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RESUMO 

Monte Junior ES. Terapia endoscópica a vácuo versus stents metálicos 

autoexpansíveis para o tratamento de defeitos transmurais do trato digestivo 

superior: revisão sistemática e metanálise [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Introdução: os defeitos transmurais do trato gastrointestinal alto são um 

desafio terapêutico em todo o mundo. Fístulas, deiscências e perfurações 

representam um alto custo para os sistemas de saúde e determinam grande 

morbidade e mortalidade para os pacientes acometidos. O tratamento 

endoscópico mais difundido no mundo até então se dá pelo uso de próteses 

metálicas autoexpansíveis (PMAE). Todavia, apesar de validado, este 

tratamento apresenta complicações, tais como migração. Estudos recentes 

apontam bons resultados do uso de terapia endoscópica a vácuo (TEV) no 

tratamento de defeitos transmurais do trato digestivo superior. Objetivo: 

comparar, por meio de uma revisão sistemática com metanálise, os stents 

metálicos autoexpansíveis com a terapia endoscópica a vácuo no tratamento 

dos defeitos transmurais do trato digestivo superior com base no índice de 

fechamento dos defeitos transmurais, mortalidade, duração do tratamento, 

duração da internação hospitalar e eventos adversos. Métodos: buscas 

foram realizadas no MEDLINE, EMBASE, Central Cochrane, Latin American 

and Caribbean Health (LILACS) e literatura cinzenta, bem como busca 

manual para identificar estudos comparando stents metálicos 

autoexpansíveis e terapia endoscópica a vácuo. Os dados provenientes dos 

estudos selecionados foram metanalizados de acordo com as normativas do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA). Resultados: a busca final resultou em um total de 11.455 

estudos, dentre os quais foram selecionados seis trabalhos, perfazendo um 

total de 301 pacientes incluídos na análise. A terapia endoscópica a vácuo 



 

 

demonstrou-se superior em relação à sucesso no fechamento do defeito 

transmural (DR 0,24 [0,13, 0,34], p < 0,0001, I² = 39%), mortalidade (DR 

0,10 [0,02, 0,18], p = 0,02, I² = 31%), duração do tratamento endoscópico 

(MD - 14,97 [-20,52, -9,43], p < 0,00001, I² = 0%) e efeitos adversos (DR 

0,25 [0,03, 0,47], p = 0,02, I² = 87%). Não houve significância estatística em 

relação à duração da internação hospitalar. Conclusão: a terapia 

endoscópica a vácuo é superior às próteses metálicas autoexpansíveis no 

tratamento dos defeitos transmurais do trato digestivo superior alto com 

relação a taxa de sucesso no fechamento do defeito transmural, mortalidade, 

duração do tratamento endoscópico e eventos adversos.  

Descritores: Fístula; Leaks; Perfurações; Terapia endoscópica a vácuo; 

Próteses metálicas autoexpansíveis; Stents. 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 

Monte Junior ES. Endoscopic vacuum therapy versus endoscopic stenting 

for upper gastrointestinal transmural defects: systematic review and meta-

analysis [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2022. 

Introduction: upper gastrointestinal transmural defects are a therapeutic 

challenge worldwide. Fistulas, dehiscence and perforations represent a high 

cost to health systems and are associated with great morbidity and mortality 

for affected patients. The most widespread endoscopic treatment in the world 

so far is self-expanding metal stents. However, despite being validated, this 

treatment has adverse events, such as migration. Current literature shows 

good results from the use of endoscopic vacuum therapy in the treatment of 

upper gastrointestinal transmural defects. Objectives: the aim of this study is 

to compare, through a systematic review and meta-analysis, endoscopic 

vacuum therapy versus self-expanding metal stent in the management of 

upper gastrointestinal transmural defects based on successful closure rate, 

mortality, duration of the treatment, hospital stay, and adverse events. 

Methods: searches were performed on MEDLINE MEDLINE, EMBASE, 

Central Cochrane, Latin American and Caribbean Health (LILACS), and gray 

literature, as well as a manual search to identify studies comparing SEMS 

versus EVT to treat upper gastrointestinal transmural defects. Evaluated 

outcomes were: rates of successful closure, mortality, length of hospital stay, 

duration of treatment, and adverse events. Results: out of an initial 11,455 

studies, 6 studies with a total of 301 patients. There was a 24% increase in 

successful fistula closure attributed to EVT compared with the SEMS group 

(RD 0.24 [0.13, 0.34], p < 0.0001, I² = 39%). EVT demonstrated a 10% 

reduction in mortality compared to stenting (RD 0.10 [0.02, 0.18], p = 0.02, I² 

= 31%) and an average reduction of 14.97 days in duration of treatment (MD 



 

 

- 14.97 [-20.52, -9.43], p < 0.00001, I² = 0%). EVT is even superior SEMS 

regarding adverse events (RD 0.25 [0.03, 0.47], p = 0.02, I² = 87%). There 

were no statistical differences between the studied therapies regarding the 

length of hospital stay. Conclusion: endoscopic vacuum therapy is superior 

to self-expanding metal stents in the management of upper gastrointestinal 

transmural defects regarding successful closure rate, mortality, duration of 

endoscopic treatment and adverse events.  

Descriptors: Fistula; Leaks; Perforations; Endoscopic vacuum therapy; Self-

expanding metal stents; Stent. 
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1.1 Panorama 

Defeitos transmurais do trato gastrointestinal superior englobam um 

grupo de patologias cuja característica em comum é a ruptura total da 

parede de um órgão acometido. Fístulas, deiscências e perfurações são as 

patologias que compõem este grupo, tendo fisiopatologias e etiologias 

diferentes1,2. 

As deiscências ocorrem principalmente em decorrência de 

complicações cirúrgicas e são definidas como uma comunicação anormal 

entre os compartimentos intraluminal e extraluminal3.  

As perfurações são oriundas de um grande grupo de etiologias, 

desde procedimentos terapêuticos por via endoscópica até ingestão de 

corpo estranho, substância corrosiva ou mesmo em decorrência de 

patologias específicas, tais como a síndrome de Boerhaave4–6. As fístulas, 

por sua vez, decorrem de uma gama de fatores, desde a evolução de uma 

deiscência, até complicações de doenças específicas, tais como a doença 

de Crohn7. Por se tratar de um grupo amplo e heterogêneo, a incidência 

global dos defeitos transmurais é imprecisa na literatura, variando de 2% 

até 26%8–11. 
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É importante perceber que todas estas condições determinam um 

grande impacto aos sistemas de saúde em todo o mundo, uma vez que o 

tratamento acontece majoritariamente em regime hospitalar, com consumo 

de grande quantidade de materiais de alto custo e mão de obra 

especializada. Além disso, trazem consigo grande morbidade e 

mortalidade, afetando diretamente a qualidade de vida dos pacientes 

acometidos12–14. 

Nos últimos anos, as intervenções endoscópicas vêm ganhando 

espaço no tratamento dos defeitos transmurais. Entre as modalidades 

disponíveis, estão os clipes metálicos, septotomias endoscópicas, 

oclusores cardíacos, colas de fibrina, drenagens com duplo pigtail, 

dissecção submucosa endoscópica, terapia endoscópica a vácuo (TEA) e 

as stents metálicos autoexpansíveis, sendo a última validada na 

literatura15–20. Diante do cenário supracitado, fica claro que existe uma 

lacuna do conhecimento no tocante à melhor terapia endoscópica para o 

tratamento dos defeitos transmurais do trato digestivo superior. Assim 

sendo, este trabalho se destina a fornecer a melhor evidência científica 

disponível para embasar condutas diante de fístulas, deiscências e 

perfurações.  
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1.2 Aspectos Históricos 

A pressão negativa é amplamente validada na literatura para o 

manejo das feridas infectadas21,22. Todavia, a terapia endoscópica a vácuo 

para o tratamento dos defeitos transmurais foi inicialmente descrita por 

Weidenhagen et al.23 somente em 2003, tendo como foco inicial o trato 

digestivo baixo24. O objetivo inicial era produzir uma ferramenta capaz de 

atuar em conjunto com as medidas clínicas para o controle da sepse 

decorrente de deiscências de anastomoses baixas. O precursor dos 

sistemas de aspiração consistia de uma esponja de poliuretano acoplada a 

um sistema de aspiração contínua foi então desenvolvida. Surgiu, então, o 

protótipo inicial dos sistemas de vácuo endoscópico: o Endo-Vac. Somente 

em 2008, Wedemeyer et al.25. 

 descreveram o uso de terapia endoscópica a vácuo para o trato 

digestivo superior. Os resultados foram animadores, com o fechamento de 

dois defeitos transmurais secundários a esofagectomias e refratários tanto 

ao tratamento cirúrgico, como também ao tratamento com outras 

modalidades de terapias endoscópicas.  

O uso de stents no trato digestivo tem origem anterior à terapia 

endoscópica a vácuo. Ainda em 1975, Reyes et at.26 iniciaram um protocolo 

para tratamento de estenose esofágica secundária à ingestão de agentes 

corrosivos, o qual utilizava stents feitos de silastic, um elastômero de 

silicone produzido pela Dow Corning Corporation® (Midland, Michigan, 

EUA). Anos antes, em 1974, Reyes já havia demonstrado o perfil de 

segurança dos stents em gatos27. Com o passar dos anos, a engenharia de 
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materiais propiciou a produção de stents mais modernos, constituídos por 

uma liga de níquel e titânio, conhecida mundialmente por nitinol. 

Atualmente, o nitinol é a liga base para a confecção das próteses metálicas 

autoexpansíveis (PMAEs), permitindo maior maleabilidade e segurança no 

tratamento dos defeitos transmurais do trato gastrointestinal28.  

1.3 Mecanismos de Ação 

Cada modalidade de tratamento se baseia em mecanismos fisiológicos 

diferentes. As próteses metálicas autoexpansíveis têm como fundamento 

principal a oclusão do defeito transmural. Partindo do princípio que a 

comunicação anormal é o foco mantenedor da patologia, uma vez que a 

presença do conteúdo intraluminal no compartimento extraluminal faz com que o 

defeito transmural se perpetue, as próteses evitam o extravasamento e propiciam 

o fechamento da fístula, deiscência e/ou perfuração. Todavia, vale salientar que a 

opção pelo uso das PMAEs determina a necessidade de uma drenagem externa. 

Ao realizar o fechamento imediato do defeito transmural, os stens permitem o 

rápido retorno a ingesta oral e uma menor permanência hospitalar29.  

Vale salientar ainda que os stents apresentam algumas 

características relacionadas com o material com o qual são produzidas e até 

mesmo relacionadas com o fabricante. A força de expansão radial determina 

a capacidade que a prótese tem de vencer possíveis estenoses e é de 

fundamental importância para reduzir o risco de migração. Todavia, também 

é a força de expansão radial que aumenta o risco de ampliação do defeito 

transmural e do ingrowth tissular30. 
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Ao falar sobre terapia endoscópica a vácuo, muitos dos 

conhecimentos disponíveis são fruto da ampla experiência com feridas 

infectadas e/ou feridas cujo fechamento aconteceu por segunda intenção, 

com auxílio da pressão negativa tópica31. Os mecanismos pelos quais a 

terapia endoscópica a vácuo atua são basicamente divididos em cinco: 1) 

macrodeformação; 2) microdeformação; 3) indução de neoangiogênese; 4) 

controle do exsudato e clearance bacteriano e 5) formação do tecido de 

granulação32,33. 

A pressão negativa contínua exerce forças mecânicas de deformação 

(macrodeformação), as quais aproximam as bordas do defeito transmural e 

reduzem o edema local, facilitando o fechamento. A microdeformação 

acontece ao nível celular, com o estímulo de cascatas que induzem a 

proliferação e regeneração tecidual, pela produção de matriz extracelular e a 

proliferação de células reparadoras. A angiogênese local, por sua vez, é 

induzida por meio de hipoperfusão transitória, ativação de fatores de 

crescimento endotelial, determinando o aumento da densidade de vasos e 

consequente aumento de aporte sanguíneo para o local. O aumento do fluxo 

sanguíneo no local é fundamental para aumentar o aporte de oxigênio e 

nutrientes e aumentar o escoamento de debris e patógenos33–35. 
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1.4 Modalidades Disponíveis 

Existem basicamente três tipos de próteses usadas para o tratamento 

de defeitos transmurais do trato gastrointestinal superior. São eles: 1) stents 

biodegradáveis; 2) stents plásticos autoexpansíveis e 3) stents metálicos 

autoexpansíveis29.  

Os stents biodegradáveis, os quais foram utilizados pela primeira vez 

em 2008, apresentam força radial que se mantém por cerca de 6 semanas e 

uma degradação que leva de seis até 24 semanas. A degradação da prótese 

ocorre pela decomposição ácida do material35. Em um panorama global, 

stents biodegradáveis são pouco difundidos quando comparados aos stents 

plásticos e metálicos, sendo sua disponibilidade menor em todo o 

mundo36,37. 

Stents plásticos dependem de um sistema de entrega e fluoroscopia 

para o correto posicionamento. Além disso, apresentam taxas de migração 

que podem chegar a 50%38. Diante deste cenário, os stents metálicos 

autoexpansíveis são os mais difundidos atualmente para o tratamento 

endoscópico dos defeitos transmurais do trato gastrointestinal superior29,36. 

A terapia endoscópica a vácuo foi concebida por meio de um sistema 

constituído de um tubo plástico com uma esponja de poliuretano em sua 

extremidade distal, o ENDO-Sponge® (B. Braun Melsungen AG, Melsungen, 

Alemanha). A ideia era criar um sistema cuja extremidade distal fosse capaz 

de absorver todo o efluente, permitindo uma drenagem eficiente da cavidade 

infectada. Weidenhagen et al.24 descreveram trocas de sistema a cada três 

dias devido a saturação do sistema e ingrowth tissular. Diante disso, 
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surgiram novos sistemas de drenagem. O sistema Eso-SPONGE® (B. Braun 

Melsungen AG, Melsungen, Germany) preserva as características do 

sistema precursor, com o emprego de esponja de poliuretano na 

extremidade distal.  

Loske et al.39 descreveram o uso do open-pore film na extremidade 

distal do sistema. Este filme apresenta baixa adesão do tecido adjacente, 

fazendo com que a chance de ingrowth tissular diminua. Esta propriedade 

permite um intervalo maior entre as trocas, reduzindo o número de 

procedimentos endoscópicos no tratamento. Nos últimos anos, um novo 

sistema custo-efetivo vem ganhando espaço no tratamento endoscópico dos 

defeitos transmurais. O Brasileiro Flaubert Sena de Medeiros descreveu um 

sistema de drenagem que emprega gaze e adesivo cirúrgico na extremidade 

distal, permitindo também um menor número de trocas, baixo custo, e altas 

taxas de fechamento dos defeitos transmurais1,19,40,41. 

 



 

 

2 OBJETIVO 
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Comparar, por meio de uma revisão sistemática com metanálise, os 

stents metálicos autoexpansíveis com a terapia endoscópica a vácuo no 

tratamento dos defeitos transmurais do trato digestivo superior.  

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Protocolo de Registro 

Esta revisão sistemática e metanálise foi conduzida segundo as 

recomendações do Manual Cochrane de Revisões Sistemáticas e do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis 

(PRISMA) (Anexo A)42,43. 

Após ser aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo B), foi registrada na base 

de dados International Prospective Register of Systematic Reviews 

(PROSPERO) sob o número CRD42019137737.  

3.2 Critérios de Elegibilidade 

Foram selecionados estudos escritos em qualquer idioma, status, 

formato, sem restrição quanto a data de publicação, desde que os dados de 

interesse estivessem disponíveis para análise.  

3.2.1 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos trabalhos cujo objetivo era comparar a terapia 

endoscópica a vácuo e stents metálicos autoexpansíveis para o tratamento 

de defeitos transmurais do trato gastrointestinal superior.  
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3.2.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos relatos de caso, séries de caso, revisões, além de 

trabalhos envolvendo outras técnicas endoscópicas para o tratamento de 

fístulas, deiscências e/ou perfurações. Também foram excluídos trabalhos com 

dados incompletos, os quais poderiam inviabilizar a análise dos desfechos.  

3.3 Desfechos 

Foram considerados como desfechos: 

- Taxa de fechamento do defeito transmural.  

- Mortalidade.  

- Duração do tratamento. 

- Duração da internação hospitalar.   

- Eventos adversos. 

3.4 Definições 

Definições foram pré-estabelecidas para padronizar a análise dos 

desfechos. Fechamento do defeito transmural foi definido como completa 

resolução da fístula, deiscência e/ou perfuração (confirmada por exame de 

imagem e/ou endoscopia digestiva) associada a melhora clínica do paciente. 

A mortalidade foi definida como qualquer falecimento em decorrência do 

defeito transmural. A duração do tratamento consistiu do período desde a 

primeira intervenção endoscópica até a retirada do stent metálico 

autoexpansível ou do sistema de vácuo endoscópico. 
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Eventos adversos foram definidos como sinais e sintomas 

relacionados ao tratamento endoscópico. A gravidade dos eventos foi 

definida de acordo com a graduação estabelecida pela American Society of 

Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)44. 

3.5 Bases de Dados  

Buscas eletrônicas foram realizadas utilizando as seguintes bases de 

dados: Medical Literature and Retrieval System Online (MEDLINE), Excerpta 

Medical database (EMBASE), Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(COCHRANE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), além de buscas na literatura cinzenta (teses de mestrado, 

doutorado, e capítulos de livros). 

3.6 Estratégia de Busca 

Tanto a terapia endoscópica a vácuo quanto os stents metálicos 

autoexpansíveis passaram a fazer parte do armamentário para o tratamento 

dos defeitos transmurais há relativamente pouco tempo. Assim sendo, as 

estratégias de busca utilizadas foram amplas, com o intuito de não perder 

quaisquer trabalhos relacionados ao tema. Não foram utilizados quaisquer 

filtros, exceto na base de dados Embase, na qual foram utilizados dois filtros: 

([embase]/lim) e (NOT [medline]lim). O objetivo desta ação foi excluir artigos 

que porventura também estivessem indexados na base MEDLINE, evitando 

a duplicidade na recuperação dos artigos.  
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MEDLINE (PubMed): (((leak OR leakage OR sleeve OR staple line OR 

postoperative complications OR transmural OR fistula OR perforation)) 

AND ((negative pressure OR vacuum OR EVT OR evac OR SEMS OR 

stent OR stents))) AND ((endoscopy OR endoscopic OR endoluminal). 

 

Embase: (((leak OR leakage OR sleeve OR staple line OR postoperative 

complications OR transmural OR fistula OR perforation)) AND ((negative 

pressure OR vacuum OR EVT OR evac OR SEMS OR stent OR stents))) 

AND ((endoscopy OR endoscopic OR endoluminal). 

 

Central Cochrane: (((leak OR leakage OR sleeve OR staple line OR 

postoperative complications OR transmural OR fistula OR perforation)) 

AND ((negative pressure OR vacuum OR EVT OR evac OR SEMS OR 

stent OR stents))) AND ((endoscopy OR endoscopic OR endoluminal). 

 

LILACS (Bireme): (((leak OR leakage OR sleeve OR staple line OR 

postoperative complications OR transmural OR fistula OR perforation)) 

AND ((negative pressure OR vacuum OR EVT OR evac OR SEMS OR 

stent OR stents))) AND ((endoscopy OR endoscopic OR endoluminal). 
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3.7 Coleta de Dados  

Todos os títulos, resumos e textos completos dos trabalhos incluídos 

foram avaliados de modo independente por dois avaliadores com 

experiência em revisões sistemáticas (ESMJ e EGHM). A extração de dados 

se deu com o auxílio de planilhas eletrônicas.  

Os dados coletados foram: autor, ano da publicação, periódico no 

qual foi publicado, país da publicação, características demográficas dos 

pacientes, evento que desencadeou o defeito transmural, sucesso no 

fechamento dos defeitos transmurais, mortalidade, duração do tratamento 

endoscópico, duração da internação hospitalar e eventos adversos. 

3.8 Análise de Dados  

Após extração de todos os dados de interesse, foi realizada a análise 

estatística através do Software Review Manager versão 5.4 (Cochrane 

Collaboration Copyright©).  

No tocante às variáveis dicotômicas, a diferença de risco (DR) foi 

calculada pelo teste de Mantel-Haenszel, admitindo um intervalo de confiança 

de 95%. Para as variáveis contínuas, a diferença de média (DM) foi calculada 

pela variância inversa também com intervalo de confiança de 95%.  

Foram realizados cálculos manuais para determinação do desvio-

padrão por meio dos valores de mediana, mínimo valor da amostra, máximo 

valor da amostra e tamanho da amostra, conforme fórmula matemática 

postulada por Hozo et al.45. Vale salientar que esses cálculos foram 

realizados somente quando os valores de desvio-padrão não estavam 

disponíveis no estudo incluído. 
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A heterogeneidade foi determinada pelo teste de Higgins (I²). Valores 

superiores a 50% foram considerados altos e, nesta situação, foi utilizado o 

efeito randômico para análise da diferença de risco. Valores inferiores a 50% 

foram determinantes para a utilização de efeito fixo na análise de diferença 

de risco.  

3.9 Risco de Vieses  

O risco de vieses foi estratificado pela ferramenta Risk of Bias of Non-

randomized Studies of Intenvention (ROBINS-I)46. Sete domínios são 

utilizados para determinar o risco de vieses dos trabalhos e desfechos em 

questão. São eles: vieses devido a fatores de confusão, seleção de 

pacientes, classificação das intervenções, desvio na intervenção proposta, 

ausência de dados, mensuração dos desfechos e seleção dos dados 

reportados.  

3.10 Qualidade da Evidência 

A qualidade da evidência foi determinada utilizando os parâmetros do 

Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation 

(GRADE) por meio da ferramenta GRADEpro - Guideline Development Tool 

Software47. 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Seleção dos Estudos 

Buscas na literatura foram realizadas até janeiro de 2022, sendo 

recuperado em um total de 11.963 trabalhos. Após a remoção de duplicatas, 

10.475 trabalhos foram selecionados para leitura dos títulos, dentre os quais 

10.417 foram removidos por não atenderem aos critérios de inclusão. 

Cinquenta e oito trabalhos foram selecionados para leitura dos resumos.  

Após aplicação dos critérios de exclusão, 52 artigos foram removidos 

e um total de seis trabalhos foram selecionados para inclusão nesta 

metanálise48–53. O resultado da seleção dos estudos está representado no 

diagrama preconizado pelo PRISMA (Figura 1).  
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Figura 1 - Diagrama preconizado pela diretriz PRISMA 

4.2 Artigos Selecionados 

Foram selecionados seis estudos do tipo coorte para metanálise de 

dados. A Tabela 1 sintetiza as informações extraídas, tais como nome do 

autor, ano da publicação, número de participantes e características 

demográficas da população estudada. 
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Tabela 1 - Dados demográficos dos trabalhos incluídos para metanálise dos dados 

Autores 
ano 

Terapêutica 
n (%) 

Sexo 
Feminino 

n (%) 

Idade (anos), 
média e 

desvio padrão 

Pressão 
negativa 
(mmHg) 

Ressecção 
oncológica % 

Terapia 
neoadjuvante % 

IMC (kg/m2), 
média e DP 

Archid et al.49 
2020 

TEV - 14 (52) 
PMAE - 13 (48) 

10 (71) 
9 (69) 

45±16,74 
42±11,47 

-125 
Não se aplica 

0 
0 

0 
0 

51,51±10,57 
49,98±9,97 

Berlth et al.51 
2018 

TEV - 34 (30) 
PMAE - 77 (70) 

5 (15) 
14 (18) 

65±10,2 
64±7,5 

-125 
Não se aplica 

100 
100 

53 
65 

Indisponível 
Indisponível 

Brangewitz et al.52 
2013 

TEV - 32 (45) 
PMAE - 38 (55) 

4 (13) 
9 (23) 

63±9,7 
62±11,5 

-125 
Não se aplica 

88 
74 

56 
15 

25,2±7,9 
26,4±3,85 

Hwang et al.50 
2016 

TEV - 7 (38) 
PMAE - 11 (61) 

2 (29) 
2 (18) 

70,8±4,3 
67,6±7,5 

-125 
Não se aplica 

100 
100 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Mennigen et al.53 
2015 

TEV - 15 (33) 
PMAE - 30 (67) 

1 (7) 
9 (30) 

57,5±9,8 
65,5±13 

-(100 -125) 
Não se aplica 

100 
93 

73 
43 

Indisponível 
Indisponível 

Schniewind et al.48 
2013 

TEV - 17 (59) 
PMAE - 12 (41) 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

-(70 -80) 
Não se aplica 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

TEV: terapia endoscópica à vácuo; PMAE: prótese metálica autoexpansível. 
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Brangewitz et al.52 publicaram um estudo retrospectivo, comparando a 

terapia endoscópica a vácuo com o uso de stens metálicos autoexpansíveis 

para o tratamento de deiscências de anastomoses intratorácicas, 

perfurações iatrogênicas e síndrome de Boerhaave. O estudo alemão 

envolveu 39 pacientes no grupo stent e 32 pacientes no grupo terapia 

endoscópica a vácuo. Foram avaliados o sucesso no fechamento do defeito 

transmural, mortalidade, número de intervenções endoscópicas, incidência 

de estenoses e duração da internação hospitalar. Vale salientar que dos 39 

pacientes incluídos no grupo stent, um foi tratado com stent plástico.  

Schniewind et al.48 compararam a terapia endoscópica a vácuo com 

outros tipos de terapia endoscópica para o tratamento de fístulas e 

deiscências após esofagectomia. O estudo retrospectivo alemão de centro 

único envolveu 17 pacientes no grupo terapia endoscópica a vácuo e 12 

pacientes no grupo stent metálico autoexpansível. Os autores avaliaram a 

mortalidade e critérios clínicos de gravidade por meio do escore de APACHE 

II. 

Mennigen et al.53 publicaram um trabalho comparando a terapia 

endoscópica a vácuo com os stents metálicos autoexpansíveis para o 

tratamento de deiscências e fístulas após esofagectomias. Trinta pacientes 

foram incluídos no grupo stent e 15 no grupo terapia endoscópica a vácuo. 

Os desfechos avaliados pelo grupo alemão foram sucesso no fechamento do 

defeito transmural, mortalidade, duração do tratamento endoscópico e 

duração da internação hospitalar.  
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Hwang et al.50 compararam os stents metálicos autoexpansíveis e 

terapia endoscópica a vácuo para o tratamento de fístulas e deiscências de 

anastomoses gastroesofágicas. Sete pacientes foram alocados no grupo 

TEV e 11 no grupo stent. O trabalho Sul Coreano avaliou a taxa de 

fechamento do defeito transmural, mortalidade, duração do tratamento 

endoscópico, tempo de internação hospitalar e eventos adversos. 

Berlth et al.51 publicaram um estudo retrospectivo, de centro único, 

comparando a terapia endoscópica a vácuo com stents metálicos 

autoexpansíveis para o tratamento de defeitos transmurais do trato 

gastrointestinal. Foram alocados 76 pacientes para o grupo stent e 35 

pacientes no grupo terapia endoscópica a vácuo. O estudo alemão avaliou 

taxa de fechamento do defeito transmural secundário a cirurgia oncológica 

com confecção de anastomose gastroesofágica, além de tempo de 

internação em unidade de terapia intensiva, tempo de internação hospitalar, 

mortalidade, tempo de tratamento endoscópico e eventos adversos. 

Archid et al.49 compararam a terapia endoscópica a vácuo com stents 

metálicos autoexpansíveis para o tratamento de defeitos transmurais 

secundários a gastrectomia vertical. O estudo retrospectivo alemão, de 

centro único, avaliou 14 pacientes no grupo terapia endoscópica a vácuo e 

13 pacientes no grupo stent. Foram analisados a taxa de fechamento do 

defeito transmural, mortalidade, tempo de tratamento endoscópico, tempo de 

internação hospitalar e eventos adversos. 
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4.3 Análise de Vieses 

A avaliação do risco de vieses está disponível na Tabela 2. Todos os 

trabalhos incluídos se tratam de estudos do tipo coorte. Portanto, sem 

randomização ou cegamento, tanto por parte dos endoscopistas quanto por 

parte dos pacientes envolvidos. Outro ponto de destaque é que todos os 

trabalhos foram retrospectivos, os quais incorrem, indubitavelmente, no risco de 

viés de memória e perda de registros em prontuários. Concluiu-se, portanto, 

que há sérios riscos de vieses nos trabalhos incluídos nesta metanálise. 

Tabela 2 - Risco de vieses dos trabalhos incluídos 
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4.4 Desfechos 

4.4.1 Taxa de fechamento dos defeitos transmurais 

A taxa de fechamento dos defeitos transmurais foi avaliada por cinco 

estudos49–53. Foi incluído um total de 272 pacientes, sendo 102 no grupo 

EVT e 170 no grupo stent. A terapia endoscópica a vácuo se mostrou 

superior aos stents metálicos autoexpansíveis, apresentando taxas de 

fechamento 24% superiores (DR 0,24 [0,13; 0,34], p < 0,0001, I² = 39%) 

(Gráfico 1). O número necessário tratar foi de 4,2. A qualidade da evidência 

para este desfecho foi classificada como moderada de acordo com o 

GRADE, conforme demonstrado na Tabela 3. 

Gráfico 1 - Forest plot da taxa de fechamento dos defeitos transmurais 
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Tabela 3 - Qualidade da evidência de acordo com o GRADE 
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4.4.2 Mortalidade  

A mortalidade foi avaliada em todos os seis trabalhos incluídos nesta 

metanálise48–53. Foram incluídos 301 pacientes, dos quais 119 pertencentes 

ao grupo EVT e 182 pertencentes ao grupo stent. A terapia endoscópica a 

vácuo demonstrou ser superior aos stents metálicos autoexpansíveis para o 

tratamento de defeitos transmurais do trato digestivo superior no tocante à 

mortalidade. O grupo EVT apresentou mortalidade 10% menor em relação 

ao grupo stent (DR 0,10 [0,02; 0,18], p = 0,02, I² = 31%) (Gráfico 2). O 

número necessário tratar foi de 10. A qualidade da evidência para este 

desfecho foi classificada como moderada de acordo com o GRADE, 

conforme demonstrado na Tabela 3.  

Gráfico 2 - Forest plot mortalidade 

 

4.4.3 Duração do tratamento endoscópico 

A duração do tratamento endoscópico foi avaliada por cinco trabalhos 

incluídos nesta metanálise49–53. Foram incluídos 272 pacientes, dentre os 

quais 102 pacientes no grupo EVT e 170 pacientes no grupo stent. A terapia 

endoscópica a vácuo demonstrou ser superior aos stents metálicos 

autoexpansíveis no tratamento dos defeitos transmurais do trato digestivo 
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superior com relação à duração do tratamento endoscópico. O grupo EVT 

apresentou, em média, um tempo de tratamento endoscópico 14,97 dias 

menor quando comparado ao grupo stent (DM -14,97 [- 20,52; -9,43], p < 

0,00001, I² = 0%) (Gráfico 3). A qualidade da evidência para este desfecho 

foi classificada como moderada de acordo com o GRADE, conforme 

demonstrado na Tabela 3. 

Gráfico 3 - Forest plot duração do tratamento endoscópico 

 

4.4.4 Duração da internação hospitalar  

A duração da internação hospitalar foi avaliada por cinco trabalhos 

incluídos nesta metanálise49–53. Foram incluídos 272 pacientes, dentre os 

quais 102 pacientes no grupo EVT e 170 pacientes no grupo stent. A terapia 

endoscópica a vácuo aparenta ser superior aos stents metálicos 

autoexpansíveis no tratamento dos defeitos transmurais do trato digestivo 

superior. O grupo EVT apresentou, em média, um tempo de internação 

hospitalar 7,04 dias menor quando comparado ao grupo stent (DM -7,04 [-

24,17; 10,09], p = 0,42, I² = 72%). Todavia, a diferença de média não 

apresentou significância estatística (Gráfico 4). A qualidade da evidência 

para este desfecho foi classificada como baixa de acordo com o GRADE, 

conforme demonstrado na Tabela 3. 
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Gráfico 4 - Forest plot duração da internação hospitalar 

 

4.4.5 Eventos adversos 

A taxa de eventos adversos foi avaliada por cinco estudos incluídos 

nesta metanálise49–53. Foi incluído um total de 272 pacientes, sendo 102 no 

grupo EVT e 170 no grupo stent. A terapia endoscópica a vácuo se mostrou 

superior aos stents metálicos autoexpansíveis, apresentando taxas de 

eventos adversos 25% menores (DR 0,25 [0,03; 0,47], p = 0,02, I² = 87%) 

(Gráfico 5). O número necessário tratar foi de 4. A qualidade da evidência 

para este desfecho foi classificada como muito baixa de acordo com o 

GRADE, conforme demonstrado na Tabela 3. 

Gráfico 5 - Forest plot eventos adversos 

 

Um resumo dos eventos adversos descritos está na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Resumo dos eventos adversos descritos nos trabalhos incluídos 

Autores 
ano 

Terapêutica 
n (%) 

Migração 
n (%) 

Sangramentos 
n (%) 

Lesão traqueal 
n (%) 

Estenoses 
n (%) 

Perfurações 
n (%) 

Úlceras 
n (%) 

Ingrowth 
(%) 

Archid et al.49 
2020 

TEV: 14 (52) 
PMAE: 13 (48) 

0 
1 (7,7) 

1 (7,1) 
1 (7,7) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 (7,7) 

Berlth et al.51 
2018 

TEV: 34 (30) 
PMAE: 77 (70) 

4 (15) 
14 (20) 

0 
0 

0 
5 (6,5) 

1 (3) 
5 (6,5) 

0 
1 (1,3) 

0 
0 

0 
0 

Brangewitz et al.52 
2013 

TEV: 32 (45) 
PMAE: 38 (55) 

5 (11.1) 
6 (11) 

1 (2,2) 
3 (5,5) 

1 (2,2) 
0 

3 (6.6) 
11 (20) 

0 
0 

0 
4 (8,8) 

0 
0 

Hwang et al.50 
2016 

TEV: 7 (38) 
PMAE: 11 (61) 

0 
3 (27) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
3 (27) 

Mennigen et al.53 
2015 

TEV: 15 (33) 
PMAE: 30 (67) 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Schniewind et al.48 
2013 

TEV: 17 (59) 
PMAE: 12 (41) 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

Indisponível 
Indisponível 

TEV: terapia endoscópica à vácuo; PMAE: prótese metálica autoexpansível. 
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Os defeitos transmurais do trato gastrointestinal superior 

compreendem um grupo formado por fístulas, deiscências e perfurações1. O 

tratamento de tais condições é desafiador, apresentando altas taxas de 

morbidade e mortalidade, além de representar um grande impacto para os 

sistemas de saúde em todo o mundo54. Durante muito tempo, alternativas 

invasivas foram as únicas propostas terapêuticas disponíveis. Em 

decorrência dos desfechos desfavoráveis nas reabordagens cirúrgicas, o 

tratamento endoscópico ganhou papel de destaque nos últimos anos55–58. 

Dentre as modalidades disponíveis, estão os clipes metálicos do tipo 

through-the-scope, clipes metálicos do tipo over-the-scope, septotomias 

endoscópicas, oclusores cardíacos, colas de fibrina, drenagem endoscópica 

com duplo pigtail, terapia endoscópica a vácuo e as próteses metálicas 

autoexpansíveis59. As PMAEs já estão validadas na literatura atual, ao passo 

que a terapia endoscópica a vácuo ganhou notoriedade há menos tempo, 

com resultados promissores na literatura corrente. Assim sendo, entender 

qual a melhor abordagem endoscópica é fundamental para o correto manejo 

dos defeitos transmurais do trato digestivo superior. 

Esta é a primeira revisão sistemática e metanálise comparando 

diretamente as principais modalidades de terapia endoscópica para o 

tratamento de defeitos transmurais do trato digestivo superior: próteses 
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metálicas autoexpansíveis e terapia endoscópica a vácuo. A TEV 

demonstrou ser superior às PMAEs em relação à taxa de fechamento dos 

defeitos transmurais, mortalidade, tempo de tratamento endoscópico e 

eventos adversos. Também aparentou ser superior em relação ao tempo de 

internação hospitalar. Todavia, esta diferença não apresentou significância 

estatística. Os resultados obtidos corroboram com a literatura atual.  

Scognamiglio et al.60 realizaram uma revisão sistemática e metanálise 

comparando o uso de terapia endoscópica a vácuo com stents metálicos 

autoexpansíveis para o tratamento de deiscências em anastomoses 

esofagojejunais. O trabalho envolveu um total de 274 pacientes, sendo 95 

pacientes no grupo TEV e 159 pacientes no grupo PMAEs. Os autores 

avaliaram a taxa de fechamento das fístulas, número de endoscopias, 

duração do tratamento, tempo de internação, eventos adversos e 

mortalidade. A terapia endoscópica a vácuo se mostrou superior em relação 

a taxa de fechamento das fístulas (OR -3,14 [1,23; 7,98] IC95%), duração do 

tratamento endoscópico (MD -11,90; [ -11,59; 5,21] IC = 95%) e mortalidade 

(OR -0,39 [0,18; 0,83] IC = 95%). Não houve diferença com relação aos 

eventos adversos.  

Os achados desta revisão também estão de acordo com a revisão 

sistemática e metanálise publicada por Rausa et al.61. O trabalho comparou 

terapia endoscópica a vácuo e stents metálicos autoexpansíveis para o 

tratamento de fístulas esofágicas. O trabalho italiano envolveu um total de 

163 pacientes e demonstrou que a terapia endoscópica a vácuo foi superior 

aos stents metálicos autoexpansíveis com relação a taxa de fechamento das 
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fístulas esofágicas (OR -5,51 [2,11; 14,88] IC = 95%), duração do tratamento 

endoscópico (MD -9,0; [-16,6; -1,4] IC = 95%), eventos adversos (OR 5,51 

[2,11; 14,41] IC = 95%) e mortalidade intra-hospitalar (OR 0,32 [0,13; 0,81] 

IC = 95%).  

No que compreende a taxa de fechamento dos defeitos transmurais, 

algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar a superioridade da 

terapia endoscópica a vácuo. A terapia a vácuo utilizada em feridas 

infectadas trouxe uma série de conhecimentos que podem ser extrapolados 

para o seu uso endoscópico. Por meio da pressão negativa, a TEV promove 

o combate direto ao foco infeccioso, gerando um clearance bacteriano da 

cavidade infectada. Além disso, os mecanismos de macro e 

microdeformação, associados à neoangiogênese local, são forças motrizes 

para a formação de tecido de granulação, fundamental para o sucesso no 

fechamento dos defeitos transmurais1,62. 

Devemos dar especial destaque ao desfecho mortalidade. Quando 

estamos falando sobre tratamentos com intenção curativa, redução de 

mortalidade é um desfecho inquestionável. Diante de uma taxa de fechamento 

superior, tempo de tratamento endoscópico menor, menores índices de 

eventos adversos, a menor taxa de mortalidade se apresenta como uma 

consequência direta dos outros eventos avaliados no presente trabalho. 

Algumas ressalvas devem ser feitas quando avaliado o desfecho 

“tempo de tratamento endoscópico”. A terapia endoscópica a vácuo 

apresenta algumas particularidades que podem influenciar diretamente na 

superioridade encontrada para este desfecho. O sistema de aspiração é 
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trocado algumas vezes durante o tratamento63. Assim sendo, o leito do 

defeito transmural é reavaliado nestas ocasiões. Com isso, o tempo de 

tratamento endoscópico geralmente é exatamente igual ao tempo de 

fechamento do defeito transmural. Por outro lado, os stents metálicos 

autoexpansíveis permanecem no leito do defeito transmural durante pelo 

menos 4 a 6 semanas, a despeito da resolução do quadro20. Desta forma, o 

tempo de tratamento endoscópico pode ser superior ao tempo necessário 

para o fechamento do defeito transmural. O fato de não haver diferença 

entre os grupos no que concerne ao tempo de internação hospitalar reforça 

esta teoria.  

Se faz mister trazer à luz da discussão a reprodutibilidade das 

terapêuticas discutidas. A terapia endoscópica a vácuo é relativamente nova, 

fazendo com que a padronização dos dispositivos ou mesmo a padronização 

da pressão negativa empregada varie entre os centros e na literatura atual. 

A utilização de dispositivos descritos por Loske et al.64, de Moura et al.65 e 

por de Medeiros et al.66 demonstram a grande variedade de sistemas de 

aspiração para o uso emprego da TEV, fato que pode afetar diretamente nos 

desfechos estudados. Com relação a pressão negativa utilizada, pode-se 

perceber que a maioria dos trabalhos descreve sistemas que empregam 

pressões negativas que variam entre 100 mmHg e 120 mmHg. Todavia, é 

importante ressaltar que alguns trabalhos utilizaram gradientes de pressão 

um pouco menores, os quais variaram entre -70 mmHg e 80 mmHg48. Desta 

forma, entender qual o melhor dispositivo e qual a melhor pressão negativa a 

ser utilizada ainda é uma lacuna na literatura atual.  
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Outro ponto que deve ser discutido é o fato de existirem duas 

modalidades de terapia endoscópica a vácuo quando se considera o local onde 

está alocada a extremidade distal do sistema de aspiração (Figura 2). A terapia 

intraluminal, como o próprio nome sugere, utiliza o sistema de aspiração dentro 

da luz do órgão a ser tratado67. É empregada quando o defeito transmural 

apresenta pequenas dimensões, as quais inviabilizam o uso intracavitário. Por 

outro lado, a terapia intracavitária estabelece o uso do sistema de aspiração 

dentro da cavidade infectada68. Para tal, as dimensões da cavidade infectada 

devem ser compatíveis com o tamanho do sistema de aspiração.  

 
Figura 2 - Modalidades da terapia endoscópica a vácuo 

Assim sendo, quando estudados a terapia endoscópica a vácuo, se 

faz mister entender que, na maioria das populações estudadas, trata-se de 

um grupo de pacientes e de terapêuticas heterogêneas. Ao se avaliar 

somente as diferenças existentes entre as modalidades intraluminal e 

intracavitária, o raciocínio socrático leva a crer que o sistema intraluminal 

estaria associado a melhores desfechos, uma vez que os defeitos transmural 
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passíveis de tratamento com esta modalidade apresentam dimensões 

menores quando comparados aos defeitos tratados com o sistema 

intracavitário. Todavia, Jung et al.69 publicaram um trabalho envolvendo 119 

pacientes diagnosticados com fístulas e/ou perfurações. Os autores 

reportaram um sucesso clínico de 70,6% no fechamento dos defeitos 

transmurais. Todavia, a análise multivariada apontou que a terapia 

intraluminal e quimioterapia neoadjuvante são fatores independentes para a 

falha da terapia endoscópica a vácuo.  

Com relação às próteses metálicas autoexpansíveis, dispõe-se de 

uma gama de próteses no mercado. Dimensões básicas, tais como 

comprimento e diâmetro, variam de acordo com o modelo e/ou com o 

fabricante e podem ser escolhidas de acordo com a localização, 

conformação e dimensões do defeito transmural a ser tratado. Além disso, a 

força de expansão radial e dimensões das extremidades podem variar entre 

os modelos comercialmente disponíveis70,71. O conjunto de características 

supracitadas pode influenciar diretamente no sucesso clínico. Vale salientar 

ainda que procedimentos adicionais, tais como drenagens percutâneas 

fazem parte da propedêutica no que diz respeito ao tratamento de defeito 

transmurais com próteses metálicas autoexpansíveis. Estes procedimentos 

adicionais também influenciam diretamente em desfechos como sucesso no 

fechamento do defeito transmural e mortalidade72.  

Com relação aos eventos adversos, a migração é a ocorrência mais 

preocupante relacionada à PMAEs. Este evento pode determinar a 

necessidade de procedimentos menos invasivos, tais como endoscopia 
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digestiva, mas também podem culminar em procedimentos cirúrgicos, 

aumentando ainda mais a morbidade e mortalidade relacionados aos 

defeitos transmurais. As taxas de migração das próteses metálicas são 

variáveis na literatura disponível, podendo variar de 11,5% até 20,5%70,72. 

Vários métodos de fixação ainda são alvo de trabalhos comparativos, cujos 

objetivos visam definir a melhor forma de evitar a migração das próteses.  

Law et al.73 publicaram uma revisão sistemática e metanálise para 

determinar a eficácia e segurança da sutura endoscópica na prevenção de 

migração das próteses metálicas autoexpansíveis. Quatorze estudos foram 

incluídos, perfazendo um total de 213 pacientes envolvidos no trabalho. 

Todas as próteses incluídas na análise foram do tipo totalmente recobertas e 

os defeitos transmurais foram fístulas (n = 75), estenoses (n = 65), 

perfurações (n = 10) e acalásia (n = 4). Os autores encontraram uma taxa de 

migração de 15,9% e eventos adversos em 3,7% dos casos. Em suma, 

apesar de altas taxas de sucesso técnico (96,7%), o uso de sutura 

endoscópica para fixação das próteses metálicas ainda está associado a 

taxas consideráveis de migração. 

Ainda nesta seara, Schiemer et al.74 publicaram uma coorte 

retrospectiva envolvendo 77 pacientes tratados com próteses metálicas 

autoexpansíveis. Dentre os pacientes selecionados, 69% apresentavam 

patologias malignas e 31% patologias benignas. O estudo alemão avaliou o 

uso do Stentfix OTSC®, um tipo de over-the-scope clip. O grupo tratado com 

o Stentfix OTSC® apresentou taxa de migração inferior ao grupo controle 

(8,3% vs. 35,4%, p < 0,001). Apesar de resultados iniciais promissores, 
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migração em cerca de 8% dos casos ainda é um número considerável ao 

avaliarmos as possíveis consequências da migração.  

Vale salientar ainda que presença de dor, náuseas, vômitos e 

sangramentos são eventos relacionados tanto ao uso de próteses metálicas 

autoexpansíveis quanto ao uso de terapia endoscópica a vácuo. Suzuki et 

al.75 publicaram um trabalho multicêntrico avaliando os eventos adversos 

relacionados ao uso de stent metálicos para tratamento de doenças 

benignas. Um total de 70 pacientes foram arrolados no estudo. Os autores 

evidenciaram eventos adversos em 62,9% dos casos. Um ponto importante 

a ser destacado é que o trabalho incluiu pacientes com estenoses refratárias 

e estes foram os responsáveis pela maior parcela dos eventos adversos: 

45% de todos os relatos. Além disso, a migração ocorreu em 34,2%, dor 

retroesternal em 20% e sangramento em 10%.  

A terapia endoscópica a vácuo também apresenta eventos adversos 

associados que lhe são particulares. Berlth et al.51 descreveram estenoses 

pós-tratamento em 3,7% dos casos, além de deslocamento do sistema de 

aspiração em 15% dos casos. Outro ponto que merece menção é ingrowth 

tissular que acontece particularmente no uso intracavitário da terapia 

endoscópica a vácuo. Os sistemas de aspiração mais difundidos no mundo 

usam esponjas de poliuretano em sua extremidade distal76. Ao promover o 

crescimento do tecido de granulação na região, a terapia endoscópica a 

vácuo faz com que a esponja seja recoberta por um tecido ricamente 

vascularizado, culminando em sangramento na hora da remoção. Em caso 

de revisão tardia, dificuldades para remoção do sistema podem acontecer77. 
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Neste sentido, alguns sistemas de aspiração modificados foram 

confeccionados sem o uso da esponja de poliuretano. O Brasil tem gerado 

muitas contribuições para o armamentário mundial no que diz respeito a 

terapia endoscópica a vácuo. A sonda descrita pelo brasileiro Flaubert Sena 

de Medeiros utiliza uma sonda nasogástrica, gaze e um adesivo cirúrgico 

revestindo a extremidade distal do sistema1. Nos casos relatados com este 

sistema, um intervalo de trocas maior foi viável e casos de ingrowth não 

foram descritos. Considerando que um dos principais inconvenientes desta 

terapia é o número de intervenções endoscópicas, um sistema que permite 

um intervalo maior e, consequentemente um menor número de trocas é uma 

nova luz no cenário mundial.  

O sistema descrito por De Moura et al.65, utiliza uma sonda 

nasoenteral de três vias, a qual permite nutrição enteral e terapia 

endoscópica a vácuo no mesmo sistema. A grande vantagem do sistema é 

viabilizar tratamento e nutrição por uma única via, fazendo com que o 

paciente não sofra com o incômodo de duas sondas transnasais. Este 

modelo também foi associado a um menor número de trocas. De Lima et 

al.78 descreveram um sistema constituído por duas sondas nasogástricas, no 

qual a sonda de maior calibre reveste a de menor. O sistema também está 

associado a um menor número de trocar e a facilidade no manuseio, fato 

que pode democratizar o uso. Todavia, apesar das diversas contribuições 

nacionais para a literatura mundial, nenhum dos sistemas supracitados 

apresenta liberação pelos órgãos fiscalizadores e são utilizados somente em 

protocolos de pesquisa. 
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Outro fato que merece menção é que o sistema de aspiração é 

inserido por via nasal, gerando desconforto durante o tratamento. É notório 

que a presença de um corpo estranho através da narina gera transtorno para 

o paciente. O incômodo gerado é relatado por pacientes principalmente após 

a fase crítica. Ao melhorar o quadro clínico geral, a queixa do desconforto, 

embora efêmera, surge. Apesar do uso prolongado do sistema por via nasal, 

não foram descritos casos de sinusite bacteriana associada a TEV. Também 

não existem relatos na literatura no que diz respeito ao grau de desconforto 

gerado pelo uso prolongado do vácuo por via transnasal. Vale menção o fato 

de nenhum dos trabalhos ter incluído o desconforto nasal como evento 

adverso da terapia. Fato este que pode ter influenciado diretamente no 

desfecho. 

Trazendo a discussão para o Brasil, deve-se compreender a 

complexidade dos sistemas de saúde nacionais e a disponibilidade de 

materiais de alto custo, tais como próteses metálicas autoexpansíveis. 

Apesar de a literatura internacional apontar para um menor custo global na 

terapia com PMAEs, decorrendo principalmente do menor número de 

endoscopias empregadas durante o tratamento endoscópico, a realidade 

nacional ainda é bastante heterogênea79. Parte dos serviços de endoscopia 

no Brasil ainda não conta com recursos básicos, fazendo com que o uso dos 

stents metálicos autoexpansíveis seja bastante limitado. Os modelos de 

baixo custo tornam factível o uso de terapia endoscópica a vácuo em 

menores centros41. 
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Novas perspectivas surgem em ambas as searas. Atualmente, novos 

stents metálicos estão sendo desenvolvidos, assim como novos sistemas de 

aspiração para terapia endoscópica a vácuo. Lange et al.80 descreveram a 

primeira experiência com um tipo híbrido de stent metálico, o utiliza a terapia 

endoscópica a vácuo no mesmo dispositivo: o VACStent (Moller Medical 

GmbH, Fulda, Alemanha). O trabalho alemão descreveu um estudo piloto 

com três pacientes tratados com o dispositivo. As etiologias dos defeitos 

transmurais foram síndrome de Boerhaave, deiscência de anastomose 

esôfagojejunal e perfuração esofágica associada a um sistema endoscópico 

de tratamento da doença de refluxo gastroesofágico. Os autores 

descreveram um sucesso clínico de 100% e nenhum evento adverso 

associado. Chon et al.81 uma casuística de 20 casos para avaliar segurança 

e eficácia do VACstent no tratamento de defeitos transmurais do trato 

digestivo superior. O sucesso técnico foi de 100%, ao passo que o sucesso 

clínico foi de 60%. Nenhum evento adverso severo foi observado.  

Nos últimos anos, a terapia a vácuo para feridas infectadas ganhou 

um dispositivo que permite, além da aspiração, a instilação de soluções 

salinas. Por meio desta ferramenta, é possível obter uma clearance 

bacteriano mais rápido e, possivelmente, um tratamento mais breve para a 

infecção local. Não existem estudos no tocante ao uso endoscópico do 

V.A.C. VERAFLOR (3M, Saint Paul, Minnesota, EUA). Todavia, assim como 

os primórdios da terapia endoscópica a vácuo se originam no tratamento de 

feridas infectadas, a nova fronteira do tratamento endoscópico dos defeitos 

transmurais provavelmente estará relacionada a sistemas com a 

possibilidade de irrigação e aspiração. 
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A presente revisão apresenta algumas limitações. Em se tratando de 

um trabalho cujo substrato são estudos primários, tais como coortes ou 

ensaios clínicos randomizado, a qualidade dos estudos incluídos influencia 

diretamente na qualidade da evidência final fornecida em uma revisão 

sistemática e metanálise. Assim sendo, ao incluirmos somente estudos não 

randomizados, ainda que por uma limitação lógica de não existirem estudos 

randomizados sobre o tema, incorremos em vieses e produzimos uma 

evidência de baixa qualidade. Todavia, ao avaliar a indisponibilidade de uma 

literatura contundente sobre o tema, este trabalho se apresenta como a 

melhor evidência disponível e serve ainda como fomentador para trabalhos 

randomizados sobre os defeitos transmurais.  

Outro pronto chave é que nenhum dos trabalhos incluídos apresentou 

seguimento de longo prazo, bem como não avaliou fistulas crônicas. As 

taxas de recidiva após o fechamento dos defeitos transmurais não é 

desprezível, principalmente na topografia dos granulomas sequelares2. 

Desta maneira, ao ignorar o seguimento de longo prazo, os trabalhos 

ignoram a possibilidade de suas taxas de fechamento estarem equivocadas.   

Por fim, é importante compreender que o tratamento dos defeitos 

transmurais do trato digestivo superior envolve uma gama de cuidados 

médicos. O sucesso no tratamento depende de cuidados de terapia 

intensiva, aporte nutricional adequado e uma reabilitação plena para que o 

paciente possa voltar a sua funcionalidade. Neste sentido, terapias 

endoscópicas não necessariamente são excludentes, de modo que cada 

modalidade pode complementar a outra e serem armas terapêuticas para o 

mesmo paciente, respeitando momentos diferentes do tratamento. 



 

 

6 CONCLUSÃO 
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A terapia endoscópica a vácuo demonstrou superioridade em relação 

aos stents metálicos autoexpansíveis para o tratamento dos defeitos 

transmurais do trato digestivo superior quanto à taxa de fechamento dos 

defeitos transmurais, mortalidade, duração do tratamento e eventos 

adversos. Não foi observada diferença estatisticamente significativa com 

relação ao tempo de internação hospitalar.  

 

 

 



 

 

7 ANEXOS 
 

 



ANEXOS - 47 

Anexo A - Checklist PRISMA (Preferred Reporting items for Systematic 
Reviews and Metanalysis) 
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Anexo B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
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