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RESUMO 

Galetti FD. Litotripsia guiada por colangioscopia versus terapias 

convencionais no tratamento da litíase biliar difícil: revisão sistemática e 

metanálise [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo; 2022. 

Introdução: a remoção endoscópica das litíases do ducto biliar comum tem 

uma alta taxa de sucesso variando de 85% a 95%. Litíases do ducto biliar > 

15 mm são difíceis e frequentemente requerem litotripsia. A colangioscopia 

peroral permite a realização de litotripsia da litíase biliar difícil com índices de 

sucesso elevados. Objetivo: comparar as segurança e efetividade da 

litotripsia guiada por colangioscopia versus terapias convencionais guiadas 

por colangiopancreatografia retrógrada endoscópica na remoção dos 

cálculos difíceis da via biliar por meio de revisão sistemática e metanálise. 

Métodos: a busca de artigos incluiu as seguintes bases de dados: Medline, 

EMBASE, Cochrane Central, Lilacs. Os dados dos estudos foram meta-

analisados de acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Duas análises foram realizadas 

separadamente, uma incluiu ensaios clínicos randomizados (ECRs) e outra 

estudos observacionais. Resultados: quarenta e sete estudos foram 

selecionados (4 ECR e 43 observacionais). Na análise, não houve diferença 

estatisticamente significativa no clareamento completo da via biliar (DR 0,06 

[-0,12, 0,24], p= 0,51, I² = 58%), tempo de procedimento (DM 12,48 [-7,01; 

31,97], p = < 0,0004, I² = 83%), tempo de fluoroscopia (DM -0,25 [-1,42; 

0,93], p = 0,68, I² = 21%) e na taxa de eventos adversos (DR 0,06 [-0,14; 

0,02], p = 0,16, I² = 0%). Nos estudos observacionais, a taxa do clareamento 

completo da via biliar foi de 88,9% (IC95%: 86,9% a 90,7%), a taxa de 

sucesso na primeira sessão foi de 72,7% (IC95%: 69,9% a 75,3%), o tempo 

médio do procedimento foi de 47,50 min ± 6 min por sessão e o número de 



 

 

procedimentos necessários para remoção total da litíase foi de 1,5 ± 0,18. A 

taxa de eventos adversos foi de 8,7% (IC95%: 7% a 10,9%), com 0,5% 

considerados como severos. Conclusão: para litíases biliares difíceis, a 

litotripsia guiada por colangioscopia tem uma taxa de sucesso semelhante 

às terapêuticas convencionais guiadas CPRE em termos de sucesso 

terapêutico, tempo de procedimento, tempo de fluoroscopia e eventos 

adversos. Acredita-se que a litotripsia guiada por colangioscopia deve ser 

usada principalmente nos casos em que a técnica convencional não 

conseguiu remover as litíases no ducto biliar comum. 

Descritores: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica; Litotripsia; 

Coledocolitíase; Endoscopia gastrointestinal; Revisão sistemática; 

Metanálise. 

 

 



 

ABSTRACT 

Galetti FD. Cholangioscopy-guided lithotripsy versus conventional therapy for 

difficult common bile duct stones: a systematic review and meta-analysis 

[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo; 2022. 

Introduction: endoscopic removal of common bile duct stones has a high 

success rate ranging from 85% to 95%. Bile duct stones > 15 mm are difficult 

and frequently require lithotripsy. Peroral cholangioscopy allows lithotripsy of 

difficult common bile duct stones with high success rates. Aim: to compare 

the efficacy and safety of cholangioscopy-guided lithotripsy versus 

endoscopic retrograde cholangiopancreatography-guided conventional 

therapies in the removal of difficult common duct stones through a systematic 

review and meta-analysis. Methods: we searched Medline, Embase, 

Cochrane Central, Lilacs/Bireme. Data from the studies were meta-analyzed 

according to PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses). Two analyses were performed separately, one included 

randomized clinical trials (RCTs) and other observational studies Results: 

Forty-seven studies were selected (4 RTC and 43 observational). In the 

analysis there was no statistically significant difference between successful 

endoscopic clearance (RD 0.06 [-0.12, 0.24], p = 0.51, I² = 58%), procedure 

time (MD 12.48 [-7.01; 31.97], p = < 0.21, I² = 83%), fluoroscopy time (MD -

0.25 [-1.42; 0.93], p = 0.68, I² = 21%) and adverse events rates (RD-0,03 

[0,10; 0,04], p = 0.43, I² = 11%). In observational studies, the successful 

endoscopic clearance rate was 88.29% (CI95%: 86.9%-90.7%), the first 

session successful endoscopic clearance rate was 72.7 % (CI 95%: 69.9%-

75.3%), the mean procedure time was 47.50 ± 6 min for session and the 

number of sessions to clear bile duct was 1.5 ± 0.19. The adverse event rate 

was 8.7% (CI 95: 7%-10.9%) with 0.5% considered severe. Conclusion: for 



 

 

difficult common bile duct stones, cholangioscopy-guided lithotripsy has a 

similar success rate to ERCP-guided conventional therapies in terms of 

therapeutic success, procedure time, fluoroscopy time, and adverse events. 

We believe that cholangioscopy-guided lithotripsy should be used mainly in 

cases where conventional technique failed to remove lithiasis in the common 

bile duct. 

Descriptors: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography; Lithotripsy; 

Choledocholithiasis; Endoscopy, gastrointestinal; Systematic review; Meta-

analysis. 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 



INTRODUÇÃO - 2 

Usualmente, as litíases biliares estão restritas à vesícula biliar e são 

denominadas colecistolitíase ou colelitíase. Estudos realizados no Brasil 

apontam que 9,1% a 19,4% da população com mais de 20 anos possui 

litíase vesicular1,2. Assim, as litíases nas vias biliares podem ser 

classificadas como coledocolitíase ou hepatolitíase quando são originadas 

na via biliar extra-hepática ou intra-hepática, respectivamente. Podem ainda, 

existir cálculos no ducto cístico1. Dados estatísticos estimam que a 

coledocolitíase está presente em até 20% de pacientes com colelitíase, com 

incidência ainda maior em pacientes idosos, afetando 33% dos indivíduos 

aos 70 anos e até 80% aos 90 anos1. Habitualmente, as litíases nas vias 

biliares originam-se na vesícula biliar com posterior migração através do 

ducto cístico para o ducto biliar comum (DBC), as denominadas 

coledocolitíases secundárias1. Existem também as denominadas litíases 

primárias do DBC, aquelas em que o cálculo se formou no interior do 

colédoco, apresentando estas, frequência de aproximadamente 10% dos 

pacientes com coledocolitíase. A coledocolitíase primária em geral ocorre 

devido a presença de estase biliar, situação que pode ser evidenciada em 

pacientes portadores de fibrose cística, idosos com canais biliares dilatados, 

divertículos periampulares e em quadros de infecção recorrente ou 

persistente do sistema biliar3. 
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A Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal (European 

Society for Gastrointestinal Endoscopy - ESGE), em sua Diretriz de 

abordagem da litíase do ducto biliar comum, recomenda oferecer a remoção 

de cálculos a todos os pacientes com cálculos no DBC, sintomáticos ou não, 

que estejam em condições de tolerar a intervenção4. Aproximadamente 85% 

a 95% das coledocolitíases podem ser tratadas usando técnicas padrões de 

colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE), como 

esfincterotomia endoscópica (EE) combinada com o uso de um balão 

extrator ou baskets (cestas de Dormia)5–14. Embora seja bem-sucedida na 

maioria dos casos, certas litíases biliares são difíceis ou impossíveis de 

manejar com essas técnicas15–17. Quase por definição, aquelas litíases que 

desafiam os esforços iniciais representam litíases difíceis. No entanto, 

alguns fatores clínicos pré-especificados estão associados com o aumento 

da dificuldade do procedimento e menores taxas de sucesso no tratamento 

endoscópico da coledocolitíase18–22. A definição de litíase biliar difícil inclui 

fatores como tamanho (geralmente cálculos maiores que 15 mm), 

quantidade de cálculos (múltiplas), forma incomum (forma de barril), 

localização ou locais inacessíveis (intra-hepática, ducto cístico, síndrome de 

Mirizzi) ou por causa de fatores anatômicos (desproporção do cálculo com o 

ducto biliar comum distal, alterações anatômicas pós-operatórias, estenoses 

do DBC, ducto biliar em forma sigmoide ou angulação aguda distal do DBC 

< 135°)23,24. A eliminação de um cálculo difícil geralmente não é obtida com 

técnicas padrões, portanto, será necessário utilizar outras técnicas 

intervencionistas como dilatação papilar balonada, litotripsia mecânica, 



INTRODUÇÃO - 4 

 

litotripsia eletro-hidráulica e litotripsia laser guiadas por colangioscopia ou 

litotripsia extracorpórea por ondas de choque25 (Figura 1). 

“Não difícil”

Extração por 

esfinterectomia + 

balão extrator e/ou 

basket

Falha na extração ou 

procedimentos acima 

não disponíveis 

imediatamente

Colocar stent plástico 

temporário e referenciar a

centro de cuidados terciários 

ou considerar cirurgia

Coledocolitíase

“Difícil”

Extração com falha prevista por esfinterectomia + balão e/ou 

basket (tamanho da pedra > 1,5 cm, litíases múltiplas, estenose 

do ducto biliar comum distal, ducto biliar comum angulado)

Esfinterectomia limitada* + 

dilatação balonada da papila 

(mesma sessão)

Dilatação balonada da 

papila com esfinterectomia

prévia

Considerar litotripsia mecânica ou litotripsia guiada por 

colangioscopia ou litotripsia extracorpórea por ondas de choque

Falha na extração do(s) 

cálculo(s)

 

Adaptado de: Manes et al.4. 

Figura 1 - Algoritmo terapêutico para abordagem das coledocolitíases (*dilatação 
papilar balonada sem esfincterotomia é sugerida em pacientes com 
coagulopatias) 

A dilatação papilar balonada (DPB) após EE foi descrita pela primeira 

vez em 2003 como uma técnica útil para o tratamento de grandes cálculos 

do DBC ou cálculos proximais a um DBC distal estenosado26. Desde a 

descrição original, tal técnica tornou-se habitual para o tratamento de litíases 

biliares difíceis26. Vários estudos ulteriores compararam a eficácia e 

segurança da DPB + EE vs. apenas EE27–38. 

Em síntese, DPB + EE diminui a necessidade de litotripsia mecânica 

(LM) em cerca de 30%-50% em comparação com apenas EE29,31,32, enquanto a 
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taxa geral de depuração litiásica total com sucesso permaneceu similar34–37. A 

taxa de eventos adversos graves, principalmente pancreatite, sangramento e 

perfuração, entre os dois grupos foi semelhante na maioria dos estudos28–33. 

Em uma revisão sistemática, a taxa de eventos adversos gerais (pancreatite, 

sangramento, perfuração) foi menor em DPB + EE do que para apenas EE39. 

As Diretrizes de consenso internacional para dilatação endoscópica papilar 

balonada (International consensus guidelines for endoscopic papillary large-

balloon dilation), fundamentadas nos dados expostos anteriormente 

recomendam EE com DPB como abordagem de primeira linha para facilitar a 

remoção da litíase biliar difícil40. A DPB também está indicada em pacientes 

com falha prévia na tentativa de remoção de coledocolitíase com apenas EE, 

uma vez que a ampliação de uma EE prévia pode estar associada a um risco 

de sangramento e perfuração aumentado41–44.  

Os critérios para decidir o tamanho do balão para DPB, não foram 

avaliados especificamente em estudos de tipo prospectivos. A DPB é 

realizada com um diâmetro de balão de dilatação que varia de 12 mm a 20 

mm. Nos trabalhos publicados sobre o tema, o critério usado para selecionar 

o tamanho do balão foi o diâmetro do ducto biliar comum distal27–29,45,46. Dois 

fatores estão associados ao aumento do risco de perfuração: o diâmetro do 

balão maior que o diâmetro da porção distal do DBC e presença de estenose 

no terço distal do DBC40.  

Outra questão que não está clara na literatura é a duração da 

dilatação após a perda da cintura do balão. Os principais estudos que 

abordaram o tema relataram uma duração de dilatação de 10 a 180 
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segundos39. Um ensaio clínico randomizado (ECR) demonstrou ausência de 

diferença na taxa de eventos adversos na comparação de 30 ou 60 

segundos de duração46. Por fim, dados de uma metanálise demonstraram 

que uma DPB de curta duração (< 1 minuto) vs. uma de longa duração (≥ 1 

minuto) foi semelhante na hora de avaliar a taxa de depuração litiásica do 

ducto biliar comum40. De acordo com esses dados, a duração da dilatação 

do balão deve ser entre 30 e 60 segundos a partir do desaparecimento da 

cintura radiológica4. 

A ESGE recomenda a EE limitada combinada com DPB como a 

abordagem de primeira linha para remover cálculos difíceis do DBC4. EE 

limitada foi definida como aquela que é realizada até 1/3 a 1/2 de distância 

do óstio ao ápice da papila duodenal maior. No entanto, os autores admitem 

que na prática clínica, a maioria dos endoscopistas decide realizar DPB 

quando suas tentativas de remover os cálculos falharam, após já terem 

realizado uma EE ampla4 (Figuras 2 e 3). 

 

Figura 2 - Balão dilatador hidrostático Controlled radial expansion (CRETM) 
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Figura 3 - Pistola e seringa com manômetro para dilatação gradual e controlada do 
balão dilatador hidrostático Controlled radial expansion (CRETM) 

Por outro lado, a litotripsia é o procedimento mediante o qual os 

cálculos são fragmentados com o intuito de facilitar sua remoção ou 

passagem pelos ductos biliares. Pode ser realizada por abordagens 

intracorpóreas, usando LM ou terapia intraductal; ou por abordagens 

extracorpóreas pela litotripsia por ondas de choque47. 

A LM foi descrita pela primeira vez em 1982 e provavelmente tem sido 

a abordagem de litotripsia mais frequente usada historicamente, devido ao 

seu baixo custo e disponibilidade imediata dos acessórios necessários na 

maioria dos centros em que se realizam CPREs48. A técnica consiste em 

apreender o cálculo biliar dentro de uma cesta reforçada, associada a uma 

alça que fornece retração mecânica da cesta contra uma bainha de metal, 

direcionando assim uma força de fragmentação para as litíases contidas na 

cesta4,47–49. A LM quando realizada em litíases biliares com falha prévia na 

tentativa de remoção convencional, tem uma taxa de sucesso relatada de 

79% a 92%50–53. 



INTRODUÇÃO - 8 

 

Duas técnicas de litotripsia mecânica são usadas: fora do endoscópio 

e através do endoscópio. A técnica fora do endoscópio é principalmente 

usada como um procedimento de “emergência” a ser realizado quando uma 

cesta convencional captura um cálculo de grande tamanho e fica impactada 

nas vias biliares ou na papila. Esses dispositivos de emergência consistem 

apenas na bainha e na alça de metal com a manivela. A técnica através do 

endoscópio é preferida em casos eletivos, esses tipos de litotriptores são 

chamados de integrados, uma vez que contêm todos os componentes 

(cesta, bainha e alça)4.  

A taxa de eventos adversos da LM varia de 6% a 13% na literatura, 

com pancreatite e hemorragia como os mais comuns52,53. Impactação da 

cesta e fratura do fio de tração, representam 4% dos eventos adversos, 

embora a maioria destas complicações técnicas pode ser resolvida sem 

necessidade de cirurgia, usando por exemplo, um litotriptor externo de 

emergência54. Preditores de falha da LM foram analisados em variados 

estudos, sendo identificadas como as principais razões para falha, o 

tamanho dos cálculos (> 20 mm)8,53 e a sua impactação no DBC52,53. Do 

mesmo modo, outros dois estudos acrescentaram que além do tamanho do 

cálculo per se e da impactação, este primeiro fator dever ser considerado 

juntamente com o diâmetro do DBC, expondo uma relação diâmetro 

cálculo/DBC > 1 como outro preditor significativo de falha da LM 

(desproporção entre o tamanho do cálculo e do colédoco)52,55. A ESGE 

recomenda LM para litíases biliares difíceis quando a EE + DPB falhou ou foi 

inadequada4 (Figura 4). 
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Figura 4 - Litotriptores mecânicos. A) Litotriptor mecânico integrado, com todos os 
seus componentes (cesta, bainha e alça). B) Bainha e cesta de um 
litotriptor mecânico integrado permitindo a passagem de um fio-guia no 
seu interior. C) Litotriptor de emergência que consiste em uma bainha de 
metal e uma alça (permissão de uso concedida por Cook Medical, 
Bloomington, Indiana) 

A terapia intraductal inclui a litotripsia eletro-hidráulica (LEH) e 

litotripsia laser (LL) guiadas por colangioscopia. Trata-se de uma modalidade 

alternativa para fragmentar cálculos biliares com falha prévia no tratamento, 

permitindo sua posterior remoção. Tanto a LEH quanto a LL são mais 

comumente realizadas sob visualização direta com orientação 

colangioscópica para permitir o direcionamento preciso do cálculo e evitar 

trauma ou perfuração na parede do DBC. No entanto, o uso de balões de 

“centralização” para permitir LEH ou LL com orientação fluoroscópica foi 

descrito56,57. 

O princípio de fragmentação das litíases biliares da LEH é por meio 

da criação de uma onda de choque oscilante de pressão que é normalmente 

adequada para fragmentar a maioria dos cálculos47. O sistema de LEH 

produz energia por um gerador, criando uma faísca que induz a expansão do 
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fluido circundante, resultando finalmente na onda de choque oscilante de 

pressão atrás mencionada (47). 

Este tipo de litotripsia precisa de constante irrigação com solução 

salina com o intuito de fornecer um meio para a transmissão das ondas de 

choque, além de garantir a visualização direta de sua aplicação47. A técnica 

de LEH consiste em orientar a sonda em direção para o cálculo, avançá-la 

de forma ideal a 5 mm da ponta do endoscópio e posicioná-la de 1 mm a 2 

mm da litíase. Após a litotripsia, os fragmentos dos cálculos são removidos 

por meios convencionais56,58. O Autolith e as unidades Autolith Touch EHL 

mais recentes (Nortech; Northgate Technologies Inc, Elgin, Ill, EUA) são os 

únicos sistemas LEH que receberam autorização da Food & Drug 

Administration (FDA) dos Estados Unidos da América (EUA) para cálculos 

biliares47. A sonda de LEH bipolar Nortech tem 1,9 F (0,66 mm) e está 

disponível nos comprimentos de 250 cm e 375 cm47. 

O sistema de LL permite fraturar a superfície do cálculo direcionando 

uma luz laser de alta densidade, criando dessa maneira um plasma 

composto de uma coleção gasosa de íons e elétrons livres (47). Está bolha de 

plasma oscila e induz a cavitação com ondas de tração e compressão que 

fragmenta a superfície da pedra47. 

Dois sistemas laser são os mais utilizados e foram aprovados para 

seu uso pela FDA: 1) os lasers de hólmio compostos por granada de ítrio e 

alumínio, motivo pelo qual são citados comumente pela sigla YAG do inglês 

yttrium aluminium garnete e (2) os lasers de neodímio de duplo pulso e 
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dupla-frequência citados pela sigla FREDDY do inglês frequency-doubled 

double-pulse neodymium:YAG47. 

No tocante às litotripsias extracorpóreas, a mais consagrada é a 

litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEC). A LEC usa ondas de 

choque geradas por um litotriptor extracorpóreo e a passagem destas pelas 

superfícies anterior e posterior da litíase, liberando forças de compressão e 

tração, o que causa cavitação e à fragmentação dos cálculos58,59. Contudo, 

essa técnica, salvo raras exceções, não é usada no campo da endoscopia, 

mas sim no âmbito da urologia.  

Ao longo das últimas décadas, quase todas as terapias 

intervencionistas expostas nesta tese para o tratamento das coledocolitíases 

eram realizadas mediante CPRE, por meio de uma visualização radiológica 

“indireta” do DBC4. Com o advento da colangioscopia, intensificou-se o 

interesse no tratamento intraductal de coledocolitíase difícil usando LEH ou 

LL60. A colangioscopia é uma modalidade diagnóstica e terapêutica de 

imagem que permite uma visualização direta do sistema ductal 

biliopancreático. A primeira visualização direta peroral do sistema 

biliopancreático foi descrita nos anos de 197061. A colangioscopia surgiu 

com o intuito de localizar cálculos durante a exploração do DBC nos 

procedimentos intraoperatórios. No começo, tornou-se uma importante 

ferramenta de diagnóstico, quando outras técnicas (principalmente exames 

de imagem seccional) disponíveis não forneciam um diagnóstico definitivo62. 

Contínuos aprimoramentos desenvolveram colangioscópios mais 

sofisticados: de menor diâmetro, com inclusão de canal de trabalho e 
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capacidade de orientar a ponta do endoscópio, aperfeiçoamentos que 

permitiram à colangioscopia ampliar seu leque para procedimentos 

terapêuticos63. Atualmente, a colangioscopia é mais comumente utilizada 

para extração de cálculos biliares difíceis e pancreáticos usando LEH ou LL 

e para avaliar estenoses pancreatobiliares indeterminadas62,64. Embora a via 

de acesso da colangioscopia possa ser percutânea ou cirúrgica 

(intraoperatória), hoje é maiormente efetuada por via peroral durante a 

CPRE64. Inicialmente, a colangioscopia peroral podia ser realizada mediante 

um sistema colangioscópico de operador duplo (mother-daughter) ou 

diretamente com um endoscópio ultrafino (colangioscopia peroral direta)65. 

Nos últimos anos, foi desenvolvido o colangioscópio peroral de operador 

único, que consiste numa plataforma colangioscópica com capacidade de 

imagem digital, amplamente estudada e comercializada65. 

O sistema mother-daughter é composto por um duodenoscópio 

(mother) e um colangioscópio (daughter)66. O colangioscópio passa pelo 

canal de trabalho do duodenoscópio, um endoscopista controla o 

duodenoscópio (mother), enquanto o outro controla o colangioscópio 

(daughter). 

A colangioscopia peroral direta refere-se ao uso de endoscópios 

ultrafinos (confeccionados originariamente para esofagogastroduodenoscopia 

pediátrica ou transnasal) para avaliação dos dutos biliares ou pancreáticos 

durante uma endoscopia digestiva alta padrão62.  

Por fim, o mais atual dos sistemas de colangioscopia é o 

colangioscópio peroral de operador único. Trata-se de um tipo de 
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colangioscópio denominado SpyGlass Direct Visualization System™ e 

introduzido pela Boston Scientific (Natick, Massachusetts, EUA). Sua 

principal vantagem é ser um sistema de colangioscopia de operador único 

que utiliza o método mother-daughter, garantindo o acesso do cateter de 

introdução pelo canal de trabalho do duodenoscópio. Este dispositivo 

permite o acesso ao DBC com o auxílio de um fio-guia anteriormente 

passado mediante CPRE com EE com ou sem DPB.  

A plataforma é totalmente descartável e apresenta dois componentes 

principais: o colangioscópio propriamente dito (SpyScope™: cateter de 

inserção de 10,5 Fr de uso único e estéril) e o processador digital (SpyGlass 

DS™)64. O colangioscópio é composto de uma manopla ou peça de controle 

de angulação, um tubo de inserção e uma seção de conexão. A manopla 

dispõe de um comando de controle com roldanas que permitem a deflexão 

da ponta em pelo menos 30 graus e em quatro direções 

(acima/abaixo/direita/esquerda). Outros componentes são: freio (alavanca 

para trave das roldanas dos comandos de controle), conectores para 

irrigação e aspiração, um portal de canal de trabalho e uma cinta para 

prender o colangioscópio ao duodenoscópio62,64. O tubo de inserção contém 

um canal de trabalho de 1,2 mm de diâmetro para dispositivos acessórios e 

aspiração, dois canais para irrigação de 0,6 mm de diâmetro, duas fibras 

ópticas para transmitir a luz desde o processador e cabos para transmitir 

sinais de vídeo62,64. A extremidade distal do tubo de inserção incorpora um 

chip de câmera digital para capturar vídeo e transmiti-lo para o processador, 

fontes de luz e as aberturas distais dos canais de irrigação e de trabalho64. O 
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processador é um sistema de imagem de vídeo endoscópico que combina a 

funcionalidade de um processador e uma fonte emissora de luz. Ele recebe 

sinais de vídeo do cateter, os quais são processados e enviados como 

imagens de vídeo para um monitor64. Este também gera e controla a 

iluminação transmitida para a extremidade distal do cateter. A interface do 

processador possui um botão liga/desliga, um receptáculo para conectar a 

seção de conexão, botão de controle de intensidade da iluminação e um 

indicador de intensidade da iluminação (Figuras 5 e 6)64. 

 

Figura 5 - Colangioscópio peroral de operador único. A) Manuseio simultâneo do 
duodenoscópio e do SpyScopeTM por somente um operador. B) Sistema de 
Visualização Direta SpyGlassTM DS II que consiste em um colangioscópio 
(SpyScopeTM) e o processador digital (SpyGlass DSTM) (permissão de uso 
concedida por Boston Scientific, Natick, Massachusetts, EUA) 
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Figura 6 - Colangioscópio (SpyScopeTM). A) Extremidade do Cateter SpyScopeTM DS II 
com canais de irrigação, trabalho e de visualização B) Detalhe da fibra de 
LEH exteriorizada na extremidade do Cateter SpyScopeTM DS II (permissão 
de uso concedida por Boston Scientific, Natick, Massachusetts, EUA) 

Entretanto, o momento de participação no algoritmo de tratamento da 

litotripsia guiada por colangioscopia na litíase biliar difícil ainda não está 

claro. As duas principais sociedades de endoscopia gastrointestinal, 

americana e europeia se pronunciaram em respeito à questão4,67.  

A ESGE4 na sua Diretriz de abordagem da litíase do ducto biliar 

comum, citada previamente neste texto, recomenda o uso de litotripsia 

guiada por colangioscópio peroral como um tratamento eficaz e seguro para 

cálculos biliares difíceis, após falha na tentativa de retirada da litíase com 

DPB + EE, porém deixando no mesmo nível de opção terapêutica junto com 

LM e LEC (Figura1); sugere ainda que o tipo de litotripsia (LEH ou LL) deve 

depender da disponibilidade local e experiência4. 

Por sua vez, a Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal 

(American Society for Gastrointestinal Endoscopy - ASGE)67, na Diretriz 

intitulada: “O papel da endoscopia na avaliação e tratamento da 

coledocolitíase” (ASGE guideline on the role of  endoscopy in the evaluation 

and management of choledocholithiasis), recomenda o uso de ambas, 

terapia intraductal ou terapia convencional com dilatação papilar balonada, 
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no tratamento de litíases biliares difíceis. Tal diretriz destaca que a escolha 

entre essas terapias pode ser afetada pela experiência local, custo e 

preferências do paciente e do médico. 

As recomendações destas diretrizes foram baseadas em maior 

medida por revisões sistemáticas compostas principalmente por estudos 

observacionais e por ECRs em menor medida. Contudo, não incluíram todos 

os ECRs disponíveis na literatura e unificaram ECRs e estudos 

observacionais na metanálise, o que limita substancialmente suas 

conclusões. Nota-se, pois, uma lacuna na literatura para tomada de decisões 

baseadas em alto nível de evidência no tocante a cálculos difíceis não 

passíveis de remoção endoscópica por meio de métodos convencionais. 

Portanto, o presente estudo se propõe a buscar, de modo sistemático 

na literatura, os artigos que abordam este tema e avaliá-los criticamente, 

visando aprimoramento da abordagem endoscópica da litíase biliar difícil e 

dos eventos adversos envolvidos nos métodos propostos e com tal análise. 

 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/aprimoramento/
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Comparar a segurança e efetividade da litotripsia guiada por 

colangioscopia versus terapias convencionais guiadas por 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica na remoção dos cálculos 

difíceis da via biliar por meio de revisão sistemática e metanálise. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Protocolo de registro 

Esta revisão sistemática e metanálise foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(Anexo A) e realizada segundo as recomendações do Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Anexo B)68. 

O presente estudo foi registrado no sistema International Prospective 

Register of Systematic Reviews (PROSPERO) com o número 

CRD42018109952 e está disponível na íntegra no site: http://www.crd.york. 

ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018109952 (Anexo C). 

3.2 Critérios de elegibilidade 

Foram selecionadas publicações em qualquer status, formato ou 

idioma, sem restrição quanto a data de publicação desde que todos os 

dados necessários para as análises propostas estivessem disponíveis. Os 

critérios de elegibilidade foram baseados nos participantes do estudo, tipo de 

intervenção, tipo de comparação e desfechos (PICO):  

- Participantes (P): pacientes com litíase biliar difícil. 

- Tipos de intervenção (I): litotripsia laser guiada por colangioscopia 

ou litotripsia eletrohidráulica guiada por colangioscopia. 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018109952
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42018109952
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- Tipos de comparação (C): terapias convencionais guiadas por 

CPRE (esfincterotomia, dilatação papilar balonada, litotripsia 

mecânica, balão extrator e basket). 

- Medidas dos desfechos (O): clareamento completo da via biliar, 

tempo de procedimento, tempo de fluoroscopia, taxa de sucesso na 

primeira sessão, número de procedimentos necessários para 

remoção total da litíase e eventos adversos. 

- Tipos de Estudo: 

- Ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte 

observacionais e séries de casos que reuniram os critérios de 

inclusão, foram considerados elegíveis desde que comparem 

técnicas colangioscópicas versus técnicas endoscópicas 

convencionais para o tratamento da litíase biliar difícil. 

Sumariamente, os critérios de inclusão e exclusão estão elencados 

abaixo: 

- Critérios de Inclusão: 

- Estudos com pacientes maiores de 18 anos submetidos a 

litotripsia guiada por colangioscopia ou a terapias 

convencionais guiadas por CPRE para o tratamento da litíase 

biliar difícil.  

- Critérios de Exclusão: 

- Relatos de caso, análises críticas (reviews), carta aos autores 

ou editores. 

- Estudos em animais, estudos de avaliação da pancreatoscopia, 
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estudos com pacientes com doença pancreatobiliar maligna, 

estudos com pacientes com alterações cirúrgicas e/ou 

anatômicas do trato gastrointestinal ou biliopancreático e 

estudos de avaliação da colangioscopia percutânea. 

3.3 Fontes de informação/Bases de dados 

A busca por artigos seguiu as recomendações do PRISMA68. Foram 

incluídos na pesquisa inicial todos os estudos selecionados pela busca nas 

seguintes bases de dados: Medical Literature and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Excerpta Medical data BASE (Embase), Cochrane Central 

Register of Controlled Trials (COCHRANE), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) (via Biblioteca Virtual em Saúde 

[BVS]) e literatura cinzenta (literatura não controlada pelos principais meios 

de publicação, como teses de mestrado e doutorado ou capítulos de livros). 

A estratégia de busca inclui trabalhos publicados desde o início da 

inserção dos primeiros estudos nas bases de dados até maio de 2022. 
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3.4 Estratégia de busca 

Múltiplas estratégias de busca foram elaboradas e testadas pelos 

pesquisadores associados aos termos que dizem respeito a eficácia da 

colangioscopia na remoção de cálculos biliares difíceis.  

Após a definição das estratégias mais sensíveis os termos utilizados 

no Medline foram: (choledocholithiasis OR stone* OR calculus OR lithiasis 

OR calculi) AND (cholangiopancreatoscopy OR choledochoscopy OR 

pancreatocholangioscopy OR cholangioscopic OR lithotrips*).  

Estratégias de busca mais simples foram usadas nas bases de dados 

eletrônicas Embase, Cochrane Central e Lilacs/Bireme. 

3.5 Processo de coleta de dados 

Os dados foram extraídos das bases supracitadas utilizando-se 

plataforma de Excel por um autor principal e conferida por um segundo autor 

revisor. 

A avaliação inicial foi realizada avaliando o título e abstract dos 

artigos. Após esta etapa, houve remoção das duplicatas, avaliação dos 

textos completos, e foram aplicados os critérios de inclusão e de exclusão 

por dois autores diferentes e independentes. Em caso de discordância na 

extração de dados, um terceiro pesquisador foi consultado. 

Os estudos selecionados como elegíveis finais foram confirmados e 

confrontados. 

Foi realizada a análise de duas formas diferentes: a primeira uma 

análise comparativa com o intuito de confrontar os dados existentes nos 
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ECRs achados na busca; e a segunda, uma análise não comparativa 

incluindo apenas estudos observacionais, visando expor desse modo as taxas 

médias na literatura dos diferentes desfechos avaliados. Em cada estudo foi 

analisado: ano de publicação; desenho do estudo (ECR, prospectivo ou 

retrospectivo); tipo de colangioscopia; tamanho da amostra; intervenção (LL 

ou LEH); comparação (terapia convencional), clareamento completo da via 

biliar, eventos adversos, tempo de procedimento e tempo de fluoroscopia. 

Para estudos observacionais, dados adicionais foram incluídos: taxa 

de sucesso na primeira sessão e número de procedimentos necessários 

para remoção total da litíase. 

3.6 Síntese de resultados 

Números absolutos, média e desvio padrão foram utilizados para 

análise quantitativa dos dados. Para variáveis contínuas, a diferença média 

entre os grupos foi calculada usando a média, desvio padrão e tamanho da 

amostra de cada grupo. Para variáveis dicotômicas, a diferença de risco foi 

determinada pelo cálculo do número de eventos e tamanho da amostra de 

cada grupo, utilizando o teste de Mantel-Haenszel. Para estudos que não 

determinaram desvio-padrão, realizou-se o cálculo manual deste, baseados 

na variação (range) e no tamanho da mostra utilizando-se fórmulas 

matemáticas69. 

No caso da análise comparativa, o software Review Manager version 

5.3.5 (RevMan 5.3 - The Cochrane Collaboration, The Nordic Cochrane 

Center, Copenhague, Denmark) foi usado para conduzir a metanálise, 
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considerando-se estatisticamente significante os resultados com intervalo de 

confiança (IC) de 95% e p < 0,05. Por outro lado, a metanálise da análise 

não comparativa efetuou-se pela ferramenta Comprehensive Meta-Analysis 

(CMA Software - Englewood, NJ, EUA). Este software permite calcular as 

medias ponderadas pelo desvio-padrão, tamanho da amostra e do peso 

relativo de cada grupo. 

A heterogeneidade foi avaliada utilizando o teste de Higgins (I2). Foi 

considerado I2 < 50% como baixa heterogeneidade, utilizando-se, nestes 

casos, o efeito fixo. Se I2 > 50% (heterogeneidade alta), foi realizada a 

análise de sensibilidade por meio de um funnel plot para identificação de 

eventuais estudos outliers. Se após a exclusão, a amostra se tornou 

homogênea, os estudos eram permanentemente excluídos (considerados 

verdadeiros outliers) e o modelo fixo era utilizado. Nos casos em que não 

houve estudo outlier, ou existisse mais de um estudo outlier ou a 

heterogeneidade se manteve alta após a exclusão dos outliers, o efeito fixo 

foi substituído pelo efeito randômico para diminuir o impacto da 

heterogeneidade no resultado. 
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3.7 Risco de vieses 

Os vieses da análise comparativa foram avaliados pela Cochrane Risk 

of Bias Tool (CRBT - ferramenta da Cochrane para avaliação de vieses) e 

pela escala de Jadad70,71. 

Estas ferramentas auxiliam na aferição objetiva de vieses pela 

avaliação de cegamento, randomização e informação sobre perdas de 

seguimento. A CRBT foi aplicada para cada ECR, avaliando o método de 

randomização e alocação vendada (viés de seleção – selection bias), 

cegamento dos pesquisadores e pacientes (viés de performance – 

performance bias), cegamento da avaliação dos resultados ou desfechos 

(viés de detecção - detection bias), perda de seguimento e dados 

incompletos quanto ao desfecho (attrition bias), desfechos relevantes, bem 

definidos e adequadamente avaliados (outcome), características 

prognósticas (prognostic  factors), análise com intenção de tratamento 

(intention to treat analysis), cálculo amostral (sample size calculation) e 

relato seletivo (selective reporting).  

A escala de Jadad avalia os artigos quanto a presença e adequação 

da randomização, presença e adequação do cegamento e descrição de 

perdas e exclusões. Cada fator exposto compõe um ponto, com a nota final 

de um máximo de cinco pontos. Dada a dificuldade de cegamento em 

procedimentos endoscópicos, considerou-se o escore de Jadad adequado 

maior ou igual a 3, uma vez que dois dos cinco pontos dizem respeito ao 

cegamento. Tais informações não foram utilizadas como critérios de 

exclusão. 
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A avaliação de vieses em estudos observacionais é bastante limitada 

pelo viés de seleção inerente deste desenho de estudo. Ainda assim, os 

vieses da análise não comparativa foram avaliados através da Joanna 

Briggs Institute Critical Appraisal tools Checklist for Case Series (JBI 2016) 

que possibilita avaliação mais objetiva de vieses de estudos 

observacionais72. Esta ferramenta é composta por um checklist de 10 

perguntas para cada estudo e para as quais se responde sim, não ou 

indeterminado. A resposta sim é concedida quando determinado aspecto do 

estudo é executado de modo metodologicamente adequado. 

O nível de qualidade dos estudos elegíveis foi avaliado em cada 

desfecho segundo os padrões determinados pelo Grading of 

Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), 

utilizando o software GRADEpro de ferramentas de desenvolvimento de 

diretrizes (Mc Master Universidade, 2015; Evidence Prime, Inc., Ontário, 

Canadá)73. A qualidade da evidência foi avaliada por cinco fatores que dizem 

respeito a limitação dos estudos: risco de vieses, inconsistência, avaliação 

indireta, imprecisão e viés de publicação. Outras considerações poderiam 

ser acrescentadas como um sexto fator conforme e peculiaridade de cada 

desfecho com seus respectivos estudos. A qualidade final de cada desfecho 

(nível de certeza) foi graduada em muito baixa, baixa, moderada e alta. 



MÉTODOS - 28 

 

3.8 Análises adicionais 

Para comparar os dois tipos de litotripsia colangioscópica, em estudos 

observacionais usando apenas colangioscopia, foi realizada uma análise de 

subgrupo comparando as médias de sucesso terapêutico da LL e LEH na 

remoção completa de cálculos complexos do ducto biliar. A medida do efeito 

médio (mean effect measure) foi calculada para os subgrupos LEH vs. LL, 

considerando a média de cada estudo com o tamanho de sua amostra. As 

médias totais foram então comparadas usando o teste t de Student. 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Seleção dos estudos 

Um total de 16.189 registros foram identificados na busca inicial. Após 

a remoção das duplicatas, 13.389 registros foram revisados. Após avaliação 

do título e resumo, foram selecionados 150 artigos para avaliação de texto 

completo. Após revisão individual, 47 estudos preencheram os critérios de 

inclusão e exclusão e foram eleitos para análise final. Entre os 47 estudos 

selecionados para a análise, quatro ECRs foram incluídos na análise 

comparativa74–77 e os restantes 43 na análise não comparativa (estudos 

observacionais)60,78–119. A Figura 7 sintetiza seu processo de seleção. 
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Embase; Cochrane; LILACS/Bireme

(n = 5200)

Registros após remoção de duplicatas

(n =13389)

Registros rastreados

(n =13.389)

Registros excluídos

(n =13.240)

Artigos completos 

avaliados para 

elegibilidade

(n =150)

Estudos completos excluídos com 

justificativas

(n = 103)

- Reviews, cartas ao editor e guidelines: 19

- Relatos de caso: 18

- Dados insuficientes: 6

- <5 Pacientes: 5

- Colangioscopia apenas diagnóstica, ou

intraoperatória ou percutânea: 27

- Técnicas colangioscópicas: 8

- Comparação entre técnicas

colangioscópicas: 6

- Apenas pancreatoscopia: 3

- Litíases não difíceis: 3

- Colangoscopia para avaliar clearance

após CPRE: 3

- Alterações cirúrgicas: 5

Estudos incluídos na 

análise descritiva

(n = 47)

Estudos incluídos na 

análise quantitativa

(metanálise) 

(n = 47)

Análise 

comparativa

(n = 4)

Análise não 

comparativa

(n = 43)

 

Figura 7- Síntese do processo de seleção dos estudos 
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4.2 Análise comparativa 

4.2.1 Análise de vieses 

Em referência à avaliação de viés dos ECR incluídos é importante 

destacar que umas das limitações dos estudos em endoscopia é o 

cegamento do profissional executante, porém, neste trabalho, considerou-se 

que isto dificilmente altera a conduta durante a CPRE e colangioscopia em 

função da modalidade escolhida para o tratamento da litíase biliar. À vista 

disso e sem deixar de lado a limitante exposta anteriormente, infere-se que 

há baixo risco de vieses associados aos ECR incluídos, o que ficou 

representado na qualificação > 3 no escore de Jadad em todos os ECR. O 

Quadro 1 resume a análise de vieses dos estudos incluídos. 

Quadro 1 - Síntese da análise de vieses dos estudos 

Artigos Ano 
Escala 

de 
Jadad 

Avaliação do risco de viés colaboração Cochrane 

Gsr Av Cpp Cad Di Rds Ofv 

Angsuwatcharakon et al.77 2019 5 
       

Bang et al.74 2020 5 
       

Buxbaum et al.76 2018 4 
       

Franzini et al.75 2018 3 
       

 Baixo risco de viés  Risco de viés incerto  Alto risco de viés 

Gsr: Geração da sequência de randomização; Av: Alocação vendada; Cpp: Cegamento de participantes e 
profissionais; Cad: Cegamento de avaliadores de desfecho; Di: Desfechos incompletos; Rds: Relato de 
desfecho seletivo; Ofv: Outras fontes de viés. Escala de Jadad maior ou igual a 3. 
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4.2.2 Síntese dos resultados 

Os quatro ECRs compararam o clareamento completo da via biliar da 

litotripsia guiada por colangioscopia versus terapias endoscópicas 

convencionais guiadas por CPRE no tratamento de cálculos biliares difíceis. 

Todos os artigos utilizados foram publicados em inglês e em texto completo. 

O tamanho total da amostra nesta análise foi de 258 pacientes. 

No braço da intervenção, as terapêuticas colangioscópicas foram 

realizadas por LEH ou LL; no grupo controle, as terapêuticas endoscópicas 

foram guiadas por CPRE e incluíram: esfincterotomia, dilatação papilar 

balonada, litotripsia mecânica, balão extrator e basket. A Tabela 1 sintetiza 

as características dos estudos selecionados para a análise final e seus 

respectivos desfechos. 
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Tabela 1 - Síntese dos estudos selecionados 

Autor Ano 
Tipo 
CP 

Tamanho 
da amostra 

(n) 

Inter- 
venção 

Compa- 
ração 

Taxa de 
sucesso 

(n) 

Eventos 
Adversos 

(n) 

Tempo de 
procedimento 

min ± DP 

Tempo médio 
fluoroscopia 

min ± DP 

Bang 
et al.74 

2020 CD 
CP: 33 

CPRE: 33 
LL DPB 

CP:31 
CPRE: 24 

CP: 3 
CPRE: 1 

CP: 39.2 ±2.1 
CPRE: 37.3 ±25.2 

- 

Angsuwat- 
charakon 
et al.77 

2019 CD 
CP: 16 

CPRE: 16 
LL LM 

CP:16 
CPRE: 10 

CP: 1 
CPRE: 2 

CP: 66 ±28 
CPRE: 83 ±46 

CP: 11±8 
CPRE: 21 ±12 

Buxbaum 
et al.76 

2018 CF 
CP: 42 

CPRE: 18 
LL DPB/LM 

CP:12 
CPRE: 7 

CP: 4 
CPRE: 2 

CP: 120.7 ±40.5 
CPRE: 81.2 ±49.3 

CP: 9.57±2.29 
CPRE:10.15±2.42 

Franzini 
et al.75 

2018 CF 
CP: 50 

CPRE: 50 
LEH DPB 

CP: 37 
CPRE: 36 

CP: 2 
CPRE: 6 

CP: 72.3 ±33.95 
CPRE: 47.1±29.37 

CP: 10.85 ±6.95 
CPRE:9.73±6.61 

CP = colangioscópio peroral; n = número absoluto de pacientes, DP = desvio-padrão; CD = colangioscópio digital; CF = colangioscópio de fibra óptica; 
LEH = litotripsia eletrohidráulica; LL = litotripsia laser; LM = litotripsia mecânica; CPRE = colangiopancreatografía retrograda endoscópica; DPB = dilatação 
papilar balonada. 
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4.2.3 Metanálise 

4.2.3.1 Clareamento completo da via biliar 

Quatro estudos, totalizando 258 pacientes (141 no grupo da 

colangioscopia e 117 no grupo CPRE) compararam esse resultado. A 

metanálise não mostrou diferença estatística entre as técnicas e mostrou 

alta heterogeneidade entre os estudos (DR 0,09 [-0,01, 0,20], p = 0,09, I² = 

69% - Gráfico 1). Na análise do gráfico de funil (funnel plot), um estudo 

outlier foi identificado77 (Gráfico 2). Após a exclusão deste estudo, a 

heterogeneidade se manteve alta, o efeito fixo foi substituído pelo efeito 

randômico para diminuir o impacto da heterogeneidade no resultado final, no 

entanto, não foi observada diferença significativa entre a CPRE e a 

colangioscopia (DR 0,06 [-0,12, 0,24], p = 0,51, I² = 58% - Gráfico 3). 

Gráfico 1 - Forest plot: clareamento completo da via biliar pré-retirada 

de outlier 
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Gráfico 2 - Funnel plot: clareamento completo da via biliar 

 

Gráfico 3 - Forest plot: clareamento completo da via biliar pós-retirada 

de outlier 

 

Na análise pelo GRADE, este desfecho apresentou baixa qualidade 

de evidência, uma vez que um dos estudos não foi duplo-cego, não realizou 

a análise dos dados por intenção de tratamento e teve imprecisão já que o 

poder foi inferior a 80% pela ausência de significância estatística entre os 

grupos de estudo (Figura 8). 
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Avaliação da qualidade № de Pacientes Efeito Qualidade 

№ de 
estudos 

Desenho 
do 

estudo 

Risco 
de viés 

Inconsis- 
tência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 
COP CPRE 

Relativo 
(IC95%) 

Absoluto 
(IC95%) 

 

Taxa de depuração biliar 

4 ECR Sérioa 
Não 

sériob 
Não sério Sérioc Nenhuma 

96/141 
(68.1%) 

77/117 
(65.8%) 

Não 
estimável 

130 menos 
por 1.000 

(de 320 menor 
para 60 maior) 

⨁⨁◯◯ 
BAIXO 

Eventos adversos 

4 ECR Sérioa 
Não 
sério 

Não sério Sérioc Nenhuma 
10/141 
(7.1%) 

11/117 
(9.4%) 

não 
estimável 

30 mais 
por 1000 

(de 40 menor 
a 100 maior) 

⨁⨁◯◯ 
BAIXO 

Tempo médio do procedimento 

4 ECR Sérioa 
Não 

sériob 
Não sério Não sério Nenhuma 141 117 - 

MD 9,77 maior 
(3.15 maior para 

16.39 maior) 

⨁⨁⨁◯ 
MODERADO 

Tempo médio de fluoroscopia 

3 ECR Sérioa 
Não 

sériob 
Não sério Sérioc Nenhuma 108 84 - 

MD 0,51 menor 
(1.67 menor 

para 0.65 maior) 

⨁⨁◯◯ 
BAIXO 

IC: intervalo de confiança; ECR: ensaio clínico randomizado; CPRE: colangiopancreatografía retrograda endoscópica; COP: colangioscopia peroral; 
P:  proporção de risco; DM: diferença de médias. 

Fundamentações do sistema GRADE: a Falta de cegamento nos ensaios: um dos autores não realizou análise por intenção de tratar; b ampla 
heterogeneidade entre os estudos, mas explicada; c poder para ensaios clínicos randomizados < 80%. 

 
 

Figura 8 - Qualidade dos estudos pelo GRADE 
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4.2.3.2 Tempo de procedimento 

Os quatro ECRs analisaram este desfecho. O tempo médio do 

procedimento foi significativamente menor no grupo da CPRE, porém com 

alta heterogeneidade na análise (DM 9,77 [3,15, 16,39], p = <0,004, I² = 83% 

- Gráfico 4). Na análise do gráfico de funil, verificou-se a presença de dois 

estudos outliers74,77, uma vez que, metodologicamente o achado de mais de 

um estudo outlier não permite excluir nenhum dos estudos, não foi possível 

tratar a heterogeneidade com este recurso, assim que foi necessário 

substituir o efeito fixo pelo efeito randômico para diminuir o impacto da 

heterogeneidade no resultado final e se assumiu a heterogeneidade elevada 

como tal (Gráfico 5). É importante notar que após essas modificações 

metodológicas a comparação se tornou sem diferença significativa (DM 

12,48 [-7,01, 31,97], p=<0,21, I² = 83% - Gráfico 6).  

Gráfico 4 - Forest plot: tempo de procedimento 
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Gráfico 5 - Funnel plot: tempo de procedimento 

 

Gráfico 6 - Forest plot: tempo de procedimento pós modificações 

metodológicas 

 

Na análise pelo GRADE, este desfecho apresentou moderada 

qualidade de evidência, uma vez que um dos estudos não foi duplo-cego e 

não realizou a análise dos dados por intenção de tratamento. No entanto, o 

poder foi superior a 80% com significância estatística (Figura 8). 
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4.2.3.3 Tempo de fluoroscopia  

Três estudos randomizados analisaram este desfecho e a metanálise 

demonstrou um tempo médio de fluoroscopia semelhante entre as técnicas, 

mas com elevada heterogeneidade (DM -0,51 [-1,67, 0,65], p = 0,39, I² = 

76% - Gráfico 7). Após avaliação do gráfico de funil (funnel plot), o estudo de 

Angsuwatcharakon et al.77 foi identificado como outlier e removido da 

avaliação (Gráfico 8). A nova análise mostrou baixa heterogeneidade e 

nenhuma diferença significativa permaneceu (DM -0,25 [-1,42, 0,93], p = 

0,68, I² = 21% - Gráfico 9).  

Gráfico 7 - Forest plot: tempo de fluoroscopia pré-retirada de outlier 

 

Gráfico 8 - Funnel plot: tempo de fluoroscopia 
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Gráfico 9 - Forest plot: tempo de fluoroscopia pós-retirada de outlier 

 

Na análise pelo GRADE, este desfecho apresentou baixa qualidade 

de evidência, pelas mesmas justificativas que o primeiro desfecho analisado 

(Figura 8). 

4.2.3.4 Eventos adversos 

O número absoluto de eventos adversos foi reportado pelos quatro 

artigos, e totalizaram 10 no grupo da colangioscopia e de 11 no grupo da 

CPRE, o que não gerou diferença estatisticamente significativa. A análise 

mostrou baixa heterogeneidade entre os estudos (DR -0,03 [-0,10, 0,04], p = 

0,43, I² = 11% - Gráfico 10). 

Gráfico 10 - Forest plot: eventos adversos 

 

Na análise pelo GRADE, este desfecho apresentou uma baixa 

qualidade de evidência pelos mesmos motivos dados para o desfecho 

clareamento completo da via biliar (Figura 8). 
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4.3 Análise não comparativa 

4.3.1 Análise de vieses (Tabela 2) 

Tabela 2 - Risco de viés: checklist de avaliação crítica do Instituto 

Joanna Briggs para séries de casos 

Checklist de avaliação crítica Sim Não 
Indeter- 
minado 

1. Existem critérios claros para incluso na série de casos? 30 7 6 

2. A condição foi medida de maneira padrão e confiável para 
todos os participantes incluídos na série de casos? 

30 11 2 

3. Foram utilizados métodos válidos para identificação da 
condição para todos os participantes incluídos nas séries de 
casos? 

34 7 2 

4. A série de casos teve inclusão consecutiva de participantes? 41 1 1 

5. A série de casos teve inclusão completa dos participantes? 41 1 1 

6. Existe um relatório claro sobre a demografia dos participantes 
no estudo? 

34 4 5 

7. Existe um relatório claro sobre a informação clínica 
dos participantes? 

28 10 5 

8. Os resultados ou resultados de acompanhamento dos casos 
foram claramente relatados? 

37 3 3 

9. Existe um relatório claro sobre a informação demográfica do 
site de apresentação/clínica (s)? 

29 12 2 

10. A análise estatística era apropriada? 32 7 4 

TOTAL: 78% 15% 7% 

4.3.2 Síntese dos resultados 

Os quarenta e três estudos são séries de casos retrospectivas ou 

prospectivas, que analisaram a eficácia e a segurança da colangioscopia no 

tratamento das litíases biliares difíceis. Todos os artigos foram publicados 

em inglês e em texto completo. Foram incluídos estudos que incluíram 

apenas pacientes com proposta de litotripsia guiada por colangioscopia 

(eletrohidráulica ou laser). O número total de pacientes estudados nesta 

análise foi de 1.638. 
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Em sua maioria, os pacientes apresentavam antecedente de falha de 

remoção de cálculos em tentativas anteriores de CPRE. Neste grupo, cinco 

desfechos puderam ser analisados: clareamento completo da via biliar, taxa 

de sucesso na primeira sessão; tempo médio de procedimento, número de 

procedimentos necessários para remoção total da litíase e eventos 

adversos. 

4.3.3 Metanálise 

4.3.3.1 Clareamento completo da via biliar 

O clareamento completo da via biliar foi analisado pelos 43 estudos 

incluídos na análise qualitativa, totalizando 1.638 pacientes. A taxa média de 

clareamento foi de 88,9% (IC 95%: 86,9; 90,7 - Gráfico 11). 

Gráfico 11 - Forest plot: clareamento completo da via biliar 
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4.3.3.2 Taxa de sucesso na primeira sessão 

A taxa de sucesso na primeira sessão da colangioscopia foi relatada 

em 25 artigos, totalizando 1.166 pacientes. A taxa média da literatura foi de 

72,7 % nos casos de litíase biliar difícil (IC 95%: 69,9; 75,3 - Gráfico 12). 

Gráfico 12 - Forest plot: taxa de sucesso na primeira sessão 

 

4.3.3.3 Tempo médio do procedimento 

O tempo médio do procedimento da litotripsia guiada por 

colangioscopia foi avaliado por 13 artigos totalizando 754 pacientes. Na 

média, foram necessários 47,50 ± 6 minutos por sessão (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 - Forest plot: tempo médio do procedimento 

 

4.3.3.4 Número de procedimentos necessários para remoção total da 

litíase 

O número de procedimentos necessários para remoção total da litíase 

biliar difícil foi de 1,5 ± 0,19. Vinte e quatro artigos com um total de 1.166 

pacientes relataram este desfecho (Gráfico 14). 

Gráfico 14 - Forest plot: número de procedimentos necessários para 

remoção total da litíase 

 



RESULTADOS - 46 

 

4.3.3.5 Eventos adversos 

A porcentagem de eventos adversos no tratamento das litíases 

biliares difíceis foi reportada em 31 artigos observacionais, totalizando 1.328 

pacientes. A taxa média de eventos adversos relatados foi de 8,7% (IC 95%: 

7; 10,9), com um 0,5% desses que foram considerados como severos 

(avaliados por ASGE lexicon, Cotton et al.120 - Gráfico15). 

Gráfico 15 - Forest plot: eventos adversos 
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4.3.4 Análise de subgrupo 

4.3.4.1 Litotripsia eletrohidráulica versus litotripsia laser 

Dentro da análise não comparativa, foram comparadas as médias 

totais do clareamento completo da via biliar dos trabalhos que utilizaram 

litotripsia eletrohidráulica versus litotripsia laser. O clareamento completo da 

via biliar utilizando só LEH foi relatado em 18 artigos, totalizando 694 

pacientes, com uma taxa média de 91,4% (IC 95%: 88,6; 93,6 - Gráfico 16), 

enquanto naqueles que empregaram LL foi relatado em 18 estudos, 

totalizando 554 pacientes com uma média final de 88,6% (IC 95%: 85,4; 91,2 

- Gráfico 17). Em seguida foram comparadas as medias totais finais de cada 

grupo pelo teste t de Student, onde houve significância estatística (p: < 

0,0000001) (Tabela3). 

Gráfico 16 - Forest plot: clareamento completo da via biliar usando 

litotripsia eletrohidráulica 
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Gráfico 17 - Forest plot: clareamento completo da via biliar usando 

litotripsia laser 

 

Tabela 3 - Resultado da análise de subgrupo comparando 

clareamento completo da via biliar usando litotripsia 

eletrohidráulica versus litotripsia laser 

TAXA DE EXTRAÇÃO LITIÁSICA TOTAL 

Litotripsia eletrohidráulica 91,4% ± 2,12 
P: < 0,0000001 

Litotripsia laser 88,6% ± 2,84 
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Esta é a primeira revisão sistemática a incluir e realizar metanálise de 

ensaios clínicos randomizados comparando litotripsia guiada por 

colangioscopia versus terapias convencionais por CPRE no tratamento da 

litíase biliar difícil. 

Há uma recente revisão sistemática com metanálise sobre litotripsia 

guiada por colangioscopia no tratamento de cálculos biliares complexos121. 

No entanto, este estudo tem várias limitações. Jin et al.121 não incluíram 

todos os ECRs disponíveis na literatura em suas análises e realizaram a 

metanálise combinando dados dos estudos observacionais com os ECRs, o 

que diminuiu o nível de evidência no estudo121. 

Assim, esta metanálise, ao agregar estudos, melhora 

significativamente a qualidade das evidências disponíveis para a tomada de 

decisão clínica. Além disso, devido à pequena amostra de ensaios clínicos 

randomizados, optou-se por recuperar todos os dados de estudos 

observacionais, a fim de definir com maior certeza, em uma análise 

secundária, os valores absolutos desfechos associados à colangioscopia. 

Não houve diferença estatística no clareamento completo da via biliar 

das litíases biliares difíceis tratadas com colangioscopia versus terapias 

convencionais guiadas por CPRE. Da mesma forma, os eventos adversos, 

tempo de procedimento e tempo de fluoroscopia também foram semelhantes.  
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Após análise dos estudos randomizados, foi encontrada elevada 

heterogeneidade em alguns dos desfechos avaliados. À vista disto, realizou-se 

a análise de sensibilidade correspondente por meio do gráfico de funnel plot, no 

qual foram identificados dois estudos outliers. Na análise detalhada, foram 

identificadas semelhanças entre os resultados destes dois estudos outliers e 

em correspondência, diferenças com os resultados dos dois restantes. 

Primeiro, nos estudos outliers foi utilizada a versão digital do sistema 

de colangioscopia por operador único, introduzida em fevereiro de 2015 

(SpyGlass™ DS System), diferentemente da versão anterior de fibra óptica 

por operador único (Legacy SpyGlass™ System) que foi empregada nos 

outros dois ensaios clínicos. Shah et al.122 demonstraram, em um estudo 

controlado, que a versão digital melhorou significativamente a qualidade da 

imagem em comparação com o sistema anterior, possivelmente 

aperfeiçoando também as capacidades diagnósticas e terapêuticas. O novo 

dispositivo apresenta uma ponta de inserção cônica, imagem digital, campo 

de visão mais amplo e maior canal de trabalho. Algumas coortes 

retrospectivas também demonstraram a superioridade da nova versão digital 

em relação à primeira60,114. 

Outra característica dos estudos outliers foi que todos seus pacientes 

apresentavam uma falha prévia de extração de cálculos utilizando-se 

técnicas convencionais como esfincterotomia endoscópica combinada com o 

uso de um balão extrator ou baskets74,77. Por outro lado, nos estudos de 

Franzini et al.75 e Buxbaum et al.76, uma parte apreciável dos pacientes não 

tinham CPRE prévia à inclusão, e a colangioscopia foi utilizada como 
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terapêutica primária da litíase biliar difícil. Este fato eleva as chances de 

sucesso no grupo CPRE em ambos os estudos, diminuindo a diferença para 

o grupo da colangioscopia. Nesse sentido é digno de destaque que 

Buxbaum et al.76, em suas considerações finais, ponderaram que os 

pacientes com falha em CPRE prévia têm menos probabilidade de 

clareamento biliar em geral. Em uma análise de subgrupo, demonstraram 

um incremento de 36% na taxa de sucesso naqueles pacientes com falha 

em CPRE prévia e que foram randomizados aleatoriamente para o braço da 

colangioscopia quando comparados aos que foram para a terapia 

convencional. Em contrapartida, parece menos provável que a 

colangioscopia proporcione benefício significativo, podendo inclusive 

aumentar o tempo do procedimento, nos pacientes não submetidos à 

tentativa anterior de remoção por CPRE, o que é o principal foco da presente 

tese. Pela quantidade pequena de estudos disponíveis não foi possível 

realizar avaliação de subgrupos nesta metanálise.  

É interessante salientar que nos ensaios clínicos realizados por 

Buxbaum et al. e Franzini et al.75, os procedimentos foram realizados por 

endoscopistas com vasta experiência em CPRE porém com experiência 

inicial no manuseio da colangioscopia75,76. De outro modo, 

Angsuwatcharakon et al.74 e Bang et al.77 realizaram seus estudos anos 

após o lançamento do sistema Spyglass™ e os operadores já tinham alguma 

experiência inicial com a plataforma. Estudos demonstram que a experiência 

do operador está relacionada ao melhor desempenho e redução de eventos 

adversos123,124. Portanto, possíveis diferenças na experiência dos 
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operadores que realizaram o procedimento entre os artigos, também podem 

explicar as diferenças encontradas em seus resultados individuais. 

Todas as evidências atuais apontam a que a primeira linha de 

tratamento da litíase biliar difícil devem ser as terapias convencionais já 

comentadas, no entanto, existem características que poderiam prever à falha 

no sucesso do tratamento destas. Com o intuito de identificar esses fatores 

preditores de resultados de tratamento e com eles otimizar a estratégia de 

manejo, Bang et al.74 realizaram uma análise de regressão múltipla. Por 

meio desta análise acharam que tanto o uso de litotripsia guiada por 

colangioscopia, a relação entre o tamanho do cálculo e o diâmetro do ducto 

biliar extra-hepático < 1 e aqueles pacientes que não tinham um ducto biliar 

comum afunilado foram significativamente associados ao sucesso do 

tratamento nos pacientes incluídos no ECR74. O ducto biliar comum 

afunilado foi considerado pelos autores quando o ducto biliar distal era 

menor que a metade do ducto biliar proximal. Com base nesses achados, 

além dos resultados finais do estudo, propuseram um algoritmo de 

abordagem da litíase biliar difícil quando os métodos convencionais falham, 

centralizado principalmente em determinar a relação cálculo/ducto74. Se a 

relação for > 1, a litotripsia guiada por colangioscopia deve ser considerada 

a medida de tratamento de primeira linha. Quando a relação cálculo/ducto é 

< 1, e em pacientes sem um DBC do tipo afunilado a dilatação papilar 

balonada pode ser tentada com maior probabilidade de sucesso; quando o 

DBC é afunilado pode ser necessária complementar à DPB com litotripsia 

mecânica ou mesmo guiada por colangioscopia74. Caso este algoritmo seja 
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validado prospectivamente, ele servirá como uma base para a prática 

baseada em evidências e o desenho de futuros ensaios clínicos74. 

Uma grande lacuna na literatura é a falta de análise de custo-

benefício entre os dois procedimentos, maximizada pelo fator de que o 

colangioscópio é uma plataforma digital e envolve a adição de outro 

procedimento à CPRE em curso. Isto se reflete no fato de que apenas um 

dos quatro ERC incluídos na presente revisão realizou este tipo de análise74. 

Segundo os resultados de Bang et al.74, o custo médio geral do tratamento 

foi de US$ 16.684 para a litotripsia guiada por colangioscopia e US$ 10.626 

para a DPB. Embora o custo dos materiais para os procedimentos fosse 

maior para o braço da colangioscopia, os autores concluem que não houve 

diferença significativa nos custos dos procedimentos e de tratamento geral 

entre os grupos, com base na estrutura de reembolso do Medicare74. 

Portanto, usando o algoritmo proposto por eles, se os pacientes com litíase 

biliar difícil e uma relação cálculo/ducto >1 forem tratados usando litotripsia 

guiada por colangioscopia como intervenção primaria, pode-se conseguir 

uma economia de custos de aproximadamente US$ 10.000/paciente74. Não 

obstante, eles consideram que a interpretação e análise dos dados de 

custos para outros centros pode ser limitada devido a circunstâncias 

diferentes, variações hospitalares nos custos operacionais, variedade de 

serviços e volume74. 

Em referência a análise dos estudos observacionais, a taxa média de 

remoção foi de 88,9% com 72,7% de extração com sucesso com apenas 

uma sessão de litotripsia. Esses níveis de sucesso impactam 
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significativamente quando comparados com os métodos convencionais, já 

que tem uma diferença quase de 10% a 20% em relação às porcentagens 

de sucesso da CPRE na litíase biliar difícil (a probabilidade de sucesso é na 

faixa de 68% a 79%52. O número de procedimentos colangioscópicos 

necessários para efetuar a remoção completa foi na média de 1,5 ± 0,1 e 

necessitou-se 47,50 ± 6 minutos de tempo médio de procedimento por 

sessão na média. Observou-se, no presente estudo, uma taxa total de 

eventos adversos de 8,7%, com 0,5% desses considerados como severos 

(avaliados por ASGE lexicon, Cotton et al.120. Dados similares aos achados 

na literatura em relação à CPRE (taxa de eventos graves 1%, IC95% 1%-

2%)80,120. Os resultados da análise dos estudos observacionais, 

demonstraram que o uso da colangioscopia para litíase difícil tem alta taxa 

de remoção de cálculos e, além de ser efetivo, é seguro na extração de 

litíases biliares difíceis. Porém, considerando a taxa de sucesso da 

colangioscopia, cerca de 10% dos pacientes não conseguem remover a 

litíase por este método e é recomendável que sejam tratados em serviços 

especializados. 

Em relação ao tipo de litotripsia, estudos prospectivos relatam alto 

índice de sucesso no clareamento da via biliar com a litotripsia a laser, com 

taxas variando entre 79% e 97%57,125. Nessa perspectiva, Veld et al.126 

recentemente publicaram uma revisão sistemática comparando todos os 

tipos de litotripsia (laser, eletrohidráulica e extracorpórea) no tratamento de 

litíase biliar difícil. Neste estudo, a litotripsia com laser apresentou uma taxa 

de clareamento biliar de 95%, valor superior quando comparada com as 
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outras duas técnicas (LEH 88% e LEC 84%). A litotripsia laser apontou uma 

taxa de eventos adversos de 10%, sendo 13% no grupo da LEH e 8% com 

LEC, sem casos fatais relacionados a estes. Tais dados permitiu-lhes 

concluir que a modalidade à laser é a mais bem-sucedida no tratamento da 

coledocolitíase difícil. Pelo contrário, na presente metanálise, os resultados 

favoreceram à técnica de litotripsia eletrohidráulica, quando comparada com 

litotripsia laser, com significância estatística. A discrepância entre os 

resultados deste estudo e os resultados de Veld et al.126 pode ser 

explicada126. Estes autores, na análise de diferentes técnicas de litotripsia, 

incluíram artigos que realizaram litotripsia sob orientação fluoroscópica e não 

colangioscopia56,57,126–128. Também foram incluídos artigos cujos autores não 

relataram se usavam fluoroscopia ou colangioscopia129,130. Além disso, um 

estudo incluído utilizou dois métodos alternativos para litotripsia, no entanto, 

não indicou quantos dos 26 pacientes usaram LEH e quantos usaram LL88. 

Por fim, outro estudo incluiu litotripsia sob orientação colangioscópica 

percutânea ou intraoperatória e não peroral131.  

Em função destas limitações metodológicas, os estudos citados não 

foram incluídos na presente análise de subgrupo comparando LEH e LL. 

Acredita-se ser esta a causa da disparidade dos resultados prévios da literatura 

em relação em relação ao presente, em que foram comparadas as medias 

totais finais de cada grupo, verificando vantagem da LEH (91,4%, IC95%: 88,6; 

93,6) sobre LL (88,6%, IC95%: 85,4; 91,2), onde houve significância estatística 

(p: < 0,0000001). Considera-se que isso é importante porque explica as 

disparidades existentes na literatura atual sobre este assunto.  
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O presente estudo não é isento de limitações. A principal limitação 

está relacionada à elevada heterogeneidade que mostraram alguns dos 

desfechos. Seguindo os passos metodológicos tentou-se tratar a 

heterogeneidade, contudo no caso dos desfechos clareamento completo da 

via biliar e tempo de procedimento não foi possível tratá-la com esses 

recursos e se assumiu a heterogeneidade elevada como tal. Outra limitação 

foi a deficiência de dados encontrados na literatura: existe um número 

limitado de ensaios clínicos randomizados e cada um deles com pequeno 

tamanho amostral. Além disso, dois dos quatro ECRs usaram o antigo 

sistema de colangioscópio, o que pode ter reduzido a eficácia da 

colangioscopia. Também não foi possível realizar análise de custos para os 

procedimentos, devido à indisponibilidade dessas informações na maioria 

dos artigos analisados. Por fim, a qualidade da evidência ainda apresenta 

crítica, por um dos autores utilizar análise por protocolo, além de não realizar 

alocação vendada, o que reduz, de alguma forma, a confiabilidade dos 

presentes resultados. 

As limitações à análise dos artigos observacionais incluíram a 

heterogeneidade, devido ao uso de diferentes tipos de colangioscópios, 

equipamentos e acessórios de litotripsia, e variabilidade entre os operadores 

com seus níveis de habilidade. No entanto, acredita-se que a inclusão de 

muitos procedimentos realizados em vários centros diferentes pode 

expressar com mais precisão os resultados práticos e generalizáveis da 

litotripsia fora dos centros avaliados. 
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Diante disso, acredita-se que com o aumento da experiência do 

operador usando a versão digital do colangioscópio e avaliando apenas 

pacientes com falha na remoção de cálculos na tentativa anterior da CPRE, 

é possível que estudos futuros mostrem a superioridade da litotripsia guiada 

por colangioscopia. Ensaios clínicos randomizados precisam ser realizados 

e devem comparar litotripsia hidráulica e a laser, preferencialmente com 

análise de custo, fornecendo assim evidências robustas e diretas para 

corroborar a presente comparação indireta. 
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Acredita-se que a litotripsia guiada por colangioscopia deve ser usada 

principalmente nos casos em que a técnica convencional não conseguiu 

remover as litíases no ducto biliar comum. 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B - Checklist do PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) 

 

PRISMA 2009 Checklist
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Anexo C - Cadastro no PROSPERO 
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