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RESUMO 

Serrano JPR. Revisão Sistemática e meta-análise sobre o uso dos anti-

inflamatórios não esteroides para prevenção de pancreatite aguda após 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

 
Antecedentes e objetivos: A colangiopancreatografia retrógrada 

endoscópica (CPRE) é o procedimento terapêutico primário para o tratamento 

de doenças que afetam a árvore biliar e o ducto pancreático. Embora a taxa 

de sucesso terapêutico da CPRE seja alta, o procedimento pode causar 

complicações, como pancreatite aguda (PA), sangramento, perfuração e 

colangite. Esta meta-análise teve como objetivo avaliar a eficácia de anti-

inflamatórios não esteróides (AINEs), impedindo o acometimento da PA após 

CPRE (PEP). Materiais e Métodos: Foram pesquisados bancos de dados 

como MEDLINE, EMBASE e Cochrane Central Library. Apenas ensaios 

clínicos randomizados (ECR) comparando a eficácia de AINEs e placebo na 

prevenção da PA após CPRE foram incluídos. Os resultados avaliados 

incluíram a incidência de PEP, gravidade da pancreatite, via de administração, 

tipos, tempo de administração de AINEs. Resultados: Vinte e um clínicos 

randomizados foram considerados elegíveis, com um total de 6854 pacientes 

analisados. No geral, 3427 pacientes usaram AINEs antes da CPRE e 3427 

não usaram os medicamentos (grupo controle). Por fim, 250 casos de PA após 

CPRE foram diagnosticados no grupo intervenção e 407 casos no grupo 

comparação. Risco de PA foi menor no grupo intervenção. A DR: IC 95%; –

0.05  (-0.08, -0.03); p<0,05. O número necessário a tratar (NNT) de 20. O uso 

de AINEs no grupo intervenção mostrou diminuição na incidência de PA leve 

em relação ao grupo comparação. A DR: IC 95%; –0.03 (-0.04, -0.01); P 

<0,05. O NNT de 33. Administração retal mostrou uma redução na incidência 

de PEP. A DR: IC 95%; –0.07 (-0.10, -0.04); P <0,05. O NNT de 14. 



 

 

Conclusão: A administração retal de diclofenaco e indometacina reduziu 

significativamente o risco de desenvolver PEP leve. ERCs adicionais são 

necessários para comparar a eficácia entre as vias de administração dos 

AINEs na prevenção da PA após a CPRE. 

 

Descritores: Pancreatite; Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica; 

Diclofenaco; Indometacina; Anti-inflamatórios não esteroides; Administração 

retal; Ensaios clínicos controlados aleatórios como assunto. 



ABSTRACT 

Serrano JPR. Systematic review and meta-analysis on the use of non-steroidal 

anti-inflammatory drugs to prevent acute pancreatitis after endoscopic 

retrograde cholangiopancreatography [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 

 
Background and objectives: Endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography (ERCP) is the primary therapeutic procedure for 

treatment of diseases that affect the biliary tree and pancreatic duct. While the 

therapeutic success rate of ERCP is high, the procedure can cause 

complications, such as acute pancreatitis (AP), bleeding, perforation and 

cholangitis. This meta-analysis aimed to assess the efficacy of nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in preventing of AP after ERCP (PEP). 

Materials and methods: We searched databases, such as MEDLINE, 

Embase, and Cochrane Central Library. Only randomized controlled trials 

(RCTs) that compared the efficacy of NSAIDs and placebo for the prevention 

of PEP were included. Outcomes assessed included incidence of PEP, 

severity of pancreatitis, route of administration, time of administration, and type 

of NSAIDs. Results: Twenty-one RCTs were considered eligible with a total 

of 6854 patients analyzed. Overall, 3427 patients used NSAIDs before ERCP 

and 3427 did not use the drugs (control group). In the end, 250 cases of PEP 

were diagnosed in the NSAIDs group and 407 cases in the placebo group.  

Risk for PEP was lower in the NSAID group risk difference. The RD: IC 95%; 

–0.05  (-0.08, -0.03); p<0,05. The number to need to tratment (NNT) of  20. Use 

of NSAIDs effectively prevented mild pancreatitis compared with use of 

placebo. The DR: IC 95%; –0.03 (-0.04, -0.01); P <0,05. The NNT of 33. But 

the information on moderate and severe PEP could not be completely 

elucidated. Only rectal administration reduced incidence of PEP. The RD: IC 

95%; –0.06 (-0.10, -0.04); P <0,05. The NNT of 17. Furthermore, only 



 

 

diclofenac or indomethacin use was effective in preventing PEP,  also the time 

of administration showed statistical significance before ERCP. Conclusion: It 
was concluded that rectal administration of diclofenac and indomethacin 

significantly reduced risk of developing mild PEP. Further RCTs are needed to 

compare efficacy between NSAID administration pathways in prevention of 

PEP after ERCP. 

 

Descriptors: Pancreatitis; Cholangiopancreatography, endoscopic 

retrograde; Diclofenac; Indomethacin; Anti-inflammatory agents, non-

steroidal; Administration, rectal; Randomized controlled trials as topic. 
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A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é o 

principal procedimento terapêutico para o tratamento de doenças que afetam 

a via biliar e o ducto pancreático. Embora, a taxa de sucesso terapêutico da 

CPRE seja alta, o procedimento pode causar complicações como pancreatite 

aguda (PA), sangramento, perfuração e colangite1. 

A PA, apesar, de facilmente diagnosticada através de quadro clínico, 

laboratorial e de imagem, pode se manifestar clinicamente desde quadros 

leves autolimitados até quadros catastróficos com morbidade e mortalidade 

elevada. Já a dificuldade de se obter um prognóstico preciso de como será a 

evolução desses pacientes, resultou em descrições de várias classificações 

ou escalas de gravidade, ao longo dos tempos como por exemplo os critérios 

de Ranson e Apache II.2 

Atualmente, a PA é classificada conforme consenso realizado em 

Atlanta em 1992 e revisto em 20123, que associa quadro clínico, 

anatomopatológico e de imagem tomográfica nas fases iniciais e avalia a 

evolução da PA buscando identificar, desde o início do atendimento, os 

pacientes que possam potencialmente evoluir para a forma grave, os quais 

necessitam de tratamento mais intenso3.  
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Nesse consenso definiram que a PA poderia ser subdividida do ponto 

de vista anatomopatológico em PA edematosa intersticial e PA necrotizante. 

A PA edematosa intersticial se caracteriza por apresentar aumento difuso do 

pâncreas devido a edema inflamatório peripancreático, relativamente 

homogêneo e que, geralmente, resolve-se dentro de uma semana. Por outro 

lado, a PA necrotizante manifesta-se, comumente, com necrose envolvendo 

o parênquima do pâncreas e peripancreático. Pode ser visualizada em 

tomografia computadorizada, após a primeira semana de doença, como uma 

área não realçada do parênquima pancreático3. 

Foram definidos conforme a gravidade da PA em leve, moderada e 

grave, sendo que a PA leve é caracterizada pela ausência de falência orgânica 

e/ou complicações locais e sistêmicas; PA moderada caracterizada pela 

falência orgânica transitória (isto é, que se resolve em < 48h) ou complicações 

locais ou sistêmicas, na ausência de falência orgânica persistente; e a PA 

grave é caracterizada por falência orgânica persistente. A falência orgânica 

pode ser única ou múltipla. No consenso de Atlanta, os pacientes que 

apresentam falência orgânica persistente, nos primeiros dias de evolução, têm 

alto risco de mortalidade (cerca de 36 a 50%)3.  

Atualmente, o tratamento inicial preconizado é o clínico, mas naqueles 

com evolução desfavorável, podem necessitar de permanência maior em 

unidade de terapia intensiva (UTI) com infecção do tecido necrótico, falência 

de múltiplos órgãos, cirurgias ou procedimentos invasivos e óbito4. 

Estudos prévios estimam que a PA após CPRE (PEP) seja uma 

complicação com incidência que pode variar de 3,5% a 9,7%, sua mortalidade 
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é relativamente baixa atingindo uma taxa de 0,1% a 0,7%5. A explicação para 

essa incidência está na estratificação do grau de PEP, que baseada em 

estatísticas anteriores, demonstra taxas de incidência de 3,6% a 4% para PA 

leve, 1,8% a 2,8% para PA moderada e 0,3% a 0,5% para PA grave6,7. 

A CPRE possui fatores específicos que influenciam a fisiopatologia da 

PA por essa etiologia. A saber:  

• Fatores de risco relacionados ao paciente: suspeita de disfunção de 

esfíncter de Oddi (DEO), sexo feminino, PA prévia e PEP prévia5. 

• Fatores de risco relacionados ao procedimento: canulação difícil, 

introdução do fio guia involuntariamente para o pâncreas mais de uma 

vez e injeção de contraste pancreática5.  

• Fatores de risco relacionados ao paciente: idade, ducto biliar extra-

hepático não dilatado, ausência de pancreatite crônica, bilirrubina 

sérica normal e doença renal em estágio terminal5. 

• Fatores de risco relacionados ao procedimento: esfincterotomia pré-

executada, esfincterotomia pancreática, dilatação do esfíncter com 

balão biliar e falha na remoção das pedras do ducto biliar5. 

Nos últimos anos, da mesma maneira que diversas medicações têm 

sido motivo de pesquisa tanto clinica como experimentalmente visando 

bloquear ou neutralizar os efeitos inflamatórios que levam a PA, outros 

estudos examinaram medidas preventivas para a PEP, como a colocação de 

próteses pancreáticas, acreditando-se que estas ao serem colocadas, 

adequadamente, dentro do ducto pancreático manteriam a fluidez da 



INTRODUÇÃO - 5 

 

secreção pancreática, alterada pela inflamação papilar e, assim, ajudariam na 

redução do processo inflamatório pancreático8. 

Em teoria, acredita-se que na PA independentemente do fator 

etiológico, a ativação inapropriada das enzimas pancreáticas resulta 

rapidamente em desencadeamento de uma cascata pró-inflamatória com a 

ativação de citosinas, Interleucina (IL) entre elas IL-1, IL-6, IL-8, TNF-a, 

prostaglandina E2 (PGE2), fator de ativação plaquetária e proteína C reativa, 

entre outros, que levam a uma síndrome inflamatória de resposta sistémica 

(SIRS) que pode suceder em uma ou várias disfunções orgânicas traduzidas, 

clinicamente, em dificuldade respiratória, insuficiência renal, instabilidade 

hemodinâmica e disfunção da barreira intestinal. Quando ocorre a disfunção 

da barreira intestinal durante a PA, observa-se o fenômeno de translocação 

bacteriana responsável pela infecção de tecidos necróticos pancreáticos e 

peripancreáticos9.  

Ao longo dos anos, inúmeras medicações têm sido utilizadas como 

medicamentos profiláticos ou moduladores do processo inflamatório 

decorrente da PA, desde inibidores de protease (IPS) até antibióticos, 

hormônios, antioxidantes, heparina e citocinas anti-inflamatórias. Dentre 

esses medicamentos, inclui-se corticosteroides e aprotinina (Trasylol) que 

durante muito tempo foram utilizados como métodos de prevenção de PA, 

principalmente, nas décadas de 1970/80, porém sem a obtenção de boa 

resposta.10,11. 

Nessa cascata inflamatória, as enzimas da ciclo-oxigenase (COX) 

desempenham um importante papel, em que a isoforma da COX-2 é 
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intensamente expressa, enquanto a COX-1 permanece constante 9. A inibição 

farmacológica da COX-2 melhoraria a gravidade dos efeitos agudos sobre 

pancreatite e sua sequela sistêmica e isquêmica e a utilização de inibidores 

da COX-2 poderia mostrar algum benefício sobre a PEP12. 

Os AINEs que inibem a COX-2, têm papel precoce na cascata 

inflamatória na PA, suprimem várias classes importantes de pró-inflamatórios 

(prostaglandinas, leucotrienos e fator de ativação plaquetária), além de inibir 

a ativação de neutrófilos e de células endoteliais12.  

Entre os AINEs, a indometacina e o diclofenaco são os com melhor 

potencial de resposta na inibição da COX-2. Embora em estudo experimental, 

a indometacina tenha mostrado menor taxa de mortalidade13, os resultados 

são, ainda, controversos14,15.   

A revisão sistemática, ao contrário de uma revisão narrativa em que 

tanto a seleção e a interpretação dos artigos ficam à mercê da subjetividade 

dos autores, possui critérios para a busca e a análise crítica das evidências 

com o objetivo de minimizar os vieses que possam alterar resultados16. Já, a 

meta-análise é um procedimento estatístico que combina os resultados de 

cada estudo para obter uma estimativa global do efeito avaliado, permitindo 

avaliar evidências e heterogeneidades, que possam existir nos resultados17. 

Considerando esses resultados controversos sobre a redução na 

incidência da PEP, uma revisão sistemática e meta-análise com ênfase na 

eficácia dos AINEs na redução na incidência de PEP se impõe. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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O objetivo da presente revisão sistemática e meta-análise foi avaliar se 

o uso de AINEs reduz a incidência geral de PEP, com os diferentes tipos de 

AINEs descritos na literatura; estudar as diferentes vias de administração, o 

tempo de administração dos AINEs e a incidência com os diferentes graus de 

PEP. 

 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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 Trata-se de uma revisão sistemática e meta-análise, desenvolvida de 

acordo com as recomendações do Manual Cochrane com base nos Itens do 

“Preferred Reporting Items for Systematic Review and Metaanalyses” - 

PRISMA16. O checklist traduzido para o português deste protocolo se encontra 

no Anexo A. 

 

3.1 Protocolo e registro 

A revisão foi registrada em banco de dados internacional – 

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

Centre for Reviews and Dissemination da University of York18 sendo aceito e 

protocolado com o número 42016049582 e aprovada no Comitê de Ética e 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 

06/12/2016      (ANEXO B). 

 

3.2 Critérios de elegibilidade 

3.2.1   Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão foram: 

-   ERCs que comparem incidência de PEP com uso de AINEs. 

- Estudos que envolviam pacientes maiores de 18 anos 
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- Estudos em que os pacientes foram submetidos a CPRE como 

procedimento inicial. 

- Estudos com consentimento informado. 

 

3.2.2    Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão foram: 

- Foram excluídos da presente revisão sistemática e meta-análise, 

estudos prospectivos não randomizados, estudos retrospectivos, 

séries de casos, estudos que compararam próteses, AINEs vs AINEs, 

medicamentos que não sejam do grupo dos AINEs, resumos ou 

“abstract” e trabalhos que foram solicitados ao autor sem obter uma 

resposta. 

- Foram excluídos pacientes com: papilotomia prévia, tumor 

periampulares, sinais de PA prévia evidente, pancreatite crônica, 

pacientes com alergia aos AINEs, úlcera gástrica e duodenal ativas e 

pacientes grávidas. 

 

3.3 Estratégia de busca 

 

3.3.1   Estratégia: Patients, Intervention, Control, Outcomes (PICO) 

Os critérios de elegibilidade foram organizados de acordo com as normas 

internacionais das siglas em inglês PICO (patient, intervention, comparation e 

outcome) (Quadro 1).  
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Quadro 1: Estratégia PICO (patient, intervention, comparation e outcome). 

Patients Pacientes submetidos a CPRE 
 

Intervention Pacientes a quem foram administrados AINEs 
 

Control Pacientes a quem foram administrados outras substâncias 
 

Outcome PEP 
 

 

3.3.2   Base de Dados 

Foi realizada pesquisa nas seguintes bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Register System Online (MEDLINE), por meio da 

ferramenta de busca PUBMED, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), por meio de Elton Bryson Stephens Company (EBSCO), 

base de dados Elsevier (Scopus), Excerpta Medica Database (EMBASE), 

Literatura Americana e do Caribe em ciências da saúde (LILIACS) e Central 

Register of Controlled Trials (CENTRAL/Cochrane). 

 

3.3.3   Busca e seleção dos artigos   

Realizou-se a busca e seleção dos artigos que atendessem aos critérios 

de inclusão e não englobassem critérios de exclusão. 

A avaliação dos artigos encontrados foi realizada, inicialmente, pelos 

títulos e abstracts. Após uma triagem, o texto completo dos artigos pré-

selecionados era reavaliado quanto aos critérios de inclusão e exclusão para 

decisão quanto à inclusão, em definitivo, nesta revisão. Estudos duplicados 

encontrados nas diferentes bases de dados foram excluídos. Os trabalhos que 

dispunham de resultados mostrando a incidência de PEP em uso de AINEs 
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(ou que tinham informações suficientes para o seu cálculo) foram incluídos na 

metanálise. 

A revisão e seleção dos artigos foram realizadas por dois revisores de 

forma independente. Os resultados obtidos eram discutidos e as diferenças 

resolvidas em consenso com participação dos revisores e de outros 

pesquisadores. A avaliação crítica do artigo foi realizada segundo o tipo de 

delineamento da escala do JADAD19. Cada estudo foi classificado de acordo 

com o risco de viés, randomização, alocação, cegamento, perdas, fatores 

prognósticos, resultados e número necessário a tratar (NNT). (ANEXO C) 

A pesquisa foi realizada nos diferentes bancos de dados ou bibliotecas 

virtuais entre elas: MEDLINE/PubMed, Embase e Biblioteca Central da 

Cochrane e as datas foram desde o começo do estudo em julho de 2016 até 

dezembro de 2018. 

Estratégia de busca utilizada na base de dados MEDLINE: 

As palavras-chave, descritores, denominados “key words” e MESH, termos  

utilizados no MEDLINE/PubMed, foram: (Endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography) AND (non-steroidal anti-inflammatories) AND 

(Pancreatitis) AND (NSAID) AND (Diclofenaco OR Indomethacin). 

Estratégia de busca para as outras bases de dados: 

Para as outras bases de dados, utilizaram-se termos mais simples, como: 

(ERCP) AND (Pancreatitis) AND (NSAID). 

 

3.4 Desfechos 

O desfecho principal: 
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- Avaliar a redução na incidência geral da PEP. 

Os desfechos secundários foram organizados em análise de subgrupo: 

- Avaliar a redução da incidência em cada um dos diferentes graus da PEP: PA 

leve, moderada e grave. 

- Avaliar a redução na incidência da PA com os diferentes tipos de AINEs: 

diclofenaco, indometacina, valdecoxib, cetoprofeno, naproxeno. 

- Avaliar a redução na incidência da PA pelas diferentes vias de administração 

dos AINEs: Via retal (VR), via oral (VO), via intramuscular (IM) e via 

intravenosa (IV). 

- Avaliar a redução na incidência da PA em relação ao tempo de administração 

dos AINEs na CPRE: antes, durante e após a CPRE. 

 

3.5     Análise estatística 

- Os dados foram extraídos com base nas informações de intenção de 

tratamento. Para todos os desfechos foi considerada a diferença de risco 

absoluto (DR) para a análise com intervalo de confiança (IC) de 95% e 

considerando um nível de significância de P <0,05. 

- A diferença entre os desfechos e da análise de cada subgrupo foi calculada 

por meio da diferença de risco (DR), juntamente, com variáveis dicotômicas. 

- A análise foi realizada com o Software Estatístico RevMan5.320 utilizando o 

teste Mantel – Hantzel (M-H)21 com efeito fixo (EF). 

- A heterogeneidade foi considerada pelo I2, sendo o cut-off de 50%. Quando 

calculada com valor ≥ 50%, foi realizada a análise de sensibilidade, para tentar 

identificar um ou vários estudos com maior probabilidade de vieses de 
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publicação (outlier), por meio da expressão gráfica da funnel plot com o EF 

junto com DR. 

- O objetivo do estudo de sensibilidade é identificar viés de publicação que 

justifique a heterogeneidade por meio do teste de Egger - Funnel Plot 

(ANEXOS D). Uma vez identificados os vieses de publicação e estes 

mantiveram uma heterogeneidade ≥ 50% optou-se por trocar o EF para o 

efeito randômico (ER) e interpretar os resultados dentro da presente revisão 

sistemática e meta-análise com valores a serem interpretados como 

heterogeneidade substancial ou heterogeneidade verdadeira. 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Seleção dos Estudos 

Foram encontrados 495 trabalhos científicos em todas as ferramentas 

de busca e base de dados pesquisadas (MEDLINE/PubMed com total de 493 

trabalhos científicos e no EMBASE, juntamente, com a Library Cochrane um 

total de 2 trabalhos cientícos). Após análise quanto aos critérios de inclusão e 

exclusão baseada nos títulos e resumos e exclusão das duplicatas, foram 

selecionados 21 ECRs. 

Esse processo de seleção está representado no fluxograma do 

PRISMA (Figura 1). 

Nos 21 ECRs 12-15, 22-38 considerados elegíveis, foram estudados um 

total de 6854 pacientes, sendo que 3427 dentro do grupo intervenção (AINEs) 

e 3427 dentro do grupo comparação (placebo e outras medicações). 
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Figura 1: Fluxograma PRISMA 
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4.2 Características dos estudos 

Na presente revisão sistemática e meta-análise foram avaliados 21 

ECRs mostrando 11 ECRs com uso de diclofenaco, 7 ECRs com 

indometacina, 1 ECRs com inibidores da COX-2 e 2 ECRs com outros AINEs.  

As caracteristicas dos estudos são apresentadas em duas tabelas a 

seguir (tabela 1 e tabela 2), mostrando os estudos em ordem alfabética do 

autor principal, ano de publicação, país de publicação, diferentes vias de 

administração, as doses utilizadas, os diferentes tipos de AINES, tipo de 

medicamento utilizado para o grupo comparação, tempo de administração do 

AINEs. O total de pacientes no grupo intervenção foi de 3427, mesmo número 

de pacientes no grupo comparação dando um total de 6584. 

 

4.3 Risco de vieses em estudos individuais 

Todos os artigos apresentaram randomização adequada, alocação e 

cegamento; perdas ocorreram com um valor menor que 20%. Em todos os 

estudos, o escore do JADAD foi acima de 3, o que foi considerado satisfatório 

para inclusão na presente revisão sistemática e meta-análise. A descrição dos 

escores obtidos para cada um dos artigos está descrita na tabela 3 a seguir. 
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Tabela 1: Características dos estudos – via de administração/intervenção 

 

 

 

 

 

 

Referência Ano País Via de 
administração 

Doses Tipo de AINES/ 
Intervenção 

Andrade et al 2015 México Retal 100 mg Indometacina 

Bathia et al 2011 India Intravenosa 20 mg Valdecoxib 

Cheon et al 2007 USA Oral 50 mg Diclofenaco 

Dobrönte et al 2014 Hungria Retal 100 mg Indometacina 

Elmunzer et al 2012 USA Retal 100 mg Indometacina 

Hauser et al 2016 Croacia Retal 100 mg Diclofenaco 

Ishiwatari et al 2016 Japão Oral 100 mg Diclofenaco 

Koshbaten et 
al 

2008 Irã Retal 50 mg Diclofenaco 

Leerhoy et al 2016 Dinamar
ca 

Retal 100 mg Diclofenaco 

Levenick et al 2016 USA Retal 100 mg Indometacina 

Lua et al 2015 Malasya Retal 100 mg Diclofenaco 

Mansour et al 2016 Irã Retal 500 mg Naproxeno 

Montaño et al 2007 México Retal 100 mg Indometacina 

Mousalreza et 
al 

2016 Irã Retal 100 mg Indometacina 

Murray et al 2003 Escocia Retal 100 mg Diclofenaco 

Otsuka et al 2012 Japão Retal 50 mg Diclofenaco 

Park et al 2014 Koreia Intramuscular 100 mg Diclofenaco 

Patai et al 2015 Hungria Retal 100 mg Indometacina 

Quadros et al 2016 Brazil Intravenosa 100 mg Cetoprofeno 

Senol et. al 2009 USA Intramuscular 50 mg Diclofenaco 

Uçar et. al 2016 Turkya Intramuscular e 
intravenosa 

75 a 
100 mg 

Diclofenaco 
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Tabela 2: Características dos estudos – tipo de comparação/pacientes 

  

 

 

Referência Tipo de 
Comparação 

Tempo de 
Administração 

Total de 
pacientes 

Intervenção Controle 

Andrade et al, 
2015 

Glicerina Após da CPRE 166 82 84 

Bathia et al, 
2011 

Parche 
Nitrodermico 

Antes da CPRE 254 127 127 

Cheon et al, 
2007 

Placebo SN Antes e Após 
da CPRE 

207 105 102 

Dobrönte et al, 
2014 

Placebo SN Após da CPRE 665 347 318 

Elmunzer et 
al, 2012 

Placebo SN Após da CPRE 602 295 307 

Hauser et al, 
2016 

Ceftazidima Antes da CPRE 272 129 143 

Ishiwatari et 
al, 2016 

Placebo SN Antes e Após 
da CPRE 

430 216 214 

Koshbaten et 
al, 2008 

Placebo SN Antes da CPRE 100 50 50 

Leerhoy et al, 
2016 

Nada Após da CPRE 772 378 394 

Levenick et al, 
2016 

Placebo SN Durante CPRE 449 223 226 

Lua et al, 2015 Nada Após da CPRE 144 69 75 

Mansour et al, 
2016 

Placebo SN Antes da CPRE 324 162 162 

Montaño et al, 
2007 

Glicerina Antes da CPRE 150 75 75 

Mousalreza et 
al, 2016 

Sol. Salina Antes da CPRE 406 201 205 

Murray et al, 
2003 

Placebo SN Após da CPRE 220 110 110 

Otsuka et. al, 
2012 

Sol. Salina Antes da CPRE 104 51 53 

Park et al, 
2014 

Sol. Salina Após da CPRE 343 173 170 

Patai et al, 
2015 

Placebo SN Antes da CPRE 539 270 269 

Quadros et al, 
2016 

Sol. Salina Após da CPRE 477 224 253 

Senol et. al, 
2009 

Placebo SN Após da CPRE 80 40 40 

Uçar et al, 
2016 

Nada Antes da CPRE 150 100 50 
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Tabela 3: Descrição dos artigos. 

 

 

 

Referência Randomização Alocação Cegamento Perdas Prognóstico AIT JADAD 

Andrade 
et al, 2015 

SIM SIM NÃO NÃO Homogêneo SIM 3 

Bathia et 
al, 2011 

SIM SIM NÃO NÃO Homogêneo NÃO 3 

Cheon et 
al, 2007 

SIM SIM SIM SIM Homogêneo NÃO 5 

Dobrönte 
et al, 2014 

SIM NÃO NÃO SIM Homogêneo NÃO 3 

Elmunzer 
et al, 2012 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo SIM 5 

Hauser et 
al, 2016 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo SIM 5 

Ishiwatari 
et al, 2016 

SIM SIM SIM SIM Homogêneo NÃO 3 

Koshbate
n et al, 
2008 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo NÃO 5 

Leerhoy 
et al, 2016 

SIM NÃO NÃO NÃO Homogêneo NÃO 3 

Levenick 
et al, 2016 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo SIM 5 

Lua et al, 
2015 

SIM SIM NÃO SIM Homogêneo SIM 3 

Mansour 
et al, 2016 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo SIM 4 

Montaño 
et al, 2007 

SIM NÃO SIM NÃO Homogêneo NÃO 3 

Mousalre
za et al, 

2016 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo NÃO 3 

Murray 
et.al, 2003 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo NÃO 3 

Otsuka et 
al, 2012 

SIM NÃO NÃO NÃO Homogêneo SIM 3 

Park et al, 
2014 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo NÃO 3 

Patai et 
al, 2015 

SIM SIM SIM SIM Homogêneo SIM 5 

Quadros 
et al, 2016 

SIM SIM SIM NÃO Homogêneo SIM 5 

Senol et 
al, 2009 

SIM NÃO NÃO NÃO Homogêneo NÃO 3 

Uçar et al, 
2016 

SIM NÃO NÃO SIM Homogêneo NÃO 3 
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O tempo para o diagnóstico em indivíduos com PA variou entre os 

estudos, ou ECRs descritos com média de 24 a 72 horas após-CPRE e os 

pacientes preencheram, no mínimo, dois dos três principais critérios 

diagnósticos conhecidos como critérios de Banks: história de dor abdominal, 

aumento do nível de amilase e resultados do estudo de imagem compatíveis 

com PA. 

 

4.4   Resultados gerais 

 

4.4.1 Incidência de PA após CPRE 

Os 21 artigos avaliaram a incidência de PA em todos os 3427 pacientes 

no grupo intervenção (AINEs) e 3427 pacientes no grupo comparação 

(placebo e outras medicações).  No total, 250 eventos de PA foram 

observados no grupo intervenção e 407 no grupo comparação. A DR: IC 95%; 

–0.05 (-0.08, -0.03); p <0,05. O NNT de 20. 

O Forest plot mostrando a incidência geral de PA estão na figura 2. 

O Funnel plot mostrando a incidência geral de PA estão na figura 3. 
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Figura 2: Forest Plot da incidência geral de PA após CPRE. 

 

Figura 3: Funnel plot da incidência geral de PA após CPRE. 
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4.4.2 Gravidade da PA 

PA leve 

Catorze dos 21 artigos avaliaram a incidência de PA leve em um total 

de 2600 pacientes no grupo intervenção e 2569 no grupo comparação. Foram 

observados 136 eventos de PA leve no grupo intervenção e 203 no grupo 

comparação. A DR: IC 95%; –0.03 (-0.05, -0.01); p <0,05 . O NNT de 33. 

PA moderada 

Onze dos 21 artigos avaliaram a incidência de PA moderada em um 

total de 2134 pacientes no grupo intervenção e 2150 pacientes no grupo 

comparação. Foram observados 54 eventos de PA moderada no grupo 

intervenção e 203 no grupo comparação. A DR: IC 95%; –0.01 (-0.02, 0.00); 

p >0,05. 

PA grave 

Sete dos 21 artigos avaliaram a incidência de PA grave em um total de 

1740 pacientes no grupo intervenção e 1747 no grupo comparação. Foram 

observados 16 eventos de PA grave no grupo intervenção e 23 no grupo 

comparação. A DR: IC 95%; –0.00 (-0.01, 0.00); p >0,05. 

O Forest plot e o funel plot mostrando a incidência de gravidade da PA 

estão nas figuras 4 e 5. 
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Figura 4: Forest Plot da incidência da gravidade da PA após CPRE. 
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Figura 5: Funnel plot da incidência da gravidade da PA após CPRE. 

 

4.4.3 Vias de administração 

Quinze dos 21 artigos avaliaram a incidência de PA quando a via de 

administração do AINEs era VR com um total de 2492 pacientes no grupo 

intervenção e 2496 pacientes no grupo comparação. Observou-se 170 

eventos de PA no grupo intervenção e 324 no grupo comparação. A DR: IC 

95%; –0.07 (-0.10, -0.04); p <0,05. O NNT de 14. 

Seis dos 21 artigos utilizaram diferentes vias de administração (VO, IV 

e IM) com 935 pacientes no grupo intervenção e 931 no grupo comparação. 

No total, sobrevieram 80 pacientes com PA no grupo intervenção e 80 no 

grupo controle. A DR: IC 95% -0,00 (-0.02, 0.02); p> 0,05. 
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O forest plot e o funnel plot mostrando a incidência das diferentes vias 

de administração estão nas figuras 6 e 7. 

 

Figura 6: Forest Plot da incidência de PA segundo as  

diferentes vias de administração. 
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Figura 7: Funnel plot da incidência de PA segundo as  

diferentes vias de administração. 

 

4.4.4 Tipos de AINEs 

Onze dos 21 artigos avaliaram a incidência de PA com uso do 

diclofenaco com total de 1421 pacientes no grupo intervenção e 1403 

pacientes no grupo comparação. Observou-se 121 eventos de PA no grupo 

intervenção e 184 no grupo comparação. A DR: IC 95%; –0.05 (-0.09, -0.02); 

P <0,05. O NNT de 20. 

Sete dos 21 artigos avaliaram a incidência de PA com uso da 

indometacina com total de 1493 no grupo intervenção e 1484 pacientes no 

grupo comparação. Observou-se 100 eventos de PA no grupo intervenção e 

178 no grupo comparação. A DR: IC 95%; –0.06 (-0.10, -0.02); P <0,05 . O 
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NNT de 17. Três dos 21 artigos avaliaram o uso de outros AINEs 

(valdecoxib, naproxeno e cetoprofeno) com total de 513 pacientes no grupo 

intervenção e 542 pacientes no grupo comparação. Observou-se 29 eventos 

de PA no grupo intervenção e 45 no grupo comparação. A DR: IC 95% −0,03 

(−0.09, 0.03) P> 0,05. O NNT de 33. 

O funnel plot e forest plot mostrando a incidência de PA com os 

diferentes tipos de AINEs estão nas figuras 8 e 9. 

 

Figura 8: Forest Plot mostrando a incidência de PA com os diferentes tipos 

de AINEs. 
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Figura 9: Funnel Plot  mostrando a incidência de PA com os  

diferentes tipos de AINEs. 

 

4.4.5 Tempo de administração dos AINEs 

Nove dos 21 artigos avaliaram a incidência de PEP com a 

administração de AINEs antes da CPRE com total de 1165 no grupo 

intervenção e 1134 pacientes no grupo comparação. Observou-se 74 eventos 

de PA no grupo intervenção e 167 no grupo comparação. A DR: IC 95%; –

0.08 (-0.12, -0.05); P <0,05. O NNT de 13. 

Nove dos 21 artigos avaliaram a incidência de PEP com a 

administração de AINEs após a CPRE com total de 1718 pacientes no grupo 

intervenção e 1751 pacientes no grupo comparação. Observou-se 123 
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eventos de PA no grupo intervenção e 193 no grupo comparação. A DR: IC 

95%; –0.04 (-0.07, -0.00); P <0,05. O NNT de 25. 

Dois dos 21 artigos avaliaram a incidência de PEP com a administração 

de AINEs antes e após a CPRE com total de 321 pacientes no grupo 

intervenção e 316 no grupo comparação. Observou-se 37 eventos de PA no 

grupo intervenção e 36 no grupo comparação. A DR: IC 95%; 0.00 (-0.05, 

0.05); P >0,05. 

Somente um dos 21 artigos avaliou a incidência de PEP com a 

administração de AINEs durante a CPRE com total de 223 pacientes no grupo 

intervenção e 226 pacientes no grupo comparação. Observou-se 16 eventos 

de PA no grupo intervenção e 11 no grupo comparação, não sendo possível 

realizar análise estatística. 

O funnel plot e forest plot mostrando a incidência de PA segundo o 

tempo de administração dos AINES estão nas figuras 10 e 11. 
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Figura 10: Forest Plot mostrando a incidência de PA com os 

diferentes tempos de administração 
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Figura 11: Funnel Plot mostrando a incidência de PA com os 

diferentes tempos de administração. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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O impacto dos AINEs como método de prevenção de PEP tem sido 

motivo de estudo em diversos ECRs. Embora, alguns desses estudos 

apresentem resultados não convincentes14,15,22, as principais sociedades 

internacionais de endoscopia e gastroenterologia, recomendam seu uso de 

maneira rotineira e sempre a critério do médico endoscopista sua utilização, 

ou não, como método preventivo na CPRE. 

Optou-se por fazer o presente manuscrito ou revisão sistemática e 

meta-análise porque se entende que esta é uma metodologia segura e 

reprodutível de um posicionamento científico. Ela pode ser rapidamente 

atualizada com a inclusão de novos ECRs tentando resolver controvérsias, 

mostrando resultados com bom IC, economizando custos e auxiliando 

políticas de saúde a serem administradas39. 

Dentro do territorio brasileiro foram realizados alguns estudos com os 

inibidores de COX-2 e com inibidores das prostaglandinas E2 na tentativa de 

redução na mortalidade por PA. Assim, se pôde constantar na literatura dois 

trabalhos. Um deles em modelo experimental de PA mostrou que o parecoxibe 

(inibidor especifico de COX 2) diminui a produção de citocinas inflamatórias, 

porém sem diminuição da mortalidade40. E  outro, no mesmo modelo, 

utilizando indometacina, não observou diminuição de produção de citocinas 
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inflamatórias, nem diminuição na mortalidade e nem diminuiçāo na 

translocação bacteriana9. 

Entre os principais AINEs que formam parte desta revisão sistemática 

e meta-análise a de se considerar, que os COX-2, independentemente, do 

gatilho inicial na célula acinar pancreática lesionada leva, rapidamente, a 

cascata pró-inflamatória com uma janela de intervenção terapêutica curta para 

alguma intervenção. As enzimas da ciclo-oxigenase (COX) desempenham 

importante papel pró-inflamatório na PA. A isoforma da COX-2 é 

superexpresso na PA, enquanto a expressão de COX-1 permanece 

constante. Em tese, a inibição farmacológica da COX-2 melhora a gravidade 

dos efeitos agudos sobre a PA e sua sequela sistêmica e isquêmica. Os 

inibidores de COX-2  poderiam mostrar algum beneficio sobre a PA12. 

Ambos, diclofenaco e a indometacina, atuariam inibindo a fosfolipase 

A2 que tem um papel precoce na cascata inflamatória na PA e a inibição dos 

resultados da fosfolipase A2 na supressão de várias classes importantes de 

pró-inflamatórios lipídios (prostaglandinas, leucotrienos e fator de ativação 

plaquetária). Os AINEs inibem, adicionalmente, ligação de células neutrófilos-

endoteliais. Entre todos os AINEs utilizados nos ECRs admitidos para esta 

meta-análise, a indometacina foi a que mostrou diminuição da taxa de 

mortalidade em modelos experimentais de PA13. 

Outra teoria bem elaborada em estudos científicos com animais mostra 

que uma forma induzível de ciclooxigenase-2 (COX-2) tem sido implicada 

como um importante mediador pró-inflamatório. A COX-2 é regulada em 

resposta a uma variedade de estímulos pró-inflamatórios, incluindo 
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interleucina 1, fator de necrose tumoral α e lipopolissacarídeo bacteriano. Os 

níveis de mRNA e proteína da COX-2 aumentam durante a PA experimental. 

O bloqueio da COX-2 por inibição farmacológica ou exclusão genética seletiva 

atenuou, acentuadamente, a gravidade da PA em modelos animais, sugerindo 

que a COX-2 atua como um importante regulador pró-inflamatório da 

gravidade da pancreatite. 

O mecanismo hipotético de inibição da COX-2 na melhoria da 

pancreatite experimental pode envolver duas vias distintas. O efeito direto da 

inibição da COX-2 é a redução na síntese de prostaglandinas, que promove a 

formação de edema e alterações vasculares no pâncreas e soro. A inibição 

da COX-2, também, pode suprimir a ativação do fator nuclear de transcrição 

κB (NF-κB), que desempenha um papel importante na expressão pró-

inflamatória de citocinas. No entanto, alguns estudos experimentais falharam 

em demonstrar a inibição da ativação do NF-κB com o inibidor da COX-2 

(celecoxib)42. 

A Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Endoscopia (ESGE) 

recomenda a administração de AINEs (diclofenaco ou indometacina 100 mg) 

antes da CPRE, em todos os pacientes tanto de alto, médio ou baixo risco e 

quando não exista nenhum tipo de contraindicação5. Analogamente, a 

Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE)43 é a favor da 

administração de AINEs (indometacina) em pacientes de médio e alto risco. 

As diretrizes da Sociedade Japonesa de Endoscopia Gastrointestinal 

(JGES), defendem uma política semelhante com a administração VR de 



DISCUSSÃO - 39 

 

AINEs em todos os casos de CPRE sempre e quando não exista 

contraindicações44.  

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) 

não define um método de prevenção eficaz para prevenção de PEP.  

Existe, sim, dentro do território brasileiro capítulos de livros cujo foco é 

a endoscopia; opiniões de especialistas, entre eles a do Prof. Dr. Paulo 

Sakai45, recomendando o uso da indometacina como método de prevenção 

da PEP. No livro de condutas do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP)46 existe uma revisão sistemática e meta-análise com 22 

ECRs mostrando melhores índices de prevenção da PA com uso da 

indometacina e diclofenaco. 

Ao contrário de outras revisões sistemáticas sobre o uso de AINEs para 

reduzir o risco de desenvolver PA1, o presente estudo incluiu, apenas, ECRs 

em que foram realizadas além da análise direcionada à prevenção na 

incidência na PA, análises em subgrupo com os diferentes graus de PA, tipos 

de AINEs, via e tempo de administração dos AINEs na CPRE, descritos na 

literatura que foram apresentadas desde a figura 2 até a figura 11. 

Os resultados agrupados desses 21 ECRs mostraram redução 

significativa no risco de desenvolver PEP com o uso de AINEs em pacientes 

classificados como de alto, médio e baixo risco representada na figura 2. No 

entanto, o presente trabalho mostrou que o uso de AINEs evita a PA leve, que 

na sua maioria tem boa evolução, com pouquíssimos dias de internação.  
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Além disso, mostra também a eficácia da administração por VR da 

indometacina e diclofenaco com significância estatística e que o melhor 

momento para administrar os AINEs é antes da CPRE por apresentar 

significância estatística com NNT menor do que administrar após a CPRE. 

A maioria dos ECRs (15 em 21 ERCs) optaram pela VR acreditando 

que esse seria o melhor método de administração dos AINEs. 

A indometacina e o diclofenaco seguem uma farmacocinética linear. A 

concentração plasmática e a área sob a curva são proporcionais à dose 

administrada, onde a meia vida e a depuração plasmática e renal não 

dependem da dose42. Elas são, rapidamente, absorvidas pelo trato 

gastrointestinal, após administração oral; com biodisponibilidade de 90% a 

100% e concentrações plasmáticas máximas em hora e meia após sua 

administração42. A concentração plasmática máxima da indometacina é 

estimada em 40 minutos após a injeção IM e 60 minutos após o uso VR. Pela 

VR sua biodisponibilidade está em cerca de 80%42. 

Uma teoria do porque esses métodos não serem eficazes se sua 

biodisponibilidade é superior a 90%, seria porque o diclofenaco sofre 

metabolismo durante a primeira passagem hepática perdendo 

aproximadamente 30% a 40% e o restante da medicação atinge a circulação 

sistêmica com apenas 50% a 60% da sua biodisponibilidade42. 

Estima-se que o mecanismo dos AINEs administrados por VR 

alcancem o pico da concentração plasmática em 90 minutos e que esta 

concentração plasmática se mantenha por até 2 horas, ajudando a prevenir a 

PEP42. 
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Como em todo trabalho, a correlação entre seu efeito preventivo e a 

alta concentração plasmática sustentada, precisa ser avaliada de forma mais 

robusta, medindo a concentração plasmática em vários momentos após o uso 

dos AINEs por VR na prática clínica diária42. 

Devido ao escasso número de estudos randomizados publicados, não 

foi possível identificar qual a melhor via de administração fora a VR se VO, IV 

ou IM; comparar o uso de outros tipos de AINEs e qual o melhor momento de 

administração. Esse fato justifica a necessidade de mais ECRs multicêntricos, 

de grande porte, realizando estas comparações para que, no futuro, seja 

possível concluir sobre sua utilidade e modo de administração na prevenção 

desta complicação.  

No entanto, estas decisões também podem ser influenciadas pelo 

custo, pois a indometacina é mais cara que o diclofenaco. Uma comparação 

de custos de AINEs para diminuir a incidência de PA, também, deve ser 

conduzida. 

Até onde se sabe, esta é a primeira meta-análise sobre a prevenção da 

PEP com o uso de AINEs, que inclui todos os tipos de AINEs descritos, até 

agora, na literatura (diclofenaco, indometacina, naproxeno, valdecoxibe e 

cetoprofeno), no entanto, a eficácia de outros AINEs deve ser investigada. 

É importante enfatizar que os resultados podem ter sido influenciados 

em não mostrar uma heterogeneidade <50% devido à presença em relação 

ao peso de cada um dos ECRs. Quando se refere ao peso de cada estudo, 

refere-se ao número de pacientes em cada um deles e que foi observado 

dentro do Forest Plot um peso mínimo de 2,2% e um peso máximo de 7,4%. 
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Esses pesos influenciam no momento de serem interpretados dentro do 

software RevMan 5.3. 

Uma das limitações da presente revisão sistemática e meta-analise foi 

definir como cada um dos ECRs chegou ao diagnóstico de PA, em que cada 

um dos autores definiu-a com presença de dor abdominal em um tempo de 24 

a 72 horas; aumento de enzimas pancreáticas e exame de imagem que 

mostra alteração dentro do parênquima pancreático12-15, 22-38.  O recente 

guideline da ESGE sugere que pacientes com valores séricos de amilase e 

lipase, respectivamente, maiores que 1,5 e 4 vezes o limite superior normal, 

devem ser considerados dentro do grupo com PEP5. 

Outra limitação deste estudo constituiu-se em que nem todos os ECRs 

estratificaram o grau de PA para se poder interpretar de maneira adequada. 

Um total de 657 casos de PA foram relatados (com e sem uso de AINEs). Para 

521 pacientes, o grau de envolvimento da PA foi especificado. Em 339 desses 

casos, os pacientes foram definidos como tendo PA leve, o que representa 

um total de 65% dos pacientes estratificados (339/521). Assim, os resultados 

deste estudo demonstraram que o uso de AINEs é superior para a prevenção 

em pacientes que desenvolveram PEP leve. 

Finalmente, esta revisão sistemática focou, apenas na incidência da 

PEP sua intensidade. No entanto, outras complicações, podem ocorrer após 

a CPRE e que não foram avaliadas. Esse estudo mostrou que a administração 

retal de diclofenaco e indometacina deve ser aplicada para a redução na 

incidência de PEP. 
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Na revisão bibliográfica feita, chega-se às seguintes conclusões: 

1. O uso dos AINEs mostrou-se importante para prevenir episódios de PA 

leve. 

2. A administração retal de AINEs reduz adequadamente a incidência de 

PEP.  

3. Tanto o diclofenaco quanto a indometacina foram eficazes. 

4. O melhor período para a administração dos AINEs é antes da CPRE. 

5.  Outros ECRs ainda são necessários para comparar as vias de 

administração, a utilização de outros AINEs, o melhor momento de 

administração e qual a dose ideal para prevenir a PEP. 
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ANEXO A 

“Checklist” adaptado do “Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analysis” (PRISMA) 

 
Seção/ tópico 

1. Título: Identificação como revisão sistemática ou metanálise, ou ambos. 

2. Resumo: Resumo estruturado em: contexto, objetivo, tipo de dados, 

critérios de inclusão no estudo, participantes, intervenções, metodologia, 

resultados, limitações, implicações dos achados, e número de registro de 

revisão sistemática. 

 

Introdução 

3. Raciocínio: Descrição da razão da revisão em um contexto já conhecido. 

4. Objetivo: Prover clara menção sobre os participantes, as comparações, os 

desfechos avaliados e o desenho de estudo. 

 

Métodos 

5. Protocolo e registro: Indicação se existe protocolo em andamento; e se 

existente, onde o mesmo pode ser acessado. Se registrado, qual é o número. 

6. Critérios de inclusão: Especificação das características do estudo 

considerando as que foram utilizadas para os critérios de elegibilidade.  

7. Tipos de informação: Descrição de todas as informações utilizadas na 

busca bibliográfica e data da última busca. 

8. Pesquisa: Apresentação de toda estratégia de busca eletrônica em pelo 

menos um banco de dados, incluindo todos os filtros utilizados de modo a 

permitir a reprodução da busca. 
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9. Seleção de estudos: Estado do processo de seleção dos estudos 

selecionados (rastreamento, critérios de elegibilidade, revisão sistemática, 

metanálises). 

10. Coleta de dados: Descrição do processo de extração de dados dos 

relatos, de qualquer processo de obtenção e confirmação dos dados pelo 

investigador. 

11. Itens coletados: Lista de todos os dados coletados, quaisquer estimativas 

ou simplificações assumidas. 

12. Risco individual de vieses: Descrição dos métodos de aferição utilizados 

para reduzir o risco de vieses em estudos individualizados; e como essa 

informação pode ser utilizada na unificação dos dados. 

13. Resumo das aferições: Descrições de como os dados foram analisados 

(proporções, médias, medianas, etc.). 

14. Síntese dos resultados: Descrição dos métodos para aferir os dados e 

combinar 41 resultados de estudos, se realizados, incluindo medidas de 

consistência para cada metanálise. 

15. Risco de vieses através dos estudos: Especificação e aferição de 

qualquer tipo de viés que poderia atrapalhar a análise cumulativa (viés de 

publicação, por exemplo). 

16. Análises adicionais: Descrições dos métodos adicionais de aferição 

(sensibilidade, especificidade, regressões etc.). 

 

Resultados 
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17. Seleção de estudos: Número de estudos rastreados, eleitos, e incluídos 

na revisão; e razões para exclusão em cada estágio e de preferência com 

utilização de diagramas de fluxo para representação gráfica. 

18. Características dos estudos: Análise individual de cada estudo 

buscando tipos de dados coletados (tamanho de amostra populacional, 

desenho de estudo) e referências citadas. 

19. Risco de vieses nos estudos: Análise individual de cada estudo 

buscando tipos de dados coletados (tamanho de amostra populacional, 

desenho de estudo) e referências citadas. Apresentação dos riscos de vieses 

para cada estudo, se disponíveis, verificando se houve alguma metodologia 

para aferição dos mesmos (verificar item 12). 

20. Resultados individuais dos estudos: Devem ser considerados para 

todos os 42 desfechos presentes e avaliados em cada estudo: (a) resumo dos 

dados do grupo intervenção e (b) efeitos estimados e intervalos de confiança, 

de preferência com demonstração gráfica (Forest plot). 

21. Síntese dos resultados: Apresentação dos resultados de cada 

metanálise apresentada, incluindo intervalos de confiança e análises de 

consistência. 

22. Risco de vieses através dos estudos: Apresentação dos resultados de 

qualquer risco de vieses através dos estudos (verificar item 15). 

23. Análise adicional: Fornecimento de análises adicionais dos estudos, se 

realizadas (verificar item 16). 

 

Discussão 
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24. Sumário das evidências: Sumário dos principais achados, incluindo a 

força de cada evidência para os principais desfechos avaliados, considerando 

a utilização de grupos chaves. 

25. Limitações: Discutir a limitação do estudo e dos desfechos encontrados 

(risco de vieses de seleção e de publicação, por exemplo). 

26. Conclusões: Fornecer a interpretação global dos resultados dentro do 

contexto avaliado e implicações para pesquisas futuras. 

27. Fomento: Descrição de fomentos que propiciaram a realização dos 

estudos. 
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Anexo B  

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Anexo C  

 
Questionário e Escala de delineamento JADAD para avaliação de 

qualidade de Ensaios Clínicos Randomizados 

Interpretação: 

- Não deve demorar mais de 10 minutos para classificar um relato e não há 

respostas certas ou erradas. 

- Por favor, leia o artigo e tente responder as seguintes perguntas: 

1.- O estudo foi descrito como randomizado (isso inclui o uso de palavras 

como aleatoriamente, aleatório e randomização)? 

2.- O estudo descrito como duplo-cego? 

3.- Houve uma descrição das perdas e abandonos? 

Pontuação: 

1.- Estudo descrito como randomizado? Sim: +1 Não: 0 

2.- Estudo descrito como duplo-cego? Sim: +1 Não: 0 

3.- Houve descrição das perdas? Sim: +1 Não: 0 

4.- Randomização apropriada? Sim: +1 Não: -1 Não descrito: 0 

5.- Cegamento apropriado? Sim: +1 Não: -1 Não descrito: 0 

Resultados:  

< 3: alto risco de viés 

> ou = 3: baixo risco de viés 
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ANEXOS D 

Gráficos funnel plot mostrando os vieses de publicação com efeito fixo 

 

ANEXO D1  

 

FUNNEL PLOT NA REDUÇÃO NA INCIDÊNCIA DA PANCREATITE 

AGUDA NO GERAL 
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ANEXO D2 

 

 

FUNNEL PLOT NA REDUÇÃO NA INCIDÊNCIA EM CADA UM DOS 

GRAUS DA PANCREATITE AGUDA (LEVE – MODERADA E GRAVE) 
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ANEXO D3 

 

 

FUNNEL PLOT NA REDUÇÃO NA INCIDÊNCIA DE PANCREATITE 

AGUDA COM OS DIFERENTES TIPOS DE AINES. 
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ANEXO D4 

 

 

FUNNEL PLOT NA REDUÇÃO NA INCIDÊNCIA DA PANCREATITE 

AGUDA COM AS DIFERENTES VIAS DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO D5 

 

 

FUNNEL PLOT NA REDUÇÃO NA INCIDÊNCIA DA PANCREATITE 

AGUDA SEGUNDO O TEMPO DE ADMINISTRAÇÃO DOS AINES. 
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