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Resumo 

 

Bustamante FAC. Terapias cirúrgicas versus endoscópicas para câncer precoce e 
displasia de alto grau no esôfago: uma revisão sistemática e metanálise [Dissertação]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 

Introdução: O câncer de esôfago (CaE) ocorre em 22% dos casos como doença local, 
e a minoria dessa doença é limitada à mucosa ou à submucosa (lesões precoces). 
Ressecção endoscópica da mucosa (EMR), dissecção submucosa endoscópica 
(ESD), terapia fotodinâmica (PDT), terapia a laser e coagulação com plasma de 
argônio (APC) têm sido desenvolvidas como alternativas à ressecção cirúrgica de 
lesões precoces. Objetivos: Identificar, por meio de revisão sistemática, estudos que 
reportem sobrevida, sobrevida livre de doença, morbidade e mortalidade associada 
ao procedimento e mortalidade associada ao câncer em terapias endoscópicas e 
cirúrgicas no câncer de esôfago limitado à mucosa ou à submucosa (lesões precoces). 
Fontes de dados: Uma revisão sistemática de artigos em MEDLINE, Registro 
Cochrane de Ensaios Clínicos Controlados, EMBASE, EBSCO, LILACS, Biblioteca da 
Universidade de São Paulo e em sites de pesquisa, como BVS e SCOPE 
ScienceDirect. Seleção do estudo: Ensaio Controlado Aleatório, Ensaio Clínico 
Controlado, Ensaio Clínico e Estudos de Coorte. Critérios de seleção: Estudos que 
comparam estatisticamente a sobrevida e a sobrevida livre de doença, a morbidade e 
a mortalidade associada ao procedimento e a mortalidade associada ao câncer no 
tratamento endoscópico e cirúrgico para lesões precoces do câncer de esôfago. 
Extração de dados: Extração independente de dados de artigos por dois autores, 
incluindo os indicadores de qualidade dos estudos. Na busca, não foi encontrado 
nenhum tipo de ensaio clínico; portanto, extraímos apenas estudos comparativos 
retrospectivos e os resultados extraídos forma analisados estatisticamente. 
Limitação: Apenas estudos prospectivos, comparando as terapias endoscópicas e 
cirúrgicas, bem como as terapias reportadas com heterogeneidade. Resultados: Em 
estudos comparando as terapias cirúrgica e endoscópica na mortalidade relacionada 
ao procedimento, a diferença não foi significativa; nas taxas de sobrevivência após 1, 
2, 3, 4 e 5 anos, foram diferentes e mostraram superioridade da cirurgia ao longo do 
tempo, estas foram aparentemente influenciadas por vieses na população. Ao suprimir 
esse viés, a endoscopia é superior no controle da mortalidade relacionada ao câncer 
com alta taxa de recidiva da doença. Em relação à comorbidade e à mortalidade 
associada ao procedimento, a endoscopia apresenta melhores resultados. 
Conclusões e implicações: Não existem evidências reportadas de ensaios clínicos. 
Nesta metanálise, as terapias cirúrgicas mostraram superioridade na sobrevida, e as 
terapias endoscópicas apresentaram superioridade no controle da mortalidade 
relacionada ao câncer, mas com alta taxa de recorrência da doença, a comorbidade 
e a mortalidade associadas à endoscopia é menor. Ensaios controlados com volume 
amostral expressivo são necessários para confirmar os resultados da metanálise 
atual. Número de registro de revisão sistemática: CRD42014013170. 
 
Descritores: Neoplasias esofágicas; Câncer do esôfago; Procedimentos cirúrgicos 
operatórios; Endoscopia gastrointestinal; Endoscopia do sistema digestório.  
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Abstract 
 
Bustamante FAC. Surgery versus endoscopic therapies for early cancer and high-
grade dysplasia in the esophagus: a systematic review and meta-analysis 
[Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 

Esophageal cancer occurs in 22% of cases as a local disease, and a minority of this 
disease is limited to mucosa or submucosa (early lesions). Endoscopic mucosal 
resection (EMR), endoscopic submucosal dissection (ESD), photodynamic therapy 
(PDT), laser therapy, and argon plasma coagulation (APC) have been developed as 
alternatives to surgical resection for early lesions. Objectives: The aim of this 
systematic review is to identify studies that statistically compare survival, disease-free 
survival, morbidity and mortality associated with the procedure, and mortality 
associated to cancer in the endoscopic and surgical therapies. Data sources: A 
systematic review of English and non-English articles using MEDLINE and the 
Cochrane Controlled Trials Register, EMBASE, EBSCO, LILACS, Library University of 
São Paulo, Research websites BVS and SCOPE ScienceDirect. Study selection: 
Randomized Controlled Trial, Controlled Clinical Trial, Clinical Trial and Cohort Study. 
Criteria: Studies that statistically compare survival, disease-free survival, morbidity 
and mortality associated with the procedure, and mortality associated to cancer in the 
endoscopic and surgical therapies for early lesions of esophageal cancer. Data 
extraction: Independent extraction of articles by two authors using predefined data 
fields, including study quality indicators. In the search, I did not find any type of clinical 
trial; therefore, I extracted only retrospective comparative studies and analyzed 
statistically the results extracted. Limitation: Only prospective studies comparing the 
endoscopy and surgery therapies with heterogeneity. Results: Studies comparing 
surgical and endoscopic therapies showed in the procedure-related mortality, the 
difference was not significant; in the survival rates after 1, 2, 3, 4 and 5 years were 
different and showed superiority of surgical therapies over time, these were apparently 
influenced by biases in selection of population, when this bias is removed, endoscopy 
is superior in control of mortality related to cancer with a high rate of disease 
recurrence; in regard to comorbidity and mortality associated with the procedure, 
endoscopy is superior. Conclusions and implications: There is no evidence from 
clinical trials. In these meta-analyses, surgical therapies showed superiority in survival, 
and endoscopic therapies showed superiority in control of mortality related to cancer 
with a high rate of disease recurrence; also, comorbidity and mortality associated with 
endoscopy are superior. Prospective, controlled trials with large sample sizes are 
required to confirm the results of this current meta-analysis. Systematic review 
registration number: CRD42014013170. 
 
Descriptors: Esophageal Neoplasms; Esophageal cancers; Surgical procedures 
operative; Endoscopy gastrointestinal; Endoscopy digestive system. 
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A prevalência de câncer precoce aumentou (invasão menos profunda do que a 

submucosa) especialmente em países asiáticos, nos quais o rastreio com endoscopia 

digestiva é comum (Acosta MM, 1998) (Alexandrou A, 2002). De forma semelhante, 

nos Estados Unidos da América (EUA), houve um aumento do diagnóstico de lesões 

precoces a partir do esôfago de Barrett (Baquet CR, 2005) (Bedenne L, 2007). O 

carcinoma de células escamosas (ESCC) e o adenocarcinoma (EAC) representam 

mais de 95 por cento dos tumores malignos do esôfago (Fujita H, 2001). Durante a 

maior parte do século XX, predominou o ESCC. Nos anos 60, o ESCC representou 

mais de 90% de todos os tumores esofágicos nos EUA, e os adenocarcinomas foram 

considerados tão incomuns que algumas autoridades questionaram sua existência 

(Lightdale, 1999) (Schembre DB, 2008) (Prasad GA, 2007) (2009 ). Nas últimas duas 

décadas, no entanto, a incidência de adenocarcinoma esofágico aumentou 

dramaticamente em países ocidentais, de tal forma que o EAC representa agora mais 

de 60% de todos os cânceres esofágicos nos Estados Unidos (Prasad GA, 2007) 

(Singh S, 2009) (Gerson LB, 2009) (Das A, 2008) (H., 2008). Em contrapartida, no 

restante do mundo, o câncer de células escamosas ainda predomina (Chan DS, 2013) 

(Noguchi H, 2000). 

O ESCC e EAC diferem em uma série de características, incluindo a localização 

do tumor e os fatores predisponentes (Pacifico RJ, 2003). Para o ESCC, tabagismo e 

alcoolismo são os principais fatores de risco; enquanto que, para o adenocarcinoma, 

o esôfago de Barrett com metaplasia intestinal (complicação da doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE)), a obesidade, o tabagismo e, possivelmente, a DRGE são 

os fatores de risco. Parece haver poucas dúvidas de que os ESCCs e 

adenocarcinomas esofágicos representam duas doenças distintas com patogênese 

característica, epidemiologia, biologia tumoral e resultados diferentes (Chirieac LR, 
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2005) (Hsu PK, 2011) (Rösch, 1995). Em reconhecimento a essas diferenças, o 

sistema de estadiamento TNM mais recente, de 2010, fornece agrupamentos de 

estádios separados (mas definições semelhantes para categorias tumorais, nodais e 

metastáticas) para SCC e adenocarcinoma do esófago e junção esofagogástrica 

(Acosta MM, 1998) (Chirieac LR, 2005). 

Na prática clínica, há controvérsias sobre como a histologia deve influenciar a 

abordagem terapêutica (Bedenne L, 2007) (Gerson LB, 2009). Independentemente da 

histologia, cerca de 50% a 60% dos doentes com câncer esofágico apresentam 

doença incurável localmente avançada ou metastática. Longa sobrevida livre de 

progressão é possível em apenas alguns desses pacientes, enquanto o tratamento 

paliativo é a meta para a maioria (D'Amico, 2007).  

Para pacientes com doença localizada, potencialmente ressecável, a sobrevida 

média se correlaciona fortemente com a fase da doença (Bedenne L, 2007). Uma 

pequena parcela de pacientes tem a doença limitada à mucosa ou à submucosa (ou 

seja, T1N0), com alta taxa de cura com terapia cirúrgica (e, para pacientes 

selecionados, terapia endoscópica sozinha) (Edge SB, 2010) (Kodama M, 1998.). No 

entanto, a maioria apresenta tumores que invadem a parede esofágica no estádio T3, 

cujos nódulos são positivos e a sobrevivência, no longo prazo, é pequena. Apenas 

cerca de 15% desses pacientes podem ser curados com a terapia multimodal. O 

tratamento ideal para esses pacientes é controverso (Baquet CR, 2005) (Merkow RP, 

2014) (Wani S, 2014) (Ngamruengphong S, 2013 ) (Pech O, 2011) (Zehetner J, 2011). 

No entanto, em muitas instituições, a quimiorradioterapia inicial ou a quimioterapia 

perioperatória é preferível à cirurgia prévia para pacientes com estádio de tumor T2 

ou superior ou com doença nodal regional (D'Amico, 2007). Assim, a seleção 

apropriada de pacientes para terapia paliativa, quimiorradioterapia ou cirurgia/terapia 
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endoscópica isoladamente depende altamente de uma avaliação pré-operatória 

precisa quanto ao estádio da doença (Edge SB, 2010) (Von Rahden BH, 2006).  

O sistema de estadiamento TNM para câncer de esôfago (CaE), do American 

Joint Committee on Cancer (AJCC), é usado universalmente (Greenstein AJ, 2008). 

Uma mudança importante entre as edições de 2002 e 2010 foi a evolução de 

agrupamentos de estádios separados de acordo com a histologia (Tustumi F, 2016). 

Essa alteração teve como base uma análise de dados mundiais de 4.627 pacientes 

com câncer de esôfago ou junção gastroesofágica (EGJ) submetidos à cirurgia 

isolada, o que mostrou que, entre os pacientes com tumores linfáticos negativos, o 

prognóstico dependia tanto do estádio T como da histologia, bem como quanto do 

grau e da localização do tumor (Hirst J, 2011)(Barr, 2008). 

O tumor na junção gastroesofágica próximo a 5 centímetros (cm) do estômago 

e que se estende para a EGJ ou para o esôfago é classificado como câncer esofágico 

(o chamado Siewert III EGJ tumores) (Hirst J, 2011) (Higuchi K, 2007). Todos os outros 

tumores com um epicentro no estômago maior que (>) 5 centímetros da EGJ ou 

aqueles dentro de 5 centímetros ou com a EGJ sem extensão no esôfago são 

classificados como cânceres gástricos (Hsu PK, 2011). 

Outra alteração importante do sistema de estadiamento TNM 2010 em 

comparação com a classificação de 2002 é a definição de nós regionais. Na 

classificação anterior, os grupos de linfonodos específicos que foram considerados 

regionais variavam de acordo com o compartimento anatômico e a localização dentro 

do esôfago (Bedenne L, 2007). Para tumores do esôfago intratorácico, os nódulos 

regionais incluíam os sítios superior periesofágico (acima da veia azygos), subcarinal 

e inferior periesofágico (abaixo da veia azygos), enquanto que os tumores do esôfago 

abdominal eram: esofágico inferior, diafragmático, pericárdico, gástrico esquerdo e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tustumi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27281504
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celíaco (Hirst J, 2011). O envolvimento de linfonodos mais distantes (por exemplo, 

nódulos do eixo cervical ou celíaco para tumores intratorácicos) foi considerado 

metástase à distância (doença M1) (Hsu PK, 2011). 

Uma vez estabelecido o diagnóstico de câncer de esôfago, o estadiamento 

geralmente começa com uma tomografia computadorizada do tórax e do abdômen 

superior não apenas para avaliar a região do tumor primário, mas também para 

procurar a doença metastática distante. Contudo, a TC tem um valor limitado para o 

estadiamento locorregional do tumor. Embora possa mostrar com precisão nódulos 

aumentados, a sensibilidade para a doença nodal do eixo celíaco é reduzida 

(Kanamoto A, 2000). O ultrassom endoscópico (EUS) é mais preciso e substituiu a TC 

como a modalidade locorregional de estadiamento do tumor. Outra desvantagem da 

TC é sua limitada sensibilidade para pequenas metástases (particularmente no 

peritônio). Os exames de PET são mais sensíveis do que os de TC para detectar a 

doença metastática e, atualmente, são amplamente utilizados para o estadiamento 

pré-operatório em pacientes que não possuem evidência de doença na TC (Law S, 

1997). Em geral, a adição de PET pré-operatório na avaliação de estadiamento resulta 

em uma mudança que, geralmente, evita cirurgias desnecessárias em até 20% dos 

pacientes com câncer de esôfago (Lowe VJ, 2005).  

O ultrassom endoscópico (EUS) utiliza um transdutor de ultrassom de alta 

frequência para fornecer imagens detalhadas das massas esofágicas e a sua relação 

com a estrutura de cinco camadas da parede esofágica (Mariette C, 2005). O EUS é 

a técnica mais precisa para o estadiamento locorregional de câncer de esôfago 

invasivo, com uma precisão geral para estadiamento de tumor (T) e nó (N) entre 80% 

e 90% (Mariette C, 2010). A precisão do estadiamento pode ser menos confiável em 

pacientes com câncer de esôfago superficial precoce do que naqueles com câncer de 
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esôfago mais avançado. No entanto, para a maioria dos pacientes, o EUS fornece a 

estimativa mais precisa da fase locorregional da doença e auxilia na tomada de 

decisão quanto ao manejo (Peyre CG, 2008).  

Em geral, o EUS fornece consistentemente melhor estadiamento tumoral TNM 

regional do que a TC, a ressonância magnética e a PET, particularmente na detecção 

do envolvimento dos linfonodos (Rice TW, 2010). A adição de aspiração por agulha 

fina ao EUS aumenta a precisão do diagnóstico de envolvimento dos linfonodos (Rizk 

NP, 2010) (Das A, 2008).  

A doença confinada ao esôfago, ou doença local, está presente em 22% dos 

pacientes com câncer de esôfago. Na minoria desses pacientes, a doença está 

limitada à mucosa ou à submucosa (T1N0M0). Uma esofagectomia é a primeira linha 

de terapia para pacientes em estágio avançado (Edge SB, 2010). Para pacientes com 

doença localizada, potencialmente ressecável, a mediana de sobrevida correlaciona-

se fortemente com a fase da doença. É aqui que o objetivo da cirurgia é a ressecção 

curativa R0 (Edge SB, 2010) (Chino O, 1997). Idade avançada e comorbidades 

aumentam o risco de complicações cardiorrespiratórias pós-operatórias, derrame 

anastomótico, reoperação, infecções da ferida e morte (Rizk NP, 2007). 

Um componente crítico na escolha da estratégia apropriada para o 

gerenciamento de um câncer superficial do esôfago é avaliar exatamente a extensão 

da doença (Ide E, 2013). O envolvimento submucoso é determinante para os cânceres 

esofágicos precoces, uma vez que a presença de vasos linfáticos dentro da 

submucosa facilita a disseminação de células cancerosas (Rizk NP, 2010). Assim, 

uma avaliação precisa da extensão do tumor, muitas vezes com a utilização de 

ultrassom endoscópico de alta frequência, é necessária para direcionar a terapia. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ide%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23935622
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Os cânceres esofágicos precoces são aqueles classificados como displasia de 

alto grau (Tis), incluindo todos os epitélios neoplásicos não invasivos, anteriormente 

chamados de carcinoma in situ, ou tumores T1, os quais estão divididos em 

subcategorias T1a e T1b, dependendo da profundidade de invasão (Edge SB, 2010). 

No entanto, essa classificação por si só é inadequada para distinguir diferenças no 

envolvimento dos linfonodos entre cânceres esofágicos T1a e T1b (Schwarz RE, 

2007) (Acosta MM, 1998).  

Um esquema de subclassificação mais adequado tem sido proposto para câncer 

de esôfago precoce (CaEP), sendo útil para determinar o prognóstico e selecionar o 

tratamento (Shimada H, 2006) (Alexandrou A, 2002). De acordo com essa 

classificação, os tumores mucosos são divididos em três tipos de acordo com a 

profundidade de invasão: 

● M1 - limita-se à camada epitelial. 

● M2 - invade a lâmina própria. 

● M3 - invade dentro, mas não através da mucosa muscular. 

 

Os tumores do tipo M1 correspondem ao estádio Tis na definição do American 

Joint Committe on Cancer (AJCC), enquanto que as classificações M2 e M3 de 

tumores serão considerados lesões T1a. Os tumores que invadem a submucosa são 

subclassificados da seguinte forma (Edge SB, 2010):  

● SM1 - penetra o terço mais raso da submucosa. 

● SM2 - penetra o terço intermediário da submucosa.  

● SM3 - penetra o terço mais profundo da submucosa. 
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Todas essas subcategorias podem ser consideradas doenças do tipo T1b de 

acordo com as definições do estádio definido pelo AJCC (Edge SB, 2010). Todos os 

tumores submucosos têm um risco substancial de metástases linfonodais. A ressecção 

endoscópica da mucosa deve ser evitada nesses pacientes, pois pode expô-los a um 

risco inaceitavelmente alto de recorrência local de 25% (Shimada H, 2006). A 

esofagectomia com linfadenectomia terapêutica proporciona maior chance de a terapia 

ser potencialmente curativa. Além da profundidade de invasão, outras características 

tumorais que podem afetar o risco de metástases linfonodais são a aparência 

macroscópica da lesão (elevada, deprimida ou ulcerada) e a presença de invasão 

linfovascular, mas não o grau histológico de diferenciação (Sjoquist KM, 2011) (Stahl 

M, 2005). A ressecção endoscópica (ER) é uma alternativa de ressecção cirúrgica das 

lesões neoplásicas de mucosas e submucosas, cujo benefício é o de não resultar em 

complicações cirúrgicas maiores. A ressecção endoscópica da mucosa (EMR), a 

dissecção submucosa endoscópica (ESD), a terapia fotodinâmica (PDT) e a coagulação 

com plasma de argônio (APC) foram desenvolvidas como uma alternativa à ressecção 

cirúrgica de lesões precoces. O benefício dessas terapias é óbvio e tem sido 

demonstrado por meio de diversas publicações de estudos de caso, bem como de 

revisões sistemáticas sem análise de dados estatísticos. Portanto, os benefícios dessas 

terapias, embora evidentes, ainda não estão claros (Sjoquist KM, 2011). 
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1.1 Mucosectomia e dissecção submucosa endoscópica 

 

Na ressecção endoscópica, o epitélio neoplásico é retirado e não destruído por 

ablação, permitindo, assim, um diagnóstico histológico definitivo. Em geral, existem 

dois procedimentos disponíveis para ER. O primeiro é a ressecção endoscópica da 

mucosa (EMR), que envolve a ressecção de lesão displásica (Swanson SJ, 2001). O 

segundo é a dissecção submucosa endoscópica (ESD), na qual são utilizados 

instrumentos endoscópicos para dissecar lesões da submucosa (Chaves DM, 2013).  

 

Figura 1. Técnica de mucosectomia por injeção salina da submucosa  

(Imagem cedida por: Gustavo Luis Rodela Silva e Andre Kondo)  

 

 

As lesões maiores que 2 centímetros são difíceis de tratar com EMR, uma vez 

que a ressecção fragmentária é, muitas vezes, necessária, o que requer um nível de 

perícia endoscópica maior, aumenta as chances de complicações e, muitas vezes, 

impossibilita a conclusão total da ressecção das margens laterais (Stahl M, 2005). A 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaves%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23903626
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técnica de ESD pode remover lesões maiores intactas, mas o conhecimento dessa 

técnica no esôfago não está amplamente disponível (Systematic Review Bennett C, 

2010).  

 

Figura 2. Técnica de dissecção submucosa endoscópica  

(Imagem cedida por: Gustavo Luis Rodela Silva e Andre Kondo)  

 

 

A compreensão da eficácia da ER para o tratamento do câncer esofágico 

superficial ainda está em desenvolvimento (Chaves DM, 2010). Os dados disponíveis 

sugerem que, em pacientes apropriadamente selecionados com câncer esofágico em 

estágio inicial (doença limitada à mucosa), os resultados no longo prazo com ER são 

comparáveis aos do tratamento cirúrgico, com menos complicações, mas com taxa 

de recorrência mais elevada (Systematic Review Green S, 2009). As complicações de 

ER incluem perfurações agudas, sangramento e estenoses esofágicas tardias. Uma 

desvantagem da monoterapia com ER para a displasia de alto grau (HGD) ou para 

câncer esofágico precoce no esôfago de Barrett foi a alta taxa de lesões recorrentes, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaves%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20454494
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embora alguns autores argumentem que a maioria dos pacientes nessa situação 

possam ser tratados com repetição da ER, sem aumentar a mortalidade pela doença 

(Systematic Review Bennett C, 2012). 

 

 

1.2 Outras técnicas de tratamento endoscópico 

 

A terapia fotodinâmica (PDT) depende de uma interação entre medicamento e 

luz para induzir à morte celular (Siewert JR, 2007). Depois da injeção de um agente 

fotossensibilizante e de um intervalo de tempo adequado, o tecido tumoral que reteve 

o agente fotossensibilizante é exposto à luz de um comprimento de onda apropriado, 

fornecido por meio de uma fibra introduzida pelo endoscópio. Uma reação fototóxica 

não térmica ocorre, o que leva à morte celular retardada (Systematic Review 

Sgourakis G, 2013). A PDT é aprovada para o tratamento de HGD em pacientes com 

esôfago de Barrett. Entre os pacientes com câncer de esôfago superficial, o controle 

tumoral de longo prazo foi realizado em um pequeno número de pacientes tratados 

com PDT com ou sem ER, mas a experiência é limitada (Systematic Review Menon 

D, 2010).  

Entre as vantagens da PDT, estão o fato de o tratamento se limitar à mucosa (e, 

portanto, com pouco risco de perfuração), de uma ampla área do esôfago de Barrett 

poder ser tratada e de a realização da PDT ser feita em um ambiente ambulatorial. As 

principais desvantagens são a ausência de um espécime patológico; o potencial de 

tratamento inadequado, levando à recorrência (Systematic Review Menon D, 2010); o 

crescimento da mucosa escamosa sobre a metaplasia intestinal, que permanece em 
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risco de transformação maligna; e a frequente ocorrência de estenoses. Além disso, 

a PDT é dispendiosa e não está amplamente disponível (Rösch T, 1995) 

Quanto à ablação a laser, embora essa técnica tenha sido utilizada 

principalmente para o tratamento paliativo de câncer avançado, tem havido o 

ressurgimento do interesse em seu uso para câncer esofágico superficial e HGD 

(Systematic Review Menon D, 2010). Há três tipos de laser que operam em diferentes 

comprimentos de onda e essa profundidade de penetração está diretamente 

relacionada ao comprimento de onda.  

No tocante à coagulação de plasma de argônio (APC), um dispositivo de 

eletrocoagulação sem contato, o qual envolve uma corrente monopolar de alta 

frequência, é conduzido ao tecido por um fluxo de gás de argônio ionizado. A 

profundidade de necrose, que pode atingir até 6 milímetros (mm), varia de acordo com 

a potência do gerador, a distância da ponta da sonda da mucosa, a quantidade de 

fluxo de gás e a duração da aplicação (Chan DS, 2013). A experiência com APC é 

limitada em pacientes com câncer esofágico superficial. 

A adição de PDT ou da coagulação de plasma de argônio (APC) à ER pode permitir 

o tratamento de lesões maiores com uma taxa de recorrência mais baixa. Além disso, 

para pacientes com áreas extensas de mucosa de Barrett, essa técnica permite o 

tratamento de todo o segmento de Barrett em uma sessão (van Vliet EP, 2008). No 

entanto, tanto a PDT como a APC apresentam inconvenientes em termos de 

complicações (principalmente a estenose esofágica). Uma nova técnica ablativa 

endoscópica usada para tratar o epitélio displásico de Barrett, a ablação por 

radiofrequência (RFA) com balões, pode superar esse inconveniente, mas a experiência 

com essa técnica para tratar o câncer de esôfago (Yamamoto S, 2005) é limitada. 
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Para o tratamento do câncer de esôfago intramucoso precoce, sugere-se a RFA 

em conjunto com a ER, mas a experiência é limitada. 

 

 

1.3 Cirurgia 

 

Antes de surgir as técnicas endoscópicas, a esofagectomia era o tratamento 

escolhido para os cânceres esofágicos superficiais. As principais vantagens da 

esofagectomia incluíam as informações precisas de estadiamento patológico, a 

remoção permanente de toda a mucosa de Barrett com risco de desenvolver foco 

maligno e o tratamento definitivo, sem a necessidade de vigilância pós-tratamento ou 

de terapia de resgate em caso de recorrência (Bedenne L, 2007). Entre as 

desvantagens, destacavam-se uma média de dez dias de internação hospitalar, um 

risco substancial de complicações maiores, um pequeno, mas real, risco de morte 

perioperatória (cerca de 2% em centros de muito movimento), um período de 

recuperação que pode levar vários meses e a incidência de problemas de longo prazo 

com a deglutição (Chirieac LR, 2005). 

No passado, a esofagectomia estava associada a taxas de morbidade e 

mortalidade perioperatórias consideradas as mais altas entre as operações padrão de 

câncer e outros procedimentos importantes, como as cirurgias cardíaca ou vascular 

(Wang GQ, 2004). No entanto, pacientes submetidos à esofagectomia por cirurgiões 

experientes em hospitais que realizam um grande número de procedimentos têm 

menores taxas de mortalidade perioperatória e melhores resultados clínicos iniciais 

do que aqueles submetidos à ressecção em instituições de menor volume (Alexandrou 

A, 2002). Há também uma correlação significativa entre o volume hospitalar e a 
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mortalidade perioperatória quando se faz a comparação com hospitais de menor 

volume, com menos de dois procedimentos anuais (Santo MA, 2011). 

A experiência em técnicas minimamente invasivas, incluindo a cirurgia 

laparoscópica de preservação do nervo vagal para a ressecção do câncer de esôfago, 

está se ampliando (Rösch T, 1995). As vantagens potenciais dessa abordagem em 

relação à esofagectomia aberta incluem incisões menores, menor perda sanguínea 

intraoperatória, redução de complicações pós-operatórias, diminuição da assistência 

intensiva e da permanência hospitalar. As áreas de controvérsia englobam a 

adequação das margens cirúrgicas, a dissecção dos linfonodos e, ainda, se os 

resultados comparáveis no longo prazo podem ser alcançados em comparação à 

esofagectomia aberta (Chirieac LR, 2005).  

A baixa taxa de positividade nodal entre os pacientes com adenocarcinoma 

esofágico intramucoso tem levado alguns a preferir uma esofagectomia menos 

mórbida, como a esofagectomia poupadora vagal em comparação à esofagectomia 

radical (Wang GQ, 2004). A linfadenectomia não é realizada e os troncos vagais não 

são divididos durante a esofagectomia. Essa abordagem reduz o impacto fisiológico 

da esofagectomia, eliminando a necessidade de piloroplastia e minimizando o risco 

de dumping e diarreia pós-vagotomia (Rice TW, 2010). Essa abordagem não é 

adequada para pacientes com invasão submucosa em razão da necessidade de 

dissecção de linfonodos. A esofagectomia limitada destina-se a um pequeno 

subconjunto de pacientes com câncer muito precoce na EGJ, uma vez que a 

ressecção limitada do esôfago distal e do estômago proximal com interposição jejunal 

e a linfadenectomia regional podem fornecer uma abordagem menos mórbida à 

esofagectomia total (Peyre CG, 2008). Contudo, a experiência com essa abordagem 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santo%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21537533
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é limitada, sendo importante prestar atenção aos detalhes técnicos para evitar 

complicações, resultados funcionais desfavoráveis e necessidade de reintervenção. 

 

 

1.4 Rationale 

 

Como podemos ver, o câncer de esôfago é um tema em evolução, além das 

novas terapias emergentes em todas as fases do câncer de esôfago, diversas 

ferramentas inovadoras foram desenvolvidas nos últimos 15 anos para o diagnóstico 

e o tratamento do câncer de esôfago, como a quimioterapia e radioterapia isoladas ou 

combinadas, o desenvolvimento de abordagem cirúrgica combinada, a toracoscopia 

para o tratamento do esôfago intratorácico, talvez, neste momento, a técnica 

minimamente invasiva mais popular (Alexandrou A, 2002) (D'Amico, 2007) (Chirieac 

LR, 2005). O EUS é mais preciso para o estadiamento locorregional de câncer 

esofágico invasivo (Kanamoto A, 2000). No entanto, a mudança mais significativa 

talvez seja separar o câncer de esôfago com base na histologia do tumor (Siewert JR, 

2005) (Shimada H, 2006). A classificação e o tratamento do câncer da junção 

gastroesofágica (EGJ) também mudaram (Systematic Review Bennett C, 2010). O 

desenvolvimento das terapias endoscópicas, tema este de nossa revisão sistemática, 

está em evolução e, talvez, seja o começo de procedimentos cada vez mais radicais 

realizados por meio endoscópico (cirurgia por orifícios naturais), mas, pelo fato de ser 

uma terapia nova, a evidência disponível com estudos de qualidade é ainda restrita. 

Por esse motivo, em meu grupo de pesquisa, decidimos identificar a evidência 

disponível comparando as terapias cirúrgicas, como as estabelecidas para o câncer 

de esôfago, com as terapias endoscópicas emergentes na área de câncer precoce de 
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esôfago. Dessa forma, é possível ajudar na evidência conjunta aplicável dessas 

terapias, resultado desta revisão sistemática, cujo objetivo é avançar no entendimento 

desse tema.



 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivos 

 

O objetivo desta revisão sistemática é identificar os estudos que comparam 

estatisticamente a sobrevida, a sobrevida livre de doença (cancer do esôfago), a 

morbidade e a mortalidade associadas ao procedimento e a mortalidade associada ao 

câncer em terapias endoscópicas e cirúrgicas. 

. 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Protocolo e Registro 

 

Fabio Alberto Castillo Bustamante. Surgery versus endoscopic therapies for early 

cancer and high-grade dysplasia in the esophagus: a systematic review and meta-

analysis of randomized and non-randomized trials. PROSPERO 2014: 

CRD42014013170 (York, 2014). 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42014013170 

 

 

3.2 Critérios de Elegibilidade 

 

Tipos de estudos: Ensaio Controlado Aleatório, Ensaio Clínico Controlado, 

Estudo Comparativo.  

Tipos de participantes: câncer esofágico precoce, classificado como displasia de 

alto grau (Tis), o qual inclui todos os epitélios neoplásicos não invasivos, anteriormente 

denominados carcinoma in situ, e os tumores T1, divididos em subcategorias T1a e 

T1b, dependendo da profundidade da invasão. 

● M1 - limita-se à camada epitelial. 

● M2 - invade a lâmina própria. 

● M3 - invade dentro, mas não através da mucosa muscular.  

 

Os tumores M1 correspondem ao estádio Tis na definição do AJCC, enquanto 

que os tumores M2 e M3 são considerados lesões T1a. Os tumores que invadem a 

submucosa são subclassificados conforme a seguir:  

● SM1 - penetra o terço mais raso da submucosa. 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42014013170
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● SM2 - penetra o terço intermediário da submucosa. 

● SM3 - penetra o terço mais profundo da submucosa. 

 

Todas essas subcategorias seriam consideradas doença T1b de acordo com as 

definições do estádio do AJCC (Edge SB B. D., 2010). O câncer esofágico precoce é 

considerado como T1b SM1 (200μ invasão à submucosa).  

Tipos de intervenção: esofagectomia qualquer abordagem comparada com 

ressecção endoscópica da mucosa (EMR), dissecção submucosa endoscópica (ESD), 

terapia fotodinâmica (PDT), terapia a laser e coagulação com plasma de argônio 

(APC).  

Tipos de medidas de resultado: comparar estatisticamente a sobrevivência, a 

sobrevida livre de doença, a complicação associada ao procedimento (morbidade e 

mortalidade) e a mortalidade associada ao câncer. 

Esta revisão não está limitada pelo ano de publicação, os estudos selecionados 

foram recuperados em texto completo. 

 

 

3.3 Bases de dados 

 

Fontes de informação: uma revisão sistemática de artigos usando MEDLINE, 

Registro Cochrane de Ensaios Clínicos, EMBASE, EBSCO, LILACS, Biblioteca da 

Universidade de São Paulo, BVS e SCOPE ScienceDirect. 
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3.4 Pesquisa 

 

MEDLINE 

(((((((Esophageal Neoplasms OR Esophageal Neoplasm OR Neoplasm 

Esophageal OR Neoplasms Esophageal OR Esophagus Neoplasm OR Esophagus 

Neoplasms OR Neoplasm Esophagus OR Neoplasms Esophagus OR Cancer of 

Esophagus OR Cancer of the Esophagus OR Esophagus Cancer OR Cancer 

Esophagus OR Cancers Esophagus OR Esophagus Cancers OR Esophageal Cancer 

OR Cancer Esophageal OR Cancers Esophageal OR Esophageal Cancers OR 

Superficial esophageal cancer OR Early esophageal cancer OR Esophageal 

dysplasia) OR (High grade dysplasia OR low grade dysplasia OR intraepitelial 

neoplasia OR Mucosal infiltration OR Submucosal involvement OR Recurrent tumor 

Squamous cell carcinoma OR Submucosal layer OR Superficial submucosal layer OR 

Middle third submucosal layer OR Deep third submucosal layer OR Submucosal 

esophageal cancer AND ESOPHAG*)))) AND ((Surgical Procedures, Operative OR 

Operative Surgical Procedure OR Procedures, Operative Surgical OR Surgical 

Procedure, Operative OR Operative Procedures OR Operative Procedure OR 

Procedure, Operative OR Procedures, Operative OR Procedure, Operative Surgical 

OR Surgery, Ghost OR Ghost Surgery OR Digestive System Surgical Procedures OR 

Procedure, Digestive System Surgical OR Surgical Procedure, Digestive System OR 

Surgical Procedures, Digestive System OR Digestive System Surgical Procedure OR 

Procedures, Digestive System Surgical OR Gastrointestinal Surgical Procedure OR 

Gastrointestinal Surgical Procedures OR Surgical Procedure, Gastrointestinal OR 

Surgical Procedures, Gastrointestinal OR Procedure, Gastrointestinal Surgical OR 

Procedures, Gastrointestinal Surgical OR surgery OR operative therapy OR operative 
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procedures OR invasive procedures OR operations OR perioperative procedures OR 

perioperative procedures OR preoperative procedures OR intraoperative procedures 

OR Esophagectomy OR Esophagectomies) AND (Endoscopy OR Surgical 

Procedures, Endoscopic OR Procedure, Endoscopic Surgical OR Procedures, 

Endoscopic Surgical OR Surgical Procedure, Endoscopic OR Endoscopy, Surgical OR 

Surgical Endoscopy OR Endoscopic Surgical Procedure OR Endoscopic Surgical 

Procedures OR Endoscopic resection OR Endoscopy, Gastrointestinal OR 

Endoscopies, Gastrointestinal OR Gastrointestinal Endoscopies OR Gastrointestinal 

Endoscopy OR Surgical Procedures, Endoscopic Gastrointestinal OR Gastrointestinal 

Endoscopic Surgical Procedures OR Surgical Procedure, Endoscopic Gastrointestinal 

OR Procedure, Gastrointestinal Endoscopic Surgical OR Procedures, Endoscopic 

Gastrointestinal, Surgical OR Procedures, Gastrointestinal Endoscopic Surgical OR 

Endoscopic Gastrointestinal Surgery OR Endoscopic Gastrointestinal Surgeries OR 

Gastrointestinal Surgeries, Endoscopic OR Gastrointestinal Surgery, Endoscopic OR 

Surgeries, Endoscopic Gastrointestinal OR Surgery, Endoscopic Gastrointestinal OR 

Procedure, Endoscopic Gastrointestinal OR Surgical Digestive System Endoscopies 

OR Endoscopy, Digestive System OR Digestive System Endoscopy OR Endoscopies, 

Digestive System OR Digestive System Endoscopic Surgical Procedures OR 

Endoscopic, Digestive System, Surgery OR Endoscopic, Digestive System, Surgical 

Procedure OR Procedure, Digestive System, Endoscopic, Surgical OR Surgical 

Procedures, Endoscopic, Digestive System OR Procedures, Digestive System, 

Endoscopic, Surgical OR Procedures, Endoscopic, Digestive System, Surgical OR 

Surgery, Digestive System Endoscopic OR Surgery, Endoscopic, Digestive System 

OR Surgical Procedure, Endoscopic, Digestive System OR Digestive System 

Endoscopic Surgery OR Procedure, Endoscopic, Digestive System, Surgical OR 
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Esophagogastroduodenoscopy OR Esophagogastroduodenoscopies))))) AND 

(comparative study OR THERAPY/BROAD[filter]). 

 

EMBASE 

'esophageal neoplasms' OR 'esophageal neoplasm' OR 'neoplasm esophageal' 

OR 'neoplasms esophageal' OR 'esophagus neoplasm' OR 'esophagus neoplasms' OR 

'neoplasm esophagus' OR 'neoplasms esophagus' OR 'cancer of esophagus' OR 

'cancer of the esophagus' OR 'esophagus cancer' OR 'cancer esophagus' OR 'cancers 

esophagus' OR 'esophagus cancers' OR 'esophageal cancer' OR 'cancer esophageal' 

OR 'cancers esophageal' OR 'esophageal cancers' OR 'superficial esophageal cancer' 

OR 'early esophageal cancer' OR 'esophageal dysplasia' AND ('surgical procedures, 

operative' OR 'operative surgical procedure' OR 'procedures, operative surgical' OR 

'surgical procedure, operative' OR 'operative procedure' OR 'procedure, operative' OR 

'procedures, operative' OR 'procedure, operative surgical' OR 'digestive system surgical 

procedures' OR 'procedure, digestive system surgical' OR 'surgical procedure, digestive 

system' OR 'surgical procedures, digestive system' OR 'digestive system surgical 

procedure' OR 'procedures, digestive system surgical' OR 'gastrointestinal surgical 

procedure' OR 'gastrointestinal surgical procedures' OR 'surgical procedure, 

gastrointestinal' OR 'surgical procedures, gastrointestinal' OR 'procedure, 

gastrointestinal surgical' OR 'procedures, gastrointestinal surgical' OR 'surgery' OR 

'operative therapy' OR 'operative procedures' OR 'invasive procedures' OR 'operations') 

AND ('endoscopy' OR 'endoscopy, gastrointestinal' OR 'endoscopies, gastrointestinal' 

OR 'gastrointestinal endoscopies' OR 'gastrointestinal endoscopy' OR 'endoscopy, 

digestive system' OR 'digestive system endoscopy' OR 'endoscopies, digestive system' 

OR 'esophagogastroduodenoscopy' OR 'esophagogastroduodenoscopies') AND 



Métodos   |  25 

 

([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim AND [1990-

2014]/py. 

 

EBSCO 

Esophagus cancer AND early AND endoscopy AND surgery. 

 

LILACS 

Esophagus cancer AND early AND endoscopy AND surgery. 

COCHRANE 

Esophagus cancer AND early AND endoscopy AND surgery. 

LIBRARY UNIVERSITY OF SAO PAULO 

Esophagus cancer AND early AND endoscopy AND surgery. 

Esophagus cancer AND digestive system endoscopy AND surgery. 

SCOPE Science Direct 

Esophagus cancer AND early AND endoscopy AND surgery LIMIT-TO (topics, 

"esophageal cancer") AND LIMIT-TO (contenttype, "1,2","Journal").  

 

 

3.5 Seleção dos estudos 

 

A avaliação de elegibilidade foi realizada de forma independente, cega e 

padronizada, por dois revisores, segundo critérios PRISMA (Liberati A, 2009). Cada 

revisor completou uma leitura completa do resumo para identificar estudos, 

comparando as técnicas endoscópicas com as cirúrgicas. Os estudos selecionados 

foram lidos em sua totalidade e foram excluídos de acordo com os critérios Newcastle-
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Ottawa (GA Wells, 2015) e Methodology Check: Cohort studies SIGN (Scotland, 

2015). Foram excluídos os estudos que não relataram os resultados em números 

absolutos e os estudos que não foram escritos em inglês, espanhol ou português. Os 

desentendimentos entre os revisores foram resolvidos por consenso. 

 

 

3.6 Processo de coleta de dados 

 

Foram extraídos dados por meio de uma leitura detalhada dos resultados de 

cada estudo, incluindo informações sobre mortalidade em 1, 2, 3, 4 e 5 anos, 

sobrevida livre de doença aos 5 anos, complicação associada ao procedimento 

(mortalidade e morbidade) e mortalidade associada ao câncer. Incluímos apenas os 

números absolutos relatados no texto do artigo ou associado à análise de gráficos. 

Um dos autores da revisão extraiu os dados dos estudos incluídos e o segundo autor 

verificou os dados extraídos. 

As discordâncias foram resolvidas por discussão entre os dois autores da 

revisão. Não houve contato com os autores dos estudos para obter mais informações. 

 

 

3.7 Itens dos dados 

 

Selecionamos itens com populações com adenocarcinoma precoce (EAC) ou 

câncer de células escamosas do esôfago (ESCC), considerando estas lesões das 

mucosas e submucosas M1, M2, M3, SM1, SM2, SM3. As lesões SM foram incluídas 

porque aparecem em muitos estudos na análise estatística. 
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Comparamos a dissecção submucosa endoscópica (ESD), a ressecção 

endoscópica da mucosa (EMR), a terapia fotodinâmica (PDT) e as terapias ablativas 

(TAs) com esofagectomias por abordagem trans-hiatal (TH) ou transtorácica (TT) e 

técnicas minimamente invasivas (MI). 

 

 

3.8 Risco de vieses nos estudos individuais 

 

A primeira abordagem para identificar o risco de viés foi a utilização de 

Newcastle-Ottawa e a Metodologia Check List: Cohort studies SIGN (ver Tabela 2). 

Extraímos dados de uma tabela referente aos estudos com a identificação de 

todo o viés potencial de cada um. Foram identificados diferentes fatores, como 

geradores individuais de preconceitos, incluindo idade; comorbidades; técnicas 

utilizadas; prevalência e experiência em diversas técnicas influenciadas pelo ano de 

estudo; interpretação do câncer esofágico precoce para cada estudo; e resultado 

patológico em relação à profundidade, ao tamanho e à característica histopatológica 

(ver Tabela 5). 

 

 

3.9 Medidas de síntese e análise 

 

A análise individual para cada estudo incluiu a taxa de eventos experimentais 

(EER), taxa de eventos de controle (CER), número necessário para tratar (NNT) e 

risco absoluto (RA) (ver Anexo 2). 
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3.10 Método planejado de análise 

 

Realizou-se uma metanálise com o software disponível RevMan5 (Department, 

2014) com as seguintes características: tipo de dados dicotômicos, método estatístico 

de Mantel-Haenszel, análise de modelo de efeito fixo, diferença de risco como medida 

de efeito, intervalo de confiança (IC) de 95% e organização por ano de estudo. 

Computaram-se as diferenças de risco (DR) das variáveis dicotômicas ou 

categóricas, aplicando-se o modelo de efeito fixo, o qual pressupõe que o efeito de 

interesse é o mesmo em todos os estudos e que as diferenças observadas entre eles 

são devidas apenas a erros amostrais, e obtendo-se os respectivos gráficos (forest e 

funnel plots). Em algumas situações, utilizou-se o modelo de efeito aleatório ou 

randômico, que pressupõe que o efeito de interesse não seja o mesmo em todos os 

estudos (considera-se que os estudos que fazem parte da metanálise foram uma 

mostra aleatória de uma população hipotética de estudos, sendo os efeitos 

conectados por meio de uma distribuição de probabilidade, em geral supostamente 

normal). 

As informações relacionadas às diferenças de risco e ao IC de 95% para cada 

desfecho foram calculadas aplicando-se o teste de Mantel-Haenszel, útil para avaliar 

as consequências de uma exposição (no caso, cirurgia ou endoscopia) e fornecer uma 

medida global de risco entre as abordagens avaliadas. 

A heterogeneidade ou inconsistência considera a variabilidade ou a diferença 

entre os estudos em relação à estimativa de efeitos e foi qualificada e reportada em 

qui-quadrado (X2) e pelo método de Higgins, denominado I2. O teste do X2 avalia se 

as diferenças observadas nos resultados são compatíveis apenas com chance, 

comparando a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a fim 
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de avaliar se as proporções observadas desses eventos apresentam ou não 

diferenças significativas ou se as amostras diferem significativamente quanto às 

proporções desses acontecimentos. Esse teste é uma medida útil para determinar a 

heterogeneidade, porém de maneira não graduada. 

No método de I2, a principal vantagem decorre de este não depender 

inteiramente do número de estudos analisados, além de ser uma expressão intuitiva 

e simples da inconsistência entre as pesquisas analisadas. Higgins e colaboradores 

sugerem uma escala em que o valor de I2 próximo a 0% indique não heterogeneidade 

entre os estudos, próximo de 25% indique baixa heterogeneidade, próximo de 50% 

indique heterogeneidade moderada e próximo de 75% indique alta heterogeneidade 

entre os estudos. 

 

 

3.11 Riscos de vieses entre os estudos 

 

Para identificar a heterogeneidade verdadeira que causa o viés de publicação 

entre os estudos, foram realizados o gráfico funil e a análise do I2. Observou-se um 

valor de I2 maior que 50% como alta heterogeneidade e, se o estudo estivesse fora do 

funil, este foi considerado como viés de publicação, mas, se estivesse dentro do funil, 

este foi considerado verdadeira heterogeneidade. 
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3.12 Aspectos éticos 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), em 6 de fevereiro de 2015, tomou ciência dos 

documentos referentes ao Projeto no. 038/15, intitulado TERAPIAS ENDOSCÓPICAS 

COMPARADAS COM CIRÚRGICAS NO TRATAMENTO DO CÂNCER PRECOCE E 

DISPLASIA DE ALTO GRAU DE ESÔFAGO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E 

METANÁLISE, apresentado pelo Departamento de Gastrenterologia e, por não haver 

nenhum óbice ético, a proposta foi aprovada (Anexo 2). 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Seleção dos estudos 

 

Tabela 1. Seleção de estudos por banco de dados 

Base de dados Estudos recuperados Estudos selecionados 

MEDLINE 9.859 70 

EMBASE 7.756 5 

EBSCO 115 3 

LILACS 437 1 

COCHRANE 1 1 

BIBLIOTECA DA USP 381 1 

BVS 437 1 

SCOPE 400 1 

TOTAL 19.386 83 

EXCLUINDO AS REPETIDAS 16.699 74 

 

 

Foram identificados 9.859 estudos por meio de PUBMED, 9.527 estudos do 

Registro Cochrane de Ensaios Clínicos Controlados, EMBASE, EBSCO, LILACS, 

Biblioteca da Universidade de São Paulo, BVS e do SCOPE ScienceDirect. 

Eliminando os estudos repetidos, encontramos 16.699 estudos no total. Foram 

excluídos os que não possuíam informações sobre o câncer precoce do esôfago. 

Nenhum estudo clínico prospectivo foi encontrado (ver Tabela 1). 

Foram selecionados 74 estudos, dos quais excluímos aqueles que não 

comparavam a terapia endoscópica com a cirúrgica e que não relataram os resultados 

que buscávamos (ver Anexo 1). Escolhemos 20 estudos, os quais foram analisados 

com Newcastle-Ottawa e a Methodology Check List: Cohort studies SIGN. Destes, 

seis foram excluídos (ver Tabela 2). Além disso, excluímos um estudo que foi escrito 

em alemão. Foram incluídos 13 estudos para análise qualitativa e 12 estudos para 

análise quantitativa (ver Figura 1). 
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Tabela 2. Estudos excluídos segundo Newcastle-Ottawa e Methodology Check List: Cohort 

studies SIGN 

 

Estudo SIGN NEWCASTLE 

Merkow RP J Natl Cancer Inst. 2014 Jul 16 Aceitável 8 

Wani S Gastrointest Endosc. 2014 Aceitável 9 

Ngamruengphong S Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Aceitável 9 

Tian J Gastrointest Endosc. 2011 Aceitável 9 

Pech O Ann Surg. 2011 Aceitável 8 

Zehetner J J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Aceitável 9 

Prasad GA Gastroenterology. 2009 Aceitável 8 

Singh S Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2009 Rejeitado 0 

Gerson LB. Gastroenterology. 2009 Rejeitado 0 

Das A Am J Gastroenterol. 2008 Aceitável 8 

Barr H. Am J Gastroenterol. 2008 Rejeitado 0 

Schembre DB Gastrointest Endosc. 2008 Aceitável 9 

Prasad GA Gastroenterology. 2007 Aceitável 9 

Higuchi K Endoscopy. 2007 Rejeitado por resultados 

Von Rahden BH Zentralbl Chir. 2006 Rejeitado por língua 

Pacifico RJ Clin Gastroenterol Hepatol. 2003 Aceitável 8 

Fujita H World J Surg. 2001 Aceitável 8 

Noguchi H Surg Laparosc Endosc PercutanTech. 2000 Rejeitado 0 

Kodama M Surgery. 1998 Rejeitado 0 

Chino O Surg Today. 1997 Rejeitado 0 

 

 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Merkow%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngamruengphong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tian%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pech%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zehetner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prasad%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Singh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gerson%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Das%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barr%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schembre%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prasad%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Higuchi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=von%20Rahden%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pacifico%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fujita%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Noguchi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kodama%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chino%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Figura 3. Diagrama de fluxo da seleção de estudos 
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Os registros identificados Cochrane Controlled 

Trials Register, EMBASE, EBSCO, LILACS, Library 

University of São Paulo, Research website BVS 

and SCOPE Science Direct. 

(n=3.203) 

Registros em total  

(n=6.385)    

Registros revisados 

(n=74) 

Registros excluídos 
(n=55) 

Não comparando a terapia 
cirúrgica com a 

endoscópica (ver Tabela 
1) 

 

Artigos avaliados em texto 

completo para 

elegibilidade (n=20) 

Artigos em texto completo 
excluídos (n=7) 

6 por classificação em 
Newcastle-Ottawa e Lista 

de verificação: Cohort 
studies SIGN. 1 em 

alemão (ver Tabela 2) 
 

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa 

(n=13) 

 

Estudos incluídos na 
síntese quantitativa 

(metanálise) 
(n=12) 

 

Artigos em texto completo 
excluídos 

(n=l) 
Nenhum resultado em 

números absolutos (ver 
Tabela 3) 

 

Registros excluídos 
(n=6.311) 

Não câncer esofágico 
precoce 
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4.2 Características dos estudos 

 

Tabela 3. Características dos estudos 

 

 

As características dos estudos estão resumidas na Tabela 3 e descrevem o 

diagnóstico oncológico analisado, o número de intervenções para cada grupo de 

tratamento e, ainda, o relatório, em números absolutos de cada resultado de interesse, 

extraído. 

Estudo População Intervenção 
MAP Sobrevida 

1 ano 
(MAC) 

Sobrevida 
2 anos 
(MAC) 

Sobrevida 
3 anos 
(MAC) 

Sobrevida 
4 anos 
(MAC) 

Sobrevida 
5 anos 
(MAC) 

DFS 
(MoAP) 

Merkow RP J Natl 
Cancer Inst. 2014 
Jul 16 

M1-2-3  
SM1-2-3  
EAC ESCC 
04-10 

E 1428 (EMR, ESD e 
TA) 

7         1092   

S 3962 (NS) 139         3470   

Wani S Gastrointest 
Endosc. 2014 

M1-2-3 
SM1-2-3 
EAC ESCC 
98-09 

E 430 (NS)   391 352  318 292 266   

S 1586 (NS)   1443 1332 (202) 1237 1173 1110   

Ngamruengphong S 
Clin Gastroenterol 
Hepatol. 2013 

M1-2-3 
SM1-2-3 
EAC 98-09 

E 306 (NS)   269 245 223 201 177 (56) 248 5y 

S 1312 (NS)   1194 1115 1023 958 918 (289) 
1023 
5y 

Tian J Gastrointest 
Endosc. 2011 

SM1-2-3 
EAC 
95-10 

E29 (EMR)   27 24 19 19 17   

S39 (TT e TH)   38 35 35 33 31   

Pech O Ann Surg. 
2011 

M1-2-3 
EAC 
96-09 

E 76 (NS) 0 76 74 73 72 68 69-5y  

S 38 (TT) 1 37 36 35 35 35 38-5y  

Zehetner J J Thorac 
Cardiovasc Surg. 
2011 

M1-2-3 
EAC 
01/out 

E 40 (EMR e PDT) 0 (0)     38 (0)   0   
S 61 (TH, TT, MI 
e VSR) 

0 (16)     57 (0)   7   

Prasad GA 
Gastroenterology.  
2009 

M1-2-3 
EAC 
98-07 

E 132 (EMR e PDT) 0(18)         109 (1) 105-5y 

S 46 (TH e TT) 1(17)         43 (1) 45-5y 

Das A Am J 
Gastroenterol.  
2008 
  

M1-2-3  
SM1-2-3 
EAC 
ESCC 
98-03 

E 99 (EMR, PDT e TA)   87 78 76 76 76   

S 643 (NS)   595 556 521 507 502   

Schembre DB 
Gastrointest 
Endosc. 2008 

M1-2-3 
EAC 
98-05 

E 62 (EMR, APC e 
PDT) 

1     55 (0)       

S 32 (NS) 0     30 (0)       
Prasad GA 
Gastroenterology.  
2007 

M1 
EAC 
94-04 

E 129 (EMR e PDT) 0 128 125 122 120 118 (0) 
110-5y 
  

S 70 (TT e TH) 1 (27) 68 67 67 66 64 (0) 66-5y 

Higuchi K 
Endoscopy. 2007 

M3 SM1 
ESCC  
87-04 

E 20        16 (0)       

S 23           20 (0)   

Pacifico RJ Clin 
Gastroenterol 
Hepatol. 2003 

M1-2-3 
SM1-2-3 
EAC 
96-01 

E 24 (EMR e PDT) 0(4) 24         20-1y 

S 64 (NS) 1(34) 62(0)         64-1y 

Fujita H World J 
Surg. 2001 

M1-2-3 
ESCC 
81-97 

E 37 (EMR) 0 (2) 36 30 26(0) 23 22 (0)   

S 35 (TT e TH) 5 (24) 29 28 26(0) 25 24 (0)   

MAP: Mortalidade associada ao procedimento 
MoAP: Morbidade associada ao procedimento 

MAC: Mortalidade associada ao câncer 
DFS: Disease free survival (sobrevida livre de doença) 

NS: Não específico 
EAC: Adenoid Cystic Carcinoma (em português, adenocarcinoma) 

ESCC: Esophagel Squamous Cell Carcinoma (em português, câncer 
de células escamosas do esôfago) 

EMR: Endoscopic mucosal resection (em português, ressecção 
endoscópica da mucosa ou mucosectomia) 

ESD: Endoscopic submucosal dissection (em português, disseção 
submucosa endoscópica) 

PDT: Photodynamic therapy (em português, terapia fotodinâmica) 
APC: Argon plasma coagulation (em português, coagulação com 

plasma de argônio) 
TT: Transtorácico 

TH: Trans-hiatal 
NE: Não específica 

E: Endoscopia 
C: Cirurgia 
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4.2.1 Métodos 

 

Os 12 estudos selecionados para a revisão são coortes retrospectivas, todas 

publicadas em inglês. Não foram identificados ensaios clínicos randomizados 

controlados nem retrospectivos. 

 

 

4.2.2 Participantes 

 

Os registros obtidos envolviam 2.756 pacientes. Os critérios de inclusão para 

este trabalho compreendiam adultos com diagnóstico de câncer de esôfago precoce 

(CaEP) que preenchiam os preceitos de ressecção endoscópica.  

 

 

4.2.3 Intervenção 

 

Diferentes modalidades de tratamento endoscópico foram analisadas, 

principalmente, as que se referiam a procedimentos de ressecção endoscópica, como 

mucosectomia e dissecção submucosa endoscópica. Observou-se, também, a 

realização da terapia fotodinâmica, a coagulação com plasma de argônio e a 

coagulação com laser. 
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4.2.4 Comparação 

 

Diversas modalidades adaptadas de tratamento cirúrgico para cada tipo de CEP 

foram comparadas com abordagem endoscópica. Os procedimentos compreendiam 

a esofagectomia, associada ou não à linfadenectomia com diferentes tipos de 

abordagem das técnicas minimante invasivas, e as técnicas abertas. 

 

 

4.2.5 Desfechos 

 

Os desfechos primários avaliados foram as taxas de sobrevida de curto e longo 

prazos: 1, 2, 3, 4, 5 anos. 

Os desfechos secundários e adicionais consideraram taxas de complicações e 

mortalidade associada ao procedimento, sobrevida livre de doença e mortalidade 

associada ao câncer. 

 

 

4.3 Riscos de vieses nos estudos individuais 

 

Determinou-se que a primeira abordagem para identificar o risco de viés seria 

usar Newcastle-Ottawa (29) e Methodology Check List: Cohort studies SIGN (30) (ver 

Tabela 2). Como todos os estudos eram coortes retrospectivas com base em redes 

de dados hospitalares, a taxa era geralmente boa. Na análise, identificamos 

heterogeneidade, principalmente entre as populações, uma vez que as terapias 

endoscópicas (especialmente no início da última década) não foram utilizadas como 
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padrão. Nas populações em que essas terapias foram inicialmente aplicadas, havia 

contraindicações à cirurgia, geralmente por idade e comorbidades associadas. Isso 

levou as populações a gerar heterogeneidade significativa. Também é importante 

notar que vários estudos não incluíram todos os subtipos de câncer precoce, por 

exemplo, apenas o M1 ou apenas o SM1. Outro risco de viés em relação à população 

é o fato de que vários estudos apenas analisaram o câncer de células escamosas ou 

o adenocarcinoma. Outro viés populacional identificado na extração dos dados foi que, 

nos pacientes submetidos à cirurgia, o tamanho do tumor e o nível de infiltração eram 

geralmente mais altos em comparação com os pacientes submetidos a terapias 

endoscópicas (ver Tabela 4). 
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Tabela 4. Riscos de vieses nos estudos individuais 

Estudo e ano 
Histologia 

Tempo 
Quantidade 
Intervenção 

Outros Vieses 

Merkow RP J Natl Cancer Inst.  
2014 Jul 16 

EAC ESCC 
2004-10 

E 1428 (EMR e 
ESD) 

Idade 75 anos. Lesão M1-2-3 

C 3962 (NE) Lesão SM1-2-3 

Wani S Gastrointest Endosc.  
2014 

EAC ESCC 
1998-09 

 

E 430 M1-2-3 
374 (NE) 

Idade 70 anos. Lesão M1-2-3, T1a T1b 

C 1586 M1-2-3 
918 (NE) 

Idade 63 anos, tumor maior que 1,5 cm moderadamente 
diferenciado. Lesão SM1-2-3 T1a T1b 

Ngamruengphong S Clin 
Gastroenterol Hepatol.  

2013 

EAC 1998-
09 

E 306 (NE) Idade 71 anos. Lesão M1-2-3, T1a T1b 

C 1312 (NE) 
Idade 63 anos, tumor maior que 1,5 cm moderadamente 

diferenciado. Lesão SM1-2-3 T1a T1b 

Tian J Gastrointest Endosc. 
 2011 

 
EAC 

1995-10 

E 29 (EMR) Lesão M1-2-3 

C 39 (TT e TH) Lesão SM1-2-3 

Pech O Ann Surg.  
2011 

EAC 
1996-09 

E 76 (NE) Acompanhamento por 4,1 anos. Lesão M1-2-3 

C 38 (TT) 
Acompanhamento 3,7 anos. Doze pacientes da endoscopia 

foram levados à cirurgia. Lesão M1-2-3 

Zehetner J J Thorac Cardiovasc 
Surg. 
 2011 

EAC 
2001-10 

E 40 (EMR e 
PDT) 

Acompanhamento 17 meses. Três pacientes da endoscopia 
foram levados à cirurgia. Lesão M1-2-3 

C 61 (TH, TT e 
MI) 

Acompanhamento 34 meses. Lesão M1-2-3 

Prasad GA Gastroenterology. 
2009 

 
 
 
 

EAC 
1998-07 

 
 
 

E 132 (EMR e 
PDT) 

Idade 71,2 anos. Acompanhamento 43 meses. Oito pacientes 
da endoscopia foram levados à cirurgia. Lesão M1-2-3 

C 46 (TH e TT) Idade 67,7 anos. Acompanhamento 64 meses. Lesão M1-2-3 

Das A Am J Gastroenterol. 
2008 

 
 
 

EAC 
ESCC 

1998-03 

E 99 (EMR, PDT 
e TA) 

Lesão M1-2-3 

C 643 (NE) Lesão SM1-2-3 

Schembre DB Gastrointest 
Endosc.  

2008 

EAC 
1998-05 

E 62 (EMR, APC 
e PDT) 

Idade 70 anos. Acompanhamento 20 meses. Quatro pacientes 
da endoscopia foram levados à cirurgia. Tumor 5,1 cm. Lesão 

M1-2-3 

C 32 (NE) 
Idade 64 anos. Acompanhamento 48 meses. Tumor 7,2 cm. 

Lesão SM1-2-3 

Prsad GA Gastroenterology. 
2007 

 

EAC 
1994-04 

E 129 (EMR e 
PDT) 

Idade 64 anos. Acompanhamento 59 meses. Quatro pacientes 
da endoscopia foram levados à cirurgia. Tumor 5 cm. Lesão 

M1-2-3 

C 70 (TT e TH) 
Idade 60 anos. Acompanhamento 61 meses. Tumor 7 cm. 

Lesão SM1-2-3 

Higuchi K Endoscopy.  
2007 

ESCC 
1987-04 

E 20 Acompanhamento 39,4 meses. Lesão M1-2-3 

C 23 
Acompanhamento 81,1 m. Tumor maior que 1,5 cm o 

moderadamente diferenciado. Lesão SM1-2-3 
Não foram relatados resultados em números absolutos. 

Pacifico RJ Clin Gastroenterol 
Hepatol.  

2003 

EAC 
1996-01 

E 24 (EMR e 
PDT) 

Idade 68 anos. Acompanhamento 12 meses. Tumor 5,6 cm. 
Lesão M1-2-3 

C 64 (NE) 
Idade 67 anos. Acompanhamento 19 meses. Tumor 6,5 cm. 

Lesão SM1-2-3 

Fujita H World J Surg.  
2001 

ESCC 
1981-97 

E 37 (EMR) 
Acompanhamento 45 meses. Quatro pacientes da endoscopia 

foram levados à cirurgia. Lesão M1-2-3 

C 35 (TT e TH) Acompanhamento 45 meses. Lesão SM1-2-3 
EAC: Adenoid Cystic Carcinoma (em português adenocarcinoma). 

ESCC: Esophagel Squamous Cell Carcinoma (em português, câncer de 
células escamosas do esôfago) 

EMR: Endoscopic mucosal resection (em português, ressecção 
endoscópica da mucosa ou mucosectomia) 

ESD: Endoscopic submucosal dissection (em português, disseção 
submucosa endoscópica)  

PDT: Photodynamic therapy (em português, terapia fotodinâmica) 

APC: Argon plasma coagulation (em português, coagulação com plasma 
de argônio) 

TT: Transtorácico 
TH: Trans-hiatal 

NE: Não específica 
E: Endoscopia 

C: Cirurgia 
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4.3.1 Síntese dos resultados (metanálises) e riscos de vieses entre os estudos 

 

Um ano de sobrevida  

 

Figura 4. Diferença de risco em 1 ano de sobrevida entre as terapias endoscópicas e 
cirúrgicas 

 

Um ano de sobrevida: oito estudos relataram sobrevida de 1 ano, o teste de 

heterogeneidade indicou X2 = 12,54 e I2 = 44% ou baixa heterogeneidade. O modelo 

de efeitos fixos foi adotado, e o RD foi -0,01 (IC 95%: -0,03, 0,01) (Figura 2). A análise 

dos dados agrupados não revelou diferenças na sobrevivência entre as duas terapias 

no primeiro ano. Esta não foi estatisticamente significativa por conta do nível de 

heterogeneidade. 
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Dois anos de sobrevida 

 

Figura 5. Diferença de risco em 2 anos de sobrevida entre as terapias endoscópicas e 

cirúrgicas 

 

Dois anos de sobrevida: sete estudos relataram sobrevida de 2 anos. O teste de 

heterogeneidade indicou X2 = 6,78 e I2 = 12%, demonstrando heterogeneidade 

insignificante. O modelo de efeitos fixos foi adotado, e o RD foi -0,03 (IC 95%: -0,06, 

-0,01) (Figura 3). A análise dos dados agrupados revelou diferenças entre as duas 

terapias com aumento de sobrevida com a terapia cirúrgica, a qual apresentou 

resultados estatisticamente significativos. 
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Três anos de sobrevida 

 

Figura 6. Diferença de risco em 3 anos de sobrevida entre as terapias endoscópicas e 
cirúrgicas 

 

Três anos de sobrevida: nove estudos relataram sobrevida de 3 anos, o teste de 

heterogeneidade indicou X2 = 9,35 e I2 = 14%, demonstrando heterogeneidade 

insignificante. O modelo de efeitos fixos foi adotado, e o RD foi -0,04 (IC 95%: -0,07, 

-0,01) (Figura 4). A análise dos dados agrupados revelou diferenças entre as duas 

terapias com aumento da sobrevida com a terapia cirúrgica, a qual apresentou 

resultados estatisticamente significativos. 
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Quatro anos de sobrevida 

 

 
Figura 7. Diferença de risco em 4 anos de sobrevida entre as terapias endoscópicas e 

cirúrgicas 

 

Quatro anos de sobrevida: oito estudos relataram sobrevida de 4 anos, o teste 

de heterogeneidade indicou X2 = 7,03 e I2 = 15%, demonstrando heterogeneidade 

insignificante. O modelo de efeitos fixos foi adotado, e o RD foi -0,06 (IC 95%: -0,09, 

-0,03) (Figura 5). A análise dos dados agrupados revelou diferenças entre as duas 

terapias com aumento da sobrevida com a terapia cirúrgica, a qual apresentou 

resultados estatisticamente significativos. 
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Cinco anos de sobrevida 

 

Figura 8. Diferença de risco em 5 anos de sobrevida entre as terapias endoscópicas e 
cirúrgicas 

 

Cinco anos de sobrevida: dez estudos relataram sobrevida de 5 anos, o teste de 

heterogeneidade indicou X2 = 14,08 e I2 = 36%, demonstrando baixa heterogeneidade. 

O modelo de efeitos fixos foi adotado, e o RD foi de -0,10 (IC 95%: -0,12, -0,08) (Figura 

6). A análise dos dados agrupados revelou diferenças entre as duas terapias com 

aumento da sobrevida com a terapia cirúrgica, a qual apresentou resultados 

estatisticamente significativos. 
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Sobrevida livre de doença por 5 anos  

 

Figura 9a. Diferença de risco na sobrevida livre de doença em 5 anos entre as terapias 
endoscópicas e cirúrgicas 

 

 

Cinco anos de sobrevida livre de doença: cinco estudos relataram sobrevida livre 

de doença em 5 anos, o teste de heterogeneidade indicou X2 = 29,28 e I2 = 86%, 

demonstrando alta heterogeneidade. O modelo de efeitos fixos foi adotado, e o RD foi 

de -0,02 (IC 95%: -0,06, -0,02) (Figura 7a). A análise dos dados agrupados não 

revelou diferenças para a sobrevivência livre de doença no quinto ano com risco 

significativo de viés para essa afirmação. Na análise do funil, o estudo de 

Ngamruengphong S. (2013) foi identificado como uma fonte de heterogeneidade; por 

consenso, os revisores optaram por retirar esse trabalho para metanalisar a sobrevida 

livre de doença no período de 5 anos (Figura 7b). 
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Figura 9b. Diferença de risco na sobrevida livre de doença em 5 anos entre as terapias 
endoscópicas e cirúrgicas, sem Ngamruengphong S. (2013) 

 

 
 

Sobrevida livre de doença em 5 anos: quatro estudos relataram sobrevida livre 

de doença em 5 anos, o teste de heterogeneidade indicou X2 = 3,71 e I2 = 19%, 

demonstrando um baixo nível de heterogeneidade. O modelo de efeitos fixos foi 

adotado, e o RD foi -0,13 (IC 95%: -0,17, -0,08) (Figura 7b). A análise dos dados 

agrupados revelou diferenças na sobrevivência livre de doença no quinto ano, 

mostrando melhores resultados para a terapia cirúrgica. 
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Mortalidade associada ao procedimento 

 

Figura 10. Diferença de risco de mortalidade associada ao procedimento entre as terapias 
endoscópicas e cirúrgicas 

 

 

Mortalidade associada ao procedimento: oito estudos relataram mortalidade 

associada ao procedimento, o teste de heterogeneidade indicou X2 = 8,85 e I2 = 21%, 

demonstrando heterogeneidade insignificante. O modelo de efeitos fixos foi adotado, 

e o RD foi -0,03 (IC 95%: -0,04, -0,02) (Figura 8). A análise dos dados agrupados 

revelou diferenças entre as duas terapias com aumento da mortalidade na terapia 

cirúrgica, a qual apresenta resultados estatisticamente significativos. 
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Morbidade associada ao procedimento 

 

Figura 11a. Diferença de risco de morbidade associada ao procedimento entre as terapias 
endoscópicas e cirúrgicas 

 

Morbidade associada ao procedimento: quatro estudos relataram morbidade 

associada ao procedimento, o teste de heterogeneidade indicou X2 = 6,38 e I2 = 53%, 

demonstrando um nível moderadamente elevado de heterogeneidade. O modelo de 

efeitos fixos foi adotado e a diferença de risco foi de -0,24 (IC 95%: -0,31, -0,16) 

(Figura 9a). A análise dos dados agrupados revelou diferenças entre as duas terapias 

com maior morbidade associada ao procedimento cirúrgico. Na análise do funil, 

identificamos heterogeneidade verdadeira e os revisores optaram por realizar a 

metanálise em razão do risco. 
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Figura 11b. Diferença de risco de morbidade associada ao procedimento entre as terapias 
endoscópicas e cirúrgicas que realizam a metanálise em razão de risco 

 

 

Morbidade associada ao procedimento: quatro estudos relataram morbidade 

associada ao procedimento, a análise do teste de heterogeneidade indicou X2 = 2,61 

e I2 = 0% de baixa heterogeneidade. Portanto, o modelo de efeitos fixos foi adotado, 

e a razão de risco foi de 0,28 (IC 95%: 0,18, 0,46) (Figura 9b). A análise dos dados 

agrupados revelou diferenças entre as duas terapias com aumento da morbidade 

associada ao procedimento cirúrgico com resultados estatisticamente significativos. 

 

Três anos associados à mortalidade por câncer 

 

Figura 12. Diferença de risco em 3 anos associados à mortalidade por câncer entre as 
terapias endoscópicas e cirúrgicas 

 

 

Três anos associados à mortalidade por câncer: dois estudos relataram 3 anos 

associados à mortalidade por câncer, o teste de heterogeneidade indicou X2 = 0,00 e 

I2 = 0%, demonstrando homogeneidade total. Portanto, o modelo de efeitos fixos foi 

adotado, e o RD foi de 0,00 (IC 95%: -0,03, 0,03, P = 1,00) (Figura 10). A análise dos 
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dados agrupados não revelou diferenças entre as duas terapias em 3 anos associados 

à mortalidade por câncer sem resultados estatisticamente significativos. 

 

 

Cinco anos associados à mortalidade por câncer 

 

Figura 13a. Diferença de risco em 5 anos associados à mortalidade por câncer entre 
as terapias endoscópicas e cirúrgicas 

 

 
 

Cinco anos associados à mortalidade por câncer: cinco estudos relataram 5 anos 

associados à mortalidade por câncer, o teste de heterogeneidade indicou X2 = 16,57 

e I2 = 76%, demonstrando alta heterogeneidade. Por isso, adotou-se o modelo de 

efeitos fixos, e o RD foi -0,04 (IC 95%: -0,06, 0,02, P = 0,0004) (Figura 11a). A análise 

dos dados agrupados não revelou diferenças para a sobrevivência livre de doença no 

quinto ano, com significativo risco de viés nessa afirmação. Na análise do funil, o 

estudo Prasad GA (2007) foi identificado como uma fonte de heterogeneidade. Por 

consenso, os revisores optaram por retirar esse trabalho para a metanálise de 5 anos 

associados à mortalidade por câncer (Figura 11b). 
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Figura 13b. Diferença de risco em 5 anos associados à mortalidade por câncer entre as 
terapias endoscópicas e cirúrgicas, sem Prasad GA (2007) 

 

Cinco anos associados à mortalidade por câncer: quatro estudos relataram 5 

anos associados à mortalidade por câncer, o teste de heterogeneidade indicou X2 = 

4,57 e I2 = 34%, demonstrando baixa heterogeneidade. Portanto, adotou-se o modelo 

de efeitos fixos, e o RD foi -0,04 (IC 95%: -0,07, -0,02) (Figura 11b). A análise dos 

dados agrupados revelou diferenças entre as duas terapias com aumento em 5 anos 

associados à mortalidade por câncer em procedimento cirúrgico com resultados 

estatisticamente significativos. 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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5.1 Sínteses das evidências 

 

A esofagectomia é o tratamento tradicional para neoplasia precoce no esôfago. 

Essa técnica está associada a uma taxa de morbidade e mortalidade considerável, e 

o manejo endoscópico é uma modalidade importante nesses pacientes. Revisamos a 

literatura para comparar as duas terapias, não encontramos estudos randomizados 

que comparassem as terapias endoscópicas e as cirúrgicas, todos os estudos 

incluídos nesta metanálise foram retrospectivos.  

Determinadas características dos pacientes não eram comparáveis em alguns 

estudos e os pacientes tratados endoscopicamente eram mais velhos e tinham mais 

comorbidades médicas do que aqueles tratados cirurgicamente, o que pode levar a 

um viés significativo nos resultados. Em relação à heterogeneidade entre os estudos, 

uma vez que os protocolos de tratamento endoscópico e cirúrgico são diferentes em 

várias partes do mundo, as terapias descritas em cada estudo foram diferentes. É 

comum encontrar terapias de combinação, incluindo EMR, ESD e PDT, ou terapias 

ablativas em uma ou mais sessões. As técnicas cirúrgicas descritas também são 

diferentes em cada estudo. Existem abordagens predominantemente abertas (TT e 

TH) em estudos mais antigos e, em estudos mais recentes, abordagens minimamente 

invasivas (IM). Em relação às metanálises, avaliamos a possibilidade de viés de 

publicação e heterogeneidade verdadeira, com funil e I2 explicando, dessa forma, a 

verdadeira heterogeneidade e identificando as diferenças sintetizadas na Tabela 4. 

As taxas de sobrevida após 1, 2, 3, 4 e 5 anos foram semelhantes e mostraram 

superioridade das terapias cirúrgicas ao longo do tempo. Pacientes idosos com maior 

comorbidade foram incluídos no grupo de endoterapia e responderam pela maior taxa 

de mortalidade. Oito estudos relataram uma sobrevida de 1 ano, e a análise não 
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revelou diferenças na sobrevivência entre as duas terapias (o RD foi -0,01); sete 

estudos relataram sobrevida de 2 anos, e a análise revelou diferenças entre as duas 

terapias em favor da terapia cirúrgica (o RD foi -0,03); nove estudos relataram 

sobrevida de 3 anos, e a análise revelou diferenças entre as duas terapias a favor da 

terapia cirúrgica (o RD foi -0,04); oito estudos relataram sobrevida de 4 anos, e a 

análise revelou diferenças entre as duas terapias a favor da terapia cirúrgica (o RD foi 

de -0,06); dez estudos relataram sobrevida de 5 anos, e a análise revelou diferenças 

entre as duas terapias a favor da terapia cirúrgica (o RD foi de -0,10). É importante 

notar que a diferença de sobrevivência entre as duas terapias aumenta ao longo do 

tempo, favorecendo os resultados para a terapia cirúrgica. Entendemos que esse 

fenômeno pode ser influenciado por vieses em relação à população, composta por 

pacientes mais idosos com maior comorbidade e menor expectativa de vida no grupo 

de endoscopia. 

O viés acima foi identificado por vários autores dos estudos, os quais realizaram 

análise de mortalidade relacionada ao câncer: dois estudos relataram 3 anos 

associados à mortalidade por câncer, e a análise não revelou diferenças (o RD foi 

0,00); quatro estudos relataram 5 anos associados à mortalidade por câncer, e a 

análise revelou diferenças entre as duas terapias com aumento da mortalidade no 

procedimento cirúrgico (o RD foi -0,04). Essa nova análise de dados, eliminando a 

seleção tendenciosa da população, mostra superioridade de terapias endoscópicas 

no controle de mortalidade relacionada ao câncer, especialmente em 5 anos. Na 

metanálise de 5 anos associada à mortalidade por câncer, o gráfico funil e a análise 

I2 identificaram viés de publicação no estudo por Prasad (2007). Por consenso, os 

revisores optaram por remover esse estudo e, portanto, reduziram a heterogeneidade 

na metanálise dos 5 anos associada à mortalidade por câncer. Após a exclusão desse 
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estudo, observou-se uma tendência para obter melhores resultados com terapias 

endoscópicas e houve aumento da mortalidade associada ao câncer em 5 anos com 

terapias cirúrgicas (Figuras 11a e 11b). As publicações recentes desse mesmo autor 

mostraram resultados mais homogêneos em relação aos demais estudos. Além disso, 

o viés foi aparentemente dado por diferenças populacionais e pode ter sido 

determinado pelo tempo no qual o estudo foi conduzido. 

Embora a taxa de recorrência seja maior do que a das terapias endoscópicas, 

como demonstrado pela metanálise de 5 anos de sobrevida livre de doença, 

aparentemente o controle da doença pode ser alcançado com monitoramento, 

identificação e tratamento efetivo dessas recorrências relacionadas com a terapia 

endoscópica. A metanálise revelou diferenças para a sobrevivência livre de doença 

no quinto ano. Melhores resultados foram encontrados para a terapia cirúrgica e, no 

gráfico funil e na análise I2, o estudo identificou viés de publicação em 

Ngamruengphong (2013). Por consenso, os revisores optaram por remover esse 

estudo e, portanto, reduziram a heterogeneidade na metanálise da sobrevida livre de 

doença aos 5 anos. Após a exclusão desse estudo, observou-se uma tendência para 

obter melhores resultados com as terapias cirúrgicas quanto à sobrevida livre de 

doença aos 5 anos (Figuras 7a-7b). No entanto, é importante considerar que o estudo 

excluído foi o mais recente e que, também, apresentou a maior amostra de população; 

portanto, com mais homogeneidade populacional. Isso poderia explicar uma melhora 

nos resultados da sobrevida livre de doença nesse estudo. 

A esofagectomia está associada a eventos adversos mais frequentes, que 

incluem sangramento, estenose, fuga anastomótica e outros, que causam 

hospitalização prolongada, despesas elevadas e morte. Na morbidade relacionada ao 

procedimento, a diferença foi significativa e favorece a terapia endoscópica, resultado 
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igualmente encontrado na mortalidade relacionada com o procedimento. Na 

metanálise da morbidade associada ao procedimento, o gráfico funil e a análise I2 

identificaram heterogeneidade verdadeira. Por consenso, os revisores optaram por 

calcular a razão de risco, com baixa heterogeneidade. A análise dos dados agrupados 

revelou diferenças entre as duas terapias, apresentando aumento da morbidade 

associada ao procedimento cirúrgico com resultados estatisticamente significativos. 

Essa verdadeira heterogeneidade é determinada pelas diferenças populacionais e, 

principalmente, pelas intervenções (ver Tabela 4). 

Portanto, nesta metanálise, a superioridade das terapias cirúrgicas em relação à 

sobrevida é evidente, pois aumenta ao longo do tempo, mas é aparentemente 

influenciada por vieses na seleção da população. Quando esse viés é removido, a 

endoscopia mostra superioridade no controle da mortalidade relacionada ao câncer, 

mas apresenta uma alta taxa de recorrência da doença, aparentemente controlável. 

Em relação à comorbidade e à mortalidade associadas ao procedimento, a 

endoscopia mostra-se superior. Para confirmar os resultados da metanálise atual, são 

necessários estudos prospectivos, controlados, com volume amostral expressivo. 

 

 

5.2 Limitações 

 

Esta metanálise é limitada pela disponibilidade de apenas estudos 

retrospectivos. Os dados de todos os estudos foram incluídos em uma tabela com a 

identificação de todos os vieses possíveis referentes a cada estudo. Em seguida, os 

vieses gerais poderiam explicar a heterogeneidade mostrada na análise, incluindo 

idade e comorbidades: diferença entre os grupos de tratamento; diferença entre as 



Discussão   |  57 

 

técnicas utilizadas tanto no grupo endoscópico quanto no cirúrgico, bem como a 

prevalência e experiência em várias técnicas influenciadas por ano de estudo; 

diferença na interpretação do câncer esofágico precoce para cada estudo; e diferença 

no resultado patológico em relação à profundidade, ao tamanho e à característica 

histopatológica da lesão (ver Tabela 5). 

Nesta metanálise, incluímos o câncer de esôfago precoce, o adenocarcinoma e 

o câncer de células escamosas, especificados como M1, M2, M3 ou SM1, de acordo 

com a classificação de Paris. No entanto, incluímos SM2 e SM3 pelo fato de vários 

estudos os incluírem na análise. Nesta metanálise, foram utilizados vários tratamentos 

endoscópicos, como ressecção endoscópica da mucosa (EMR), dissecção 

endoscópica submucosa (ESD), terapia fotodinâmica (PDT), ablação de frequência de 

proporção (RFA) e coagulação plasmática de argônio (APC). Várias técnicas 

cirúrgicas também foram utilizadas nesta metanálise. 



 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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A esofagectomia é o tratamento tradicional para neoplasia precoce no esôfago, 

o manejo endoscópico é uma modalidade importante nesses pacientes. Revisamos 

sistematicamente a literatura para comparar as duas terapias.  

As taxas de sobrevida após 1, 2, 3, 4 e 5 anos foram semelhantes e mostraram 

superioridade das terapias cirúrgicas ao longo do tempo. Pacientes idosos com maior 

comorbidade foram incluídos no grupo de terapias endoscópicas e responderam pela 

menor taxa de sobrevida.  

Na morbidade relacionada ao procedimento, a diferença foi significativa e 

favorece a terapia endoscópica, resultado igualmente encontrado na mortalidade 

relacionada com o procedimento. 

A diferença na morte relacionada à neoplasia esofágica entre os dois 

tratamentos foi significativa, e as terapias endoscópicas foram superiores no tocante 

à análise da mortalidade associada ao câncer. 

Embora a taxa de recorrência seja maior do que a das terapias endoscópicas, 

aparentemente o controle da doença pode ser alcançado com monitoramento, 

identificação e tratamento efetivo dessas recorrências relacionadas com a terapia 

endoscópica. 

Para confirmar os resultados da metanálise atual, são necessários estudos 

prospectivos, controlados, com volume amostral expressivo.



 

 

7 ANEXOS 

 



Anexos  |   61 

 

 

 

Anexo 1. Critérios de seleção de estudos comparativos 

Estudos Seleção Por quê? 

Merkow RP J Natl Cancer Inst. 2014 

Jul 16 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Pech O Gastroenterology. 2014 

☐ 

Displasia de alto grau e câncer 

submucoso ou mais avançado 

foram excluídos. 

Wani S Gastrointest Endosc. 2014 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Ngamruengphong S Clin Gastroenterol 

Hepatol. 2013 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Yoshii T Dis Esophagus. 2013 ☐ Relatório da série de casos. 

Sgourakis G World J Gastroenterol. 

2013 
☐ 

Revisão sistemática. 

González Tallón AI Med Clin (Barc). 

2012 
☐ 

Estudo de revisão. 

Bennett C Cochrane Database Syst 

Rev. 2012 
☐ 

Revisão sistemática. 

Usami S Dis Esophagus. 2012 ☐ Estudo de revisão. 

Fovos A Int J Surg. 2012 ☐ Estudo de revisão. 

Tian J Gastrointest Endosc. 2011 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Pech O Ann Surg. 2011 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

O'Connell K Surg Endosc. 2011 ☐ Relatório da série de casos. 

Zehetner J J Thorac Cardiovasc Surg. 

2011 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Sánchez A Dis Esophagus. 2010 ☐ Analisa a eficácia, a segurança e 
a relação custo-eficácia. 

Menon D BMC Gastroenterol. 2010 ☐ Nenhuma análise estatística 
realizada na revisão sistemática. 

Rosmolen WD Endoscopy. 2010 ☐ Avalia qualidade de vida. 

Moss A Am J Gastroenterol. 2010 ☐ Relatório da série de casos. 
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Bennett C Cochrane Database Syst 

Rev. 2010 
☐ 

Revisão sistemática. 

Dubecz A Gastrointest Endosc. 2009 

☐ 

Compara a relação custo-
efetividade da esofagectomia e 
da terapia endoscópica no 
tratamento do adenocarcinoma 
esofágico precoce. 

Pohl H Gastrointest Endosc. 2009 

☐ 

Compara a relação custo-

efetividade da esofagectomia e 

da terapia endoscópica no 

tratamento do adenocarcinoma 

esofágico precoce. 

Prasad GA Gastroenterology. 2009 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Oelschlager BK. J Gastrointest Surg. 

2009 
☐ 

Estudo de revisão. 

Peters JH. J Gastrointest Surg. 2009 ☐ Estudo de revisão. 

Green S Cochrane Database Syst Rev. 

2009 
☐ 

Revisão sistemática. 

Pennathur A Ann Thorac Surg. 2009 ☐ Estudo de revisão. 

Singh S Nat Clin Pract Gastroenterol 

Hepatol. 2009 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Horváth OP Dig Dis. 2009 ☐ Estudo de revisão. 

Gerson LB. Gastroenterology. 2009 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Das A Am J Gastroenterol. 2008 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Barr H. Am J Gastroenterol. 2008 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Schembre DB Gastrointest Endosc. 

2008 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Altorki NK Ann Surg. 2008 ☐ Estudo de revisão. 

Cen P Cancer. 2008 Mar ☐ Estudo de revisão. 

Luketich JD Ann Thorac Surg. 2008 ☐ Estudo de revisão. 

DeMeester SR. Ann Thorac Surg. 2008 ☐ Estudo de revisão. 

Von Rahden BH Endoscopy. 2008 ☐ Estudo de revisão. 
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Katada C Endoscopy. 2007 ☐ Esofagectomia após EMR. 

Fu K Endoscopy. 2007 ☐ Esofagectomia após EMR. 

Comay D Can J Gastroenterol. 2007 ☐ Avalia a qualidade de vida. 

Prasad GA Gastroenterology. 2007 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Hölscher AH. Endoscopy. 2007 ☐ Estudo de revisão. 

Higuchi K Endoscopy. 2007 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Oh DS J Am Coll Surg. 2006 
☐ 

Ressecções cirúrgicas menos 

extensas. 

Von Rahden BH Zentralbl Chir. 2006 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Eguchi T Mod Pathol. 2006 

☐ 

Fatores histopatológicos para 
determinar quais pacientes 
necessitam de tratamento 
adicional após EMR. 

Jung M. Chirurg. 2005  ☐ Estudo de revisão. 

Johnston MH. Nat Clin Pract 

Gastroenterol Hepatol. 2005 
☐ 

Estudo de revisão. 

Peters FP Gastrointest Endosc. 2005 ☐ Esofagectomia após EMR. 

Shaheen NJ Gut. 2004 

☐ 

Compara a relação custo-

efetividade da esofagectomia e 

da terapia endoscópica no 

tratamento do adenocarcinoma 

esofágico precoce. 

Vij R Gastrointest Endosc. 2004 

☐ 

Compara a relação custo-

efetividade da esofagectomia e 

da terapia endoscópica no 

tratamento do adenocarcinoma 

esofágico precoce. 

Pacifico RJ Clin Gastroenterol Hepatol. 

2003 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Hur C Dig Dis Sci. 2003 

☐ 

Compara a relação custo-

efetividade da esofagectomia e 

da terapia endoscópica no 

tratamento do adenocarcinoma 

esofágico precoce. 
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Momma K Gan To Kagaku Ryoho. 

2003 
☐ 

Esofagectomia após EMR. 

Pagani M Dis Esophagus. 2003 ☐ Tratamento do esôfago de 
Barrett. 

Bowers SP Surg Endosc. 2003 
☐ 

Tratamento do esôfago de 

Barrett. 

Ell C. Internist (Berl). 2002 ☐ Estudo de revisão. 

Shimizu Y Gastrointest Endosc. 2002 ☐ Esofagectomia após EMR. 

Csendes A J Gastrointest Surg. 2002 
☐ 

Tratamento do esôfago de 

Barrett. 

Wajed SA Surg Oncol Clin N Am. 2001 ☐ Estudo de revisão. 

Tigges H J Gastrointest Surg. 2001 
☐ 

Tratamento do esôfago de 

Barrett. 

Fujita H World J Surg. 2001 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Noguchi H Surg Laparosc Endosc 

Percutan Tech. 2000 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Haag S Gastrointest Endosc. 1999 
☐ 

Tratamento do esôfago de 

Barrett. 

Castell DO Gastrointest Endosc. 1999 
☐ 

Tratamento do esôfago de 

Barrett. 

McCarthy M Gastrointest Endosc. 1999 
☐ 

Tratamento do esôfago de 

Barrett. 

Kodama M Surgery. 1998 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Ruol A Dis Esophagus. 1997 ☐ Apenas cirurgia de ressecção. 

Chino O Surg Today. 1997 
☒ 

O resultado selecionado foi 

avaliado. 

Heitmiller RF Ann Surg. 1996 ☐ Apenas cirurgia de ressecção. 

Shimao H Gan To Kagaku Ryoho. 1996 ☐ Estudo de revisão. 

Yoshida M Gan To Kagaku Ryoho. 

1995 
☐ 

Resultados clínico-patológicos. 

Tamames Escobar S. An R Acad Nac 

Med (Madr). 1995 
☐ 

Estudo de revisão. 

Yoshida K Gan To Kagaku Ryoho. 

1993 
☐ 

Estudo de revisão. 
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