemos apenas estudos randomizados, realizamos outra 

metanálise, como visto nos Gráficos 15 e 16. 

 

Gráfico 15 – Taxa de complicação após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas nos estudos randomizados 

 
 
 

Gráfico 16 – Distribuição dos três estudos randomizados sobre a taxa de 
complicação após ESD esofágica com diferentes terapias para prevenção de 
estenose 

 
 

Na nova análise combinada, não houve diferença significativa no 

número de complicações entre os grupos que receberam terapia e os que não 

o fizeram (diferença de risco = 0,02, IC 95% = - 0,09 a 0,14). O valor do p foi 

de 0,26 e a heterogeneidade I2 = 25%). 



RESULTADOS - 50 

 

 

Para confirmar se esses resultados também foram verdadeiros em 

estudos não-randomizados, realizamos outra metanálise. 

 

  

Figure 17 – Taxa de complicação após ESD esofágica nas diferentes terapias 
preventivas nos estudos não randomizados 

 
 
 

Gráfico 18 – Distribuição dos três estudos não randomizados sobre a taxa de 
complicação após ESD esofágico com diferentes terapias para prevenção de 

estenose 

 

Na nova análise combinada, não houve diferenças significativas no 

número de complicações entre os grupos que receberam a terapia preventiva 

e os que não receberam (diferença de risco = - 0,02, IC 95% = - 0,09 a 0,5). 

O p foi igual a 0,63 e a heterogeneidade I2 foi de 0%. 
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4.5.4 Análise adicional 

Embora não haja consenso na literatura sobre a melhor técnica, a 

injeção local de corticoides no leito da ESD tem se tornado uma alternativa 

promissora. Diante disso, foram compilados os estudos que utilizaram esta 

técnica para avaliar seus resultados com relação às taxas de estenose, 

conforme visto nos Gráficos 19 e 20. 

Gráfico 19 – Taxa de estenose após ESD esofágica utilizando injeção de 
corticoide 

 
 
 
 

Gráfico 20 – Distribuição dos três estudos sobre estenose esofágica após ESD 
utilizando corticoide injetável  
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Na análise combinada, a terapia preventiva diminuiu o risco de 

estenose pós ESD (diferença de risco = - 0,48, IC 95% = - 0,62 a - 0,34). O p 

foi < 0,00001 e heterogeneidade I2 foi de 40%. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DISCUSSÃO 
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No Japão, a ESD tornou-se o método de escolha para a ressecção de 

neoplasias superficiais de esôfago (Shimizu et al., 2013; Toyonaga et al., 

2013). Uma recente coorte histórica (revisão de banco de dados) avaliou 2193 

pacientes com idades superiores a 66 anos, com neoplasias esofágicas 

limitadas à mucosa, que foram submetidos a tratamento cirúrgico ou 

endoscópico. Os pacientes do grupo da endoscopia obtiveram uma maior 

sobrevida ao longo dos dois primeiros anos. Além disso, no grupo da cirurgia, 

o número de eventos adversos nos dois primeiros meses, hospitalizações, 

necessidade de dilatação e mortalidade perioperatória, foram 

significativamente maiores (Cummings et al., 2016). 

A esofagectomia ainda oferece a melhor chance de cura para lesões 

estadio I (T1N0M0) e displasia de alto grau (TisN0M0). Entretanto, trata-se de 

um procedimento tecnicamente difícil, invasivo, com altas taxas de 

mortalidade (7% a 13%) e morbidade (Chang et al., 2008). Em revisão 

sistemática que comparou o tratamento endoscópico versus cirúrgico, as 

taxas de sobrevida após 3 e 5 anos foram superiores nos pacientes 

submetidos a esofagectomia. Em relação à morbimortalidade relacionadas ao 

procedimento a endoscopia apresentou melhores resultados comparada à 

esofagectomia (Bustamante et al., 2016). 

A recorrência do câncer, embora não seja o objetivo de nossa 
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metanálise, é mencionada em três artigos (Yamaguchi et al., 2011; Uno et al., 

2012; Sato et al., 2013). Em uma revisão, Guo et al. (2014) mostraram que a 

taxa de recorrência pós ESD é de 0,3%. Entretanto, a terapia padrão ouro 

permanece a esofagectomia.  

A qualidade de vida após tratamento endoscópico é melhor quando 

comparada à esofagectomia estendida com dissecção linfonodal regional 

(procedimento cirúrgico padrão para o tratamento do câncer de esôfago). 

Infelizmente, a estenose esofágica após o tratamento endoscópico é um 

importante problema enfrentado por alguns pacientes (Mizuta et al., 2009). 

Devemos salientar que a estenose, uma vez estabelecida, pode ser difícil de 

ser revertida (Wang et al., 2012). 

Até agora, nenhuma terapia profilática é indicada após extensa ESD 

esofágica com o intuito de prevenir a estenose pós-operatória. Contudo, 

estudos recentes demonstram uma diminuição do risco de estenose e menor 

necessidade de dilatações endoscópicas para o tratamento da estenose, sem 

aumentar o número de complicações, com uso de terapias preventivas.  

Teoricamente, a terapia mais adequada para a prevenção de estenose 

de esôfago são os corticoides. Devido ao seu mecanismo de ação, modulam 

a cicatrização de feridas e previnem a inflamação. Isso ajuda a reduzir o tecido 

colágeno obtendo, assim, menores índices de estenose (Yamaguchi et al., 

2011; Hashimoto et al., 2011; Werner et al., 2003; Miyashita et al., 1997).  

No entanto, o tratamento com corticoides, especialmente em doses 

orais elevadas, pode suscitar preocupações associadas a seus efeitos 

adversos, como imunossupressão, diabetes, distúrbios psiquiátricos, 
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osteoporose, lesões ópticas e úlceras pépticas (Yamaguchi et al., 2011). 

 Assim, o uso de doses mais baixas, como a injeção local, pode 

minimizar estes efeitos secundários. Porém, existem os riscos potenciais 

específicos do método de injeção como perfuração esofágica, mediastinite e 

derrame pleural (Kochhar e Makharia., 2002).  

Apesar dos benefícios do uso do corticoide, nos pacientes que 

apresentam riscos proibitivos para essa terapia, a prevenção de estenoses 

esofágicas pelo uso de próteses pode ser uma boa escolha. Vale salientar 

que o risco de migração é elevado, de 16,7 % a 18 % (Wen et al., 2014; Holt 

et al., 2015). 

 Em números absolutos, os melhores resultados observados nos 

estudos selecionados, foram o uso de injeção de corticoide local e colocação 

de prótese totalmente recoberta após a ESD. Portanto, um ensaio clínico 

randomizado controlado, comparando as duas opções, pode ajudar a definir 

a melhor técnica.  

Um método promissor em desenvolvimento é a utilização de uma 

matriz celular, obtida a partir de cultura de células extraídas da mucosa jugal. 

Esta matriz é transplantada endoscopicamente diretamente para a superfície 

ressecada da ESD. Esta técnica obteve re-epitelização completa, sem 

estenose ou disfagia pós-operatória em pacientes submetidos a ESD 

esofágica (Ohki et al., 2012). No entanto, não há na literatura mundial estudo 

comparativo envolvendo essa técnica. 

Outra terapia similiar consiste na aplicação de placas de colágeno 

fixadas com clipes metálicos no leito da ESD. Em um estudo experimental, 
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em que modelos porcinos foram submetidos a ressecções circunferenciais, os 

animais que receberam as placas de colágeno apresentaram maior patência 

após 14 dias. Além disso, tiveram melhor reepitelização e menor fibrose local 

quando comparados ao grupo controle (Aoki et al., 2016). 

Uma opção terapêutica mais factível é a aplicação de toxina botulínica 

no leito da ESD logo após a ressecção. Seu efeito tópico suprime a deposição 

de colágeno e a produção de tecido conjuntivo fibroso. Além disso, a redução 

da contração muscular local diminui as forças de tensão, importantes na 

formação de cicatrizes (Zhibo e Miaobo 2009). 

 Um estudo prospectivo randomizado avaliou 67 pacientes submetidos 

a ESD com extensão circunferencial maior que 50%. O grupo submetido à 

terapia preventiva com injeção de toxina botulínica apresentou taxa de 

estenose de 6,1 % contra 32,4% (p < 0,05) no grupo controle. Com relação ao 

número de dilatações para tratamento da estenose, também houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. No grupo da terapia preventiva 

foram necessárias 1,5 dilatações contra 2,8 no grupo controle (Wen et al., 

2016). 

Nossa revisão sistemática foi capaz de demonstrar que o uso de terapia 

preventiva diminui o risco de estenose após ESD extensa de esôfago. Em 

nossa análise global (grau de recomendação B, nível de evidência 2A), 

encontramos uma diminuição de 43% na taxa de estenose (Gráfico 3). Se 

ainda avaliarmos a metanálise que selecionou apenas os estudos 

randomizados (grau de recomendação A, nível de evidência 1A) obtivemos 

uma diminuição do risco de estenose de 36% (Gráfico 5). 
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 Com relação ao número de dilatações para resolução da 

estenose, devido à limitação de dados da literatura, só foi possível a 

metanálise utilizando dois estudos (Sato et al., 2013 e Takahashi et al., 2015). 

No grupo da terapia preventiva foram necessárias, em média, 8,57 dilatações 

a menos, para o tratamento da estenose (Gráfico 11), obtendo um grau de 

recomendação B, nível de evidência 2A nessa análise. 

Esta metanálise não encontrou diferença estatisticamente significativa 

entre o grupo da terapia preventiva e o grupo controle no número de 

complicações. Esse resultado se repetiu na análise global (grau de 

recomendação B, nível de evidência 2A), observado no Gráfico 13 e na 

análise dos estudos randomizados (grau de recomendação A, nível de 

evidência 1A), observado no Gráfico 15. 

Quando comparada com as demais revisões, em geral, todas 

estimulam o uso de terapia profiláticas (Kobayashi et al., 2014;) apesar de 

algumas ressalvas com relação aos resultados nos casos de ressecções 

extensas (> 5 cm) ou de circunferência completa (Uno et al., 2015). Dentre as 

terapias estimuladas há uma preferência geral também pelo uso dos 

corticoides (Abe et al., 2017; Jain e Singhal., 2016; Wang e Ma., 2015; Barret 

et al., 2015; Jiang-Ping et al., 2015; Yu et al., 2015). 

Entretanto apesar das recomendações semelhantes, quando avaliadas 

do ponto de vista metodológico encontramos importantes diferenças. As 

revisões de Barret, Jain, Uno e Kobayashi são apenas revisões narrativas, 

sendo que as duas últimas sequer comentam as bases de busca utilizadas ou 

o número de artigos encontrados. As revisões de Yu e Wang apesar de 
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informarem as bases de dados pesquisadas, o número de trabalhos 

encontrados e realizarem medidas estatísticas, apresentam graves falhas. Yu 

além de incluir séries de casos na metanálise, o que prejudica o nível de 

evidência, cometeu um erro estatístico grave, que modificou o resultado final 

encontrado. Esse erro foi observado, corrigido e publicado como carta ao 

editor por outro autor (Libânio et al., 2016). Wang incluiu um estudo que fez 

seguimento dos pacientes por apenas 2 meses (Kataoka et al., 2014), tempo 

insuficiente para avaliar estenose. Além disso incluiu dois estudos sobre 

estenoses de anastomoses (Hirdes et al., 2013 e Lima et al.,2014). 

Esta revisão sistemática, envolvendo estudos randômicos e não 

randômicos, tanto em análise global quanto em análise de sub-grupos, 

demonstra que independentemente da técnica preventiva a ser empregada, 

esta é útil na prevenção da estenose pós-ressecção endoscópica da 

submucosa superior à dois terços da circunferência do órgão. 

A literatura ainda é limitada no que concerne à qual técnica é superior, 

necessitando portanto de novos estudos randômicos e com amostra significativa 

de pacientes. 

 

 



 

 

6 LIMITAÇÕES 
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A principal crítica a essa revisão se deve à grande heterogeneidade 

dos trabalhos selecionados, incluindo estudos prospectivos, retrospectivos, 

randomizados e não randomizados. Entretanto, eles foram analisados 

separadamente para não causar diminuição do nível de evidência encontrado. 

 O baixo número de pacientes, 249, também pode ser um viés em nossa 

revisão. Isso ocorre devido ao número limitado de estudos disponíveis na 

literatura mundial. No entanto, mesmo com este pequeno número de 

pacientes, encontramos em algumas análises (gráficos 5, 13 e 17), 

heterogeneidade de 0% e pesos semelhantes entre os estudos.  

Outro viés importante nos estudos é a duração do seguimento. Dos 

sete estudos incluídos, dois (Hanaoka et al., 2012 e Wen et al., 2014) tiveram 

seguimento inferior a 1 ano ou não claro. Apesar da estenose manifestar-se 

geralmente em 3 a 5 semanas (quando ocorre a reepitelização), estes 

pacientes devem ter monitoramento contínuo, não só pelo risco de estenose 

mas, também, para investigar recorrências e lesões metacrônicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÕES 
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No presente estudo demonstra-se que o uso de terapias preventivas 

após dissecção endoscópica extensa da submucosa, reduzem o risco de 

estenose e diminuem a necessidade de dilatações endoscópicas para 

resolução da estenose sem aumentar as complicações. 
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Anexo A – Checklist SIGN 

 

 

  

 
S I G N 

Checklist Metodológico: Estudos de coorte 

Identificação do estudo (Incluir autor, título, ano de publicação, nome da revista, 
páginas) 
 

Tópico da orientação :   Questão 
chave: 
 

Revisor: 

Antes de completar esse checklist considerar: 
1. Este artigo é realmente um estudo de coorte? Se houver dúvida, checar o 

algoritmo disponível no SIGN e garantir que está utilizado o checklist 
correto. 

2. Este artigo é relevante para questão chave? Analise usando PICO 
(Population Intervention Comparison Outcome). SE NÃO, REJEITAR 
(explicar a razão abaixo). SE SIM completar o checklist. 

Razão para rejeição: 1. Artigo não relevante para questão chave □   2. Outra razão 
□ (por favor especificar): 
Por favor note que um estudo retrospectivo não pode ser graduado acima de 
+. 

Seção 1:  Validação interna 

Num estudo de coorte bem conduzido: Este estudo 
apresenta isso? 

1.1 O estudo aborda uma questão adequada e 
claramente focada . 

Sim  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
 

Seleção de assuntos 

1.2 Os dois grupos que estão sendo estudados são 
selecionados de populações de origem que são 
comparáveis em todos os aspectos além do fator 
sob investigação. 

SIM  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 

1.3 O estudo indica o número de pessoas que pediram 
para participar em cada um dos grupos em estudo. 

Sim  □ 
 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 

1.4 A probabilidade de alguns sujeitos elegíveis terem o 
resultado no momento da inscrição é avaliada e 
levada em consideração na análise. 

SIM  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 

1.5 Qual porcentagem de indivíduos recrutados em 
cada braço do estudo que abandonaram antes do 
estudo estar completo. 

 

1.6 É feita uma comparação entre os participantes totais 
e aqueles com perda de seguimento, por status de 
exposição. 

SIM  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 
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AVALIAÇÃO 

1.7 Os resultados estão claramente definidos. Sim  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
 

1.8 A avaliação do resultado é cega em relação a 
exposição. Se o estudo é retrospectivo desconsiderar. 

SIM  □ 
Não 
posso 
confirmar 
□ 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 

1.9 Onde o cegamento não era possível, o conhecimento 
sobre o status da exposição poderia ter influenciado a 
avaliação do resultado. 

SIM  □ 
Não 
posso 
confirmar 
□ 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 

1.10 O método de avaliação da exposição é confiável. Sim  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
 

1.11 Evidências de outras fontes são usadas para 
demonstrar que o método de avaliação de resultados é 
válido e confiável. 

SIM  □ 
Não 
posso 
confirmar 
□ 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 

1.12 O nível de exposição ou o fator prognóstico são 
avaliados mais de uma vez. 

SIM  □ 
Não 
posso 
confirmar 
□ 

Não □ 
Não se 
aplica 
□ 

CONFUSÃO 

1.13 Os principais fatores de confusão potenciais são 
identificados e levados em consideração no projeto e na 
análise. 

Sim  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

1.14 Foram providenciados intervalos de confiança? Sim  □ Não □ 

Seção 2:  AVALIAÇÃO GLOBAL DO ESTUDO 

2.1 Quão bem o estudo foi feito para minimizar o risco de 
viés ou confusão? 

Alta qualidade (++) 
□ 
Aceitável (+) □ 
Inaceitável – 
rejeitado □  

2.2 Levando em conta considerações clínicas, sua 
avaliação da metodologia utilizada e o poder estatístico 
do estudo, você acha que há evidências claras de 
associação entre exposição e resultado? 

Sim  □ 
Não posso 
confirmar □ 

Não □ 
 

2.3 Os resultados deste estudo são diretamente aplicáveis 
ao grupo de pacientes visado neste guideline? 

Sim  □ Não □ 

2.4 Notas. Resumir as conclusões dos autores. Adicione qualquer comentário 
sobre sua própria avaliação do estudo e se estenda para tentar responder 
sua pergunta e mencione quaisquer áreas de incerteza acima mencionadas. 
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Anexo B – Formulário de extração de dados 

 

FORÇA DA EVIDÊNCIA: 
 

POPULAÇÃO INCLUÍDA E EXCLUÍDA 
 

MÉTODO DE RANDOMIZAÇÃO E ALOCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO, COMPARAÇÃO E CEGAMENTO 
 

DESFECHO PRIMÁRIO E TEMPO DE SEGUIMENTO 
 

DESFECHOS SECUNDÁRIOS 
 

CÁLCULO DA AMOSTRA E POPULAÇÃO RANDOMIZADA 
 

ANALISADOS (INTERVENÇÃO E COMPARAÇÃO) 
 

PERDAS, MIGRAÇÕES E DIFERENÇAS PROGNÓSTICAS 
 
 

RESULTADOS 
 

BENEFÍCIO E/OU DANO – DADOS ABSOLUTOS 

DESFECHO N/NEC N/NEI RAC RAI RRA/ARA NNT/NNH IC95% 
        

        

BENEFÍCIO E/OU DANO – EM MÉDIA 

DESFECHO INTERVENÇÃO COMPARAÇÃO RELAÇÃO SIGNIFICÂNCIA 
     

     
N: número de pacientes analisados; NEI: número de eventos na intervenção; NEC: número de eventos no controle; RAI: risco 
absoluto na intervenção; RAC: risco absoluto na comparação; RRA: redução do risco absoluto; ARA: aumento do risco absoluto; 
NNT: número necessário para tratar; NNH: número necessário para produzir dano; IC: intervalo de confiança de 95%. 
 

SÍNTESE DA EVIDÊNCIA 
 

EM PACIENTES 

 

A INTERVENÇÃO 
 

EM COMPARAÇÃO 
 

REDUZ OU AUMENTA O RISCO DO DESFECHO 
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Anexo C - NEWCASTLE – OTTAWA: Escala de Acesso de Qualidade 

 Nota: Um estudo pode ser premiado com no máximo uma estrela (*) para 
cada item numerado dentro das categorias Seleção e Desfecho. Um 
máximo de duas estrelas pode ser dado para cada item da categoria 
Comparabilidade. 
 
Seleção 

1) Representatividade da coorte exposta. 
a) verdadeira representatividade da média _______________ (descrever) 

na comunidade   
b) pouco representatividade da média ______________ na comunidade 

 
c) grupo selecionado de usuários, por exemplo, enfermeiros, voluntários 
d) não há descrição da derivação de coorte exposta 

2) Seleção da coorte não exposta 
a) selecionada da mesma comunidade que a coorte exposta  
b) selecionada a partir de uma fonte diferente 
c) não há descrição da derivação de coorte não exposta  

3) Determinação da exposição 
a) registro seguro (por exemplo, registros cirúrgicos)  
b) entrevistas estruturadas  
c) autorrelato escrito 
d) sem descrição 

4) Demonstração que o desfecho de interesse não estava presente no início 
do estudo 

a) sim  
b) não 

Comparabilidade 

1) Comparabilidade da coorte baseada no desenho e análise. 
a) controles do estudo para _____________ (selecione o fator mais 

importante)  
b) controle do estudo para qualuqer fator adicional (este critério pode 

ser modificado para indicar um controle específico sobre um segundo fator 
importante.)  

 
Desfecho 

1) Determinação do desfecho  
a) avaliação cega independente   
b) registro acoplado  
c) autorrelato  
d) sem descrição 

2) O seguimento foi suficiente para ocorrência dos desfechos ? 
a) sim (escolha um adequado período de seguimento para o desfecho de 

interesse) 
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b) não 

3) Adequação de acompanhamento das coortes ( ganha estrela até 20%) 
a) seguimento completo – todos os indivíduos   
b) perdas de seguimento com improvável introdução de viés – pequeno 

número 
perdido - > ____ % (selecione um adequado %) seguimento, ou descrição 

fornecida 
daqueles perdidos)  
c) taxa de seguimento < ____% (selecione um adequado %) e sem 

descrição das perdas 
d) nenhuma declaração 
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Anexo D – Escala JADAD 
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Anexo E – Níveis de evidência de acordo com o Centro de Medicina 

Baseada em Evidências de Oxford 
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