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Resumos 

Feitosa FC. Comparação entre a colonoscopia com cromoscopia e com o NBI 
para detecção de displasias e neoplasias colônicas em pacientes com doença 
inflamatória intestinal de longa data: estudo randomizado e controlado 
[dissertação]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2013. 
 

Introdução:  Pacientes com doença inflamatória intestinal (DII) tem risco 

aumentado de desenvolvimento de displasias e neoplasias colônicas, a partir 

de 8 anos de diagnóstico da doença. O desenvolvimento de técnicas que 

melhorem a acurácia diagnostica destas displasias tem impacto científico, 

econômico e na prática clínica. Materiais and Métodos:  O NBI (narrow band 

image) tem sido descrito como um método comparável à cromoscopia para a 

detecção de diversos tipos de cânceres do trato gastrointestinal superior e do 

sistema respiratório. Neste estudo, as duas técnicas foram comparadas em 

pacientes com DII de longa data. Resultados: 34 pacientes foram 

randomizados (18 para a cromoscopia e 16 para o NBI). 66,7% e 68,8% dos 

pacientes eram do gênero feminino, com média de idade de 48,5 e 49,6 anos, 

nos grupos cromoscopia e NBI, respectivamente. 61,1% dos pacientes do 

grupo cromoscopia e 56,2% do grupo NBI tinham doença de Crohn (DC). 

Nenhuma  destas variáveis alcançou diferença estatísticamente significante na 

comparação entre os grupos: comportamento da DC, localização da retocolite 

ulcerativa, presença de atividade inflamatória endoscópica e sintomas no 

momento do exame. O tempo médio gasto para a realização do exame foi de 

45,8 minutos no grupo cromoscopia e de 34,1 minutos no grupo NBI. Sobre a 

presença de displasias, 22,2% dos pacientes no grupo cromoscopia 

apresentaram lesões displásicas no exame histológico (todas as biopsias foram 
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direcionadas pela presença de lesões), enquanto que, no grupo NBI, nenhuma 

lesão displásica foi encontrada (qui-quadrado= 4,477; Σcrítico> 3,841, 

considerando um erro α de 5%). Foram encontrados três lesões adenomatosas 

e uma lesão displásica tipo DALM (dysplasia-associated lesion or mass), típica 

da DII. Quando realizada a correção de Yattes, ara amostras pequenas, foi 

observado Σ= 2,180 (Σcrítico> 3,841, considerando um erro α de 5%). 

Conclusões:  Esses dados mostram diferença estatística entre as técnicas 

endoscópicas (NBI e cromoscopia). Eles revelam uma forte tendência 

estatística de superioridade da cromoscopia, comparada ao NBI 

Sumary 

Feitosa FC. Comparison between colonoscopy with chromoendoscopy and NBI 
for the detection of colonic neoplasia and dysplasia in patients with 
inflammatory bowel disease of long standing: a randomized controlled trial 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2013. 
 

Introduction:  Patients with inflammatory bowel disease (IBD) are under 

increased risk of colonic dysplasia and neoplasia, approximately, 8 years after 

diagnosis1. The development of techniques that improve the diagnostic ability to 

detect those dysplasias has scientific, economic and practical impact. Materials 

and Methods:  The NBI (narrow band image) has been described as a valuable 

method comparable to chromoendoscopy for the detection of many cancers of 

the upper digestive and respiratory systems2. The two techniques were 

compared in this study in patients with IBD after at least 8 years from diagnosis. 

Results: 34 patients were randomized (18 for chromoendoscopy and 16 for 

NBI). 66.7% and 68.8% were female, mean age of 48.5 and 49.6 years, in 

chromoendoscopy and NBI groups, respectively. The mean disease duration 
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was 14.7 (DP 6.5 years 2) and 15.6 years (DP 9.0 years 2) for 

chromoendoscopy and NBI, respectively. 61.1% of patients in the 

chromoendoscopy group and 56.2% in the NBI had Crohn's disease (CD). None 

of those epidemiological data, extension and behavior of  CD and Ulcerative 

Colitis,  use of medications, endoscopic grade of disease activity and 

symptoms at the time of the exam disclosed statistical significance. The 

average time of examination was 45.8 minutes for the chromoendoscopy group, 

versus 34.1 minutes for the NBI group. Regarding the presence of dysplasia, 

22,2% of patients in the chromoendoscopy group showed some dysplastic 

lesions on histological examination (all biopsies directed to mucosal lesions), 

while no patients in the NBI group had such lesions (chi-square = 4.477; 

Σcritical> 3.841, considering an  error of 5%). We found three adenomas and 

one dysplastic lesions of the type DALM (dysplasia-associated lesion or mass), 

typical of IBD. When we look at correcting by means of the Yates correction test 

for small samples, we observed Σ = 2,180 (Σcritical > 3.841, considering an 

error of 5%). Conclusion:  Those data have shown statistical difference 

between the endoscopic techniques (NBI and chromoendoscopy). They 

revealed a strong statistical tendency of superiority of chromoendoscopy 

compared to NBI. 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

1. Introdução 
1.1. Introdução à Doença Inflamatória Intestinal 

A Doença Inflamatória Intestinai (DII) constitui um grupo de doenças que 

acometem o trato digestivo, compostas pela Doença de Crohn (DC) e pela 

Retocolite Ulcerativa (RCU), dentre outras patologias de menor relevância 

clínica. Estas doenças possuem diversas características em comum e 

diferenças marcantes. Ambas acometem a mucosa do trato digestivo, são 

causa de dor abdominal e diarreia e possuem origem em distúrbios do sistema 

imune¹. 

Quando, em 1932, o Dr. Burril B. Crohn descreveu a DC, pensou-se que a 

doença representava uma inflamação da parede intestinal limitada ao intestino 

delgado. Atualmente, a DC é considerada um processo granulomatoso 

inflamatório crônico que pode envolver qualquer área do trato gastrointestinal 

(TGI) da boca à região anal e perianal². Ao contrário da DC, a RCU acomete 

apenas o intestino grosso, porém tem um potencial maior de comprometer 

órgãos extraintestinais que a DC³. 

 

1.2. Epidemiologia e etiopatogenia 

Diversos fatores têm sido estudados a fim de se determinar a etiopatogenia 

da DII. Fatores ambientais e genéticos estão claramente ligados à DII, porém, 

estes não são os únicos determinantes do seu aparecimento. Estudos em 

imunologia têm ampliado de forma significativa os conhecimentos sobre a 

doença. Na DII e em especial na DC, a microbiota intestinal apresenta 

alterações qualitativas e quantitativas. A falta de reação adequada de 

tolerância envolvendo Interleucina-10 (IL-10) e Fator de Crescimento (TGF-
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beta), a redução na imunidade inata e na apoptose de linfócitos e monócitos na 

lâmina própria intestinal contribuem ainda mais para a amplificação do 

processo inflamatório4-6. 

Em indivíduos geneticamente predispostos (ex., mutações no gene 

NOD2/CARD15 na DC) ocorre reação inflamatória exacerbada frente aos 

antígenos bacterianos que compõem a microbiota intestinal. A transmissão 

genética da doença parece ser mais frequente na DC que na RCU. Cerca de 

um quarto dos pacientes com DII tem um parente com a doença7. 

A DII é mais frequente em países desenvolvidos, entre judeus e brancos. 

Fatores genéticos e ambientais podem explicar esta distribuição geográfica, 

entretanto, um fenômeno de estagnação do crescimento da incidência em 

países onde as doenças são mais prevalentes e um crescimento destas em 

áreas com menor prevalência têm sido observados8. 

O norte europeu tem uma incidência maior quando comparado ao sul. 

Shivandanda et al mostraram que a incidência da RCU é de 10,4 novos casos 

anuais/100.000 europeus, enquanto que a da DC é de 5,6. Os dados são 40% 

maiores no norte para a RCU e 80% maiores para a DC quando comparados 

com o sul europeu8. As maiores incidências para a DC são relatadas em 

Maastricht, no sul da Holanda, e em Amiens, no noroeste da França. No caso 

da RCU, as maiores incidências estão na Islândia. Neste trabalho, foi também 

demonstrado que diferenças entre nível sociocultural e de consumo do tabaco 

não justificaram as variações verificadas. Entretanto, a evolução das 

incidências entre áreas geográficas europeias mostram tendências distintas. 

Enquanto no norte as taxas são estáveis, no sul há um evidente aumento da 

incidência da DII8. 
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Dados similares se reproduzem por todo o mundo. Enquanto na América 

do Norte, a incidência da DII parece ter estagnado, ela cresce na Ásia e em 

outros países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Cerca de 1,4 milhões de 

norte-americanos e 2,2 milhões de europeus são portadores de alguma dessas 

doenças8. Infelizmente, ainda não existem dados epidemiológicos seguros no 

Brasil. 

Em alguns trabalhos descreve-se diferença de prevalência da DII quanto 

aos gêneros. Por um lado os homens podem ser mais afetados pela RCU.  Em 

contraposição, as mulheres podem ser mais acometidas pela DC, o que sugere 

um maior impacto da autoimunidade na DC9. 

Dois picos de incidência são descritos na DII; um entre a segunda e 

terceira décadas de vida e um segundo, menor, na sexta década, contudo, a 

DII pode aparecer em qualquer faixa etária. 

Outras questões relacionadas à epidemiologia da DII incluem os fatores 

ambientais e seu impacto no desenvolvimento da doença. A apendicectomia 

parece ser um fator de proteção para a RCU, porém, ao contrário do que se 

acreditava, não tem impacto sobre a DC10. Alguns autores, todavia, ainda 

consideram a apendicectomia, juntamente com o cigarro, como os principais 

fatores ambientais relacionados com a DC9. O tabagismo é um importante fator 

de risco para a DC- incluindo maior taxa de recorrência pós-cirurgia - porém é 

um fator de proteção para a RCU10. Em um estudo tipo caso-controle, 

observou-se que filhos de mães tabagistas apresentaram maior risco de 

desenvolvimento de DII. O efeito foi mais marcante para a DC que para a RCU. 

Ademais, foi descrita ainda uma relação direta entre o número de cigarros 

fumados pela mãe, à época do nascimento da criança exposta, bem como o 
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número de cigarros fumados em casa e chance de aparecimento de DII, 

também mais evidente para a DC11. 

Outros fatores ambientais também são mencionados, porém os dados 

ainda são incertos e geralmente contraditórios. É possível que 

anticoncepcionais orais, uso de antibióticos e micobactérias atípicas possam 

ter algum papel na etiopatogenia da DII, mas os estudos ainda são 

insuficientes para emitirmos conclusões definitivas10. 

Da investigação interação ambiental dos pacientes com DII, especialmente, 

os portadores de DC, surgiu a hipótese higienodietética para o surgimento da 

doença. Essa teoria sugere que múltiplas exposições a patógenos entéricos, 

durante a infância protegeria os indivíduos do desenvolvimento de DII. Essa 

teoria, apesar de não comprovada, justificaria porque as doenças são mais 

comuns nos centros urbanos, em países desenvolvidos e entre crianças com 

múltiplas exposições precoces a antibióticos12. 

 

1.3. Apresentação Clínica 

A DC pode acometer qualquer parte do TGI, além de poder desencadear 

sintomas extraintestinais. A DC provoca, mais comumente, lesões no íleo 

terminal e região ileocecal na forma de erosões e úlceras profundas. O 

acometimento de outras áreas do intestino delgado não é raro. A doença pode 

ter caráter inflamatório ou penetrante (estenosante ou fistulizante) e acomete 

todas as camadas da parede intestinal, provocando lesões além da camada 

mucosa (inflamação transmural), o que justifica a alta prevalência de fístulas 

(ex., fístulas anais e perianais, retovaginais, enterovesicais, enteroentéricas, 

etc). Caracteristicamente, a DC apresenta-se de forma salteada e descontínua, 
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com áreas intercaladas aparentemente sãs, ao contrário da RCU13,14. Nas 

formas estenosantes, são observados sintomas obstrutivos tais como redução 

(suboclusão) ou parada (obstrução) de eliminação de flatos e fezes, dor 

abdominal e, posteriormente, vômitos, o que denuncia o caráter obstrutivo da 

apresentação13,14. 

O sintoma mais comum da DC é a diarreia crônica. A redução na 

consistência das fezes por mais de seis semanas é suficiente, na maioria dos 

casos, para excluir a diarreia infecciosa autolimitada e aponta para a 

necessidade de uma investigação mais profunda, incluindo-se no diagnóstico 

diferencial, a DC e a RCU13,14. Dor abdominal e perda ponderal também são 

sintomas frequentes na apresentação inicial da DC. Dentre os sintomas 

extraintestinais da DC, que podem acometer entre 20-50% dos pacientes, as 

manifestações do sistema musculoesquelético são as mais prevalentes e 

envolvem tanto as articulações periféricas quanto as axiais (artralgia e artrite). 

Estas apresentações são mais frequentes quando a DC compromete o 

cólon13,14. 

A RCU é uma doença confinada ao cólon– em raros casos pode haver 

uma ileíte retrógrada- com envolvimento quase que invariável do reto (95% dos 

pacientes têm doença retal). A RCU é limitada à mucosa– em raros casos à 

submucosa- e a envolve continuamente (sem áreas sadias entre as lesões), 

com ulcerações rasas, edema, friabilidade e erosões15. 

O quadro clínico mais comumente encontrado entre os pacientes com 

RCU é a diarreia com sangue, muco e pus (leucócitos positivos), além de dor 

abdominal baixa, tipo cólica, não aliviada totalmente com as evacuações, e 

tenesmo. Como na DC, a RCU também pode apresentar-se em associação 
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com manifestações extraintestinais, como febre, perda de peso, artralgia e 

artrite, lesões mucocutâneas (ex., eritema nodoso, pioderma gangrenoso) e 

oftalmológicas (ex., episclerite, uveíte). Aliás, vale ressaltar que as 

manifestações extraintestinais podem preceder as manifestações clínicas 

gastrointestinais da DII, fazendo com que o diagnóstico final de DII seja 

expressivamente retardado15. 

 

1.4. Diagnóstico 

Cerca de 20% das pessoas com diagnóstico de DII manifestam sintomas 

da doença durante a infância ou a adolescência e 10% têm diagnóstico com 

menos de 10 anos de idade. A maioria dos casos de DII é diagnosticada entre 

a terceira e quarta décadas de vida16,17. 

Segundo o último consenso europeu de DC, não existe um único método 

diagnóstico que, por si só, confirme o diagnóstico de DC13. Por depender de 

diversos métodos diagnósticos, o diagnóstico de DC é, em geral, complexo, o 

que explica o frequente atraso no diagnóstico definitivo da enfermidade, o que, 

por sua vez, acarreta prejuízos e sequelas para o paciente (ex., ressecções 

intestinais)14. Já no caso da RCU, como a apresentação inicial é, em geral, a 

hematoquezia, o paciente tende a procurar mais rapidamente a avaliação 

médica, fato este que acaba por antecipar o diagnóstico18. 

Outra dificuldade para o diagnóstico da DII é a similaridade de achados 

clínicos e da propedêutica armada da DC com a RCU. Resumidamente, a RCU 

é caracterizada por acometer apenas os cólons e o reto, lesar a mucosa 

continuamente (não deve haver áreas de intestino normais entremeadas por 

mucosa normal em pacientes virgens de tratamento) e por comprometer a 
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mucosa intestinal de forma mais superficial. A DC diferencia-se da RCU nestes 

aspectos, acometendo tanto o intestino grosso quanto o delgado, lesando a 

mucosa de forma segmentar e por se apresentar de forma transmural, 

envolvendo todas as camadas da parede intestinal. Além disso, fístulas são 

relativamente na DC e não fazem parte do diagnóstico da RCU. Presença de 

fístulas, particularmente as complexas, em pacientes com DII sugere 

fortemente o diagnóstico de DC15.  

No passado, o diagnóstico de colangite esclerosante primária (CEP) 

apontava para o diagnóstico de RCU. No entanto, atualmente isto não é mais 

válido uma vez que a CEP também pode associar-se à DC de forma 

considerável. Em ambos os casos, o diagnóstico de CEP implica em risco 

maior de displasia e neoplasia colônica e exige programa de vigilância 

colonoscópica (biopsias seriadas) desde o momento do diagnóstico de CEP19.  

 O diagnóstico da DII baseia-se na minuciosa avaliação clínica 

combinada com os achados laboratoriais, de imagem (ex., radiologia 

convencional, ultrassonografia, tomografia computadorizada com multidetector, 

ressonância nuclear magnética), endoscópicos (ex., endoscopia digestiva alta, 

enteroscopia, colonoscopia, cápsula endoscópica) e histológicos14,15. 

 A história clínica deve ser detalhada, envolvendo questões sobre 

infecções prévias, uso de antibióticos e anti-inflamatórios não hormonais, 

viagens recentes, alergia alimentar, cirurgias prévias, história familiar e 

tabagismo14. 

Alguns exames laboratoriais são úteis para o diagnóstico e 

acompanhamento de pacientes com DII. A proteína C reativa (PCR) é um dado 
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importante para determinar a atividade da doença. Quando comparada à 

velocidade de hemossedimentação (VHS), a PCR é superior por ser menos 

afetada por alterações hematológicas e plasmáticas. Além disso, na DC, a VHS 

correlaciona-se melhor com a atividade colônica do que com a atividade no 

intestino delgado20-26. 

Outros exames relevantes devem ser solicitados a fim de avaliar 

comorbidades associadas à DC como anemia (ex., ferro sérico, ferritina), 

distúrbios nutricionais (ex., albumina, vitaminas, zinco) e desidratação (ex., 

eletrólitos, uréia, creatinina). Como diagnóstico diferencial, é recomendável o 

exame das fezes do paciente para pesquisa de vermes e de toxinas do 

Clostridium difficile14. Não há, entretanto, uma rotina de exames laboratoriais a 

ser solicitada para todos os pacientes, o que significa que a avaliação 

laboratorial do paciente com suspeita de DII deve ser individualizada14. 

Outros exames auxiliam no diagnóstico diferencial entre RCU e DC, 

como o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos (p-ANCA) e o anti-

Saccharomyces cerevisiae (ASCA). Apesar da modesta sensibilidade, o ASCA 

tem alta especificidade para o diagnóstico de DC. O p-ANCA é mais 

encontrado no soro de pacientes com RCU, mas também pode estar presente 

na DC27,28. Os dois exames, quando solicitados em conjunto, podem aumentar 

a sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de DII27,28. 

A endoscopia é um exame fundamental no diagnóstico da DII. Uma vez 

suspeitada, a doença deve ser confirmada com o exame colonoscópico, que, 

na maioria das vezes, pode definir o diagnóstico através do padrão de lesão 

endoscópica e/ou das biopsias15. 
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O exame colonoscópico deve ser realizado com ileoscopia e biopsias 

direcionadas às lesões e, por vezes, randomizadas (aleatórias). Diversos tipos 

de lesões são encontrados na colonoscopia da DII: erosões, fissuras, trajetos 

fistulosos, úlceras aftóides ou superficiais, entre outras, mas duas 

características marcantes são a presença endoscópica de lesões contínuas 

(favorece o diagnóstico de RCU) ou não (favorece o diagnóstico de DC). 

Raramente, as biopsias podem sugerir se as lesões são superficiais (RCU) ou 

profundas (acometendo além da mucosa- DC), sendo muito superior, para este 

fim, a análise histopatológica de peças cirúrgicas. As biopsias na RCU 

caracterizam-se por nítido comprometimento da mucosa, com depleção de 

células caliciformes, importante infiltrado neutrofílico além do linfoplamocitário, 

com criptite e abscessos de cripta. Na DC o processo inflamatório é 

nitidamente transmural; granulomas não caseosos são bem sugestivos de DC, 

porém as biopsias endoscópicas, por serem mais superficiais, raramente 

permitem a identificação desses granulomas que costumam localizar-se mais 

profundamente na parede intestinal29. A colonoscopia pode também determinar 

o grau de atividade da doença com alta acurácia30. Vários sistemas de 

pontuação (escores) foram desenvolvidos para quantificação da atividade 

inflamatória à endoscopia e à histologia, tanto na DC quanto na RCU31-35. 

No caso da DC limitada ao íleo terminal, a ileoscopia com biopsias é 

superior às avaliações radiológicas desta região na correta determinação do 

diagnóstico e no estabelecimento do grau de atividade da doença36,37. A 

enteroscopia com duplo balão também é útil quando a DC se manifesta em 

áreas mais proximais do TGI (ex., íleo proximal, jejuno), podendo ser 

anterógrada e/ou retrógada. O mesmo se aplica à cápsula endoscópica, com a 
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desvantagem de não se obter biopsia36,37. Mais raramente a RCU pode 

determinar lesão no íleo distal (ileíte retrógrada ou por refluxo), o que pode 

confundir com a DC. A ileíte por refluxo caracteriza-se por ser uma lesão curta, 

apenas em íleo distal, por manter o padrão contínuo da lesão colônica e por 

associar-se a uma válvula ileocecal deformada ou entreaberta36,37. 

A extensão da DC pode também ser obtida através de exames 

radiológicos, além do exame colonoscópico. Exames radiológicos contrastados 

do intestino delgado, tomografia computadorizada com multidetector (helicoidal 

ou multislice) e ressonância nuclear magnética são comumente solicitados para 

este fim. Atualmente sabe-se que a tomografia computadorizada helicoidal, 

além de ser útil na avaliação de complicações da DII (ex., abscessos 

abdominais), é igual ou superior aos exames baritados para a avaliação das 

alças delgadas, especialmente quando são realizadas técnicas específicas 

para a avaliação intestinal, como a enterografia38.  A ressonância nuclear 

magnética, além de permitir o estudo do intestino delgado pela enterografia, 

também tem grande espaço na avaliação da doença extraintestinal, em 

especial as fístulas e abscessos pélvicos39. 

 

1.5. Neoplasias Colorretais e DII 

Nos últimos anos, tem-se estudado intensamente o risco de neoplasias 

associadas às DII. Sabe-se que tanto a RCU quanto a DC com apresentação 

colônica aumentam o risco de neoplasias colorretais malignas. Estima-se que o 

risco relativo de desenvolvimento de neoplasias malignas colorretais seja de 

2,8-5,6 vezes maior na população com DII, quando comparada à população 

geral39,40. O risco de desenvolvimento de câncer está diretamente relacionado 
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à idade no momento do diagnóstico (quanto mais jovem maior o risco), doença 

colônica e extensa (pancolite), intensidade da inflamação, história familiar de 

câncer colorretal e à presença de CEP associada41. A taxa de incidência varia 

de 0,8-1% a 2% por ano, após 8-10 anos do início da doença na apresentação 

pancolite, após 15 anos na colite esquerda e imediatamente após o diagnóstico 

de CEP relacionada à DII. O risco cumulativo é de 8% após 20 anos e de 18% 

após 30 anos do diagnóstico de RCU, nitidamente superiores aos observados 

na população geral42,43. 

No entanto, ao contrário das neoplasias colorretais esporádicas, na DII, 

estas não seguem a sequência adenoma-carcinoma habitual. Em geral, os 

cânceres relacionados à DII surgem de lesões planas que apresentam 

displasias ou de massas inflamatórias que evoluem com áreas displásicas 

(DALMs= dysplasia-associated lesions or masses). A sequência, nesses casos, 

seria a presença de displasias de baixo grau- alto grau- neoplasia invasiva44. 

Na DC com envolvimento do cólon o risco de neoplasia colorretal 

também aumenta significativamente quando há mais de 30% de acometimento 

da área colônica, após 8-10 anos do início da doença44. 

Recentemente, diversas pesquisas foram realizadas a fim de se 

determinar quais são as mutações que originam as displasias e as que 

transformam estas displasias em neoplasias malignas. Por exemplo, a perda 

do gene APC (APC= Adenomatous Polyposis Coli), que nas neoplasias 

esporádicas ocorre em fases precoces da sequência adenoma-carcinoma, em 

pacientes com DII que desenvolveram neoplasias, este evento ocorreu em 

fases tardias. Exatamente o contrário acontece com a mutação do gene p53, 

que, na DII, aparece em fases precoces, mesmo na ausência de displasia45. 
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Entretanto, qualquer mutação pode estar relacionada ao aparecimento 

de neoplasia em pacientes com DII. A pesquisa hoje concentra-se na 

elucidação da  sequência de eventos genéticos que determinam o 

aparecimento de neoplasias malignas colorretais em pacientes com DC e RCU. 

Na tabela 1 estão resumidos os principais marcadores de transformação 

maligna em pacientes com DII45. 

 

Tabela 1. Marcadores de transformação e progressão maligna em 
pacientes com doença inflamatória intestinal (modificado de Herszenyi et 
al, 200744) 

Instabilidade 

cromossômica 

Instabilidade 

micro-satélite 

Fenômeno 

epigenético 

Outros 

marcadores 

Aneuploidia TGFBR2 Hipermetilação Proliferação do 

Ki67 

Perdas e ganhos 

cromossômicos 

hMLH1  Antígeno STn 

APC DPC4   

p-53    

K-ras    

APC= Adenomatous Polyposis Coli; p-53= proteína citoplasmática de 53 kDa; 

Kras= Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; TGFBR2= transforming 

growth factor, beta receptor II; hMLH1= human mutL homolog 1; DPC4= 

Deleted in Pancreatic Cancer, locus 4; Ki67= antígeno produzido pelo gene 

MKl67; Antígeno STn= stable enterotoxin gene. 
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1.6. Cromoscopia 

Historicamente, diversas variações e técnicas foram acrescentadas à 

endoscopia digestiva alta e à colonoscopia na tentativa de melhorar a acuidade 

diagnóstica em determinadas patologias. São exemplos, a cromoscopia, os 

vídeos de alta resolução, a magnificação, o FICE (Fuji Intelligent Chromo 

Endoscopy®) e o NBI (Narrow Band Image®). 

A cromoscopia é a técnica endoscópica alta ou baixa na qual se utiliza 

um corante (índigo carmin, lugol, azul de metileno, entre outros) ou substâncias 

não corantes, mas que reagem com a superfície mucosa ressaltando defeitos e 

lesões perceptíveis ou não com a técnica endoscópica convencional, sem 

corantes. Na colonoscopia, o corante mais utilizado é o índigo carmin (0,1-

0,4%), mas o azul de metileno também pode ser empregado para este fim46. 

Várias enfermidades foram estudadas pela cromoscopia, que se mostrou 

superior à endoscopia convencional sem corantes em termos de acurácia 

diagnóstica. Dentre elas, salientamos as neoplasias esofágicas e colônicas e o 

esôfago de Barrett47. 

Quanto às neoplasias colônicas, a cromoscopia pode predizer, com boa 

acurácia, se pólipos colônicos são hiperplásicos ou adenomatosos (82- 95% e 

64- 95%, respectivamente). Entretanto o exame histológico do pólipo ainda é 

indispensável, mesmo após a avaliação cromoscópica. Além disso, a 

cromoscopia parece aumentar a taxa de detecção de pólipos quando 

comparada à colonoscopia convencional, de acordo com estudo que avaliou 

pacientes submetidos à colonoscopia de vigilância para neoplasias colônicas48.  

Em três estudos randomizados49-51, todavia, apesar da cromoscopia ter 

flagrado mais pólipos, ela não influenciou a taxa de detecção de adenomas em 
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2 destes estudos49-51. Os pólipos diminutos tornaram-se mais evidentes com a 

cromoscopia do que os pólipos maiores e com maior potencial de 

malignização. 

A cromoscopia associada à técnica de magnificação (ampliação da 

imagem óptica ou digital em até 150 vezes) parece melhorar a avaliação das 

criptas e torna mais evidentes os seus eventuais arranjos aberrantes, 

compatíveis com característica neoplásica52. Em 1994, Kudo et al descreveram 

os padrões de arranjos das criptas da mucosa colônica avaliados pela 

colonoscopia com magnificação e compararam com os resultados das lesões à 

histologia. O objetivo dos autores era prever os resultados histológicos de 

lesões possivelmente neoplásicas tendo, apenas, as imagens colonoscópicas 

das lesões. Sete padrões de criptas foram descritos neste estudo: (1) normal 

round pit= padrão de criptas arredondado normal; (2) small round pit= criptas 

arredondado pequeno; (3) small asteroid pit= padrão de criptas pequeno e 

estrelar; (4) large asteroid pit= padrão de criptas grande e estrelar; (5) oval pit= 

padrão de criptas oval; (6) gyrus-like pit= padrão de cripta em espiral; and (7) 

non-pit= indefinido53.  

Passadas quase duas décadas após o brilhante trabalho do grupo do 

Prof. Kudo, sua classificação foi modificada várias vezes, sendo a que 

diferencia os padrões de criptas (Pit Patterns) em cinco padrões (I-V), a mais 

aceita e utilizada atualmente (Tabela 2). A correlação dessa classificação com 

os resultados histológicos permitiu estabelecer os seguintes parâmetros: pits 

normais I-II (ou encontradas em lesões benignas) e neoplásicos III-V53,54. A 

classificação dos Pit Patterns é útil tanto na diferenciação dos pólipos benignos 

e malignos como para avaliar o risco de malignidade em lesões planas (LSTs e 



15 
 

 

DALMs; LST= lateral spreading tumour; DALM= dysplasia associated lesion or 

mass). Uma vez que as displasias e neoplasias colônicas em pacientes com 

DII ocorrem frequentemente em lesões tipo DALM (mas também podem 

ocorrer em lesões polipóides e planas) a avaliação dos Pit Patterns em 

qualquer lesão suspeita, seja ela plana ou elevada, é de extrema relevância, 

nessa população de pacientes. Um grande benefício da colonoscopia com 

cromoscopia, quando comparada à colonoscopia convencional, é a melhor 

observação de pólipos e lesões planas; outra vantagem é a capacidade de 

melhor classificar os Pit Patterns, uma vez corada a lesão (tabela 2)55. 

Tabela 2. Classificação de Kudo dos padrões de criptas (Pit Patterns) e 

suas correlações macroscópicas53,54 

Padrões de criptas (Pit Pattern) Características 

 

I Arredondados 

 

II Estrelares ou papilares 

 
IIIS Pequenos arredondados ou 

tubulares (menores que no 

tipo I) 

 

IIIL Grandes arredondados ou 

tubulares (maiores que no 

tipo I) 

 

IV Em galhos ou em espiral 

 

V Incaracterísticos 
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1.7. Cromoscopia e DII 

Alguns estudos compararam a cromoscopia com a colonoscopia 

convencional na capacidade de detecção de displasias e neoplasias. Em um 

estudo prospectivo, randomizado e controlado com 165 pacientes com RCU de 

longa data (pelo menos 8 anos), em que a colonoscopia convencional foi 

comparada à cromoendoscopia com magnificação, não houve aumento na taxa 

de detecção de neoplasias malignas, mas, encontrou-se um número 

significativamente maior de displasias com a cromoscopia (32 x 10). Das 32 

lesões, 24 foram lesões intraepiteliais detectadas em lesões planas pela 

cromoscopia enquanto que apenas 4 destas lesões foram encontradas através 

da colonoscopia convencional (p= 0,007)56. 

Outro estudo, também em pacientes com RCU, randomizado e 

controlado, com dois braços, um com colonoscopia com cromoscopia e 

endomicroscopia e o outro com colonoscopia convencional, onde ambos 

utilizaram biopsias guiadas por lesões e randômicas, mostrou diferença 

significativa na detecção de lesões em favor da cromoscopia com 50% a 

menos de biopsias57. Além disso, quando as imagens da endomicroscopia 

foram relacionadas com o resultado anatomopatológico no intuito de prever se 

a lesão era ou não maligna, de acordo com a classificação por Pit Patterns, os 

resultados foram muito animadores (sensibilidade 94,7%, especificidade 98,3% 

e acurácia 97,8%). Discute-se se a maior acurácia da cromoscopia em 

pacientes com RCU quando comparada à descrita na literatura para pacientes 

com pólipos e neoplasias esporádicas, se deve ou não ao fato de as displasias 

na DII não seguirem a sequência adenoma-adenocarcinoma habitual das 

neoplasias colônicas57. 



17 
 

 

O interesse em tentar melhorar a taxa de detecção de displasias e 

neoplasias em pacientes com DII procede diante do fato de que quando se 

encontra uma DALM, cerca de 43% destes pacientes possuem algum sítio de 

câncer. Por sua vez, quando uma displasia de alto grau é detectada, em 42-

67% dos casos um carcinoma pode ser identificado na peça de colectomia. 

Dessa forma, quando uma DALM ou displasia de alto grau é encontrada em um 

paciente com DII, existe uma forte indicação de colectomia58. 

As DALMs dividem-se em dois grupos histológicos: tipo adenoma e não 

adenoma. Apenas as do tipo não adenoma determinam claramente a 

colectomia. As do tipo adenoma devem ser analisadas em conjunto com outras 

informações como o grau de displasia e a presença de outras lesões (ex., 

displasia em áreas próximas às DALMs) antes da decisão final em favor da 

colectomia ou ressecção local59-61. Mais recentemente, alguns autores sugerem 

a classificação das lesões displásicas encontradas em pacientes com DII em 

lesões planas (que não são habitualmente visíveis à colonoscopia 

convencional) e as lesões tipo DALM (subdivididas em tipo adenoma e não 

adenoma)62. 

Outras lesões neoplásicas são encontradas em pacientes com DII. Os 

adenomas esporádicos devem ser submetidos à polipectomia. As displasias 

leves em mucosa plana podem ser ressecadas por mucosectomia e requerem 

intensificação do acompanhamento colonoscópico63,64. 

De maneira geral, recomenda-se, aos pacientes com RCU universal 

(pancolite), que realizem colonoscopia a cada1-2 anos após 8-10 anos do início 

dos sintomas e após 15-20 anos para os que possuem colite esquerda. Não há 

orientação da frequência do exame (a cada 1 ou 2 anos), porém sabe-se que 
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com o passar do tempo, a incidência de neoplasias aumenta58.Para os 

pacientes com DC, que tenham pelo menos um terço do cólon acometido, 

sugere-se a realização de colonoscopia a cada 1-3 anos; após 2 exames 

negativos, deve-se fazer a vigilância a cada 1-3 anos até os 20 anos; após 20 

anos de doença, exames a cada 1-2 anos58,65. Nos últimos anos, tem-se 

recomendado acrescentar à colonoscopia convencional, a técnica de 

cromoscopia com biopsias guiadas. As biopsias aleatórias são cada vez menos 

realizadas por serem pouco práticas e úteis (2-4 biopsias a cada 10 cm 

examinados)66,67.  

Apesar da recomendação do ECCO (European Crohn’s and Colitis 

Organization) 2010 de realizar as biopsias randomizadas, na prática, os 

grandes serviços e instituições não as realizam na rotina, por não acreditarem 

no seu real benefício aos pacientes14. Na Alemanha e Inglaterra, por exemplo, 

em mais de 50% das colonoscopias realizadas em pacientes com DII com o 

objetivo de vigilância neoplásica foram realizadas menos de 10 biopsias por 

paciente68,69. Nos EUA, a média de biopsias realizadas na população com DII 

sob vigilância foi de 24 biopsias/ paciente70. Em um estudo realizado por 

Dekker et al no qual foram avaliadas 1552 biopsias randomizadas em 

pacientes com RCU, apenas uma lesão displásica foi identificada. Este dado 

tem sido replicado em diversas revisões sobre o tema e é aceita, pela 

comunidade científica, a proporção de uma displasia detectada para cada 1500 

biopsias randomizadas71,72. No caso de pacientes com CEP, o 

acompanhamento colonoscópico anual é recomendado logo após o diagnóstico 

da CEP67. 
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Existem algumas evidências de que lesões mais precoces são 

encontradas em pacientes que estão em programas de detecção precoce (ex., 

colonoscopia com cromoscopia) e evidências indiretas de que estes programas 

são custo-efetivos73. 

Em pacientes com DII, a cromoscopia auxilia não apenas a diferenciar 

entre lesões neoplásicas e não neoplásicas, mas também aumenta a taxa de 

detecção de neoplasias precoces74. Entretanto, apesar de a cromoscopia poder 

evitar as biopsias randômicas e aumentar a acurácia na detecção de displasia/ 

neoplasia através das biopsias dirigidas, biopsias de áreas normais podem ser 

de grande valia para análise genética. Instabilidade genômica em áreas não 

displásicas aparece apenas em pacientes que possuam áreas displásicas ou 

cânceres em outras regiões do cólon75.  

Finalmente, em recente metanálise, Subramanian et al avaliaram 6 

estudos com 1277 pacientes com DII em que a cromoscopia foi comparada à 

colonoscopia convencional. Os resultados revelaram superioridade da 

cromoscopia quando comparada à colonoscopia convencional na detecção de 

lesões displásicas. Para as lesões planas, houve 27% de superioridade da 

cromoscopia. No caso das lesões elevadas, essa taxa sobiu para 44%76. 

1.8. NBI (Narrow Band Image) 

A luz branca é formada de diversos tipos ou comprimentos de onda de 

luz. Cada comprimento de onda corresponde a uma cor específica e possui 

características físicas únicas. As imagens obtidas pela endoscopia são 

formadas pela luz refletida a partir dos seus comprimentos de luz, cada um 

deles com percentuais de absorção e reflexão distintos. A hemoglobina tem 

fundamental importância na criação dessas imagens, uma vez que as 
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hemácias localizam-se mais profundamente na mucosa e apenas os 

comprimentos de luz maiores (que conseguem penetrar mais profundamente 

na mucosa) a atingem e por ela são refletidos77,78.  

O NBI é uma técnica que se utiliza de um filtro de luz que permite a 

emissão apenas dos comprimentos de luz percebidos como azul e verde. 

Esses feixes conseguem penetrar na mucosa até os vasos nela contidos. As 

hemácias, ao refletirem os comprimentos de luz emitidos pela fonte que utiliza 

o NBI, permitem que se defina o padrão vascular submucoso. Alterações do 

padrão vascular habitual podem ser encontradas e descritas como desarranjo 

vascular e são características das neoplasias precoces do TGI79. 

 As aplicações práticas do NBI têm sido as mais diversas possíveis em 

endoscopia do TGI e respiratório. No TGI, destacam-se as avaliações de 

neoplasia. O NBI tem gerado excelentes resultados no diagnóstico do esôfago 

de Barrett. Nessa condição, o NBI apresenta maior correlação com o 

diagnóstico histológico do que a técnica de magnificação isolada. Além disso, a 

técnica de NBI ensejou resultados animadores na pesquisa de áreas 

displásicas em pacientes sabidamente portadores de esôfago de Barrett80-82. 

 Diversos estudos têm demonstrado superioridade do NBI na avaliação 

de neoplasias e lesões pré-neoplásicas, como pólipos e displasias, quando 

comparado com a endoscopia convencional. A técnica mostrou-se útil em 

predizer características histológicas de cânceres gástricos precoces, não 

dispensando, entretanto, a avaliação final histológica83. Outrossim, o NBI foi 

capaz de detectar áreas de metaplasia intestinal em mucosa gástrica84.  
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Por fim, alguns estudos também têm sido realizados para a avaliação de 

lesões suspeitas esofágicas (ex., Barrett, displasias, metaplasias e neoplasias). 

Os resultados são promissores, porém carecem de confirmação85. 

 

1.9. NBI em DII 

 Existem, na literatura internacional, diversos artigos relacionando o uso 

do NBI em pacientes com RCU, especialmente no rastreamento e detecção 

precoce de neoplasias. No entanto, raros trabalhos avaliaram DC e NBI, com o 

objetivo de detectar displasias e neoplasias nessa população86. 

Em um estudo prospectivo, não controlado, não randomizado, tipo corte 

seccional, 46 pacientes com RCU foram submetidos à colonoscopia com 

magnificação e 296 áreas suspeitas foram avaliadas pelo NBI. Os autores 

detectaram 5 áreas displásicas em 3 pacientes. Foram encontradas mais 

displasias em áreas protrusas que em lesões planas (2/20 versus 3/276, 

respectivamente; p=0,038). Quanto ao padrão vascular, as áreas displásicas 

foram mais frequentes no padrão vascular tortuoso que nos padrões em favo 

de mel e viloso87.  

Em um trabalho randomizado e controlado com 42 pacientes com RCU 

de longa duração, o NBI mostrou-se superior à colonoscopia convencional na 

detecção de displasias colônicas71. 

Recentemente, um trabalho com o objetivo de comparar as taxas de 

detecção de displasias e neoplasias foi publicado, com 80 pacientes com DII. 

Os pacientes foram randomizados para um primeiro exame (com cromoscopia 

ou NBI) e 3-8 semanas após, foi submetido ao outro exame. O NBI gerou 

menos falsos positivos que a cromoscopia (p= 0,001) e a mesma taxa de 
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verdadeiros positivos. Entretanto, o percentual de falsos negativos (não 

detecção de lesões displásicas) foi maior no grupo NBI, apesar da diferença 

não ter alcançado significância estatística. Por esse motivo, os autores não 

recomendam o uso do NBI como exame padrão com este fim86. Ainda neste 

estudo, o NBI mostrou-se um exame mais rápido que a cromoscopia com 

diferença estatisticamente significativa (p< 0,01). 

Apesar do custo do aparelho ser maior nos aparelhos que possuem a 

técnica de NBI, o custo de cada exame (não se considerando o custo do 

aparelho) é maior, com maior consumo de corantes, cateteres para spray, 

capas de proteção, entre outros materiais de consumo relacionados à 

coloração, quando se utiliza a cromoscopia88. 

Embora a cromoscopia seja considerada hoje o “padrão ouro” para a 

detecção de lesões displásicas na RCU, o advento da técnica de NBI levanta 

novos questionamentos e perspectivas ainda não devidamente exploradas89,90. 

No entanto, a carência de dados quanto à taxa de detecção de displasias 

colônicas em pacientes com DC e de dados do NBI em DII, deixa dúvidas 

sobre o correto acompanhamento e vigilância endoscópica nos pacientes com 

DII de longa duração. 

No presente trabalho, comparamos a técnica de cromoscopia com a de 

NBI na detecção de lesões displásicas em pacientes com RCU e DC de longa 

duração. Os resultados certamente nortearão condutas no Centro de 

Diagnóstico em Gastroenterologia do Serviço de Gastroenterologia do 

HCFMUSP e poderão ser replicados em outros serviços do país. 
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2. Objetivos: 

O presente trabalho teve como objetivos: 

 

2.1. Geral 

a. Comparar a cromoscopia associada ao índigo carmin com o NBI quanto à 

taxa de detecção de neoplasias e displasias em pacientes com DII de longa 

duração. 

 

2.2. Específicos 

a. Avaliar a presença de inflamação em pacientes com DII. 

b. Descrever as características clínicas e epidemiológicas da população com 

DII e alto risco de desenvolvimento de displasias e neoplasias colônicas. 

c. Descrever e comparar, entre os grupos NBI e cromoscopia, as 

características do exame colonoscópico em relação ao tempo de exame e 

achados inflamatórios, em pacientes com DII de longa data. 

d. Descrever o potencial de avaliação dos padrões de criptas (Pit Patterns) em 

predizer o risco de malignidade das lesões encontradas, em pacientes com DII 

de longa data. 

 

 

 

 



24 
 

 

3. Desenho Metodológico: 

3.1. Desenho do estudo: 

 Tratou-se de um estudo de corte transversal, comparativo, randomizado e 

controlado. 

 

3.2. Amostra: 

Foram incluídos pacientes que tinham indicação de colonoscopia. A 

amostra não foi calculada devido à ausência de dados robustos na literatura, 

no momento da elaboração do projeto. A estimativa de cálculo também não foi 

possível devido ao fato de o único estudo com desenho semelhante não 

mostrar diferença entre os métodos na taxa de detecção de displasias em 

pacientes com DII de longa data86. Todos os pacientes foram randomizados em 

2 grupos (randomização 1:1). Todos os pacientes realizaram colonoscopia 

convencional na entrada do aparelho e, em seguida, ou NBI ou cromoscopia 

com índigo carmin (na retirada do aparelho), de acordo com a sua 

randomização. Não houve qualquer interferência na randomização dos 

pacientes.  

 

3.3. Pacientes e Métodos: 

     Todos os pacientes matriculados no Serviço de Gastroenterologia 

Clínica do Hospital das Clínicas da FMUSP com diagnóstico de DC ou RCU há 

pelo menos 8 anos, que estavam em remissão da doença ou que possuíssem 

atividade de doença leve/moderada de acordo com a impressão do médico 

foram convidados a participar do projeto. Foram excluídos os pacientes que se 
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apresentavam intensamente sintomáticos e com inflamação marcante da 

mucosa colônica a fim de se evitar falsos positivos para displasia à biopsia e 

pacientes com história de neoplasias colorretais. Assim, foram excluídos os 

pacientes com RCU e intensa atividade inflamatória à colonoscopia (friabilidade 

importante e sangramento espontâneo) e os com DC com ulcerações 

profundas91. 

No caso dos pacientes com DC, apenas os que apresentassem DC 

colônica, com pelo menos 30% da área colônica comprometida, foram incluídos 

no estudo92. 

 No caso de pacientes com RCU esquerda, apenas aqueles com pelo 

menos 15 anos de doença foram incluídos. Não foram incluídos pacientes com 

RCU distal pois o risco de displasias e neoplasias colônicas nestes pacientes 

não parece ser maior que na população geral76. 

 Nenhum paciente que não tivesse indicação clínica de realização de 

colonoscopia foi incluído na pesquisa. Também nenhum exame adicional foi 

solicitado para participar do estudo. Os dados laboratoriais analisados na 

pesquisa estavam no HCMED ou no prontuário do paciente e foram 

considerados aqueles que foram feitos na época do exame endoscópico. 

 Na consulta em que o paciente consentiu em participar do estudo foi 

realizada a randomização a fim de se definir se o paciente faria cromoscopia ou 

NBI. A randomização foi realizada por programas de computador, os Microsoft 

Excel 2007 e 2010. 
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 Os aparelhos utilizados foram da marca Olympus, processadora de 

imagens modelo CV-180, fonte de luz CLV 180, monitor LCD de alta definição 

Olympus, videocolonoscópio de alta definição modelo CF H180. 

 No dia da colonoscopia, o paciente respondeu a um questionário clínico-

epidemiológico (anexo 1), aplicado por médico do estudo. A colonoscopia foi 

realizada no Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia do Serviço de 

Gastroenterologia Clínica do Hospital das Clínicas da FMUSP. A 

colononoscopia foi realizada por apenas dois médicos do Serviço de 

Endoscopia do Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia do HCFMUSP, 

ambos com experiência em DII. 

As biopsias foram, preferencialmente, guiadas pelas lesões 

endoscópicas encontradas e descritas, conforme a classificação macroscópica 

japonesa em planas, elevadas, deprimidas ou associações dessas (0-IIa 

elevadas, 0IIb planas, 0-IIc deprimidas, e 0-Is, Isp e Is elevadas)93. Não foram 

realizadas biopsias randomizadas devido à clara ineficácia destas em detectar 

displasias e neoplasias nesses pacientes. Foram realizadas biopsias 

segmentares (de todos os segmentos colônicos) para futura análise genética 

desses pacientes.  

Inicialmente foi realizada a colonoscopia convencional do reto ao ceco, 

sem magnificação. Terminada esta primeira etapa do exame, foi realizada a 

cromoscopia ou o NBI, do ceco ao reto, de acordo com a randomização.  

As lesões encontradas pela colonoscopia convencional não foram 

biopsiadas imediatamente, salvo aquelas passíveis de não serem visualizadas 

após a técnica de coloração (ex., lesões diminutas). Todas as lesões foram 
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fotografadas e devidamente codificadas após magnificação. Também foram 

determinados os padrões dos Pit Patterns de todas as lesões, de acordo com a 

classificação modificada de Kudo para a determinação dos padrões de criptas 

(tabela 2)53,54. 

 Foram determinados, com dados do prontuário HCMED e à época do 

exame endoscópico, a presença de sintomas, as medicações em uso, número 

de cirurgias prévias, extensão da doença, tempo de diagnóstico e sintomas, a 

presença de comorbidades e os índices socioeconômicos. 

As biopsias foram sempre avaliadas pelo mesmo patologista (Dr. 

Humberto Kiyshi) e o resultado final utilizado para avaliação foi o documentado 

pelo mesmo no HCMED. 

Para determinar a atividade endoscópica da doença, apenas a presença 

de úlceras foi considerada nos pacientes com DC. Na RCU, mesmo as lesões 

não ulceradas, como edema marcante da mucosa, friabilidade e erosões foram 

descritas como atividade de doença. 

 

3.4. Critérios de inclusão 

Foram incluídos pacientes entre 18 e 80 anos, de ambos os gêneros, 

portadores de RCU pancolônica (início dos sintomas há pelo menos 8 anos) ou 

colite esquerda (início dos sintomas há pelo menos 15 anos) e de  DC colônica 

com pelo menos 30% de acometimento dos cólons (início dos sintomas há pelo 

menos 8 anos),  em todas as situações com doença leve/moderada, com 

indicação  de realização de colonoscopia e que aceitaram participar do estudo. 
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3.5. Critérios de exclusão 

1. Negativa em assinar o termo de consentimento. 

2. Pacientes com menos de 18 anos ou mais de 80 anos. 

3. Pacientes com neoplasia colônica atual ou prévia. 

4. Pacientes nos quais não puderam ser realizadas biopsias endoscópicas 

(ex., uso de anticoagulantes, distúrbios da hemostasia, etc). O uso de 

antiagregante plaquetário não foi critério de exclusão, nem suspenso 

para realização do exame. 

5. Impossibilidade de avaliação das biopsias (ex., insuficientes, 

fragmentadas, etc). 

6. Preparo colônico inadequado. 

7. Contraindicação ao exame ou à sedação. 

 

3.6. Considerações éticas 

Os pacientes só foram incluídos no estudo após conhecerem e 

entenderem os objetivos do mesmo, concordarem voluntariamente em 

participar do mesmo e assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do HCFMUSP (anexo 2). 

 

3.7 Estatística 

A análise dos dados foi feita através Microsoft Excel Office 2010. Todos 

os testes foram realizados assumindo-se um erro α de 5%, exceto para a 

determinação dos intervalos de confiança (IC) nos quais os níveis de 
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significância estatística utilizados foram de 10% (devido ao pequeno tamanho 

amostral). 

Inicialmente foram obtidas as estatísticas descritivas das variáveis em 

estudo. Os resultados das variáveis quantitativas foram apresentados em 

termos de média e desvio-padrão (DP) e as variáveis qualitativas em termos de 

frequência e percentual.  

Na análise das variáveis qualitativas, foi utilizado o teste do qui-

quadrado com determinação do valor de “p”. Em todos os testes nos quais a 

avaliação do qui-quadrado encontrou significância estatística, foi realizada a 

correção de Fisher para amostras pequenas. 

Para as variáveis quantitativas contínuas, a comparação entre os IC foi 

realizada com o teste “t” de Student não tendo sido calculado o valor de “p”. 

Nesses casos, a significância estatística foi estabelecida de acordo com os 

valores críticos previamente conhecidos.  

Quando os grupos amostrais foram comparados à população estudada, 

foi utilizado o teste “t” de Student para determinação da significância estatística. 
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4. Resultados 

4.1. Dados epidemiológicos 

 Foram randomizados 34 pacientes, sendo 16 para a colonoscopia com 

NBI e 18 para a cromoscopia. A idade média da população foi de 49,0 anos 

com desvio padrão (DP) de 13,4 anos² (IC com 90% de confiança foi de 45,2- 

52,8 anos). Por grupos, a idade média da população estudada foi de 49,6 anos 

no grupo NBI (IC com 90% de confiança foi de 45,5- 53,7 anos) e 48,5 anos no 

grupo cromoscopia (IC com 90% de confiança foi de 44,9- 52,1 anos) com DP 

em 14,7 anos² e 12,6 anos², respectivamente. Não houve diferença estatística 

entre os grupos. 

Nos dois grupos houve predominância do gênero feminino (67,6%; 

23/34) (IC com 90% de significância= 66,57- 69,43%). No grupo NBI, 68,8% 

(11/16) dos pacientes eram mulheres e no grupo cromoscopia, esta frequencia 

foi de 66,7% (12/18). Os grupos revelaram similaridade estatística quanto ao 

gênero (²= 0,014678; ² para 95% de significância estatística= 3,841; p> 0,99). 

A DC teve prevalência de 58,8% (20/34) na população estudada (IC com 

90% confiança foi de 56,33-59,76%). O diagnóstico de DC predominou no 

grupo cromoscopia com 61,1% (11/18) dos indivíduos com este diagnóstico, 

enquanto que apenas 56,2% (9/16) dos indivíduos no grupo NBI eram 

portadores de DC. Não foi encontrada significância estatística entre os grupos 

estudados (²= 0,0826; ² para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,9). 

Todos os indivíduos com DC que participaram do estudo tinham doença 

colônica extensa. No entanto foi avaliada a característica da doença em 

inflamatória ou complicada (estenosante ou fistulizante). Dos 20 indivíduos com 
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DC, 50,0% (10/20) pussuíam doença complicada, divididos equitativamente em 

5 indivíduos em cada grupo. Dos casos complicados, seis apresentavam 

estenose e seis apresentavam fístulas (dois indivíduos possuíam fístulas e 

estenoses) na sua história clínica. 

Dentre os indivíduos que tinham RCU, metade dos pacientes 

apresentava pancolite (7/14) e a outra metade, colite esquerda. No entanto, a 

distribuição não foi equitativa, entre os grupos: houve predomínio da colite 

esquerda no grupo NBI (5/7) e da pancolite no grupo cromoscopia (5/7). Apesar 

disso, não houve significância estatística entre os mesmos, mesmo quando 

realizado o teste de Fisher para correção do tamanho amostral (²= 2,57; ² 

para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,15 e ²= 0,1285 pelo teste de 

Fisher, para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,3). 

O tempo de início dos sintomas relacionados à DII foi analisado entre os 

grupos. Em média, os indivíduos tinham 15,1 anos de doença (DP= 7,1 anos²; 

IC com 90% de confiança foi de 13,1-17,1 anos). As médias de idade foram de 

14,7 (DP= 5,4 anos²) e 15,6 anos (DP= 8,8 anos²), nos grupos cromoscopia e 

NBI, respectivamente (IC com 90% de confiança foi de 13,2- 16,2 e 13,1- 18,1 

anos, respectivamente). Houve similaridade entre os grupos (Z= 0,15; Z crítico 

para nível de significância de 5% = 1,64). 

Quanto à sintomatologia dos indivíduos estudados, 67,7% estavam 

sintomáticos no momento do exame ou nos dias que o antecederam (quaisquer 

sintomas do trato gastrointestinal ou de outros órgãos relacionados à DII, 

quando presentes, foram considerados). Estes estão descritos no anexo I. Os 

grupos foram semelhantes quanto ao número de não sintomáticos, com 5 
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indivíduos no grupo NBI e 7 no grupo cromoscopia (²= 0,2164; ² para 95% de 

significância estatística= 3,841; p= 0,85). Um resumo dos dados 

epidemiológicos e clínicos é apresentado na tabela 4. 

Tabela 4. Características demográficas e clínicas dos pacientes com 

doença inflamatória intestinal (Retocolite Ulcerativa, RCU, n= 14, doença de 

Crohn, DC, n= 20) 

Característica Cromoscopia NBI P 

Idade* 48,5 (44,9-52,1) 49,6 (45,5-53,7) 0,9 

Gênero 

Feminino 

66,7% (12/18) 68,8% (11/16) 0,9 

DC x RCU 61,1% (11/18) x 

38,9% (7/18) 

56,2% (9/16) x 

43,8% (7/16) 

0,8 

RCU Pancolite x 

Colite esquerda 

71,4% (5/7) 28,6% (2/7) 0,3 

DC complicada 

(estenosante e 

fistulizante) 

45,5% (5/11) 55,6% (5/9) 0,8 

Tempo de 

Diagnóstico* 

14,7 (13,2- 16,2) 15,6 (13,1-18,1) 0,4 

Presença de 

sintomas 

61,1% (11/18) 68,8% (11/16) 0,8 

* em anos completos; DC= Doença de Crohn; RCU= Retocolite 

Ulcerativa 
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4.2. Medicações em uso 

Alguns indivíduos estavam em uso de corticoide (prednisona) (6/34; 

17,6%). Apesar do baixo uso de corticosteroides, houve diferença percentual 

entre os grupos analisados com 11,1% dos indivíduos no grupo cromoscopia 

(2/18) em uso da droga e 25% dos indivíduos no grupo NBI (4/16). Entretanto, 

não houve significância estatística entre os grupos analisados (²= 1,12; ² 

para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,2. Apesar do p baixo, foi 

calculada também a correção de Yattes para amostras com N entre 20 e 40; 

²= 0,207; ² para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,71). 

O uso de 5-aminossalicilatos (5-ASA) no momento do exame foi 

frequente e constatado em 61,8% dos pacientes (21/34). Interessante observar 

que apenas 1 indivíduo nunca havia usado nenhum derivado salicilato, dentre 

os 34 estudados. Dez e 11 indivíduos estavam em uso de sulfassalazina ou 

mesalazina nos grupos cromoscopia e NBI, respectivamente, no momento do 

exame (²= 0,6244; ² para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,60). 

Quando analisamos o uso de 5-ASA entre os pacientes com DC e RCU, 

verificamos que todos os 14 pacientes com RCU (100%) estavam em uso 

dessa medicação enquanto apenas 7 pacientes com DC estavam também em 

uso (7/20= 35,0%). Os pacientes com RCU usavam, estatisticamente, mais 

mesalazina ou sulfassalazina que os pacientes com DC (²= 15,87; ² para 

95% de significância estatística= 3,841; p< 0,0001). 

Em relação aos imunossupressores, em conjunto, 38,2% (13/34) dos 

indivíduos estavam em uso na época do exame colonoscópico. Tres pacientes 

no grupo cromoscopia e apenas um paciente no grupo NBI estavam em uso de 
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metotrexato (16,7% e 6,25%, respectivamente). A distribuição dos 

imunossupressores diferiu significativamente entre os grupos. Variou de 61,1% 

(11/18) no grupo cromoscopia a 12,5% (2/16) no grupo NBI (²= 6,86; ² para 

95% de significância estatística= 3,841; p= 0,01. Calculada a correção de Yates 

para amostras com “n” entre 20 e 40; ²= 5,7; ² para 95% de significância 

estatística= 3,841; p= 0,02). 

Ao analisarmos a história de uso de imunossupressores, incluindo os 

que os usavam e os que já haviam utilizado, verificamos que 64,7% dos 

indivíduos preencheram esses critérios no momento do exame endoscópico 

(22/34). No grupo cromoscopia, 88,9% dos indivíduos usavam ou já haviam 

recebido imunossupressores em algum momento das suas vidas. No grupo NBI 

essa porcentagem foi de 37,5% dos indivíduos (6/16). Houve, novamente, 

diferença estatística entre os grupos (²= 9,79; ² para 95% de significância 

estatística= 3,841; p= 0,002. Calculada a correção de Yates para amostras com 

N entre 20 e 40; X²= 8,72; X² para 95% de significância estatística= 3,841; p= 

0,002). 

Também analisamos o uso dos IMM entre os pacientes com DC e RCU. 

Nove dos 20 pacientes com DC (45,0%) e 4 dos 14 pacientes com RCU 

(28,6%) estavam em uso de algum IMM, no momento do estudo (²= 3,05; ² 

para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,0001). Os pacientes com DC 

tenderam a utilizar mais IMM que os pacientes com RCU, com uma das 

análises confirmando a hipótese e outra rejeitando, porém próximo do valor 

limítrofe da análise. 
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Quanto ao uso de biológicos, não houve diferença significativa entre os 

grupos. 23,5% dos indivíduos (8/34) estavam em uso de Infliximabe® 

(Centocor) ou Adalimumabe® (Abbott) (Infliximabe, n= 5; Adalimumabe, n= 2) 

no momento do exame, sendo 5 no grupo cromoscopia (Infliximabe, n= 3; 

Adalimumabe, n= 2) e 3 no grupo NBI (Infliximabe, n= 2; Adalimumabe, n= 1). 

Também não houve diferença estatística entre os grupos estudados quando se 

comparou o uso atual ou passado de algum anticorpo monoclonal contra o fator 

de necrose tumoral-α; 66,7% (12/18) dos indivíduos nunca usaram terapia 

biológica no grupo cromoscopia versus 68,8% (11/16) no grupo NBI (²= 0,38; 

² para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,9). A tabela 5 resume as 

medicações em uso, pelos pacientes, durante o estudo. 

 

Tabela 5. Medicações em uso pelos pacientes no momento do exame 

endoscópico; NBI= Narrow Band Image 

Medicação Cromoscopia;n=18 NBI;n=16 P 

Corticoide 

(Prednisona) 

11,1% (2/18) 25,0% (4/16) 0,2 

5- ASA 55,6% (10/18) 68,8% (11/16) 0,6 

Imunossupressores 61,1% (11/18) 12,5% (2/16) 0,02 

Biológicos 

(infliximabe, 

adalimumabe) 

27,8% (5/18)  18,8% (3/16) 0,9 
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4.3. Resultados das colonoscopias 

 Das 34 colonoscopias realizadas, 61,8% revelaram algum sinal de 

atividade da DII ao exame macroscópico da mucosa intestinal. No caso da DC, 

como já ressaltado, apenas as úlceras foram consideradas indicativas de 

atividade de doença. Figuras 1a e 1b. Foram consideradas complicações as 

estenoses, fístulas e abscessos (Figura 2). 

  

  

Figura 1. Paciente com doença de Crohn e úlcera no cólon ascendente. a) 

Colonoscopia de alta resolução mostrando: A) ulceração; B) Colonoscopia com 

Narrow Band Image (NBI) com magnificação, mostrando detalhes da mucosa 

periulceração com padrão de cripta (Pit Pattern) tipo I; não houve qualquer 

sinal de malignidade ao exame anatomoapatológico da lesão ulcerada. 

 

 A) 
 

B) 
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Figura 2. Colonoscopia de alta resolução. Paciente com doença de Crohn 

complicada por estenose em transição do cólon transverso para o 

descendente; uma úlcera é vista marginalmente à estenose. O exame 

anatomopatológico não detectou qualquer sinal de malignidade na lesão 

ulcerada. 

 

Na comparação entre os grupos, 55,6% (10/18) dos pacientes no grupo 

cromoscopia apresentaram alguma atividade macroscópica, enquanto esta 

frequência foi de 68,8% (11/16) no grupo NBI. Esta diferença não foi 

estatisticamente significante (²= 3,44; ² para 95% de significância estatística= 

3,841; p= 0,4) (figura 3). Dentre os pacientes com DC, 13 apresentavam algum 

sinal de atividade inflamatória na colonoscopia (65,0%) enquanto que 8 

pacientes com RCU também apresentavam inflamação (57,1%). Esta diferença 

também não alcançou significância estatística (²= 0,22; ² para 95% de 

significância estatística= 3,841; p= 0,25). 
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Figura 3. Apresentação gráfica da distribuição dos pacientes com 

atividade endoscópica entre os grupos cromoscopia e o Narrow Band Image 

(NBI) e pelo tipo de doença em cada grupo. 

O tempo médio de cada colonoscopia na população estudada foi de 39,8 

minutos (IC com 90% de confiança foi de 36,0- 43,6 minutos). Entre os grupos, 

enquanto o NBI demorou, em média, 34,1 minutos (IC com 90% de confiança 

foi de 31,2- 37,0 minutos), a cromoscopia levou 45,8 minutos (IC com 90% de 

confiança foi de 41,8- 49,8 minutos), em média, para a sua conclusão. Houve 

diferença estatística entre os tempos necessários para realização dos exames, 

sendo o exame realizado por técnica do NBI significativamente mais rápido (T= 

1,8; T crítico para nível de significância de 5% = 1,64; p=0,04). 
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4.4. Displasias 

Quanto ao diagnóstico de displasias, foram encontradas 4 displasias em 

toda a população (4/34; 11,8%). Nenhuma das displasias foi encontrada em 

área de inflamação, o que levantaria suspeitas histopatológicas sobre o seu 

real diagnóstico58. 

Dos 4 pacientes, 2 tinham diagnóstico de DC (2/20; 10,0%) e 2 de RCU 

(2/14; 14,3%). Nenhum paciente apresentou mais de uma displasia no exame 

endoscópico. Não houve diferença estatística na taxa de displasia entre os 

pacientes com DC e RCU (²= 0,145; ² para 95% de significância estatística= 

3,841; p= 0,7). Abaixo, descreveremos com detalhes os 4 pacientes com 

displasia. 

Paciente 1: 62 anos, 80 Kg, sexo masculino, diagnosticado com RCU 

(pancolite) havia mais de 13 anos, assintomático no momento do exame. Vinha 

em uso de sulfassalazina (dose: 4g/dia) e azatioprina (dose: 200mg/dia) e 

ácido fólico (dose: 5md/dia) havia 7 anos; já havia utilizado corticoide 

(prednisona) diversas vezes durante o curso da doença. Não apresentava 

qualquer sinal de atividade de doença ao exame endoscópico. A displasia foi 

encontrada em lesão polipoide séssil cecal, tipo Is, típica de pseudopólipo, 

padrão de cripta (Pit Pattern) IIIL à cromoscopia. O exame anatomopatológico 

revelou adenoma tubular com displasia de baixo grau. O exame demorou 88 

minutos (figura 4). 
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Figura 4. Colonoscopia com cromoscopia em paciente com retocolite 

ulcerativa. Lesão em ceco medindo 6mm, padrão de cripta (Pit Pattern) tipo 

IIIL; anatomopatológico revelou adenoma tubular com displasia de baixo grau. 

 

Paciente 2: 54 anos, 70 Kg, sexo masculino, portador de RCU esquerda 

havia mais de 15 anos. Estava sintomático, no momento do exame, 

apresentando dor e distensão abdominal. Vinha em uso de sulfassalazina 

(dose: 3g/dia) e azatioprina (dose: 150mg/dia) havia 5 anos e já havia feito uso 

de corticoide (prednisona). O exame endoscópico durou cerca de 40 minutos e 

mostrou, além de atividade leve em cólon esquerdo (edema e friabilidade 

mucosa no reto e sigmóide), uma lesão do tipo DALM de 10mm no ângulo 

esplênico com padrão de cripta (Pit Pattern) tipo V. A lesão foi diagnosticada 

antes da técnica de coloração (o paciente foi randomizado para o grupo 

cromoscopia) e não havia qualquer área de inflamação no local onde foi 

encontrada a displasia. O exame anatomopatológico revelou adenoma tubular 

com displasia de baixo grau (figura 5). 
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Figura 5. Colonoscopia por cromoscopia em paciente com retocolite 

ulcerativa de cólon esquerdo; A) discreto apagamento vascular às 7- 8 horas 

compatível com área de DALM, medindo 12mm, vista antes da técnica de 

coloração; B) magnificação da lesão mostrando desconstrução do padrão de 

criptas; padrão de cripta (Pit Pattern) tipo V. O exame anatomopatológico 

revelou adenoma tubular com displasia de baixo grau. 

 

Paciente 3: 54 anos, 75 Kg, sexo feminino, com DC com comportamento 

inflamatório havia mais de 12 anos. Apresentava sintomas compatíveis com DC 

em atividade, na época do exame colonoscópico (diarreia e dor abdominal em 

quadrante inferior direito). Vinha em uso de mesalazina (dose: 3g/dia) e 

azatioprina (dose: 175mg/dia), no momento da colonoscopia.O exame 

colonoscópico com cromoscopia revelou sinais de atividade endoscópica e 

lesão polipoide subpedunculada, tipo Isp, em ceco, padrão de cripta (Pit 

Pattern) IV (exame durou 45 minutos). Não havia qualquer sinal de inflamação 

no local onde a lesão foi encontrada. O resultado anatomopatológico descreveu 

adenoma tubular com displasia de alto grau (figura 6). 

A) B) 
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Figura 6. Colonoscopia com cromoscopia em paciente com doença de 

Crohn; A) pólipo séssil de 12 mm visto na região do ceco após cromoscopia; B) 

magnificação revelando padrão de cripta (Pit Pattern) IV. O resultado 

anatomopatológico mostrou adenoma tubular com displasia de alto grau. 

 

Paciente 4: 43 anos, 52Kg, sexo feminino, portadora de DC com 

comportamento inflamatório havia mais de 10 anos. Queixou-se de distensão 

abdominal à época do exame colonoscópico que durou 48 minutos. Vinha em 

uso de mesalazina (dose: 3g/dia), Azatioprina (dose: 125mg/dia) e infliximabe 

(dose: 300mg a cada 8 semanas). A colonoscopia com cromoscopia não 

mostrou qualquer sinal de atividade, apesar de pólipo séssil de 12 mm em 

sigmoide, tipo Is, padrão de cripta (Pit Pattern) IIIS. O exame 

anatomopatológico mostrou adenoma tubular com displasia de baixo grau 

(figura 7). 

A) B) 
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Figura 7. Colonoscopia por cromoscopia em paciente com doença de 

Crohn; lesão polipoide de 12mm em sigmoide, com padrão de cripta (Pit 

Pattern) tipo IIIL; exame anatomopatológico revelou adenoma tubular com 

displasia de baixo grau. 

 

Todas as lesões displásicas encontradas foram diagnosticadas no grupo 

cromoscopia. Nenhuma lesão displásica ou neoplásica foi encontrada no grupo 

NBI. Tal achado ensejou a prevalência de 22,2% (4/18) de lesões displásicas 

no grupo cromoscopia e de 0% (0/16) no grupo NBI. Pela análise do ², 

obtivemos o valor de ²= 4,477, sendo que o ∑crítico foi de 3,841, para um erro 

α de 5%. Pela correção de Yates para amostras pequenas ou que apresentem 

células com 0 como unidade, encontrou-se um ²= 2,180, inferior ao ∑crítico, 

para um erro α de 5% (3,841). Pelo teste exato de Fisher, o valor de p foi < 

0,001. Em 2 testes, houve significância estatística em favor da cromoscopia 

versus o NBI para a detecção de displasias na população estudada, enquanto 

que, segundo a correção de Yattes, a diferença encontrada entre os grupos, 

não alcançou significância estatística (figura 8). 
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 Figura 8. Comparação gráfica entre os grupos Cromoscopia e o 

Narrow Band Image (NBI) na taxa de detecção de displasias em pacientes com 

doença inflamatória intestinal (teste exato de Fisher). 

 

4.5. Grupo com Displasia x Grupo sem Displasia 

 Foram realizadas comparações entre o grupo de pacientes com 

displasia (n= 4; 11,8%) e sem displasia (n= 30; 88,2%). Dessa forma, foram 

criados mais dois grupos de comparação: grupos com displasia e sem 

displasia. 

Os pacientes com displasia eram mais velhos à época do exame 

endoscópico com média de idade de 53,3 anos (IC com 90% de confiança foi 

de 46,9- 59,7 anos) enquanto que os pacientes sem displasia tinham 48,4 anos 

(IC com 90% de confiança é 44,2- 52,6 anos). Comparados com a população 



45 
 

 

estudada, a amostra de pacientes com displasia não foi estatisticamente mais 

velha (Z=1,1; Z crítico para nível de significância de 5% = 1,64). 

O tempo de diagnóstico não diferiu estatisticamente entre os grupos com 

e sem displasia (Z=0,292; Z crítico para nível de significância de 5% = 1,64). O 

grupo com displasia apresentou 12,5 anos de média de tempo de início dos 

sintomas (IC com 90% de confiança foi de 10,8- 14,2 anos); no grupo sem 

displasias este valor foi de 15,5 anos (IC com 90% de confiança é 12,2- 17,8 

anos) 

 Dentre os 4 pacientes com displasia, 2 (50%) eram do sexo feminino; 2 

(50%) tinham RCU (um com pancolite e outro com colite esquerda) e os 

demais pacientes (2) eram portadores de DC, ambos com comportamento 

inflamatório, sem história pregressa de complicações. Nenhum deles utilizava 

corticoide no momento do exame. Todavia, todos (4/4) estavam em uso de 

imunossupressor no momento do exame, o que contrasta com os 30,0% (9/30) 

dos indivíduos no grupo sem displasia. A diferença entre o uso de 

imunossupressores no grupo com displasia versus o grupo sem displasia 

alcançou significância estatística (²= 7,323; ² para 95% de significância 

estatística= 3,841; correção de Yates; ²= 4,670; ² para 95% de significância 

estatística= 3,841; p= 0,001, pelo teste de Fisher). 

Apenas um dos pacientes (1/4, 25%) estava em uso de biológico, 

comparado com 7 em toda a população estudada (8/34), não havendo 

diferença estatística entre a amostra e a população total do estudo (²= 0,014; 

² para 95% de significância estatística= 3,841; p= 0,9). A comparação entre os 

dois grupos, com displasia e sem displasia também não mostrou significância 
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estatística entre os grupos, quanto ao uso de biológicos (²= 0,005; ² para 

95% de significância estatística= 3,841; p= 0,45). 

Metade dos pacientes (2/4) apresentou atividade endoscópica. O tempo 

médio de exame destes pacientes foi de 55,3 minutos (IC com 90% de 

confiança é 37,1- 73,5 minutos), maior que o da população geral que foi de 

39,8 minutos (IC com 90% de confiança é 36,0- 43,6 minutos), porém sem 

alcançar diferença estatística (Z= 1,40; Z crítico para nível de significância de 

5% = 1,64). 

 

4.6. Padrões de criptas (Pit Patterns) 

 Sempre que possível, as lesões endoscópicas foram classificadas pelo 

padrão de arranjo de criptas à cromoscopia com magnificação e na técnica de 

NBI (mesmo nos locais onde os padrões vasculares estavam alterados sem 

evidências concretas de alteração dos Pit Patterns), na tentativa de se 

estabelecer o seu risco displásico e neoplásico. As lesões elevadas, com 

distorções vasculares, escavadas, bem como qualquer outra lesão 

potencialmente suspeita ao exame colonoscópico foi devidamente classificada, 

fotografada e biopsiada. 

No total, foram realizadas 244 biopsias, entre úlceras, estenoses, áreas 

normais, lesões suspeitas de serem displásicas e áreas normais. No presente 

trabalho, quando mencionamos biopsias, referimo-nos a todas as áreas 

biopsiadas e não a todos os fragmentos retirados dessas áreas. Assim, das 

244 biopsias obtidas, 121, foram realizadas no grupo NBI (média 7,6 biopsias/ 

paciente; DP 4,0 biopsias²; IC com 90% de confiança 6,0- 9,2) e 123 no grupo 
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cromoscopia (média 8,2 biopsias/ paciente; DP 4,3 biopsias²; IC com 90% de 

confiança 6,6- 9,8; Z= 0,3 Z crítico para nível de significância de 5% = 1,64). 

Concluiu-se que não houve diferença estatística entre o número de biopsias 

por pacientes nos grupos NBI e cromoscopia. 

Ao analisarmos os pacientes do grupo com displasia versus o grupo sem 

displasia, o primeiro grupo teve média de 9 biopsias/paciente, DP de 3,9 

biopsias²  (IC com 90% de confiança 5,8- 12,2 biopsias/ paciente), contra 

média de 7,5 biopsias/ paciente, DP de 4,0 biopsias² no grupo sem displasia 

(IC com 90% de confiança de 6,3- 8,2).  Comparando o grupo Displasia com a 

população da qual foi retirada, concluiu-se que não houve diferença estatística 

entre o número de biopsias colhidas nos dois grupos (Z= 0,71; Z crítico para 

nível de significância de 5% = 1,64) 

 Foram encontradas e biopsiadas 45 áreas suspeitas de abrigar sítios 

displásicos; 36 (80%) lesões em pacientes no grupo cromoscopia e 9 (20%) no 

grupo NBI. Estas lesões foram classificadas de acordo com seus Pit Patterns e 

divididas em 2 grupos: as que eram sugestivas de displásicas (Pit Pattern IIIL, 

IIIS, IV e V) e as não sugestivas (Pit Pattern I e II), para posterior comparação 

com o resultado histopatológico. 

 Das 45 lesões, 36 foram consideradas benignas ao exame endoscópico 

e 9 suspeitas de malignidade. Das 36 lesões “benignas” todas se confirmaram 

como tal ao exame histopatológico. Por outro lado, 4 das 9 (44,4%) lesões 

suspeitas de malignidade foram confirmadas como tal ao exame 

histopatológico. A tabela 6 resume estes dados. 
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 Tabela 6. Comparação entre resultados endoscópicos e histológicos. (Pit 

Pattern= padrão de cripta) 

 Displasia + Displasia - Total 

Pit Pattern III-V 4 (VP) 5 (FP) 9 

Pit Pattern I-II 0 (FN) 36 (VN) 36 

Total 4 41 45 

 FN= falso negativo; FP= falso positivo; VN= verdadeiro negativo; VP= 

verdadeiro positivo. 

 

A sensibilidade da classificação dos Pit Patterns para predizer o 

resultado histopatológico em benigno (sem displasia/neoplasia) e maligno (com 

displasia/neoplasia) foi de 100%; a especificidade foi de 87,8% e os valores 

preditivos positivo e negativo foram 44,4% e 100%, respectivamente. 

No grupo NBI, foram observadas duas lesões suspeitas de malignidade. 

Em uma delas o Pit Pattern foi inclassificável por haver ulcerações na mucosa 

o que levou à classificação de “lesão suspeita”. A outra lesão apresentou Pit 

Pattern V. Nenhuma lesão se confirmou displásica ao exame histopatológico, 

enquanto todas as lesões classificadas como benignas (7/7), segundo o padrão 

de criptas, se confirmaram como tal no laudo patológico. A sensibilidade no 

grupo NBI foi impossível de ser calculada por conter zero no dividendo, o que 

inviabiliza a determinação do quociente. A especificidade foi de 77,8%, o valor 

preditivo positivo de 0% e o valor preditivo negativo de 100%. A tabela 7 mostra 

detalhes dos achados ao NBI comparados à histologia. 
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Tabela 7. Comparação entre lesões suspeitas ao exame endoscópico 

com NBI e o resultado anatomopatológico com base nos tipos de Pit Patterns 

(padrão de criptas). 

 Displasia + Displasia - Total 

Pit Pattern III-V 0 2 2 

Pit Pattern I-II 0 7 7 

Total 0 9 9 

  

 No grupo cromoscopia, foram encontradas sete lesões suspeitas (Pit 

Patterns III-V), com quatro confirmando-se displásicas ao exame 

histopatológico. 29 lesões benignas (Pit Patterns I e II) foram encontradas e 

biopsiadas; nenhuma delas se mostrou displásica à histologia. A sensibilidade 

no grupo cromoscopia foi de 100%, a especificidade 90,6%, o valor preditivo 

positivo 57,1 e o valor preditivo negativo 100%. A tabela 8 resume os achados 

da cromoscopia e histologia. 

Tabela 8. Comparação entre lesões suspeitas ao exame endoscópico 

com cromoscopia e o resultado anatomopatológico (Pit Pattern= padrão de 

cripta). 

 Displasia + Displasia - Total 

Pit Pattern III-V 4 3 7 

Pit Pattern I-II 0 29 29 

Total 4 32 36 
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Não foram realizadas comparações entre os grupos (cromoscopia x NBI) 

por falta de verdadeiros e falsos positivos no grupo NBI e de falsos positivos no 

grupo cromoscopia, o que superestimaria qualquer comparação entre os 

grupos. 

Nenhuma das biopsias não guiadas por lesões mostrou-se displásica ao 

exame anatomopatológico. No entanto, como não foi realizada a correta 

técnica de biopsias randomizadas, isto é, quatro biopsias a cada 10cm de cólon 

examinado, não foi correlacionada nenhuma comparação entre as biopsias 

guiadas versus as não guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

5. Discussão 

Os pacientes com diagnóstico de DII apresentam risco aumentado de  

displasias e neoplasias colônicas. Este risco torna-se mais evidente após 

alguns anos de doença e tende a aumentar com o passar do tempo44. Não 

existe mais, ao contrário do que se pensava até há alguns anos atrás, o 

racional de que esse risco seja maior na RCU que na DC. Em realidade, o risco 

se eleva com a idade jovem no momento do diagnóstico, doença extensa e 

grave, história de câncer na família e com CEP associada, esta última tanto na 

RCU quanto na DC41. 

As neoplasias colônicas nesses pacientes tendem a se apresentar, em 

muitos casos, como displasias em lesões planas ou achatadas ou como DALM, 

lesões que podem ser planas, o que dificulta o diagnóstico colonoscópico. Tais 

lesões não costumam seguir a típica sequência adenoma-carcinoma dos 

tumores colônicos esporádicos. Uma revisão britânica, realizada em 2005, 

sugeriu uma nova sequência para as neoplasias colônicas em pacientes com 

DII: ausência de displasia, displasia interrogada, displasia de baixo grau e 

displasia de alto grau a lesão invasiva. 

Nos últimos anos, tem sido observada significativa melhora no arsenal 

endoscópico direcionado ao diagnóstico precoce de displasias e neoplasias 

colônicas em pacientes com DII. Entretanto, esta evolução não tem se 

traduzido em algo prático e consensual no acompanhamento dos pacientes 

com DII. Em parte, isto se deve à dificuldade técnica de se diagnosticar tais 

lesões em pacientes com DII (ex., áreas inflamadas podem esconder áreas 

displásicas, lesões tipo DALM/LST que podem ser planas), à falta de 

solicitação dos exames de forma correta (anual ou bianualmente), à 
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inexperiência ou incapacidade do endoscopista em utilizar as técnicas já 

documentadas para melhorar a acurácia do exame colonoscópico (ex., 

cromoscopia) ou mesmo à falta de aparelhagem adequada ou infraestrutura 

apropriada para realização dos exames95. De fato, através de um minucioso 

questionário, desenvolvido e analisado pelo grupo francês CESAME, observou-

se que apenas 54% dos pacientes com indicação de colonoscopia para 

vigilância neoplásica realizaram o exame no período recomendado. Destes, em 

apenas 30% dos casos foi realizada a cromoscopia95. 

Existem vários motivos para que os pacientes não realizem a 

colonoscopia de vigilância adequadamente: recusa destes em realizar o 

exame, falta de lembrança do médico em solicitar o exame, falta de 

conhecimento do profissional de que tanto a RCU quanto a DC pode evoluir 

para neoplasias invasivas de cólon (no estudo CESAME, os 

gastroenterologistas solicitaram o exame para 48% dos pacientes com DC e 

para 69% dos pacientes com RCU; p< 0,0001) e a recusa do colonoscopista 

em realizar a cromoscopia por ser um procedimento mais demorado95. Uma 

solução para tornar o exame mais prático e rápido, seria a realização da 

técnica de NBI substituindo a cromoscopia, o que tornaria o exame mais prático 

e rápido. Assim, o presente trabalho foi realizado também para auxiliar o 

colonoscopista na decisão entre escolher a cromoscopia ou o NBI na vigilância 

de displasias e neoplasias colônicas em pacientes com DII de longa duração. 

A população estudada consistiu de 34 pacientes randomizados em dois 

grupos sendo um controle do outro. A randomização selecionou 16 pacientes 

no grupo NBI e 18 pacientes no grupo cromoscopia. Este é o primeiro estudo 

randomizado, controlado, em que se compararam as técnicas NBI e 
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cromoscopia para a detecção de lesões displásicas e/ou neoplásicas em 

pacientes com DII (pesquisado no Medline em www.pubmed.com em 

31/12/2012). Há um estudo parecido, com o mesmo tema, no entanto, este 

estudo utilizou a técnica de desenho de crossover (os pacientes foram 

submetidos a uma técnica escolhida por sorteio e, 3-8 semanas após, 

submetidos a outra técnica)86. A técnica de crossover no contexto da 

colonoscopia é uma estratégia controversa, pois expõe o paciente a o paciente 

a potenciais complicações graves, como a perfuração intestinal. 

Em alguns estudos, como no de Rutter et al, a maioria dos pacientes foi 

do sexo masculino96. No presente trabalho, a grande maioria dos pacientes foi 

do sexo feminino (2/3 do total de pacientes). No entanto, os grupos 

cromoscopia e NBI foram muito semelhantes na distribuição por gênero (tabela 

4)96. Em uma metanálise com 1277 pacientes, envolvendo seis grandes 

estudos prospectivos em que se comparou a cromoscopia à colonoscopia 

convencional em pacientes com RCU, todas as populações estudadas foram 

predominantemente masculinas ou equitativamente distribuídas em termos de 

gênero. No presente estudo, contudo, a maioria dos pacientes apresentou 

diagnóstico de DC, que tende a ser discretamente mais frequente entre as 

mulheres76. 

Quanto à idade dos pacientes estudados, a média de 50 anos por nós 

encontrada foi muito parecida com a reportada por outros autores96. Em uma 

avaliação retrospectiva de pacientes com câncer colorretal relacionado ao 

diagnóstico de DII, a média de idade da população foi de aproximadamente 49 

anos97. Outros estudos ratificam este dado com médias de idade dos pacientes 

http://www.pubmed.com/
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com DII e sob vigilância de displasias/neoplasias muito similares à constatada 

no nosso trabalho96. 

Também foram avaliados o diagnóstico dos pacientes e as 

características da doença que o acometia. O diagnóstico de DC ocorreu em 

58% dos pacientes na população estudada e a RCU em 42%. O padrão de 

predominância da DC aconteceu de forma uniforme nos dois grupos 

randomizados (cromoscopia e NBI), sem diferença estatística (tabela 4). É 

impossível a comparação deste dado com os dados da literatura pois não há 

qualquer publicação envolvendo NBI ou cromoscopia e DC. Ao se pesquisar no 

medline (www.pubmed.com) com os termos Crohn, cromoscopia ou NBI e 

displasia, não encontramos nenhum objeto de estudo até 31 de dezembro de 

2012.  

Nos portadores de RCU houve predomínio da colite esquerda. Nos 

grupos, a colite esquerda predominou no grupo NBI e a pancolite no grupo 

cromoscopia. Não houve diferença estatística entre os grupos, mas esta 

diferença pode ter eventualmente contribuído para que os pacientes no grupo 

cromoscopia fossem mais graves ou carregassem maior potencial displásico.  

Um número significativo de pacientes tinha DC complicada (estenosante 

ou fistulizante). Eles foram igualmente distribuídos nos dois grupos. Essa 

maioria de pacientes com história de estenose ou fístulas denota que a 

população estudada foi composta de pacientes com história de DC grave, o 

que pode aumentar a taxa de detecção de displasia em ambos os grupos, já 

que os grupos eram similares neste histórico de doença. 

A média de tempo entre o início dos sintomas de DII e o momento do 

exame colonoscópico foi de mais de 15 anos. Este tempo é suficiente para a 

http://www.pubmed.com/
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evolução de qualquer paciente com DII (desde que portadores dos fatores de 

risco associados, como colite esquerda ou pancolite e DC colônica) para 

displasias e neoplasias invasivas. Sabe-se que quanto maior o tempo de 

doença, tanto maior será o risco de displasia e/ou neoplasia42. No estudo de 

Rutter et al, a média de tempo de doença no momento do exame endoscópico 

foi maior que 20 anos96. No estudo de Matsumoto et al, porém, a média de 

tempo de diagnóstico foi de 10,1 anos e de 10,5 anos no estudo de Kiesslich et 

al56,98. Essas diferenças podem ser explicadas pelo tipo de dado colhido. 

Alguns autores determinaram o tempo decorrido entre o início dos sintomas 

compatíveis com a DII e o momento do exame colonoscópico, como, aliás, 

aconteceu no nosso caso. Outros autores, contudo, estabeleceram o tempo 

decorrido entre o diagnóstico de DII e a colonoscopia. Como o diagnóstico da 

DII pode levar algum tempo para ser feito (2-5 anos) após o início dos 

sintomas, esses valores de tempo podem variar de um estudo para o outro.  O 

presente estudo teve média de tempo de doença (considerado o início dos 

sintomas de DII) muito semelhante à descrita em publicações anteriores e 

plenamente compatível com um hospital de referência, como é o caso do 

HCFMUSP.  

No trabalho desenvolvido pelo grupo de Barcelona, a população 

estudada foi muito parecida com a do presente estudo, exceto pela 

predominância do gênero masculino e de pacientes com RCU. A média de 

idade da população foi de 48 anos e o tempo de diagnóstico foi de 15 anos86. 

Um percentual não insignificante estava em uso de corticosteroides no 

momento do exame. Apesar da clara determinação do consenso do ECCO de 

não mais indicar corticosteroides para manutenção de pacientes com DII, cerca 
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de 20% dos pacientes estavam em uso de prednisona. É válido acrescentar 

que o mesmo ECCO autoriza o seu uso apenas em pacientes em atividade 

clínica de doença na tentativa de remitir os sintomas (remissão clínica). No 

entanto, nenhum dos indivíduos participantes do estudo estava em franca 

atividade de doença no momento do exame endoscópico14. Algumas hipóteses 

podem ser formuladas sobre o uso de corticoides pelos pacientes estudados. 

Poderiam estar em desmame do seu uso ou dependentes do corticoide. Além 

disso, como um percentual grande de pacientes estava em uso de 

imunossupressores e/ou biológicos alguma estratégia de retirada do corticoide 

poderia estar sendo utilizada no momento em que os pacientes realizaram o 

exame endoscópico. 

Raros estudos que empregaram a cromoscopia e/ou o NBI como técnica 

de detecção de displasias avaliaram o consumo de medicações concomitantes. 

No estudo prospectivo e não randomizado de Matsumoto et al, mais de 60% 

dos pacientes estavam em uso de corticoide no momento do exame 

colonoscópico. Este estudo, no entanto, foi realizado em 2003, bem antes das 

recomendações do ECCO e da publicação de diversos trabalhos mostrando os 

claros efeitos deletérios dos corticoides no longo prazo. Além disso, o trabalho 

de Matsumoto et al não fornece informações sobre a atividade da doença ou 

corticodependência98. O estudo de Pellisé et al não relata o uso de corticoides 

na população de pacientes com DII avaliada86.  

Todos os pacientes com RCU estavam em uso de mesalazina ou 

sulfassalazina, sendo seu uso muito mais frequente, estatisticamente, do que 

na DC. O Consenso Brasileiro de DII e o ECCO recomendam o uso de 

derivados salicílicos em pacientes com RCU leve a moderada com o objetivo 
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de manter a doença em remissão14,92. Entretanto, esses mesmos consensos 

avaliam como discutível o uso de aminossalicilatos em pacientes com DC sem 

atividade de doença e nos pacientes com doença moderada a grave. Outros 

estudos mostram dados semelhantes aos por nós observados14,56,86,98. É valido 

lembrar que o uso de 5-aminossalicilatos parece conferir efeito protetor contra 

o desenvolvimento de displasia e/ou neoplasia em pacientes com RCU, apesar 

de contestação recente99-103. O uso de imunossupressores, bem como a 

história pregressa do seu consumo, foi mais frequente, estatisticamente, no 

grupo cromoscopia, quando comparado com o grupo NBI. Esta diferença foi 

totalmente creditada a erro de randomização, que pode acontecer em qualquer 

processo de sorteio, especialmente quando o tamanho amostral é pequeno. À 

primeira vista, poderíamos supor que houve um maior risco de displasia no 

grupo em que seu uso foi mais frequente devido aos diversos tipos de cânceres 

descritos durante o consumo de tiopurinas em pacientes com ou sem DII104.  

Todavia, um elegante estudo retrospectivo publicado recentemente 

demonstrou que não só o uso de tiopurinas constitui fator protetor contra o 

surgimento de displasia ou neoplasia colorretal em pacientes com DII, mas 

também que seu efeito é mais pronunciado e impactante que o dos 5- 

aminossalicilatos105. No presente trabalho, o grupo cromoscopia apresentou 

maior número de pacientes em uso de imunossupressores. Apesar de relatos 

de que os imunossupressores seriam fatores protetores contra neoplasias 

colônicas em pacientes com DII, seu uso mais frequente poderia também 

refletir maior gravidade da doença105. 

O uso de biológicos não foi descrito em nenhum dos artigos já 

publicados sobre o tema em questão. O uso de anticorpo anti-TNFα foi 
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igualmente frequente nos dois grupos (cromoscopia e NBI).  Em nosso 

trabalho, cerca de 2/3 dos pacientes nunca experimentaram biológicos. 

Infelizmente, não há como comparar nossos dados com os da literatura, pois 

eles inexistem. 

Apesar de nenhum paciente estar em franca atividade clínica de doença, 

quase 2/3 deles apresentavam sinais endoscópicos de doença. O rigor 

esdoscópico foi muito maior na DC que na RCU, pois os escores habitualmente 

utilizados para DC (Crohn’s disease endoscopic índex simplified- CDEIS e 

Simplified endoscopic score- SES-CD) são restritivos na determinação da 

atividade da doença que os para RCU (ex., Clinica Mayo)106,107. 

Os dois grupos (cromoscopia e NBI) mostraram-se similares quanto ao 

percentual de atividade endoscópica. Infelizmente, na literatura, nenhum dos 

estudos similares fornece dados sobre atividade endoscópica da doença55-

57,66,76,86,108,109. Este fato ganha importância uma vez que se sabe que biopsias 

realizadas em áreas inflamadas tendem a resultar em falsos positivos para 

displasia à histologia. Quando estas mesmas áreas são submetidas à retirada 

de fragmentos em uma fase sem inflamação, os resultados 

anatomopatológicos são frequentemente negativos para displasia109. 

O exame com cromoscopia é mais demorado que o feito com NBI, o que 

foi confirmado em nosso trabalho. Migrar da técnica convencional para a do 

NBI requer apenas apertar um botão, enquanto que o exame com cromoscopia 

exige a coloração de todo o cólon para a sua realização. Além de consumir 

tempo, a cromoscopia também consome recursos como cateteres, corante, 

aventais e exige um preparo prévio da sala para a realização da coloração, o 
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que aumenta ainda mais o tempo de exame (considerando a entrada do 

paciente na sala até a sua saída para a sala de recuperação anestésica)86. 

Displasias foram detectadas em 11,8% dos indivíduos analisados no 

presente estudo. Este dado é muito similar aos descritos na literatura. Na 

metanálise de Subramanian et al com seis trabalhos prospectivos com 

cromoscopia, a frequência de displasia encontrada foi de 12%76. Na avaliação 

dos trabalhos, isoladamente, a frequência de detecção de displasia variou de 

7% a 21% dos pacientes analisados55-57,66,107,108. 

 Dos 4 pacientes com displasia, 2 apresentavam DC e 2 apresentavam 

RCU. O risco de apresentar displasia foi semelhante, sendo o paciente 

portador de DC ou de RCU. Este resultado difere de estudos que mostraram 

maior risco de evolução para displasias em pacientes com RCU que com DC. 

No entanto, o estudo não foi desenhado para este fim. Além disso, por vários 

anos admitiu-se que a DC colônica não aumentava o risco de displasias o que 

gera grande viés nesses estudos que, em sua maioria, foram retrospectivos e 

não incluíram pacientes com DC95,110. 

Todas as lesões descritas foram encontradas no grupo cromoscopia. 

Neste estudo, a cromoscopia revelou superioridade sobre o NBI na taxa de 

detecção de displasias em pacientes com DII. O desenho do presente estudo 

foi direcionado para esclarecer se existiria a superioridade de uma técnica 

sobre a outra quanto à taxa de detecção. 

Ao compararmos nossos resultados com os descritos por Pellisé et al, 

vê-se uma clara discordância pois os autores espanhóis concluíram que não há 

diferença estatística na taxa de detecção de displasias e neoplasias na 

população estudada com a cromoscopia ou o NBI. Além de características 
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peculiares das duas populações (ex., preponderância de DC na nossa amostra 

e de RCU no trabalho espanhol) que poderiam resultar em dados divergentes, 

questões metodológicas merecem considerações. No estudo espanhol foi 

realizada a técnica de crossover, na qual um indivíduo que realizou um exame 

realiza o outro exame em seguida. Esta estratégia metodológica favorece o 

aumento da população estudada, mas, abriga, inerentemente, vieses 

confundidores. Por exemplo, biopsias podem deixar cicatrizes ou aumentar o 

processo inflamatório no local da lesão o que facilitaria, claramente, a detecção 

de lesões pela outra técnica. Outro viés possível seria o fato de que os 

resultados do primeiro exame poderiam ser conhecidos pela equipe, mesmo 

que o examinador fosse trocado. Além disso, a repetição de um exame 

invasivo como a colonoscopia e com potencial, ainda que pequeno, de 

complicações, no mesmo paciente, traz à tona questões éticas86. 

Diversos estudos já demonstraram a superioridade da cromoscopia 

sobre a colonoscopia convencional, sendo, inclusive, considerada padrão ouro 

para a vigilância de neoplasias colônicas em pacientes com DII111. A American 

Gastroenterological Association (AGA) recomenda que se façam colonoscopias 

com biopsias randomizadas ou com cromoscopia, apenas, sem a necessidade 

de biopsias às cegas. Esta recomendação denota quão superior a cromoscopia 

é, quando comparada à colonoscopia convencional112. A mesma 

recomendação não é feita para o NBI. 

Num recente estudo randomizado no qual se comparou o NBI à 

endoscopia convencional de alta resolução, não houve qualquer diferença 

estatística entre os grupos. Foram encontradas 5 lesões displásicas em cada 
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grupo, de 56 pacientes (total de 112 pacientes randomizados)113. Neste estudo, 

mais uma vez o NBI não se mostrou superior à colonoscopia convencional. 

O único trabalho publicado em que o NBI foi comparado à colonoscopia 

convencional com o objetivo de avaliar as taxas de detecção de displasias foi 

realizado em pacientes com RCU e não mostrou evidências da superioridade 

do NBI sobre a colonoscopia convencional. As críticas a este estudo incluem o 

tamanho da amostra (n= 42 pacientes) estudada e a utilização de um sistema 

de NBI antigo e que poderia dificultar a avaliação do padrão vascular 

submucoso71. 

Ao compararmos nossa casuística com a de outros estudos com 

desenhos similares, observa-se que a nossa amostra ainda é muito pequena 

para determinar de forma indubitável que os resultados não são devidos ao 

acaso da randomização ou que seriam diluídos com a entrada de novos 

pacientes. Na metanálise realizada por Subramanian et al, todos os seis 

estudos avaliados apresentavam pelo menos 57 pacientes. Em média, os 

estudos contaram com 213 pacientes, o que representa quase sete vezes mais 

pacientes que o número recrutado em nosso trabalho. Entretanto, poucos 

estudos foram devidamente randomizados; apenas dois, com média de 159 

pacientes em cada. Nenhum dos dois estudos empregou a metodologia 

desenvolvida no nosso trabalho (estudo randomizado, prospectivo, controlado 

com NBI) e nenhum incluiu pacientes com DC. Além disso, vale ressaltar que 

essa metanálise avaliou apenas a cromoscopia, sem qualquer menção ao 

NBI55-57,66,76,107,108. 

No excelente estudo de Pellisé, o único já publicado a se comparar o 

NBI com a cromoscopia e a incluir pacientes com DC, a população estudada foi 
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de 60 pacientes onde foi realizada a técnica de crossover. Essa técnica ajuda 

na coleta e no aumento do tamanho amostral/ populacional, mas aumenta os 

vieses relacionados à realização de um exame em um paciente que já realizou 

outro exame e cujo resultado, mesmo que indisponível para o examinador, 

pode ser conhecido de alguma forma (cicatrizes de biopsias, por exemplo)86. 

Há uma clara racionalidade para os resultados até então por nós 

obtidos.  A cromoscopia já se mostrou superior à colonoscopia convencional na 

detecção de displasias em pacientes com RCU em diversos trabalhos e em 

metanálise55-57,66,6976,107,108. No único trabalho realizado em que o NBI foi 

comparado à colonoscopia convencional com o objetivo de detectar lesões 

displásicas em pacientes com RCU, o NBI foi inferior à colonoscopia 

convencional. O NBI é uma técnica promissora cujos benefícios estão sendo 

ainda descobertos e desenvolvidos. Por outro lado, a cromoscopia é uma 

técnica que já existe há várias décadas. Sua simbiose com a detecção dos Pit 

Patterns é evidente e foi desenvolvida desde o surgimento da sua 

classificação. É natural, portanto, que à medida que se domine e aprimore a 

técnica de NBI, os seus resultados se aproximem cada vez mais dos 

alcançados com a cromoscopia. Além disso, a detecção dos Pit Patterns pelo 

NBI não é tão efetiva quanto no caso da detecção dos padrões vasculares 

(Vascular Patterns) que ainda estão em fase de estudo114. No nosso trabalho, 

todas as alterações dos padrões vasculares foram biopsiadas, porém, ainda 

falta estabelecer com alto grau de certeza a correlação entre esses padrões e a 

histologia. Aparentemente, é muito mais fácil perceber as alterações dos Pit 

Patterns que as dos Vascular Patterns114. De fato, significativamente mais 

biopsias foram realizadas no grupo cromoscopia do que no grupo NBI, visto 
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que mais lesões suspeitas foram detectadas no grupo cromoscopia, com base 

nos Pit Patterns. 

Sem dúvida, as técnicas de imagem e o treinamento dos 

colonoscopistas evoluíram sobremaneira ao longo das últimas décadas. Isto foi 

corroborado neste trabalho pelo fato de que uma única lesão displásica plana 

foi devidamente detectada, fotografada e analisada à colonoscopia 

convencional, mesmo antes da avaliação desta pela cromoscopia (este 

paciente havia sido previamente randomizado para este exame). A expectativa 

é de que o NBI evolua nos próximos anos no sentido de gerar resultados 

semelhantes aos hoje obtidos com a cromoscopia, mas, no presente estudo, a 

cromoscopia ainda se mostrou superior à técnica de filtração dos feixes de luz 

(NBI). 

Considerações relevantes foram feitas ao se comparar o grupo de 

pacientes com displasia versus o sem displasia. Os pacientes com displasia 

foram mais velhos, porém não apresentaram maior tempo de doença que os 

sem displasia. Apesar de descritos como fatores de risco em estudos 

semelhantes ao atual, nem a idade dos pacientes e nem o tempo de doença 

foram diferentes nos dois grupos por nós avaliados (com e sem displasia)86,107. 

Significativamente mais pacientes com displasia estavam em uso de 

tiopurinas quando comparados com os sem displasia. Apesar de essa 

associação sugerir uma relação causal, considera-se, como já mencionado 

anteriormente, que as tiopurinas exerçam efeito protetor contra o 

desenvolvimento de displasias e/ou neoplasias colônicas86,103. Essa associação 

não se mostrou presente em outros trabalhos semelhantes76,107. 
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Em relação à análise dos resultados de acordo com a classificação dos 

Pit Patterns, esta revelou-se útil para diagnosticar e excluir se a lesão é 

maligna à histologia ou não. Separado em dois grupos (lesões benignas - Pit 

Pattern I e II e malignas - Pit Pattern IIIL, IIIS, IV e V), o método alcançou 

excelentes porcentagens para sensibilidade e valor preditivo negativo (VPN), 

ficando a desejar quanto ao valor preditivo positivo (VPP). Assim, quando se 

detecta uma lesão com indícios de ser maligna à colonoscopia, 44,4% destas 

realmente o são. Em compensação, nenhuma lesão benigna à colonoscopia foi 

diagnosticada como maligna à histologia. A decisão de biopsiar todas as lesões 

encontradas, mesmo aquelas que tinham sinais de benignidade, permitiu 

alcançar tais resultados. 

O NBI foi prejudicado nas análises de sensibilidade e VPP por não ter 

detectado nenhuma displasia. Entretanto, sua especificidade em avaliar os Pit 

Patterns (90,6%) não foi insignificante, bem como o seu VPN (100%). Em todos 

esses aspectos, a cromoscopia foi superior em valores numéricos, não tendo 

sido aplicados risco relativo e outras correlações pela impossibilidade de 

cálculos confiáveis no NBI. 

Em mais um estudo, as biopsias randomizadas se mostraram inefetivas 

em diagnosticar displasias em sítios não alterados pela avaliação dos Pit 

Patterns. Em realidade, não foram realizadas biopsias randômicas, mas 

simplesmente biopsias de segmentos colônicos normais a fim de que, no 

futuro, estudos genéticos possam ser realizados à distância das displasias 

nesses indivíduos. 
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6. Conclusões 

1. A cromoscopia com índigo carmin mostrou-se superior, no presente estudo, 

quanto à taxa de detecção de neoplasias e displasias em pacientes com DII de 

longa duração quando comparada ao NBI. 

2. Os pacientes com DII que evoluíram para displasias eram mais velhos e 

tinham mais frequentemente histórico de uso de imunossupressores que os 

pacientes que não apresentaram esta evolução. 

3. Mesmo numa população de pacientes com relativo bom controle de doença 

a presença de atividade endoscópica é muito frequente. Esses achados não 

diferiram entre as técnicas de NBI e cromoscopia, no entanto, o exame 

significativamente mais demorado quando se utiliza a técnica de coloração da 

mucosa. 

4. A avaliação do padrão de criptas por Pit Patterns mostrou-se efetiva em 

predizer o caráter benigno e maligno das lesões encontradas, no entanto, a 

biopsias é indispensável. 
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8. Anexo 1. Questionário Clinicoepidemiológico 

1. Identificação: 

Nome do Paciente:  

Identificação HC:  

Idade:  

Data de nascimento:  

Gênero:  

Raça:  

Profissão:  

Escolaridade:  

Telefone:  

 

2. Dados Clínicos 

Geral: 

Doença:  1. DC 2. RCU 

Localização da DC: 1. Ileo-Colônica 2.  Colônica 

Localização da RCU: 1. Pancolite 2. Colite Esquerda 

Comportamento da DC: 1. Estenosante 2. Inflamatório 3. Fistulizante 

Idade no início dos 
sintomas: 

 

Tempo de doença:  

Sintomas: 

Diarreia: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Hematoquesia/Melena: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Obstipação: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Dor abdominal: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Distensão: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Massa abdominal: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Emagrecimento: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Febre: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (ext-int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (ext-int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (ext-int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro (ext-int): 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

 

3. História da Doença: 

Cirúrgica: 

Cirurgia:  1. Qual? 2. Quando? 
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Cirurgia: 1. Qual? 2. Quando? 

Cirurgia: 1. Qual? 2. Quando? 

Comorbidades: 1. Qual? 2. Qual? 3. Qual? 

Comorbidades: 1. Qual? 2. Qual? 3. Qual? 

 

4. Medicações: 

Prednisona: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Budesonida: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Mesalazina VO: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Mesalazina VR: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Sulfassalazina: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Metronidazol: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Ciprofloxacino: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Azatioprina: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Infliximabe: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Adalimumabe: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

Outro: 1. Presente 2. Ausente 3. No passado 

 

5. Laboratório: 

Exame: Valor: Exame: Valor: Exame: Valor: Exame: Valor: 

ALT  FAN  Outros:  Outros  

AST  Anti-Endom      

Albumin  Hb      

Ferritina  Leuco      

PCR  Bt      

VHS  Ne      

ASCA  INR      

pANCA  TTPA      

 

6. Endoscopias: 

1. Colonoscopia 
prévia e 
anátomo-
patológicos 

Data:   

2. Colonoscopia 
prévia e 
anátomo-
patológicos 

Data:  

3. Colonoscopia Data:  



84 
 

 

prévia e 
anátomo-
patológicos 

4. Colonoscopia 
prévia e 
anátomo-
patológicos 

Data:  

 

7. Tomografias: 

1. TC prévia 
 
 
 

Data:  

2. TC prévia 
 
 
 

Data:  

3. TC prévia 
 
 
 

Data:  

 

8. Colonoscopia atual: 

NBI (     ) Cromoscopia (     ) 

Médico 
endoscopista: 

 

Data do exame:  

Condições do preparo: 

Descrição do exame: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 

Laudo do AP: 
 
 



85 
 

 

 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
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Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Figura: Descrição endoscópica: 
 
 
 

Laudo do AP: 
 
 

Descrição das biopsias randomizadas: 
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8) Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- HCFMUSP 

________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. 
........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   
F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº 

........................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  

............................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº 

................... APTO: ............................. 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

...................................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).................................................................................. 
_________________________________________________________________
_______________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Comparação entre a 

colonoscopia com cromoscopia e o NBI para detecção de displasia e 

neoplasias colônicas em pacientes com doença inflamatória intestinal: estudo 

randomizado e controlado”. 
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PESQUISADOR: Flávio de Catsro Feitosa, Dr. Adérson Omar Mourão Cintra 
Damião, Dr Cláudio L. Hashimoto. 

CARGO/FUNÇÃO: mestrando/ orientadores   INSCRIÇÃO CONSELHO 
REGIONAL Nº : 131193 / 39270/ 77848 

UNIDADE DO HCFMUSP: Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos. 
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1 – Desenho do estudo e objetivo(s): 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 
neste estudo, que tem como objetivo avaliar o risco de pacientes com doenças 
inflamatórias intestinais (Deonça de Crohn ou Retocolite Ulcerativa) de 
desenvolver displasias intestinais e neoplasias intestinais (incluindo as 
neoplasias malignas- câncer).  Já sabemos que essas doenças têm risco 
aumentado de desenvolver neoplasias intestinais, inclusive o câncer. 

Outro objetivo do estudo é comparar uma técnica de coloração do intestino 
com um corante azul, indolor com uma outra técnica, na qual utiliza-se uma luz 
azul ao invés de uma luz branca para examinar o intestino. Também já se sabe 
que essa coloração com corante é melhor do que o exame sem o corante para 
detectar essas displasias/neoplasias em pessoas que possuem doenças 
inflamatórias intestinais. Não se sabe, entretanto, se a luz azul é melhor ou pior 
para examinar essas regiões do intestino. 

Nesse estudo, você será colocado (através de sorteio) em um dos dois grupos: 
ou será realizada a coloração com o corante azul, ou examinaremos o seu 
intestino com a luz azul. Todos os pacientes serão examinados com a luz 
branca normal, que é o exame normalmente realizado e retiraremos pequenos 
pedaços do seu intestino (biopsias) de forma aleatória nas áreas de intestino 
normal. Além disso, também faremos biopsias das áreas suspeitas e também 
tiraremos figuragrafias dessas áreas para comparar com o resultado das 
biopsias. Essas figuras serão vistas, apenas, por médicos do serviço. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros 

Seu médico solicitou um exame de colonoscopia. Nesse estudo, você será 
colocado (através de sorteio) em um dos dois grupos: ou será realizada a 
colonoscopia com coloração com o corante azul, ou examinaremos o seu 
intestino com a luz azul, durante a colonoscopia. Todos os pacientes serão 
examinados com a luz branca normal (durante a colonoscopia), que é o exame 
normalmente realizado e retiraremos pequenos pedaços do seu intestino 
(biopsias) de forma aleatória nas áreas de intestino normal. Além disso, 
também faremos biopsias das áreas suspeitas e também tiraremos 
figuragrafias dessas áreas para comparar com o resultado das biopsias. Essas 
figuras serão vistas, apenas, por médicos do serviço. 

Não será colhido nenhum exame de sangue ou exames adicionais. Olharemos 
e anotaremos apenas os exames que seu médico já solicitou. 

Também não solicitaremos exames de imagem, como tomografia, radiografias 
contrastadas, etc. Apenas anotaremos os resultados dos exames que você já 
fez. 

Você irá responder a um questionário sobre dados pessoais, sobre seus 
sintomas do intestino, cirurgias anteriores e medicações que você usa, ou já 
usou. Esses dados serão vistos, apenas, por médicos do serviço. 
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3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: 

Realizaremos apenas a colonoscopia e as biopsias das áreas descritas acima. 

A colonoscopia é um exame realizado com um aparelho de endoscopia que 
tem uma câmera e uma luz branca na ponta. Ele é introduzido suavemente 
através do ânus, examinando todo o intestino grosso e uma pequena parte do 
intestino fino. Geralmente, fazemos medicações na veia para diminuir o 
desconforto, caso você apresente algum. O exame também pode ser realizado 
sem medicação alguma, caso você deseje. 

 
4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos 
itens 2 e 3; 

Colonoscopia: alergias a medicação; quadros de irritação e inflamação no local 
da aplicação da medicação; diminuição da oxigenação durante o exame a qual 
é facilmente corrigida com a administração de oxigênio; desconforto e cólicas 
abdominais ao passar o aparelho pelo ânus e pelos ângulos do intestino; 
possibilidade remota de pequeno sangramento nos locais das biopsias que 
podem ser controlados durante o exame; náuseas, vômitos cólica abdominal e 
sonolência ao final do exame. Existem, ainda, riscos inerentes ao procedimento 
colonoscópico cukos mais comuns são o sangramento e a perfuração (risco em 
torno de 0,5% e 0,05%, respectivamente). Caso seja necessária a realização 
de procedimentos terapêuticos, como a retirada de pólipos, estes riscos 
elevam-se para 1-2,5% e 0,3-2%, respectivamente. As técnicas usadas neste 
protocolo não aumentam estes riscos, quando comparado à colonoscopia 
convencional. 

 
5 – Benefícios para o participante: 

Caso comprovarmos que o uso da luz azul na colonoscopia é igual ou superior 
ao uso da cromoscopia (coloração com corante do intestino) na detecção das 
lesões cancerígenas ou pré-cancerígenas, você poderá realizar esse exame 
nas próximas vezes em que seu médico solicitar esse exame. O exame com a 
luz azul é mais rápido e fácil de realizar que o exame com coloração com 
corante, resultando em menos cólica e menos biopsias e medicações durante o 
exame. 

 
6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 
quais o paciente pode optar; 

Não Há. 

 
7 – Garantia de acesso: 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 
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investigador é o Dr. Flávio Feitosa que poderá ser encontrada no ambulatório 
da gastroenterologia clínica (ambulatório de Doença Inflamatória Intestinal 
localizado no 5° andar do prédio dos ambulatórios, às quintas-feiras das 07-
13hs. Telefone(s) 3061-7279. 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 
Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-
6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 
8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição; 

 
09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas 
em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de 
nenhum paciente; 

 
10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores; 

 
11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o 
participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 
existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 

 
12 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante 
tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 
legalmente estabelecidas. 

 
13 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ” Comparação entre a 

colonoscopia com cromoscopia e o NBI para detecção de displasia e 

neoplasias colônicas em pacientes com doença inflamatória intestinal: estudo 

randomizado e controlado” 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Eu discuti com o Dr. Flávio Feitosa sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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