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Resumo
Silva GLR. Ressecção endoscópica versus cirúrgica do câncer colorretal
precoce: revisão sistemática e metanálises [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2018.
INTRODUÇÃO: O câncer colorretal (CCR) é doença de grande importância,
com elevada incidência e mortalidade. Restrito às camadas mucosa e
submucosa, é denominado CCR precoce, sendo passível de tratamento
endoscópico curativo na ausência de fatores de risco para metástases
linfonodais. Entretanto, as técnicas para tal não são universalmente
disponíveis, e muitos destes pacientes são tratados por ressecções
cirúrgicas. OBJETIVO: Buscar estudos com os resultados do tratamento
cirúrgico e endoscópico do CCR precoce e compará-los por meio de
metanálise. MÉTODOS: Foi efetuada busca nas bases MEDLINE, EMBASE,
LILACS, CENTRAL COCHRANE e EBSCO por estudos comparativos que
incluíram pacientes com CCR precoce, submetidos a tratamento
endoscópico ou cirúrgico. Dados de mortalidade, recidiva a longo prazo,
taxas de ressecção em bloco e ressecção curativa, tempo de procedimento,
taxas de complicações e complicações graves foram extraídos. Viés foi
individualmente avaliado pela escala de Newcastle-Ottawa. Foram efetuados
cálculos do risco absoluto (RA), seu aumento (ARA) ou redução (RAA), e
dos números necessários para causar dano (NNH) ou tratar (NNT), com
intervalo de confiança (IC) de 95% para significância estatística. Para
metanálise dos dados, foi utilizado o programa RevMan 5, com uso do teste
de Mantel-Haenszel para calcular um IC de 95%, e expressão dos
resultados em gráficos de forest e funnel plot. A consistência entre os
estudos foi relatada por I2. RESULTADOS: Foram encontradas 12.905
entradas via PUBMED e 12.818 via outras bases. Após remoção de
duplicatas e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram quatro
estudos de coorte retrospectiva. Não foi observada diferença para
mortalidade (339 pacientes) ou recorrência a longo prazo (577 pacientes).
Foi observada superioridade do tratamento cirúrgico em 11% (-0,11 [IC 95%
-0,14; -0,09, P<0,05]) para taxa de ressecção em bloco (1.085 pacientes), e
em 11% (-0,11 [IC 95% -0,21; -0,02, P < 0,05]) para taxa de ressecção
curativa (1.112 pacientes). O tratamento endoscópico demonstrou
superioridade de 7% (-0,07 [IC 95% -0,10; -0,03]) para taxa de complicações
(1.085 pacientes), de 8% (-0,08 [IC 95% -0,15; -0,01]) para complicações
graves (827 pacientes), e de 130 minutos (-130,34 [IC 95% -190,5; -70,17, P
< 0,05) para tempo de procedimento (827 pacientes). CONCLUSÃO:
Conforme os dados disponíveis na literatura, o tratamento do CCR precoce
apresenta melhores resultados pela técnica cirúrgica quanto às taxas de
ressecção em bloco e curativa, e menos complicações e menor tempo de
procedimento pela técnica endoscópica. Não há diferença quanto às taxas
de mortalidade e recidiva a longo prazo.

Descritores: neoplasias colorretais; cirurgia colorretal; endoscopia
gastrointestinal; procedimentos cirúrgicos endoscópicos gastrointestinais;
revisão sistemática; metanálise.

Abstract
Silva GLR. Surgical versus endoscopic resection of early colorectal cancer:
systematic review and meta-analysis [dissertation]. São Paulo: “Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2018.
INTRODUCTION: Colorectal cancer (CRC) represents an important disease,
with high incidence and mortality. When restricted to the mucosa and
submucosa it is called early CRC, with curative endoscopic treatment in the
absence of histopathological conditions associated with high risk of linfonodal
metastasis. However, such treatment techniques are not widely available,
and many of these patients undergo surgical resection. OBJECTIVES: To
search for studies of endoscopic and surgical treatment modalities for early
CRC, and compare these results through meta-analysis. METHODS:
MEDLINE, EMBASE, LILACS, CENTRAL COCHRANE, and EBSCO
databases were searched for comparative studies, which included early CRC
patients subjected to surgical or endoscopic treatments. Data regarding
mortality, recurrence, en bloc resection rate, curative resection rate,
procedure time, complications rate, and severe complications rate were
extracted. Study bias was evaluated using the Newcastle-Ottawa score.
Absolute Risk (AR), AR reduction (ARR), AR increase (ARI), and the number
necessary to treat (NNT) or to harm (NNH) were computed, using a 95%
confidence interval (CI) as statistically significant. RevMan 5 software was
used for meta-analysis, applying Mantel-Haenszel tests to achieve a 95% CI;
results were represented by forest and funnel plots. Consistency among
studies was reported via I2. RESULTS: 12,905 entries were found via
PUBMED, and 12,818 via other databases. After removal of duplicates and
observation of inclusion and exclusion criteria, 4 retrospective cohort studies
were considered for analysis. No differences in mortality (339 patients) and
long-term recurrence (577) were observed between the two groups. Surgical
treatment had higher rates of en bloc resection (-0.11 [95% CI -0.14, -0.09,
P<0.05] – 1,085 patients) and curative resection (-0.11 [IC 95% CI -0.21, 0.02, P < 0.05] – 1,112 patients) when compared to endoscopic treatment.
Endoscopic treatment had lower total complication rate (0.07 [IC 95% -0.10; 0.03] – 1,085 patients), lower severe complication rate (-0.08 [IC 95% -0.15; 0.01] – 827 patients), and shorter procedure time than the surgical treatment
(-130.34 min [IC 95% -190.5; -70.17, P < 0.05] – 827 patients).
CONCLUSION: According to available data, surgical treatment of early CRC
yields better results regarding en bloc resection and curative resection rates;
endoscopic treatment of early CRC results in lower complication rate and
shorter procedure time. There are no differences in mortality and long-term
recurrence rates.
Descriptors: colorectal neoplasms; colorectal surgery; endoscopy,
gastrointestinal; endoscopic mucosal resection; endoscopic submucosal
dissection; systematic review; meta-analysis.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer colorretal (CCR) possui elevada incidência em diversas
regiões do mundo. Sua apresentação varia desde lesões plano-elevadas ou
pólipos de pequenas dimensões até a formação de lesões obstrutivas à luz
do órgão, com invasão de estruturas adjacentes e desenvolvimento de
metástases. O CCR denominado avançado – quando há invasão neoplásica
além da camada submucosa da parede do órgão (além da classificação T1
da AJCC) – tem tratamento curativo preferencialmente cirúrgico, com
ressecção com margens adequadas do segmento colorretal acometido, bem
como dos linfonodos regionais passíveis de metástase; já o CCR
denominado precoce – restrito às camadas mucosa e submucosa
(classificação Tis e T1 da AJCC) – muitas vezes tem seu tratamento curativo
por ressecção local da camada mucosa e parte da submucosa por meio de
métodos endoscópicos.
A possibilidade de tratamento curativo endoscópico baseia-se em dois
pilares principais: diagnóstico pré-operatório preciso, que utiliza diversas
classificações endoscópicas na tentativa de prever presença de displasia e
profundidade de invasão, associadas ou não à avaliação histopatológica de
fragmentos obtidos por biópsia, e avaliação pós-operatória adequada das
características de margem e profundidade de invasão neoplásica da peça
ressecada

endoscopicamente,

preferencialmente

em

peça

única.

Características histológicas de alto risco na peça ressecada, como
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observação de células neoplásicas na camada submucosa profunda,
invasão tumoral linfovascular, tipos histológicos desfavoráveis ou presença
de brotamentos tumorais, determinam que o tratamento endoscópico pode
não ter sido suficiente para obtenção de cura; neste cenário, deve ser
considerada a realização de ressecção cirúrgica complementar, associada à
linfadenectomia, seguindo os preceitos oncológicos adequados para cada
localização.
A maioria dos CCR é diagnosticada já em fase avançada,
necessitando de tratamento cirúrgico. Dentre os CCR diagnosticados em
fase precoce, a baixa disponibilidade de acesso a centros que permitam
diagnóstico pré-operatório e tratamento endoscópico de excelência leva
muitas vezes também ao tratamento cirúrgico. Por definição, o tratamento
cirúrgico é mais agressivo que o tratamento endoscópico, por envolver
ressecção do segmento acometido associada à linfadenectomia regional.
Porém, quão agressivo é realmente o tratamento cirúrgico quando
comparado ao tratamento endoscópico? E qual é o desempenho destas
duas modalidades de tratamento do CCR precoce, quando comparados
seus desfechos?
Frente a estas questões, surge a necessidade de explorar a literatura
disponível por meio de revisão sistemática, em busca de resultados do
tratamento do CCR precoce por meio de técnicas endoscópicas comparadas
às cirúrgicas, na tentativa de demonstrar por meio de metanálise a real
diferença observada entre os dois grupos de tratamento no que tange às
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taxas de mortalidade, recorrência, ressecção em peça única, ressecção
curativa, taxa de complicações e tempo de procedimento.
Cabe lembrar a importância dos métodos cirúrgicos transanais que,
por meio da ressecção de espessura total da parede do reto, atingem cura
naquelas mesmas lesões passíveis de cura por tratamento endoscópico. Por
serem considerados procedimentos com agressividade não equiparável
àqueles realizados por técnicas puramente endoscópicas ou por técnicas
cirúrgicas tradicionais, os dados disponíveis sobre seus resultados não
foram incluídos nesta revisão, devendo ter sua comparabilidade analisada
em outros estudos para isso voltados.

1.1 Epidemiologia

O diagnóstico e o tratamento do CCR precoce têm sido alvo de
destaque no planejamento das políticas de saúde, já que, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde, no ano de 2012, ocorreu cerca de 1,5
milhões de novos casos de CCR avançado e 694 mil óbitos decorrentes
dessa doença. Há grande variação geográfica na sua incidência, refletindo
os múltiplos fatores envolvidos na carcinogênese no cólon e no reto: desde
3,3/100.000 mulheres no oeste do continente africano até 44,8/100.000
habitantes do sexo masculino na Austrália

[1]

. Dados populacionais do banco

de dados estadunidense SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results
– Vigilância, Epidemiologia e Resultados Finais) indicam que a incidência do
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CCR avançado aumenta progressivamente com a idade, principalmente a
partir da sexta década de vida

[2]

(Gráfico 1).

Gráfico 1 - Dados de incidência de CCR por 100.000 habitantes no
período de 2004-2014, agrupado por faixas etárias, a partir do
banco de dados SEER [2]

No Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam
para uma estimativa de 34.280 novos casos de CCR avançado em 2016

[3]

,

representando a segunda neoplasia mais comum em mulheres e a terceira
mais comum em homens. Segundo o DATASUS, a mortalidade por
neoplasia anocolorretal no país encontra-se em franca ascensão, partindo
de 7.696 óbitos no ano 2000 para 16.326 no ano 2014

[4]

(Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Mortalidade absoluta decorrente de neoplasia anocolorretal no
Brasil – período de 2000 a 2014

A real incidência do CCR em sua forma precoce é menos clara, não
havendo dados disponíveis para a população brasileira. A prevalência de
lesões adenomatosas pré-malignas na população norte-americana acima de
50 anos é estimada em 20% a 53%, sendo que 3,4% a 7,6% delas
representam lesões com características histopatológicas avançadas; destas,
0,2% a 0,6% já apresentam neoplasia maligna
Bhangu e col.

[5]

. Dados reportados por

[6]

, cobrindo cerca de 28% da população norte-americana por

um período de 12 anos, indicam 3.553 pacientes tratados por neoplasia
maligna restrita à camada mucosa e 20.348 pacientes tratados por neoplasia
invasiva até a camada submucosa, com uma incidência combinada de
aproximadamente 20/100.000 habitantes, número compatível com estas
estimativas.
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1.2 Fisiopatologia

A gênese do CCR tem sido extensivamente estudada, desde o início
do século XX, a partir de síndromes hereditárias familiares. Como
representantes mais importantes estão a Polipose Adenomatosa Familiar
a Síndrome de Peutz-Jeghers

[8, 9, 10]

e a Síndrome de Lynch

[11]

[7]

,

, que quase

invariavelmente evoluem para neoplasias colorretais avançadas. Com o
advento de estudos genômicos detalhados a partir dos anos 1990, mutações
genéticas específicas em proto-oncogenes, oncogenes e em genes
supressores de tumor foram determinadas, no contexto destas síndromes,
como responsáveis pelo surgimento de lesões pré-malignas na mucosa
colorretal

(lesões adenomatosas

e

lesões

serrilhadas)

e

por

sua

transformação em carcinomas invasivos [12-14].
Existem vários fatores de risco reconhecidos como suspeitos no
envolvimento dessas mutações observadas no CCR esporádico: desde as
características demográficas, como raça e gênero, a presença de
comorbidades, como obesidade e diabetes, até a exposição a fatores
ambientais, como consumo de carne vermelha, etilismo e tabagismo, ou
coinfecção por patógenos

[15-21]

. O surgimento da lesão pré-maligna e sua

transformação maligna apresentam-se, portanto, como dependentes da
aleatoriedade combinada e continuada da exposição a estes fatores de
risco, que implicam em ocorrência igualmente aleatória de mutações
genéticas nas células da mucosa colorretal ao longo do tempo.
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1.3 Diagnóstico endoscópico do câncer colorretal precoce

Nos estádios avançados do CCR, o diagnóstico pode advir de sinais e
sintomas como massa abdominal palpável, hematoquezia, enterorragia ou
obstrução intestinal, que levam à realização de colonoscopia com biópsias
da lesão avançada e consequente diagnóstico à histopatologia de
adenocarcinoma. Já nos estádios iniciais e pré-malignos, pode não haver
qualquer sinal ou sintoma que indique a necessidade de realização de
exame diagnóstico, e o exame anatomopatológico das amostras obtidas por
biópsia pode revelar uma gama de alterações que vão desde adenomas com
displasia de baixo grau até carcinoma com invasão da camada submucosa.
Por meio da classificação de Viena revisada, obteve-se um consenso
internacional na avaliação do grau de profundidade de invasão das
neoplasias epiteliais gastrointestinais [23] (Tabela 1).

Tabela 1 - Classificação de Viena revisada para neoplasias epiteliais
gastrointestinais [23]
Categoria 1

Negativo para neoplasia

Categoria 2

Indefinido para neoplasia

Categoria 3

Neoplasia mucosa de baixo grau (adenoma/displasia de baixo
grau)

Categoria 4

Neoplasia mucosa de alto grau:
• 4.1 Adenoma/displasia de alto grau
• 4.2 Carcinoma in situ (não invasivo)
• 4.3 Suspeita de carcinoma invasivo
• 4.4 Carcinoma intramucoso (invasão de lamina própria)

Categoria 5

• Carcinoma submucoso
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Essa peculiar situação associada à falta de sinais ou sintomas de
alarme levou ao desenvolvimento de métodos diagnósticos de rastreamento
dos adenomas colorretais e do CCR em seus estádios iniciais, em pacientes
assintomáticos, a partir de uma idade específica determinada pelo risco de
incidência dessas lesões naquele indivíduo.
Para pacientes sem histórico pessoal ou familiar de neoplasia
colorretal, a realização de exames de rastreamento é recomendada a partir
dos 50 anos

[23, 24]

. Os métodos existentes hoje, cada um com sua

recomendação de frequência de realização específica, consistem na
pesquisa de DNA aberrante nas fezes por imuno-histoquímica, na pesquisa
de hemoglobina nas fezes por imuno-histoquímica, na pesquisa de sangue
oculto pelo teste tradicional de guaiaco, na colonografia, na sigmoidoscopia
flexível e no estudo endoscópico completo pela colonoscopia [23].
O rastreamento endoscópico do CCR surgiu na era dos fibroscópios,
durante as décadas de 1970 e 1980, com dispositivos que dispunham de
pouca resolução de imagem e apresentavam grandes limitações na
identificação e caracterização de lesões de pequenas dimensões

[25]

. Tais

dispositivos representavam um enorme avanço sobre as limitadas técnicas
radiológicas e sobre as desconfortáveis e pouco reprodutíveis técnicas de
sigmoidoscopia rígida. Por meio do canal de trabalho do aparelho, era
finalmente possível obter fragmentos das lesões além do reto e sigmoide
distal para diagnóstico histopatológico de neoplasia benigna ou maligna,
orientando a necessidade de tratamento cirúrgico. Com o surgimento da
técnica de polipectomia pelo canal de trabalho do colonoscópio em 1973

[26]

,
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a possibilidade de remoção de algumas lesões benignas sem necessidade
de laparotomia mudou o paradigma do rastreamento do CCR, elevando
ainda

mais

a

importância

da

colonoscopia

e

impulsionando

o

aperfeiçoamento de técnicas de ressecção de lesões neoplásicas.
O avanço da miniaturização dos equipamentos digitais para registro
de imagens ao longo das décadas de 1990 e 2000 permitiu o
desenvolvimento de aparelhos de endoscopia flexível com capacidade de
resolução de imagem incomparavelmente superior àquela obtida com os
fibroscópios

[27]

. A resolução de imagem partiu de 410.000 pixels desde a

introdução do videoendoscópio em 1993 para um pouco mais de 1.300.000
a partir de 2012.
A obtenção de imagens mais detalhadas da mucosa colorretal, aliada
a técnicas de aplicação de corantes superficiais, utilizando-se equipamentos
capazes de magnificar opticamente e filtrar óptica ou digitalmente as
imagens digitais de alta resolução (Figura 1), levou à observação de que
algumas características das lesões encontradas à endoscopia estão
associadas não só à presença de displasia ou de neoplasia maligna, como
também à profundidade de invasão maligna encontrada na análise
histopatológica final.
Tal capacidade diagnóstica a partir das imagens obtidas orienta a
escolha do tipo de tratamento a ser empregado: endoscópico para lesões
superficiais e cirúrgico para lesões avançadas. Idealmente, a obtenção de
fragmentos por fórceps de biópsia para análise histopatológica préoperatória deve se restringir aos casos sem indicação de tratamento
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endoscópico, já que a fibrose submucosa observada após as biópsias pode
dificultar o emprego das técnicas de ressecção endoscópica [28, 29].

Figura 1 -

Exemplos de imagens de alta resolução. À esquerda, imagens
comuns de alta resolução; à direita, imagens de alta resolução
após magnificação. Mucosa normal. A: íleo terminal; B: cólon
descendente; C: cólon descendente após aplicação de corante
tópico (índigo-carmim)
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1.4 Considerações sobre o estadiamento do CCR e definição de CCR
precoce

A profundidade do acometimento neoplásico na parede do cólon e do
reto está diretamente relacionada à evolução para metástases linfonodais
regionais e à distância, possuindo correlação estreita com a mortalidade pelo
CCR

[30-32]

. Com base neste conceito, foram desenvolvidas classificações

por estádios do CCR, que levam em consideração sua progressão local e à
distância, determinada no pré, no intra ou no pós-operatório. A classificação
mais utilizada atualmente é a TNM (Tumor, Node, Metastasis), do Comitê
Americano Conjunto para o Câncer (AJCC) / União para o Controle
Internacional do Câncer (UICC), cuja última atualização entrou em vigor a
partir de janeiro de 2017 [32] (Figura 2).

Introdução

13

m: mucosa; mm: muscular da mucosa; sm: submucosa; mp: muscular própria; se: serosa ou
tecidos perirretais; pv: peritôneo visceral de órgão adjacente; oa: órgão adjacente.
*A última atualização desta classificação considera N1c a presença de depósitos tumorais
regionais na ausência de linfonodos positivos, e M1c a presença de metástases peritoneais,
destacando a importância destes achados

Figura 2 - Representação simplificada da
neoplasias malignas colorretais [36]

classificação

TNM

para
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O estadiamento TNM tem implicação direta na escolha do tratamento
a ser oferecido. Lesões com acometimento da camada muscular própria
requerem a realização de ressecção cirúrgica do segmento acometido, com
margens mínimas de 5 cm proximal e distalmente à lesão, guiada pela
secção do pedículo vascular apropriado e associada à linfadenectomia
regional. Tal agressividade do tratamento inicial deve-se ao risco de
metástases linfonodais, decorrente da presença crescente de vasos
linfáticos a partir da camada submucosa profunda. A presença de
metástases linfonodais no pedículo linfovascular da peça cirúrgica aumenta
o estadiamento da doença, levando à necessidade de complementação
terapêutica ainda mais agressiva com quimioterapia associada ou não à
radioterapia, a depender do segmento colorretal em questão.
Em lesões nas quais o adenocarcinoma acomete apenas a camada
mucosa sem ultrapassar a camada muscular da mucosa (classificação Tis,
que engloba as categorias 4.2 e 4.4 da classificação de Viena revisada –
adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma intramucoso), a probabilidade de
metástase linfonodal é desprezível em razão da ausência de vasos linfáticos
nesta camada histológica. Nesta situação, a ressecção local da camada
mucosa e parte da submucosa por técnicas endoscópicas, com margens
verticais e laterais livres, pode representar cura sem possibilidade de
recidiva.
Já naquelas lesões nas quais a invasão neoplásica ocorre apenas até
a camada submucosa, classificadas como T1, existe uma probabilidade
variável de metástases linfonodais. Tal probabilidade é maior na presença
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de características anatomopatológicas de alto risco, como acometimento
tumoral além do terço superficial da camada submucosa, tipo histológico
desfavorável, invasão tumoral linfovascular e presença de brotamentos
tumorais. A ausência destas características de alto risco determina que o
tratamento por ressecção local é suficiente para a obtenção de cura; já a
presença delas leva à necessidade de tratamento cirúrgico complementar
com ressecção do segmento acometido e linfadenectomia regional

[33-36]

.

O termo CCR precoce foi definido a partir dos estudos de Kudo e col.
em meados da década de 1990 como a neoplasia maligna com invasão até
a camada submucosa (estadiamentos Tis e T1), com grande potencial de
cura por meio do tratamento endoscópico

[37]

. Partindo desta definição, as

diretrizes para o tratamento do CCR precoce da Sociedade Japonesa de
Câncer Colorretal (JSCCR) foram definidas por um conjunto de especialistas
da área da Gastroenterologia clínica e cirúrgica, endoscopistas, oncologistas
e patologistas, a partir da análise dos resultados de várias séries de casos
japonesas. Sua última edição, datada do ano de 2014

[33]

, norteia as

orientações de praticamente todas as outras sociedades internacionais

[32-36]

para o tratamento do CCR precoce. Conforme essa diretriz, a neoplasia
colorretal é patologia de tratamento inicialmente endoscópico quando é
factível a ressecção em peça única (ressecção em bloco), e quando a
transformação neoplásica maligna acomete apenas a camada mucosa ou a
camada submucosa superficial.
A ressecção em bloco é necessária por duas razões fundamentais:
para evitar as altas taxas de recidiva local associadas à ressecção em
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múltiplos fragmentos (denominada ressecção em piecemeal), e para permitir
uma correta análise histopatológica das margens verticais e laterais da peça
cirúrgica. Além de comprometimento neoplásico na margem vertical, a
avaliação das características histopatológicas é necessária para definir
critérios de curabilidade, em razão do risco de metástases linfonodais. A
presença de qualquer destas características indica a necessidade de
considerar complementação com tratamento cirúrgico por ressecção do
segmento acometido, associada à linfadenectomia:

- Invasão tumoral submucosa igual ou acima de 1.000 µm
A camada submucosa pode ser dividida em três terços teóricos: SM1,
SM2 e SM3. A presença de vasos linfáticos é diretamente proporcional à
profundidade, e a invasão tumoral até a camada SM1 é considerada fator de
baixo risco para metástases linfonodais. Entretanto, não é possível avaliar a
camada submucosa em sua espessura total nas peças ressecadas por
técnicas endoscópicas. Estabeleceu-se, portanto, um limite de 1 mm, ou
1.000 µm, como seguro para ser considerada a invasão submucosa como
superficial à avaliação das peças ressecadas endoscopicamente. A
profundidade de invasão deve ser medida a partir da camada muscular da
mucosa, quando esta é claramente identificada, ou a partir da superfície da
mucosa, nos casos de destruição tumoral da mesma (Figura 3).
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Figura 3 - Esquema demonstrativo do método de medida da profundidade
de invasão (D). A: a medida é realizada a partir da muscular da
mucosa. B: quando a muscular da mucosa não pode ser
identificada por causa da invasão tumoral, a medida é realizada
a partir da superfície da lesão

O risco de metástases linfonodais em série de 140 lesões publicada
por Kitajima e col. com invasão até 1.000 µm foi de 0%

[38]

;

já nos casos com

invasão além de 1.000 µm, nesta mesma série de casos, observa-se taxa de
metástases linfonodais de 12,5%, mesmo valor encontrado em metanálise
de Choi e col., que incluiu 2.922 pacientes de dez estudos de coorte

[39]

.

Entretanto, outros estudos observaram baixas taxas de metástases
linfonodais – chegando a 5% – em casos com invasão mais profunda, de até
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. Tais achados sugerem que a necessidade de cirurgia

complementar deve ser avaliada caso a caso.
A situação envolvendo o CCR precoce em lesões pediculadas merece
atenção especial. Foi Haggitt, um patologista gastrointestinal, quem
inicialmente propôs em 1985 uma classificação em quatro níveis de
profundidade de invasão do adenocarcinoma originado em
adenomatosas pediculadas e sésseis

lesões

[42]

: 0 – lesão pediculada com

adenocarcinoma in situ na cabeça do pólipo (localizado acima da camada
muscular da mucosa); 1 – adenocarcinoma originado na cabeça de lesão
pediculada, que apresenta invasão através da camada muscular da mucosa
até antes da junção entre a cabeça e o pedículo do pólipo; 2 –
adenocarcinoma originado na cabeça de lesão pediculada, com invasão até
a altura da junção entre a cabeça e o pedículo; 3 – lesão séssil ou
pediculada, com invasão tumoral até a altura da camada muscular da
mucosa da parede colorretal; e 4 – lesão séssil ou pediculada, com invasão
até a submucosa da parede colorretal (Figura 4). Incluiu em seu estudo
original 70 pacientes com lesões pediculadas, dentre os quais todos com
invasão nível 0 e nível 1 tiveram evolução favorável no seguimento a longo
prazo. O autor combinou então os resultados dos pólipos pediculados e das
lesões sésseis e sugeriu, naquela ocasião, que invasão tumoral até a
submucosa da parede colorretal deve ter tratamento cirúrgico complementar,
pelo risco de metástases linfonodais com evolução desfavorável.
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m: mucosa; mm: muscular da mucosa; sm: submucosa; mp: muscular própria

Figura 4 - Classificação de Haggitt para o nível de invasão pelo CCR
precoce em lesões pediculadas. Tipo 0: não ultrapassa a
muscular da mucosa na cabeça. Tipo 1: ultrapassa a muscular
da mucosa, porém não atinge a junção entre a cabeça e o
pedículo. Tipo 2: invasão até o nível da junção da cabeça e do
pedículo. Tipo 3: invasão do pedículo até a muscular da mucosa
no nível da parede colorretal. Tipo 4: invasão da camada
submucosa da parede colorretal

Os estudos publicados subsequentemente utilizando tal classificação
relatam taxa de metástases linfonodais de 0% em lesões nível 0 e nível 1
44]

. À invasão do pedículo (nível 3), esta taxa varia entre 0% a 6,2%

[43-45]

[43,

,ea
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invasão até a camada submucosa da parede colorretal (nível 4) apresenta
taxa de metástases de até 27% [43].
Portanto, lesões pediculadas com invasão tumoral até a camada
submucosa da parede colorretal não têm indicação de tratamento
endoscópico, e pacientes com lesões com invasão até o pedículo devem ser
considerados candidatos ao tratamento cirúrgico.

- Invasão linfovascular
Dados obtidos desde a década de 1980

[33]

já indicam invasão tumoral

linfovascular observada à microscopia como um fator de risco para
disseminação extramural de doença. Ueno e col. publicaram detalhada série
de 241 lesões precoces

[46]

, que encontrou taxa de metástases linfonodais

de 30,7% na presença de invasão linfovascular, versus 5,7% na sua
ausência. A metanálise de Choi e col. já citada

[39]

incluiu 12 estudos e 3.347

pacientes para a análise isolada de invasão linfovascular, encontrando
ocorrência de metástases linfonodais de 26,71% versus 6,1% na presença e
na ausência de invasão linfática, respectivamente; para presença e ausência
de

invasão

vascular,

estes

riscos

foram

de

23,63%

e

9,35%,

respectivamente.

- Tipo histológico
Tipos histológicos desfavoráveis, como adenocarcinoma pouco
diferenciado,

adenocarcinoma

indiferenciado

e

carcinoma

mucinoso,

também têm uma taxa de invasão linfonodal aumentada, decorrente da sua
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agressividade. A encontrada por Ueno e col. nesta mesma série de casos foi
de 29,2% para tipos histológicos desfavoráveis, versus 5,7% naqueles
pacientes com subtipos histológicos favoráveis.

- Brotamento
O conceito de brotamento tumoral (em inglês, budding) foi
inicialmente descrito em 1954 por Imai e col.

[47]

. Consiste na observação de

células isoladas ou pequenos grupos de células tumorais observados além
do limite da invasão tumoral

[48]

(Figura 5), cujo real significado é atualmente

desconhecido e extensivamente debatido por sua estreita correlação com a
ocorrência de metástases a distância. A teoria mais aceita atualmente é de
que a visualização de brotamentos tumorais nos cortes histológicos
representa uma fotografia pontual de um processo patologicamente
aumentado de transição epitelial-mesenquimal que ocorre nas células
neoplásicas mais agressivas

[49]

. Quando é observado brotamento no CCR

precoce, as taxas de metástases linfonodais são muito aumentadas,
chegando a 42% na série de Ueno e col. e 22,88% na metanálise de Choi e
col. A visualização de um número de brotamentos maior ou igual a cinco por
campo de magnificação de 200 vezes (brotamento grau 2/3) na peça
ressecada endoscopicamente representa necessidade de complementação
com tratamento cirúrgico [33].
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Figura 5 - Esquema demonstrativo do significado do achado de brotamento
na histopatologia: grupamentos de até cinco células localizados
no espaço intersticial à frente do limite de invasão tumoral

Exemplificando o significado dos achados acima descritos, a
avaliação anatomopatológica de uma lesão ressecada endoscopicamente
como CCR precoce pode indicar necessidade de complementação por
tratamento cirúrgico, pela suspeita de invasão tumoral até o terço médio ou
distal da camada submucosa (SM2 ou SM3, respectivamente), confirmada
indiretamente pela observação de invasão tumoral além de 1.000 µm de
profundidade. Em outro cenário, uma lesão tratada inicialmente por
colectomia segmentar ou retossigmoidectomia pode revelar invasão
neoplásica apenas até SM1, sem outros achados histopatológicos de alto
risco, determinando que o tratamento endoscópico teria sido suficiente para
a obtenção de cura.
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Dentre todos esses fatores de risco, a profundidade de invasão é o
único fator de risco passível de suspeição diagnóstica no pré-operatório, por
meio de propedêutica endoscópica detalhada. Desta forma, torna-se clara a
necessidade

do

desenvolvimento

de

métodos

endoscópicos

para

estadiamento pré-operatório da profundidade de acometimento do CCR
precoce, antes da definição do tipo de tratamento a ser oferecido ao
paciente.

1.5 Estadiamento endoscópico do CCR

Frente a essa importância do diagnóstico preciso de profundidade de
acometimento neoplásico, análises retrospectivas e prospectivas de várias
séries de casos de peças ressecadas cirúrgica e endoscopicamente levaram
à

padronização

de

classificações

endoscópicas

que

correlacionam

características encontradas à avaliação sob luz branca, sob luz de largura de
banda estreita, após aplicação de corantes tópicos e sob magnificação
óptica com a probabilidade de presença de displasia ou malignidade, e com
o nível de profundidade de invasão carcinomatosa. A seguir, detalharemos
aquelas mais comumente utilizadas pela sua importância clínica e
reprodutibilidade.

1.5.1 Classificação Endoscópica de Paris
A classificação de Paris (Figura 7), descrita no ano de 2003

[50]

e

revisada em 2005 [51], surgiu como uma versão a ser difundida para o mundo
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ocidental da classificação japonesa de neoplasias superficiais. Ela procura
uniformizar a descrição macroscópica das lesões superficiais ao longo de
todo o trato gastrointestinal, e inclui neoplasias superficiais escamosas do
esôfago, glandulares do esôfago (na presença de metaplasia colunar), e
glandulares do estômago, cólon e reto. Denomina como “tipo 0” as lesões
superficiais, em oposição aos tipos I-IV da classificação clássica de
Borrmann [52] (Figura 6) para as neoplasias avançadas no estômago.

Figura 6 - Classificação clássica de Borrmann para neoplasias gástricas
avançadas. Tipo I, protruso ou polipoide; tipo II, úlcera com
bordos não infiltrados; tipo III, úlcera com bordos infiltrados; e
tipo IV: linitis plastica, que toma toda a extensão do órgão, sendo
difícil a distinção com a mucosa normal

Independentemente do segmento, as lesões tipo 0 são divididas em
cinco classes principais, com características que devem ser evidenciadas

Introdução

25

com a utilização de cromoendoscopia, endoscopia de alta resolução e
magnificação de imagem sempre que disponíveis (Figura 7):
- protrusas (0-I): incluem aquelas lesões cuja altura máxima em relação
à mucosa normal excede 2,5 mm (correspondente ao diâmetro médio
de um fórceps de biópsia quando fechado), e são subdivididas em
pediculadas (0-Ip) ou sésseis (0-Is);
- planas (0-II): correspondem às lesões de altura máxima inferior a 2,5
mm, sendo subdivididas em plano-elevadas (0-IIa), planas (0-IIb) e
plano-deprimidas (0-IIc);
- escavadas ou ulceradas (0-III): que apresentam solução de
continuidade sobre a superfície;
- tipos mistos: por exemplo, quando há associação de componente
predominante plano-elevado com componente plano-deprimido (0-IIa+
IIc), ou de componente plano-deprimido com componente escavado
(0-IIc + III).
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Figura 7 - Classificação de Paris. Para diferenciar as lesões 0-Is das lesões
0-Ip, utiliza-se a medida de 2,5 mm, correspondente a um
fórceps de biópsia quando fechado

As lesões 0-Ip correspondem a cerca de 50% das lesões em séries de
casos japonesas, e até 80% das lesões em séries de casos ocidentais

[50]

.

Cabe lembrar que grande número de lesões 0-IIa é incorretamente
classificado na prática clínica como 0-Ip, conforme evidenciado na revisão
dos casos do estudo de coorte retrospectiva “National Polyp Study”

[53, 54]

;
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provavelmente, a proporção de lesões plano-elevadas e lesões sésseis não
é tão diferente entre as populações orientais e ocidentais.
O tamanho radial da lesão também é importante para determinar a
probabilidade de invasão submucosa na presença de malignidade (Gráfico
3). A invasão submucosa é mais encontrada nas lesões com componente
deprimido (0-IIc, 0-IIa+IIc, ou 0-IIc+IIa), partindo de 7% em lesões menores
que 5 mm e podendo chegar a cerca de 90% nas lesões maiores que 20 mm
em série de 19.560 lesões

[50]

. As lesões elevadas 0-Ip e 0-Is e as lesões

plano-elevadas 0-IIa e 0-IIb também apresentam probabilidade de invasão
submucosa diretamente proporcional ao seu tamanho, porém de forma
menos acentuada que as lesões com componente deprimido (Gráfico 3).
Entre as formas elevadas, o subtipo 0-Is apresentou maior probabilidade de
invasão submucosa em série de 3.680 lesões

[50]

. A forma ulcerada é

raramente encontrada no cólon, não sendo descrita nenhuma ocorrência em
ambas as séries supradescritas.
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Probabilidade de invasão submucosa
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Gráfico 3 - Probabilidade de neoplasia maligna com invasão da camada
submucosa, conforme subtipo da classificação de Paris e o
tamanho radial da lesão [50]

1.5.2 Classificação das lesões com componente de crescimento lateral
A classificação das lesões com componente de crescimento lateral
(LSTs, do acrônimo em inglês Lateral Spreading Tumors) foi proposta
inicialmente por Kudo

[36, 54]

, para melhor caracterizar as lesões plano-

elevadas com tamanho superior a 10 mm. Após cuidadosa lavagem com
água do muco superficial e aplicação tópica de corante índigo-carmim a
0,4%, as lesões devem ser classificadas em um dos seguintes tipos
morfológicos (Figura 8):
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- não granulares plano-elevadas (LST-NG-F, LST non-granular flat
elevated): lesões com superfície regular e homogênea, sem
componentes nodulares.
- não granulares pseudodeprimidas (LST-NG-PD, LST non-granular
pseudodepressed):

apresentam

superfície

regular,

com

componente deprimido.
- granulares homogêneas (LST-NG-F, LST granular homogeneous):
lesões com superfície tomada por nódulos de tamanhos variados,
sem um nódulo dominante de tamanho aumentado;
- granulares nodulares mistas (LST-NG-NM, LST granular nodular
mixed): lesões com superfície tomada por nódulos de tamanhos
variados, apresentando um ou mais nódulos de tamanho muito
aumentado em relação aos demais.
Dentre estes diferentes tipos, os que possuem maior probabilidade de
invasão neoplásica da camada submucosa, na presença de malignidade,
são as lesões granulares com componente nodular (varia de 7,1% em lesões
menores que 2 cm até 38% em lesões maiores que 3 cm) e aquelas não
granulares com componente pseudodeprimido (de 12,5% em lesões
menores que 2 cm até 83,3% em lesões maiores que 3 cm)

[54]

.
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Figura 8 - Classificação proposta por Kudo para lesões de crescimento
lateral. Imagens endoscópicas 2-4 gentilmente cedidas por Dr.
Fábio S. Kawaguti e por Dr. Nelson T. Miyajima
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1.5.3 Classificação do padrão de criptas de Kudo
A classificação do padrão superficial de criptas foi proposta
inicialmente por Kudo

[55, 56]

para estabelecer uma relação entre o padrão

superficial das aberturas das criptas visualizado à cromoendoscopia com
magnificação e a probabilidade de existência de neoplasia maligna e a
profundidade de invasão neoplásica. A avaliação deve ser realizada após
adequada remoção com água do muco depositado sobre a superfície da
lesão, seguida da aplicação tópica do corante de superfície índigo-carmim a
0,2%-0,4%, acompanhada ou não de complementação com aplicação tópica
do corante vital violeta cristal. Esta classificação envolve classicamente sete
subtipos (Figura 9):
- Tipo I: aspecto normal, arredondado;
- Tipo II: criptas aumentadas, estreladas ou arredondadas;
- Tipo IIIL: criptas arredondadas e alongadas, de tamanho grande
- Tipo IIIS: criptas arredondadas de pequenas dimensões, menores
que no aspecto normal do tipo I;
- Tipo IV: criptas com padrão de giros cerebriformes ramificados;
- Tipo VN: criptas de padrão irregular; e
- Tipo Vi: superfície com padrão não estrutural, sem qualquer padrão
reconhecível.
De acordo com esta classificação, as lesões tipo I e tipo II não são
neoplásicas e, portanto, não necessitariam de qualquer terapia endoscópica.
Em série de 12.104 casos publicada em 2001 por Kudo e col., não foi
observado nenhum caso de neoplasia maligna nestes dois grupos [56].
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Classificação dos padrões de cripta proposta por Kudo e col.

Aquelas lesões classificadas como IIIL, IIIS, IV e Vi são lesões
neoplásicas, porém não necessariamente invasivas, e seriam candidatas a
tratamento

endoscópico.

Individualmente,

cada

padrão

apresenta

probabilidade diferente de diagnóstico histológico final e invasão neoplásica
da camada submucosa, variando de 0% no tipo IIIL até 21% no tipo Vi
(Gráfico 4).
Já as lesões sem padrão reconhecível, tipo VN, representam em sua
maioria neoplasias malignas com invasão profunda da camada submucosa,
não sendo candidatas a tratamento endoscópico por este motivo.
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Relação entre achados histológicos e padrões de
criptas
1,4%

4,2%

29,2%

20,2%

3,9%
8,8%

3,7%
18,7%

21,1%

27,7%
20,0%

65,6%
39,8%

72,5%

69,4%

58,6%

54,9%

24,1%
27,7%
15,0%

II

3,1%

1,1%

2,6%

IIIS

IIIL

IV

não neoplásico

displasia baixo grau

carcinoma Tis

carcinoma T1

Vi

6,7%

VN

displasia alto grau

Gráfico 4 - Achados histológicos comparados à classificação pelo padrão
de criptas em série de 12.104 casos reportada por Kudo e col.
É importante lembrar que neste estudo a maior parte das
lesões tipo II não foi biopsiada ou ressecada, conforme
protocolo da instituição, e que seu autor sugere que a
proporção de lesões não neoplásicas neste grupo
provavelmente seja maior

No ano de 2008, Matsuda e col. avaliaram prospectivamente uma
série de 4.215 casos em 3.029 pacientes utilizando a classificação clássica
de Kudo

[57]

, determinando três grupos principais de lesões conforme os

achados à cromoendoscopia com magnificação: padrão não neoplásico,
compreendendo os tipos I e II; padrão não invasivo, compreendendo os tipos
regulares IIIL, IIIS, IV e o tipo irregular Vi (quando este acomete regularmente
toda a lesão); e padrão invasivo, que compreende todas as lesões tipo VN e
aquelas com o tipo Vi, quando este acomete apenas uma área demarcada
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da lesão. Apenas 0,6% das lesões classificadas como padrão não invasivo
apresentaram invasão submucosa profunda à avaliação histopatológica final,
que contraindicaria o tratamento endoscópico inicial e indicaria o tratamento
cirúrgico complementar. Dentre as lesões com padrão invasivo, no entanto,
86% apresentaram invasão da camada submucosa profunda à avaliação
histopatológica. Tais achados indicam que a classificação original de Kudo
possui bom valor preditivo positivo na avaliação pré-operatória das lesões
candidatas a tratamento endoscópico.
Entretanto, conforme descrito até mesmo nos estudos iniciais de
Kudo, o achado de criptas compatível com o tipo II inclui lesões préneoplásicas, além das lesões puramente hiperplásicas; são os adenomas
sésseis serrilhados (SSA/P, do inglês sessile serrated adenomas/polyps),
entidade crescentemente reconhecida como precursora do adenocarcinoma
colorretal. Reconhecendo tal limitação da classificação original, Kimura e col.
descreveram em 2012 um novo subtipo de padrão de criptas

[58]

,

denominado tipo II-O (do inglês open). Este padrão apresenta uma dilatação
nas criptas encontradas no tipo II original, e a explicação para sua
observação passa pelos achados histológicos que diferem as lesões
puramente hiperplásicas descritas sob o tipo II daquelas lesões com
displasia – achado essencial para o diagnóstico de SSA/P. Nas lesões
hiperplásicas, o aumento da proliferação celular dá-se na base das criptas,
levando ao achado clássico de criptas em “T”, ou em formato de bota; já nas
lesões SSA/P, a proliferação celular neoplásica estende-se superficialmente
para a lateral das criptas, o que determina um acúmulo de muco e o
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alargamento do padrão arredondado ou estrelado regular observado no tipo
II original (Figura 10).

Figura 10 - Imagens endoscópicas de duas lesões plano-elevadas, após
aplicação de índigo-carmim a 0,4% e magnificação óptica de
150X. A: padrão de criptas tipo II-O, exibindo várias criptas
com dilatação em meio a criptas arredondadas regulares. O
diagnóstico histológico é de adenoma serrilhado (SSA/P). B:
padrão de criptas tipo II tradicional de Kudo, com criptas
regulares estreladas ou arredondadas. O diagnóstico
histológico é de pólipo hiperplásico

1.5.4 Classificação universal de cromoscopia óptica com magnificação
para tumores colorretais: equipe de especialistas do Japão
(Japan NBI Expert Team – JNET)
A iluminação da superfície mucosa pelo espectro específico de luz
verde e azul ressalta o padrão de criptas e, principalmente, o padrão
vascular das lesões (Figura 11). Os pequenos vasos submucosos adquirem
uma coloração amarronzada e, quando disponível a magnificação óptica da
imagem, é possível identificar claramente o seu padrão de arranjo (Figuras
11 e 12).
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LB: luz branca; NBI: imagem por iluminação de largura de banda estreita (Narrow Band
Imaging)

Figura 11 - Esquema ilustrativo destacando o papel da luz com largura de
banda estreita azul-verde em ressaltar os vasos das camadas
mucosa e submucosa superficial, que refletem a luz azulada
com uma coloração em destaque dos tecidos adjacentes. Sob
luz branca comum, os contornos dos vasos misturam-se às
estruturas adjacentes

Existem pelo menos seis classificações japonesas (Sano, Hiroshima,
Showa, Jikei, NICE e JNET

[59]

) que utilizam achados observados à

iluminação com largura de banda de luz estreita na tentativa de descrever
achados sugestivos de displasia ou malignidade. A classificação JNET é a
mais recente delas e foi publicada em 2016 em um esforço conjunto dos
especialistas japoneses, na tentativa de uniformizar os achados de todas as
classificações em apenas uma, com reprodutibilidade aceitável.
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As lesões são subdivididas em quatro tipos, após análise do padrão
dos vasos submucosos e da estimativa do padrão superficial de criptas com
o uso da cromoscopia óptica associada à magnificação óptica (Figura 12):
- Tipo 1: vasos não visíveis ou visíveis com padrão semelhante à
mucosa adjacente; padrão superficial com pontos esbranquiçados
ou similar à mucosa adjacente (correspondendo às criptas de
padrão tipo I ou II de Kudo). O diagnóstico das lesões tipo 1 é de
pólipo hiperplásico ou de pólipo séssil serrilhado (SSA/P). O
tratamento, quando indicado, é endoscópico;
- Tipo 2A: vasos de calibre regular, com distribuição regular; padrão
superficial regular (tubular, ramificado ou papilar, correspondendo
aos tipos III-S, IIIL e IV de Kudo). Seu diagnóstico é de lesão
neoplásica adenomatosa, sem presença de displasia de alto grau.
Seu tratamento é endoscópico;
- Tipo 2B: vasos de calibre variável, de distribuição irregular; padrão
superficial irregular ou obscuro (correspondendo geralmente ao
padrão de criptas Vi de Kudo). As lesões tipo 2B englobam desde
neoplasia maligna intramucosa até neoplasia maligna com invasão
superficial da camada submucosa. Seu tratamento é, a princípio,
endoscópico;
- Tipo 3: vasos isolados, com interrupção de vasos de calibre
aumentado;

padrão

superficial

exibindo

áreas

amorfas

(correspondendo ao padrão de criptas tipo Vn de Kudo). As lesões
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tipo 3 são aquelas que possuem invasão profunda da camada
submucosa, e seu tratamento endoscópico está contraindicado.

Figura 12 - Classificação JNET – reproduzida com autorização do autor
principal, Y. Sano

1.5.5 Classificação Vascular de Rolim (classificação endoscópica do
padrão vascular capilar de lesões colorretais com uso de FICE e
magnificação óptica)
Como uma alternativa ao NBI, a fabricante Fujinon (Fujinon
Corporation, Saitama, Japão) disponibiliza um modo de pós-processamento
de imagem em tempo real que se baseia no conceito de tecnologia de
estimativa espectral (SET, do inglês Spectral Estimation Technology). Ao
toque de um botão na manopla do aparelho, a informação obtida pelo sensor
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de imagem dos três canais de cores (vermelho, verde e azul) é processada,
estimando-se qual imagem seria visível em um determinado espectro de luz
em cada um dos três canais. A imagem é a seguir combinada, e o resultado
observado visa aumentar o contraste das estruturas vasculares em relação
ao tecido adjacente, bem como realçar as características superficiais das
lesões (Figura 13). O nome dado pela fabricante à tecnologia é FICE (do
inglês

Fuji Intelligent

Color Enhancement

System

ou

Sistema de

Aprimoramento de Cor Inteligente, da Fuji), e possui como vantagem a
disponibilidade imediata sem necessidade de aplicação de corantes.
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Figura 13 - Exemplos comparativos da imagem sob luz branca (à
esquerda) e com uso do processamento FICE (à direita). A:
íleo terminal normal; B: cólon transverso normal; C: pólipo
séssil em cólon descendente com diagnóstico de adenoma
com displasia de baixo grau
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Em 2009, Teixeira e col. publicaram série de 309 lesões em 166
pacientes

[60]

, propondo o uso desta tecnologia na tentativa de classificar as

lesões colorretais entre normais, hiperplásicas ou neoplásicas. Esta
classificação

utiliza

necessariamente

o

modo

FICE,

combinado

à

magnificação óptica de até 100 vezes, e divide as lesões em cinco subtipos
(Figura 14):
- Tipo I: capilares subepiteliais finos, com forma linear e arranjo
regular, ao redor das criptas da mucosa;
- Tipo II: hipovascularização ou capilares marginais de diâmetro
maior, curvados ou retilíneos, porém uniformes, sem dilatações,
sem destaque para o arranjo ao redor das criptas;
- Tipo III: numerosos capilares de diâmetro reduzido, irregulares e
tortuosos, com dilatações pontuais frequentes, afilamentos em
forma espiral, e evidente arranjo periglandular;
- Tipo IV: numerosos vasos alongados de diâmetro aumentado,
espiralados ou retilíneos, com dilatações esparsas, localizados ao
redor das glândulas vilosas;
- Tipo V: pleomorfismo de capilares, com arranjo e distribuição
anormais, sendo visualizadas predominantemente várias estruturas
vasculares calibrosas com arranjo desorganizado.
O estudo demonstrou sensibilidade de 99,2% e especificidade de
94,9% para a diferenciação entre lesão neoplásica (subtipos III – V) e não
neoplásica (subtipos I e II) com o uso da classificação proposta.
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Figura 14 - Classificação vascular de Rolim – reproduzida com autorização
do autor, CR Teixeira

1.6 Tratamento endoscópico do câncer colorretal precoce

A técnica de tratamento endoscópico empregada depende das
características da lesão, sempre devendo ser levada em consideração a
necessidade de realização de ressecção em bloco [33].
Lesões

polipoides

pediculadas

são

ressecadas

pela

técnica

conhecida como polipectomia, que consiste na secção do pedículo após
apreensão do mesmo com uma alça metálica (alça de polipectomia) e
aplicação de corrente elétrica por meio de um bisturi monopolar.
Peculiaridades podem dificultar o tratamento endoscópico, como o diâmetro
da cabeça do pólipo, que pode até mesmo impedir a passagem da alça, ou a
espessura do pedículo, que pode indicar a necessidade da aplicação de
clipes metálicos ou dispositivos hemostáticos como o laço para polipectomia
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(endoloop), em razão da possibilidade da presença de vasos de grande
calibre (Figuras 15 e 16). A complicação mais comum da polipectomia com
alça é o sangramento, imediato ou tardio, por lesão térmica.

Figura 15 - Esquema ilustrando a técnica de polipectomia, utilizada para
lesões pediculadas 0-Ip
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Figura 16 - Imagens endoscópicas da técnica de polipectomia, utilizada
para lesões pediculadas. 1: identificação da lesão; 2: imagem
sob processamento FICE, indicando padrão vascular tipo IV de
Rolim; 3: cromoscopia com índigo-carmim e magnificação
óptica, indicando predominância do tipo IV com áreas de
padrão tipo IIIL; 4: aplicação de alça hemostática profilática
sobre o pedículo (endoloop); 5: apreensão do pedículo com
alça de polipectomia; 6: aspecto da base do pedículo após
secção diatérmica (imagem magnificada detalhando os vasos
seccionados)
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Lesões sésseis (0-Is) ou planas (0-IIa a 0-IIc) podem ser ressecadas
por duas técnicas principais. A mais simples e amplamente difundida é a
ressecção por mucosectomia endoscópica (EMR, do acrônimo em inglês
endoscopic mucosal resection), na qual é utilizada uma alça metálica (alça
de polipectomia) conectada a um bisturi elétrico monopolar para realizar a
secção com margens da lesão. Para minimizar a possibilidade de lesão
inadvertida da camada muscular própria, cria-se previamente à apreensão
tecidual com a alça de polipectomia um coxim submucoso sob a lesão, por
injeção perilesional de solução líquida (Figuras 17 e 18). A principal limitação
da técnica de EMR é o tamanho da lesão a ser ressecada. Lesões maiores
que 20 mm dificilmente são ressecadas em peça única, mediante uma única
pega com a alça de polipectomia, sem que seja realizada uma secção
inadvertida da camada muscular que resulte em perfuração; portanto, é este
o tamanho máximo recomendado para realização desta técnica. As
complicações mais comuns da EMR são perfuração e sangramento, que
podem ser imediatos ou tardios, associados à lesão térmica.
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Figura 17 - Esquema ilustrando a técnica de mucosectomia. 1:
identificação da lesão plano-elevada ou séssil; 2:
posicionamento da ponta do cateter injetor na camada
submucosa; 3: injeção de solução líquida no espaço
submucoso; 4: passagem de alça de polipectomia; 5.
Apreensão da lesão e parte do coxim submucoso, seguida da
secção diatérmica
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Figura 18 - Imagens endoscópicas ilustrando a técnica de mucosectomia.
1: identificação de lesão séssil com superfície discretamente
irregular; 2: cromoscopia com índigo-carmim combinada ao
modo FICE e magnificação, exibindo padrão vascular de Rolim
tipo III e padrão de criptas tipo IV; 3: injeção de solução salina
no espaço submucoso; 4: apreensão da lesão e parte do coxim
submucoso; 5: aspecto do leito de ressecção após a secção
diatérmica; 6: fechamento da mucosa com clipes metálicos
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A outra técnica empregada na ressecção de lesões sésseis (0-Is) ou
planas (0-IIa a 0-IIc) é denominada dissecção endoscópica submucosa
(ESD, do acrônimo em inglês endoscopic submucosal dissection), e consiste
na dissecção com auxílio de cap plástico transparente pelo plano da
submucosa sob a lesão a ser ressecada, entre a camada muscular própria e
a camada submucosa superficial, por meio do uso de catéteres específicos.
Esta dissecção é iniciada com a identificação precisa dos limites da lesão
sob cromoscopia óptica ou convencional, após a aplicação de corantes
tópicos, seguida da injeção submucosa com solução líquida hiperosmolar e
incisão da camada mucosa. A submucosa é então meticulosamente
dissecada, com tratamento apropriado dos vasos encontrados no percurso
(Figuras 19 e 20). As vantagens da ESD estão na ausência de um tamanho
máximo

para

dissecção,

na

possibilidade

de

controle

preciso

da

profundidade de tecido submucoso retirado, na capacidade de terapia
imediata, e na visão endoscópica clara de vasos de grande calibre e de
perfurações inadvertidas. As limitações da ESD colorretal são sua
dificuldade técnica, com curva de aprendizado extremamente acentuada, e a
localização das lesões, que podem dificultar o movimento do aparelho ou
mesmo tornar impossível o término do procedimento. As complicações
principais são hemorragias e perfurações, imediatas ou tardias.
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Figura 19 - Esquema ilustrando a técnica da ESD (dissecção endoscópica
da submucosa). 1: identificação da lesão; 2: Injeção
perilesional com solução líquida; 3: Incisão da camada mucosa;
4: dissecção controlada pelo plano da camada submucosa
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Figura 20 - Imagens endoscópicas da técnica de ESD (dissecção
endoscópica da submucosa). 1: identificação da lesão; 2:
Injeção perilesional com solução líquida; 3 e 4: Incisão da
camada mucosa; 5: dissecção controlada pelo plano da
camada submucosa; 6: espécime da ressecção. Imagens
gentilmente cedidas por Dr. Nelson T. Miyajima

Para contornar parte da dificuldade técnica da ESD, foi desenvolvida
uma técnica híbrida que envolve injeção submucosa, dissecção parcial da
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mucosa e submucosa de acordo com os preceitos da ESD acima descritos,
seguida da ressecção com alça da lesão no plano do tecido submucoso.
Esta técnica apresenta reprodutibilidade maior que a da ESD, com
possibilidade de tratamento de lesões de tamanho maior que aquele
alcançado pela EMR (Figuras 21 e 22).

Figura 21 - Esquema demonstrativo da técnica de ESD híbrida. 1:
identificação da lesão; 2: injeção perilesional com solução
líquida; 3 e 4: incisão circunferencial da camada mucosa; 5:
apreensão com alça de polipectomia seguida de ressecção da
peça
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Figura 22 - Imagens endoscópicas da técnica de ESD (dissecção
endoscópica da submucosa) híbrida. 1: injeção perilesional
com solução líquida; 2 e 3: incisão circunferencial da camada
mucosa; 4 e 5: apreensão da lesão com alça de polipectomia;
6: leito da ressecção. Imagens gentilmente cedidas por Dr.
Nelson T. Miyajima
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1.7 Tratamento cirúrgico

Qualquer suspeita de acometimento neoplásico mais profundo à
avaliação endoscópica pré-operatória, ou a constatação de sinais de alarme
à análise histopatológica da peça ressecada endoscopicamente – bordas
acometidas ou indeterminadas, invasão mais profunda que 1.000 µm,
presença de invasão linfovascular, brotamento grau 2 ou 3, tipo histológico
desfavorável – deve indicar o tratamento cirúrgico

[33]

. O tratamento cirúrgico

consiste na ressecção do segmento acometido com margens mínimas de 5
cm, obedecendo ao território do pedículo linfovascular a ser retirado em
bloco (Figura 23).
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Figura 23 - Esquema ilustrativo da anatomia colorretal com relação aos
pedículos vasculares, onde se encontram os linfonodos de
interesse na cirurgia do cólon. Parte dos linfonodos que
drenam o reto encontra-se localizada no mesorreto, em
destaque

Por exemplo, a ressecção de uma lesão localizada no cólon
ascendente pode levar à necessidade da remoção em bloco de parte do íleo
terminal, ceco, cólon ascendente e mesmo parte do cólon transverso, frente
à necessidade de ligadura da artéria cólica direita e das artérias ileocecais. A
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reconstrução neste cenário envolve uma anastomose látero-lateral entre o
íleo e o cólon transverso (Figura 24).

Figura 24 - Esquema
exemplificando
a
colectomia
direita
com
ileotransversoanastomose, na ressecção de lesão localizada
no cólon ascendente
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Já a ressecção de lesões localizadas no cólon sigmoide envolve a
necessidade de ligadura da artéria mesentérica inferior, que origina as
artérias sigmoideas e a artéria retal superior. É necessário respeitar o
território de vascularização para garantir a irrigação sanguínea adequada na
região da anastomose, neste caso, colorretal término-terminal (Figura 25).
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Figura 25 - Esquema exemplificando a retossigmoidectomia com
anastomose colorretal, na ressecção de lesão localizada no
cólon sigmoide
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A ressecção cirúrgica de lesão localizada no reto possui desafios
adicionais quando respeitados os princípios oncológicos, em razão de
peculiaridades anatômicas desta região. A drenagem linfática é direcionada
conforme seu suprimento sanguíneo: o reto proximal é vascularizado pela
artéria retal superior, ramificação mais caudal da artéria mesentérica inferior;
o reto médio e o reto inferior são vascularizados pelas artérias retais médias
– cuja variação anatômica impede uma descrição precisa de sua origem – e
pela artéria retal inferior, ramo da artéria pudenda interna.
Os linfonodos responsáveis pelo reto superior estão localizados ao
longo da artéria mesentérica inferior até a artéria retal superior. Os
linfonodos do reto médio e distal estão espalhados ao longo da estrutura de
tecido adiposo que envolve o reto, denominada mesorreto, que é de difícil
acesso ao cirurgião, apresenta vascularização abundante e é entremeada
por estruturas de interesse, como o plexo hipogástrico e os nervos pélvicos.
Neoplasias do reto superior comportam-se como neoplasias do cólon,
requerendo ressecção do pedículo linfovascular que envolve parte do cólon
sigmoide. Neoplasias do reto médio e distal apresentam ainda a
necessidade de ressecção do mesorreto, que pode prolongar o tempo e a
morbidade do procedimento. Ademais, a ressecção de lesões localizadas no
reto distal implica na realização de anastomoses coloanais, de risco, que
não raramente requerem a confecção de ileostomia temporária em alça
como parte inerente ao procedimento.
A técnica clássica da cirurgia colorretal por meio da laparotomia vem
sendo substituída gradualmente com segurança oncológica por técnicas
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menos invasivas assistidas por laparoscopia e até mesmo por técnicas com
uso de portal único e cirurgia robótica [61-65].

1.8 Considerações

da

escolha

pelo

tratamento

cirúrgico

ou

endoscópico

Na grande maioria dos centros médicos ao redor do mundo, a
indicação cirúrgica clássica invasiva ou pouco invasiva é padrão frente a
qualquer indício de malignidade nas lesões colorretais, independentemente
da profundidade de acometimento tumoral. Isso ocorre principalmente por
indisponibilidade de tratamento endoscópico de qualidade, mesmo com
dados disponíveis de casos que sugerem segurança oncológica na
ressecção de lesões neoplásicas com invasão até a camada submucosa
superficial.
Ressecções

endoscópicas,

na

ausência

de

complicações,

determinam a recuperação rápida do paciente, com deambulação precoce e
reintrodução

da

dieta

até

no

mesmo

dia

do

procedimento.

São

procedimentos seguros, com grande aplicabilidade em centros de referência,
que podem ser conduzidos até mesmo sob sedação endovenosa, sem
necessidade de anestesia geral [66-68].
Anastomoses intestinais são inerentes ao tratamento cirúrgico
tradicional e determinam sempre algum retardo na reintrodução da dieta via
oral. Ademais, a necessidade da anastomose intestinal leva a risco de
complicações como deiscência, que implicam em internação prolongada e
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até mesmo em reintervenção cirúrgica, com mortalidade associada não
desprezível [62].
Dessas considerações, nasceu a busca na literatura de maneira
sistematizada aqui descrita e a avaliação combinada por metanálise dos
dados obtidos, para responder às seguintes perguntas: o tratamento
endoscópico é suficiente para a neoplasia colorretal precoce? Qual o seu
desempenho frente ao tratamento tradicional?
A seguir, apresentaremos a metodologia empregada nesta revisão, os
resultados encontrados e a metanálise dos dados extraídos dos estudos
disponíveis na literatura que comparam o tratamento endoscópico versus o
cirúrgico para a neoplasia colorretal precoce.

2 Métodos
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2 MÉTODOS

2.1 Objetivos

O objetivo do presente estudo é localizar na literatura todos os
estudos que comparam resultados entre o tratamento endoscópico (por meio
da polipectomia, da EMR ou da ESD) e o cirúrgico (por meio de cirurgia
aberta ou videolaparoscópica) da neoplasia maligna colorretal precoce;
selecionar os estudos adequados para comparação por meio de metanálise,
após aplicação de critérios de inclusão e exclusão; extrair os dados
comparáveis entre estes estudos; e relatar os desfechos após a análise
combinada destes, por meio de metanálise.

2.2 Registro

Esta revisão está registrada no banco de dados internacional
PROSPERO (www.crd.york.ac.uk/prospero/), sob o número de registro
CRD42014015630.
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2.3 Critérios de elegibilidade e PICO (Patients, Intervention, Control,
and Outcomes)

O estudo seguiu os preceitos do conjunto de diretrizes para realização
de revisões sistemáticas e metanálises PRISMA

[69, 70]

(do inglês Preferred

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A busca na
literatura foi direcionada pela procura por estudos comparativos e
randomizados; buscando aumentar a sensibilidade, filtros de idioma ou de
data de aplicação não foram aplicados. Para serem incorporados à análise
final, os estudos necessitaram demonstrar claramente que se adequavam
aos critérios de inclusão da questão clínica inicial, por meio da sequência
PICO (do inglês Patients, Intervention, Control, and Outcomes – pacientes,
intervenção experimental, intervenção controle e desfechos), derivada das
diretrizes PRISMA:
P

(pacientes): os pacientes incluídos são aqueles com neoplasia
colorretal precoce, definida como diagnóstico histopatológico final
de adenocarcinoma com invasão até camada submucosa (Tis ou
T1).

I

(intervenção experimental): qualquer técnica de ressecção
exclusivamente endoscópica que obedeça aos consensos de
tratamento da neoplasia colorretal precoce, como a polipectomia,
a EMR ou a ESD. Estudos que lançaram mão de técnicas
cirúrgicas minimamente invasivas transanais foram excluídos, por
serem consideradas derivadas da técnica cirúrgica convencional,
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cirúrgicas

endoscópicas.
C (intervenção controle): técnicas de ressecção cirúrgica, seja a
aberta convencional ou a videolaparoscópica e suas derivações.
O (desfechos): desfechos de curto e de longo prazo foram definidos
para serem incluídos na análise final: mortalidade e recidiva a
longo prazo, taxa de ressecção em bloco, taxa de ressecção
curativa R0, tempo de procedimento e taxa de complicações.
Estes resultados deveriam estar claramente definidos em cada
estudo, sendo expressas as variáveis contínuas por meio de
média e desvio-padrão, e as variáveis dicotômicas com seus
valores demonstrados em números absolutos.
Foram excluídos textos incompletos e resumos, a partir dos quais não
foi possível a extração dos dados em acordo com a sequência PICO acima
descrita, com adequada avaliação metodológica.

2.4 Busca de dados

Dois autores independentes realizaram uma revisão sistemática de
todos os artigos publicados até dezembro de 2016 em qualquer língua, a
partir dos bancos de dados MEDLINE, EMBASE, LILACS, CENTRAL
COCHRANE e EBSCO. Foi realizada uma busca cinzenta adicional nas
referências dos artigos selecionados, bem como uma busca estendida
utilizando-se os termos MESH encontrados nestes artigos.
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A estratégia de busca no MEDLINE foi (colorectal neoplasms or
sigmoid neoplasms or colonic neoplasms) AND (colectomy or colonic surgery
or

hemicolectomy

or

sigmoidectomy

or

rectosigmoidectomy)

AND

(endoscopic resection OR endoscopic treatment OR ESD OR endoscopy OR
endoscopic submucosal resection OR mucosectomy OR EMR);
Uma estratégia simplificada foi utilizada na pesquisa dos demais
bancos de dados, pelas limitações técnicas destes. Os termos buscados
foram „colon cancer‟ and „surgery‟ and „endoscopy‟.

2.5 Seleção dos estudos

Os dois pesquisadores avaliaram a elegibilidade de todos os estudos
obtidos de forma independente, de acordo com os critérios de inclusão e
exclusão discriminados acima. Discordâncias entre os pesquisadores foram
resolvidas, por meio de consenso, em reuniões semanais realizadas durante
a fase de seleção dos estudos.

2.6 Extração dos dados e desfechos avaliados

Os resultados foram extraídos de maneira independente pelos
pesquisadores, por meio de formulário. Foram incluídos na análise final
apenas dados publicados, disponíveis e comparáveis dos resultados a curto
e a longo prazo do tratamento do CCR precoce.
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2.6.1 Desfechos primários
- Mortalidade:

mortalidade

a

curto

prazo,

associada

aos

procedimentos, e a longo prazo, dentro de período de tempo de
seguimento mínimo de 24 meses;
- Recidiva: número absoluto de casos de recidiva local ou a
distância, dentro de um período mínimo de seguimento de 24
meses;
- Ressecção em bloco: ressecção e recuperação da peça como um
fragmento único, necessária para a avaliação adequada das
margens

de

ressecção

e

dos

parâmetros

histopatológicos

adicionais que indicam necessidade de complementação do
tratamento endoscópico com o cirúrgico;
- Ressecção curativa (R0): observação de critérios de cura
oncológica na avaliação histopatológica do produto das ressecções
endoscópicas:

margens

verticais

e

horizontais

livres,

tipo

histológico favorável, invasão neoplásica até camada submucosa
superficial (até 1.000 µm), ausência de invasão linfovascular ou
brotamentos grau 2/3.

2.6.2 Desfechos secundários
- Complicações:
natureza

das

as

complicações

complicações

endoscópicas

cirúrgicas,

muitas

diferem

por

vezes

não

classificadas com a mesma gravidade de acordo com a escala de
Clavien-Dindo

[71]

(Tabela 2). Complicações cirúrgicas incluem
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infecção de ferida operatória, abscessos pélvicos, deiscência de
anastomose e hemorragia da anastomose, situações com potencial
necessidade de reabordagem cirúrgica sob anestesia geral

[62, 63]

.

Anastomoses de risco e complicações anastomóticas não raro
indicam necessidade de desvio de trânsito mediante a confecção
de estomas, com impacto na qualidade de vida do paciente.
Complicações endoscópicas incluem perfurações e hemorragias
identificadas e tratadas imediatamente durante o procedimento
endoscópico, e casos de hemorragias tardias tratadas por
endoscopia sob sedação ou apenas por suporte clínico com
administração de concentrados de hemácias. São raros os casos
de

reabordagens

cirúrgicas

invasivas

endoscópicas tardiamente diagnosticadas

após
[66]

complicações

. Por estes motivos,

foi realizada uma análise de subgrupo incluindo apenas os
pacientes que necessitaram de procedimentos cirúrgicos de
urgência em decorrência de complicações, caracterizando um
quadro de gravidade maior.
- Tempo de procedimento: duração média dos procedimentos,
expressos como média e desvio-padrão.
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Escala de Clavien-Dindo para complicações cirúrgicas [71]

Grau

Definição

Grau I

Qualquer desvio do plano pós-operatório normal, sem necessidade de
tratamento farmacológico, endoscópico, radiológico ou cirúrgico.
Regimes terapêuticos aceitos: antieméticos, antipiréticos, analgésicos,
diuréticos, eletrólitos e fisioterapia.
Este grau também inclui infecções de ferida operatória tratadas no leito.

Grau II

Requer tratamento farmacológico por droga além daquelas permitidas
no grau I.
Transfusões sanguíneas e nutrição parenteral também estão incluídas.

Grau III

Requer intervenção cirúrgica, endoscópica ou radiológica.

Grau III-a

Intervenção não requer anestesia geral.

Grau III-b

Intervenção requer anestesia geral.

Grau IV

Complicação com risco de morte (inclui complicações em sistema
nervoso central), necessitando de terapia em unidade de terapia
intensiva ou semi-intensiva.

Grau IV-a

Disfunção de único órgão (incluindo diálise).

Grau IV-b

Disfunção de múltiplos órgãos.

Grau V

Morte do paciente.

Sufixo “d”

Se o paciente sofrer de complicação no momento da alta, o sufixo “d” é
adicionado ao respectivo grau de complicação. Este sufixo indica a
necessidade de seguimento para avaliação adequada da complicação.

2.7 Risco de viés em cada estudo

A escala de Newcastle (The Newcastle-Ottawa Quality Assessment
Scale for Cohort Studies

[74]

) foi utilizada para avaliação do risco de viés

presente em cada estudo, individualmente (Tabela 3). Esta escala analisa
três aspectos principais dos estudos de coorte: seleção, comparabilidade e
desfechos. Cada um dos oito subitens dentro destes três segmentos
principais recebe no máximo um ponto, de acordo com a interpretação do
texto do artigo selecionado, e uma pontuação total acima ou igual a seis
determina o nível de viés como aceitável no estudo.
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objetiva

a

interpretação dos métodos de cada estudo selecionado, não prescindindo da
também efetuada análise individual e minuciosa dos métodos de cada um
deles.

Tabela 3 -

Escala de Newcastle-Ottawa para avaliação de qualidade de
estudos de Coorte

1) Representatividade
da coorte exposta

a) verdadeiramente representativa do câncer colorretal na
comunidade
b) razoavelmente representativa do câncer colorretal na
comunidade
c) grupo seleto de usuários (ex: enfermeiras, voluntários)
d) não descrita a origem dos pacientes

2) Seleção da
coorte não exposta

a) escolhida a partir da mesma comunidade que a coorte
exposta
b) escolhida de uma fonte diferente
c) sem descrição da origem da coorte não exposta

3) Averiguação da
exposição

a) registro seguro (ex: prontuário médico)
b) entrevista estruturada
c) registro escrito pelo paciente
d) sem descrição

4) Demonstração
de que o desfecho
de interesse não
estava presente no
início do estudo

a) sim
b) não

1) Comparabilidade
das coortes com
base no desenho ou
na análise

a) o estudo controla para a característica da doença entre os
grupos (escolher a característica mais importante)
b) o estudo controla para qualquer fator adicional
(este
critério pode ser modificado para indicar necessidade de
controle para um segundo fator importante)

1) Avaliação dos
desfechos

a) avaliação cega independente
b) correlação com registros (ex: dados de prontuário)
c) paciente relata o desfecho
d) sem descrição

2) O seguimento foi
longo o suficiente
para ocorrer o
desfecho

a) sim (mínimo de 24 meses para desfechos de longo prazo)
b) não

3) Seguimento dos
pacientes

a) seguimento completo – todos os pacientes inclusos
b) pacientes perdidos durante o seguimento não resultam em
viés – pequeno número perdido -> 80 % (selecionar %
adequada) do seguimento, ou descrição daqueles perdidos
disponível
c) taxa de seguimento < 80 % (selecionar % adequada), sem
descrição dos pacientes perdidos
d) não declarado

Seleção

Comparabilidade

Desfechos
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2.8 Sumário de medidas

Para possibilitar o cálculo do risco absoluto (RA) associado a cada
desfecho em cada estudo, foi efetuada a extração dos dados individuais dos
pacientes a partir do texto dos estudos. Tal cálculo é imprescindível para a
obtenção da diferença de risco entre as medidas, a qual na presença de
significância estatística permite a expressão do número necessário para
tratar (NNT – do inglês number necessary to treat) ou do número necessário
para causar dano (NNH – do inglês number necessary to harm).
Variáveis contínuas necessitaram ser documentadas na forma de
média e desvio-padrão, para possibilitar a sua inclusão na análise final. A
expressão do desvio-padrão de cada média é necessária para permitir a
comparação balanceada entre essas médias, efetuada durante o processo
matemático da metanálise.
Os resultados foram expressos com seus intervalos de confiança de
95% para demonstrar significância estatística.

2.9 Método de análise

A análise conjunta dos dados (metanálise) foi realizada utilizando-se o
programa Review Manager (RevMan) 5.3

[73]

, obtido da página da web

Cochrane Informatics & Knowledge Management Department. Diferenças de
risco de variáveis dicotômicas foram calculadas utilizando-se um modelo de
efeito fixo, resultando em gráficos de funnel plot e forest plot. Testes de
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Mantel-Haenszel foram empregados para calcular um intervalo de confiança
de 95% para a diferença de risco de cada desfecho; um valor de P abaixo de
0,05 (intervalo de confiança de 95%) foi considerado estatisticamente
significante. Níveis de consistência entre os estudos foram obtidos e
expressos em chi-quadrado (Chi2) e em I2.
Os gráficos gerados pelo programa Review manager versão 5.3 são
descritos na língua inglesa, e foram representados em sua escala original
com os seguintes itens descritivos: Risk difference: diferença de risco; M-H:
Mantel Haenzel; Fixed: análise por efeito fixo; 95% CI: intervalo de confiança
de 95%; Study or Subgroup: estudo ou subgrupo; Events: número de
eventos do desfecho; Total: total de participantes daquele grupo naquele
desfecho; Weight: peso do estudo na análise; Heterogeineity e I2:
representação da heterogeneidade; SE (RD): erro-padrão da diferença de
risco; RD: diferença de risco.

2.10 Risco de viés entre os estudos

Vieses de publicação foram pesquisados por meio de gráficos de
funnel plot gerados a partir da amostra estudada. Para detecção desses
vieses, é necessária a identificação de estudos que se encontram
graficamente expostos além dos limites do funil calculado. Gráficos de forest
plot foram utilizados para demonstrar relação entre o tamanho da amostra e
o tamanho do efeito, expressando graficamente o resultado final das
comparações em cada um dos desfechos. Mesmo que as orientações
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descritas no manual Cochrane para revisões sistemáticas indiquem valor
para o uso de gráficos de funil apenas para grupos de dez ou mais estudos
randomizados, o modelo foi utilizado na presente análise a fim de
treinamento de raciocínio, frente às limitações dos achados da literatura
sobre o tema estudado.

2.11 Análises adicionais

Conforme Higgins

[76]

, a categorização de valores de homogeneidade

expressa pelo I2 como baixo (25%), moderado (50%) e alto (75%) não é
apropriada para todas as categorias de variáveis. Por exemplo, um valor de
I2 de 45% observado a partir da combinação e metanálise de resultados
numéricos de uma pesquisa de nível de qualidade de vida, gerados por
várias

amostras

de

pacientes,

é

aceito

como

um

resultado

de

heterogeneidade aceitável, e o valor numérico final dessa combinação e
metanálise é aceito como verdadeiro (observados intervalo de confiança e
erro alpha adequados). Entretanto, um valor de I2 de 45% não é aceitável
para validar o resultado de uma combinação e metanálise de dados na área
das ciências exatas, na qual alta precisão e consistência entre os valores
individuais das amostras são essenciais e desejadas para conclusões de
resultados reprodutíveis.
Como a homogeneidade fortalece os resultados obtidos em uma
metanálise, um limiar de 50% foi determinado como adequado na análise
realizada. Uma análise complementar, determinada análise de sensibilidade,
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deve ser realizada para qualquer desfecho cujo resultado é considerado de
alta heterogeneidade (I2 maior que 50%): utilizando-se o gráfico de funil
gerado para aquela amostra, identifica-se o grupo de resultados de cada
estudo, representado como um ponto no gráfico; estudos isolados fora do
funil de distribuição normal esperado para aquele desfecho – determinados
estudos outliers – são detectados e excluídos; uma nova análise combinada
dos resultados é computada, gerando um novo gráfico de forest plot; e um
novo valor de heterogeneidade é obtido. Entretanto, esta análise só é
recomendada a partir de grupos de dez estudos descritos no gráfico de funil,
conforme recomendado pelo manual Cochrane para revisões sistemáticas
[75]

.
Quando a exclusão de outliers não resulta em diminuição da

heterogeneidade da amostra, quando não é possível a identificação de
estudos isolados fora do funil, ou quando o número de estudos participantes
é baixo e não permite a realização de análise de sensibilidade, a hipótese é
de que a heterogeneidade verdadeira ocorreu. Isso por sua vez é decorrente
da natureza dos valores de resultados incluídos na análise, que são
secundários às características daquele desfecho, e não da inclusão de
estudo com viés para determinado grupo de intervenção. Nesta situação de
heterogeneidade verdadeira, é utilizado o modelo de efeito randômico para a
realização dos cálculos da metanálise. O modelo de efeito randômico não
leva em consideração o tamanho da amostra para determinação do tamanho
do efeito, o que resulta em menos viés decorrente de estudos diferentes com
tamanhos de amostra divergentes entre si.

3 Resultados

Resultados

75

3 RESULTADOS

3.1 Seleção dos estudos

Um total de 12.905 estudos foi encontrado no PUBMED e 12.818
foram identificados no EMBASE e nas demais bibliotecas (Figura 26).

A

B

Figura 26 - A. Resultados a partir da busca na base de dados PUBMED;
B. Resultados a partir da busca nas demais bases de dados

Após aplicação preliminar de critérios de inclusão e exclusão sobre os
títulos e resumos, 16 artigos foram encontrados. Destes, seis consistiam em
resumos publicados em congressos, cujos dados não eram extraíveis, sendo
portanto excluídos. Dos outros dez artigos com texto completo que
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passaram por esta seleção preliminar, seis foram retirados da análise final
(Figura 27):
- Cooper e col.

[76]

reportaram a partir do banco de dados norte-americano

SEER resultados a curto e longo prazos de uma coorte de 2.077
pacientes com diagnóstico de adenocarcinoma T1N0M0 a partir de 1992,
e procuraram identificar os fatores de risco associados à opção pelo
tratamento cirúrgico ou pelo endoscópico. Não estão disponíveis os dados
de critérios de cura endoscópica como taxa de ressecção em bloco e taxa
de ressecção curativa R0 em nenhum dos grupos, o que torna impossível
medir o viés contra o tratamento experimental. Ainda assim, o autor
conclui que não há diferença estatística nos resultados a longo prazo de
recidiva e mortalidade; chama a atenção neste estudo a diferente taxa de
complicações entre os grupos: 1,4% no grupo endoscópico versus 8,8%
no grupo cirúrgico (P < 0,001).
- Hon SS e col.

[77]

compararam, no ano de 2011, 14 pacientes com CCR

precoce submetidos à ressecção endoscópica com 30 pacientes
submetidos à ressecção local por meio de cirurgia transanal (TEMS), e
não cirurgia convencional.
- Banghu e col.

[78]

analisaram retrospectivamente 43.494 pacientes com

CCR estádio de 0 a I, a partir do banco de dados SEER. Apesar do
grande número de pacientes, neste estudo não é possível analisar
individualmente os resultados dos pacientes com estadiamento Tis e T1.
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[79]

77

relataram os resultados a curto prazo do tratamento

endoscópico comparado ao cirúrgico em 490 pacientes com lesões
superficiais, incluindo lesões benignas. Os resultados foram inicialmente
incluídos na análise final, em razão da utilização de técnicas semelhantes
e da obtenção de resultados semelhantes aos demais estudos
encontrados. Porém, após discussão conjunta, o estudo foi excluído, pois
não é possível precisar os resultados da análise histopatológica dos dois
grupos a partir do texto publicado, e a inclusão de lesões benignas
introduz um viés não mensurável no resultado final de ressecção curativa,
e nos desfechos de mortalidade a longo prazo e recidiva.
- Hon SS e col.

[80]

publicaram, em novembro de 2015, o resultado do

tratamento de 120 pacientes com diagnóstico de “neoplasia colorretal
epitelial precoce”, termo utilizado pelo autor para descrever pacientes com
adenomas suspeitos à avaliação endoscópica de malignidade invasiva até
a camada submucosa superficial, incluindo um grande número de lesões
benignas na análise – cerca de 80%; ademais, o autor excluiu pacientes
com biópsias pré-operatórias que demonstraram malignidade.
- Nam e col.

[81]

reportaram os resultados a longo prazo de coorte

retrospectiva de 430 pacientes com adenocarcinoma T1 tratados por
ressecção local ou por cirurgia, incluindo no grupo de ressecção local
alguns pacientes submetidos à ressecção transanal; não é possível extrair
do texto publicado os resultados dos pacientes submetidos apenas à
ressecção endoscópica.
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Quatro estudos foram então incluídos na metanálise e análise
quantitativa final, com um número máximo de 1.102 e mínimo de 339
pacientes incluídos em um único desfecho (Figura 27).

Figura 27 - Fluxograma de seleção dos estudos incluídos na análise final,
a partir da busca inicial
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3.2 Características dos estudos e detalhamento da sequência PICO
analisada

Não foram encontrados estudos comparativos randomizados que
obedeçam aos critérios de inclusão e exclusão, dentre aqueles obtidos na
busca inicial. Quatro estudos foram incluídos na análise final, todos de
coorte retrospectiva, cujos dados foram coletados prospectivamente e
publicados na língua inglesa entre os anos de 2012 e 2015: Kiriyama e col.
[84]

, Heo e col. [85], Kim e col. [86], e Asayama e col. [87].
Seguindo a questão clínica inicial, foram incluídos apenas pacientes

com adenocarcinoma colorretal precoce, com invasão até a camada
submucosa.
O tratamento endoscópico, doravante denominado “experimental”,
consistiu nas técnicas já descritas de polipectomia, EMR, ESD ou ESD
híbrida em todos os estudos (Tabela 4).
O tratamento cirúrgico, doravante denominado “controle”, foi efetuado
utilizando-se a técnica assistida por laparoscopia ou a técnica convencional,
por meio de laparotomia; os estudos incluídos excluíram as técnicas
minimamente invasivas transanais (Tabela 4).
Os pacientes que foram submetidos à ressecção cirúrgica por
indicação oncológica após o tratamento endoscópico inicial foram analisados
segundo o princípio de intenção de tratamento, sendo incluídos no grupo
experimental para análise dos resultados de complicações e resultados a
longo prazo.
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Com relação aos desfechos analisados a partir dos estudos
encontrados, é de grande importância descrever que não foram todos os
estudos que relataram os desfechos de interesse com dados extraíveis,
observando-se, portanto, variação no número total de pacientes incluídos em
cada desfecho. Nenhum caso de mortalidade a curto prazo foi relatado em
ambos os grupos.

Tabela 4 - Técnicas endoscópicas e cirúrgicas utilizadas nos estudos
Estudo

Técnica endoscópica (n)

Técnica cirúrgica (n)

Kiriyama, 2012

ESD (297)

VLP (292)

Heo, 2014

Mucosectomia (136), ESD (25) e
ESD híbrida (7)

VLP (43) e convencional (27)

Kim, 2015

Mucosectomia (63), ESD (15),
não descrita* (9)

Parcialmente descrita**

Asayama, 2015

Polipectomia (NI),
mucosectomia (NI) e ESD (NI)

Parcialmente descrita**

ESD: dissecção endoscópica submucosa; VLP: técnica assistida por laparoscopia. * Obtenção de
peça fragmentada por técnica não descrita. ** O estudo exclui técnicas minimamente invasivas
transanais, utilizando apenas casos submetidos à ressecção radical associada à linfadenectomia. NI:
não informado.

Os resultados de mortalidade para CCR foram identificados em três
estudos, porém apenas dois deles foram utilizados em virtude de viés
explanado no próximo tópico. Números relativos à taxa de recorrência a
longo prazo, ressecção em peça única, ressecção curativa e complicações
foram relatados em apenas três estudos. Já o tempo total de procedimento
foi reportado em média com desvio-padrão em apenas dois estudos (Figura
27).
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3.3 Risco de viés em cada estudo

Conforme explicado acima, o risco de viés em cada estudo foi
avaliado utilizando-se a escala de Newcastle. Um escore igual ou acima de
seis foi utilizado para considerar adequado o nível de viés em cada estudo;
todos os estudos incluídos foram considerados adequados, de acordo com a
escala (Tabela 5). Entretanto, quando os métodos de cada estudo foram
analisados, outras possíveis fontes de viés foram identificadas.
No estudo de Kiriyama e col., a escolha do tratamento foi realizada
com base na avaliação endoscópica da lesão: quando achados sugestivos
de invasão mais profunda foram encontrados à análise com magnificação e
uso de NBI, o tratamento escolhido foi o cirúrgico. Quando sinais de invasão
neoplásica mais profunda não eram encontrados, procedia-se à ressecção
endoscópica. Há, portanto, uma diferença na profundidade de invasão da
neoplasia precoce entre os dois grupos, encontrando-se pacientes com
doença em submucosa profunda no grupo controle. Por esse motivo, os
dados de recidiva e mortalidade extraídos desse estudo não foram incluídos
na análise final. Os desfechos de ressecção em bloco, ressecção curativa,
complicações e tempo de procedimento foram aproveitados nesse estudo,
conquanto não ocorreu influência desses valores a favor do grupo
experimental.
Utilizando-se raciocínio semelhante, no estudo de Kim e col., apenas
os dados de pacientes que foram incluídos no estudo com critérios
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histológicos favoráveis, em ambos os grupos de tratamento, foram
analisados para os desfechos de recidiva e mortalidade a longo prazo.
Desfecho que merece atenção quanto à ocorrência de viés para
interpretação dos resultados é o da taxa de complicações, reportada em três
estudos. O valor absoluto do número de complicações pode não refletir a
morbidade

acumulada

com

o

número

de

desfechos

observados,

considerando-se que complicações cirúrgicas são de gravidade superior às
complicações endoscópicas. Frente a essa observação, efetuou-se uma
subanálise de complicações que necessitaram de intervenção cirúrgica, a
qual incluiu dois dos estudos: Kiriyama e col. e Heo e col. O estudo de Kim e
col. não detalha quantos pacientes que tiveram complicações no grupo
controle necessitaram de intervenção cirúrgica, porém, ressalta que nenhum
dos dois casos de perfuração observado no grupo experimental necessitou
de correção operatória.
Um desfecho que apresenta fonte de viés em todos os estudos é o
tempo de procedimento. A dissecção do mesorreto na cirurgia do reto é um
passo consideravelmente mais demorado que a linfadenectomia realizada
na cirurgia do cólon, e há diferenças na localização topográfica das lesões
entre os grupos experimental e controle. Entretanto, nenhum dos dois
estudos incluídos nesse desfecho apresenta diferença com significância
estatística para essa característica demográfica: no estudo de Kiriyama e
col. 20,16% das 292 lesões tratadas por cirurgia estavam localizadas no
reto, e no estudo de Heo e col. esta proporção é de 40% das 70 lesões.
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Tabela 5 - Resultados individuais da escala de Newcastle e indicadores de
viés nos estudos
Estudos

Vieses dos estudos

Pontuação da escala
de Newcastle

Kiriyama e col.

Coorte retrospectiva, possíveis diferenças
de estadiamento entre os pacientes
selecionados para cada grupo

6

Heo e col.

Coorte retrospectiva

7

Kim e col.

Coorte retrospectiva

8

Asayama e col.

Coorte retrospectiva

7

3.4 Resultados dos estudos individuais

Abaixo, listam-se as características dos pacientes dos estudos
incluídos. O número de pacientes em cada grupo, a idade dos pacientes, a
localização da neoplasia (em cólon ou reto) e o tamanho das lesões são os
dados disponíveis sobre as características das populações de três dos
estudos incluídos (Tabela 6). O estudo de Asayama e col. detalha apenas os
dados referentes aos pacientes sem critérios de cura endoscópica, os quais,
apesar de receberem uma análise pormenorizada de sua evolução, não
estão incluídos no escopo desta análise.
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Características dos pacientes, dados extraídos
Idade

1. Kiriyama, 2012

2. Heo, 2014

3. Kim, 2015
4. Asayama, 2015

Localização

E

C

65 ± 10

62 ± 10

62 ±10

63 ± 9,5

59 ± 10,5

59,8 ± 10,4

ND*

ND*

Tamanho, mm

E

C

Co

185

243

Re

112

49

Co

125

42

Re

43

28

Co

60

98

Re

27

73

ND*

ND*

ND*

N

E

C

E

C

37 ± 19

20 ± 12

297

292

19.8 ± 121

26.1 ± 13,4

168

70

18 ± 9

26 ± 10

90

185

ND*

ND*

63

18

E: grupo experimental (ressecção endoscópica); C: grupo controle (cirurgia); Co: Cólon; Re: Reto; ND: não disponível. *No estudo de Asayama e col. não é possível a
obtenção dos dados demográficos dos pacientes T1a sem critérios de gravidade
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A significância dos dados reportados em cada estudo também foi
avaliada, utilizando-se o programa Critically Appraised Topic (CAT) para
validação e aplicabilidade

[86]

. Taxas de eventos nos grupos cirúrgico e

endoscópico (TEGC e TEGE, respectivamente), bem como o aumento do
risco absoluto (ARA) ou redução do risco absoluto (RRA), com seus
intervalos de confiança de 95%, foram relatados; os valores de NNT e NNH
derivados destes achados também foram determinados e relatados, quando
de significância estatística. Os resultados individuais de cada desfecho estão
apresentados abaixo (Tabelas 7 a 13).

3.4.1 Mortalidade a longo prazo
Nenhum dos dois estudos incluídos apresentou diferenças na taxa de
mortalidade a longo prazo entre os dois grupos. Cabe ressaltar que o estudo
de Asayama e col. não apresentou nenhum evento em ambos os grupos,
quando considerados apenas os pacientes com critérios de cura
endoscópica (Tabela 7).

Tabela 7 -

Mortalidade a longo prazo

Estudo

TEGC

TEGE

ARA

95% IC

NNH

Kim, 2015

0,012

0

0,012

[0,004; 0,028]

NS

0

0

0

NA

NA

Asayama, 2015

TEGC: taxa de eventos no grupo controle; TEGE: taxa de eventos no grupo experimental; ARA:
aumento do risco absoluto; IC: intervalo de confiança; NNH: número necessário para causar dano; NS:
não significativo; NA: não se aplica
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3.4.2 Recorrência a longo prazo
Nenhum dos três estudos incluídos apresentou, individualmente,
diferenças estatísticas entre os dois grupos de tratamento. Há uma diferença
no número absoluto de eventos em dois dos estudos; porém, estes valores
são muito menores que o número total de eventos, portanto, o erro tipo I
observado na análise não permite conclusões significativas (Tabela 8).

Tabela 8 - Recorrência a longo prazo
Estudo

TEGC

TEGE

ARA

95% IC

NNH

Heo, 2014

0,014

0,018

0,012

[-0,038; 0,030]

NS

Kim, 2015

0,018

0,023

0,005

[-0,042; 0,032]

NS

0

0

0

NA

NA

Asayama, 2015

TEGC: taxa de eventos no grupo controle; TEGE: taxa de eventos no grupo experimental; ARA:
aumento do risco absoluto; IC: intervalo de confiança; NNH: número necessário para causar dano; NS:
não significativo; NA: não se aplica
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3.4.3 Taxa de ressecção em bloco
Os três estudos incluídos têm resultados com significância estatística
a favor do grupo cirúrgico: o aumento do risco absoluto para ocorrência do
desfecho, quando utilizado o tratamento endoscópico, variou de 8,9% a
12,5%. Isso reflete um número necessário para causar dano que varia de 8 a
11, que significa que, a cada 8 a 11 pacientes submetidos ao tratamento
endoscópico (quando comparado com o grupo cirúrgico), um desfecho de
ressecção em múltiplos fragmentos ocorreu nesta amostra (Tabela 9).

Tabela 9 - Taxa de ressecção em bloco
Estudo

TEGC

TEGE

ARA

95% IC

NNH

Kiriyama, 2012

1

0,85

0,125

[0,087; 0,163]

8

Heo, 2014

1

0,911

0,089

[0,046; 0,132]

11

Kim, 2015

1

0,897

0,103

[0,039; 0,167]

10

TEGC: taxa de eventos no grupo controle; TEGE: taxa de eventos no grupo experimental; ARA:
aumento do risco absoluto; IC: intervalo de confiança; NNH: número necessário para causar dano; NS:
não significativo; NA: não se aplica
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3.4.4 Taxa de ressecção curativa
Resultados semelhantes ocorreram nos três estudos incluídos, a favor
do grupo cirúrgico, quando observados os critérios de cura endoscópica. O
aumento do risco absoluto variou de 8,9% a 19,2%, que resulta em um NNH
que varia de 5 a 20 (Tabela 10).

Tabela 10 - Taxa de ressecção curativa
Estudo

TEGC

TEGE

ARA

95% IC

NNH

Kiriyama, 2012

1

0,808

0,192

[0,147; 0,237]

5

Heo, 2014

1

0,911

0,089

[0,046; 0,132]

11

Kim, 2015

0.995

0,944

0,051

[0,002; 0,100]

20

TEGC: taxa de eventos no grupo controle; TEGE: taxa de eventos no grupo experimental; ARA:
aumento do risco absoluto; IC: intervalo de confiança; NNH: número necessário para causar dano; NS:
não significativo; NA: não se aplica
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3.4.5 Taxa de complicações
Apenas o estudo de Kiriyama e col. observou diferença entre os dois
grupos, em favor do grupo experimental, com um aumento do risco absoluto
de 7,3% e um NNT correspondente de 14. Individualmente, nos demais
estudos incluídos, não se observou diferença com significância estatística
(Tabela 11).

Tabela 11 - Taxa de complicações
Estudo

TEGC

EER

ARA

95% IC

NNH

Kiriyama, 2012

0,137

0,064

0,073

[0,025; 0,121]

14

Heo, 2014

0,143

0,071

0,072

[-0.019; 0.163]

NS

Kim, 2015

0,094

0,057

0,037

[-0,028; 0,102]

NS

TEGC: taxa de eventos no grupo controle; TEGE: taxa de eventos no grupo experimental; ARA:
aumento do risco absoluto; IC: intervalo de confiança; NNH: número necessário para causar dano; NS:
não significativo; NA: não se aplica
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3.4.6 Taxa de complicações graves
A análise de subgrupo incluindo apenas os pacientes que
necessitaram de tratamento cirúrgico em decorrência de complicações
também apresentou significância estatística apenas no estudo de Kiriyama e
col., pela escassez de desfechos ocorridos no outro estudo analisado, Heo e
col. (Tabela 12).

Tabela 12 - Taxa de complicações graves
ESTUDO

TEGC

TEGE

ARA

95% IC

NNH

Kiriyama, 2012

0,116

0,003

0,113

[0,076; 0,150]

9

Heo, 2014

0,043

0,000

0,043

[-0,005; 0,091]

NS

TEGC: taxa de eventos no grupo controle; TEGE: taxa de eventos no grupo experimental; ARA:
aumento do risco absoluto; IC: intervalo de confiança; NNH: número necessário para causar dano; NS:
não significativo; NA: não se aplica

3.4.7 Tempo de procedimento
O tempo total de procedimento foi relatado com valores de média e
desvios-padrão em apenas dois estudos, Kiriyama e col. e Heo e col.
Individualmente, não foram observados dados estatisticamente significantes
(Tabela 13).

Tabela 13 - Tempo de procedimento
Estudo

DM

95% IC

NNT

Kiriyama, 2012

100

[-697,12; 897,12]

NS

Heo, 2014

162

[-326,84; 650,84]

NS

DM: duração média; NS: não significante
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3.5 Síntese dos resultados

As figuras a seguir representam as estimativas de diferença de risco,
baseadas nos intervalos de confiança calculados para cada desfecho,
descritos na forma de gráficos de forest plot. O risco de viés entre os
resultados dos estudos decorrentes do tamanho da amostra também está
descrito na forma de gráficos de funnel plot. As análises adicionais
realizadas a partir da interpretação dos gráficos de funil, quando pertinentes,
também estão descritas.

3.5.1

Mortalidade a longo prazo
A análise conjunta de 339 pacientes provenientes de dois estudos

incluídos não resultou em significância estatística entre os dois grupos de
tratamento. A diferença de risco obtida foi de -0,01, com intervalo de
confiança de 95% entre -0,03 e 0,02, e P = 0,43. A distribuição dos
resultados dos dois estudos, quando levado em consideração o tamanho da
amostra (análise com efeito fixo) também não resultou em heterogeneidade
alta, com descrição gráfica compatível no gráfico de funil (Figuras 28 e 29).
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Figura 28 - Representação em forest plot dos resultados para mortalidade
a longo prazo, com os resultados individuais e seus intervalos
de confiança

Figura 29 - Representação em funnel plot dos estudos inclusos no
desfecho de mortalidade específica a longo prazo, levando-se
em consideração o tamanho das amostras e o erro-padrão
observado em seus resultados de diferença de risco
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3.5.2 Recorrência a longo prazo
Os resultados de recidiva a longo prazo, envolvendo 577 pacientes
provenientes de três estudos, também não apresentaram diferença entre os
grupos experimental e controle. A diferença de risco obtida foi de 0,00, com
intervalo de confiança de 95% entre -0,02 e 0,03, e P = 0,74. É interessante
observar como o aspecto do gráfico em funil reflete a homogeneidade dos
resultados observados entre as amostras (Figuras 30 e 31).
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Figura 30 - Representação em forest plot dos resultados para recidiva a
longo prazo

Figura 31 - Representação em funnel plot dos resultados para recidiva a
longo prazo
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3.5.3 Ressecção em bloco
Os resultados combinados pela metanálise de 1.085 pacientes
provenientes de três estudos demonstram que o tratamento cirúrgico é
superior ao endoscópico para obtenção da peça em fragmento único: a
diferença de risco obtida foi de -0,11, com intervalo de confiança de 95%
entre -0,14 e -0,09, e P < 0,05 (Figuras 32 e 33). O NNH resultante dessa
diferença de risco é igual a 10, significando que, a cada dez pacientes
tratados por técnicas endoscópicas, ocorrerá um caso de ressecção em
múltiplos fragmentos (ressecção em piecemeal).
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Figura 32 - Representação em forest plot dos resultados para ressecção
em peça única

Figura 33 - Representação dos resultados para ressecção em bloco por
gráfico de funil
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3.5.4 Ressecção curativa
Três estudos foram incluídos na análise de ressecção curativa,
somando um total de 1.112 pacientes. A análise combinada dos três estudos
resultou numa diferença de risco de 14% em favor do tratamento cirúrgico,
com significância estatística expressa por um intervalo de confiança entre 0,17 e -0,11, e um P < 0,05. Entretanto, a heterogeneidade da amostra
encontrada foi alta, de 91% (Figura 34).

Figura 34 - Representação em forest plot dos resultados para ressecção
curativa, utilizando-se o modelo de efeito fixo. Notar alta
heterogeneidade encontrada no resultado e os pesos dos
estudos dependentes do tamanho de suas amostras
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Apenas três estudos foram incluídos neste desfecho, portanto, não
sendo possível a realização de uma análise de sensibilidade para diminuição
da heterogeneidade; esta é uma das situações nas quais se considera que a
heterogeneidade encontrada é verdadeira, sendo optado pelo emprego do
modelo de efeito randômico para cálculo do resultado final. Assim, foi
encontrada uma diferença de risco de -0,11 [IC 95% -0,21; -0,02, P < 0,05]
em favor do grupo experimental. Cabe observar que, utilizando-se o efeito
randômico, o intervalo de confiança aumentou consideravelmente, em parte,
em decorrência do maior equilíbrio das amostras quando seu tamanho não é
tão responsável pela magnitude do efeito observado (Figura 35).

Figura 35 - Representação em forest plot dos resultados para ressecção
curativa, utilizando-se o modelo de efeito randômico. Notar que
o tamanho do diamante resultante aumentou, refletindo o
aumento do intervalo de confiança; a magnitude do efeito final
não é tão influenciada pelo tamanho das amostras, que têm
seu peso equilibrado neste modelo de cálculo
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3.5.5 Complicações
A análise combinada do número total de complicações favoreceu o
grupo experimental, com uma diferença de risco de -0,07 [IC 95% -0,10; 0,03, P < 0,05], sendo observada uma heterogeneidade baixa na amostra
expressa pelo I2 = 0%. O NNT resultante dessa diferença de risco é de 15,
que significa que a cada 15 pacientes tratados com técnica endoscópica em
vez da cirúrgica, evita-se um evento de complicação (Figura 36). O gráfico
de funil resultante dessa análise reflete a baixa heterogeneidade encontrada
(Figura 37).
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Figura 36 - Resultados combinados para o desfecho de complicações,
descritos em gráfico de forest plot

Figura 37 - Funnel plot dos estudos para o desfecho de complicações
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3.5.6 Complicações graves
A análise do subgrupo dos pacientes com complicações graves,
definidas como complicações que necessitaram de intervenção cirúrgica,
revelou vantagem para o grupo experimental. Considerando-se efeito fixo a
partir das amostras, foi encontrada uma diferença de risco de -0,10 [IC 95% 0,13; -0,06, P < 0,05], sendo observada, entretanto, uma heterogeneidade
alta na amostra (I2 = 80% - Figura 38). Apenas dois estudos foram incluídos
para análise do desfecho, portanto, não sendo factível a realização de
análise de sensibilidade; assim, foi empregado o modelo de efeito
randômico, com observação de uma diferença de risco de -0,08 [IC 95% 0,15; -0,01, P < 0,05] (Figura 39).
O NNT resultante dessa diferença de risco é de 13, que significa que
a cada 13 pacientes tratados pela técnica endoscópica em vez da cirúrgica,
evita-se um evento de cirurgia para correção de complicação.
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Figura 38 - Forest plot dos estudos para o desfecho de complicações
graves, calculadas com o modelo fixo, com observação de
heterogeneidade elevada expressa pelo I2 de 80%

Figura 39 - Forest plot dos estudos para o desfecho de complicações
graves, calculadas de acordo com o modelo randômico
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3.5.7 Tempo de procedimento
Dois estudos foram incluídos na análise deste desfecho. O resultado
final apresentou, como no desfecho anterior, alta heterogeneidade.
Utilizando-se o modelo de efeito randômico, foi encontrada uma diferença de
médias de -130,34 minutos [IC 95% -190,5; -70,17, P < 0,05], no entanto,
devendo ser considerada a heterogeneidade alta da amostra representada
por um I2 = 80% (Figura 40). Utilizando-se um valor de corte de 60 minutos,
a interpretação do NNT decorrente dessa diferença de médias é de que,
para cada dois pacientes tratados pela técnica endoscópica, 60 minutos de
tempo de procedimento são poupados quando comparada esta técnica com
a cirúrgica.

Figura 40 -

Forest plot dos estudos para o desfecho de tempo total de
procedimento, seguindo o modelo de efeito randômico. Mean
difference: diferença das médias; IV: variância inversa
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4 DISCUSSÃO

O CCR possui estatísticas crescentes de incidência e mortalidade,
sendo por este motivo patologia de grande importância. Apresenta-se como
lesões de progressivo acometimento das camadas da parede colorretal,
sendo denominado precoce quando atinge apenas as camadas mucosa e
submucosa. As lesões que acometem até a camada submucosa superficial,
na ausência de características histopatológicas de alto risco para
metástases linfonodais, são passíveis de tratamento endoscópico.
Entretanto, para selecionar os pacientes candidatos ao tratamento
endoscópico, é necessária a realização de propedêutica endoscópica
minuciosa, que muitas vezes depende não apenas da experiência do médico
endoscopista como também da disponibilidade de equipamentos de alta
tecnologia, que permitam, por exemplo, a obtenção de imagens de alta
resolução, com magnificação e cromoscopia ópticas. Os procedimentos
terapêuticos também dependem de equipamentos de alta tecnologia, além
de requererem elevado grau de treinamento por parte do médico
endoscopista.
Na prática clínica brasileira, entretanto, são raros os centros de
excelência que preenchem os critérios necessários não só para obtenção de
diagnóstico e estadiamento adequado do CCR precoce por colonoscopia
pré-operatória, bem como para o tratamento endoscópico do CCR precoce
de acordo com os critérios necessários para obtenção de cura. O que se
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observa, muitas vezes, é a opção inicial de tratamento já pela técnica
cirúrgica, com grau de morbidade e mortalidade supostamente maior que o
do tratamento endoscópico.
Por estes motivos, foi realizada busca na literatura por meio de
revisão sistemática com critérios de inclusão e exclusão bem definidos,
seguida de metanálise dos dados obtidos, na tentativa de comparar os
desfechos do tratamento do CCR precoce por método endoscópico em
relação ao método cirúrgico.

4.1 Resultados da busca e da revisão sistemática

Não foram encontrados estudos que comparam o tratamento
endoscópico ao cirúrgico da melhor maneira possível, por meio de ensaio
clínico randomizado duplo-cego. A inexistência de estudos com este
desenho,

possivelmente,

explica-se

por

impedimento

ético,

pela

possibilidade de incorrer em subtratamento de lesões com invasão da
camada submucosa profunda nos pacientes alocados para tratamento
endoscópico, ou supertratamento de lesões com acometimento apenas da
camada mucosa nos pacientes alocados para tratamento cirúrgico. Ademais,
o estadiamento endoscópico ajuda na seleção dos casos suspeitos para
acometimento apenas até a camada submucosa superficial; porém, a opção
final da conduta terapêutica é sempre discutida caso a caso entre a equipe
da endoscopia, a equipe da cirurgia e o paciente.
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Em razão da alta sensibilidade dos termos utilizados na busca das
bases de dados MEDLINE, EMBASE, LILACS, CENTRAL COCHRANE, e
EBSCO, foi encontrado inicialmente um grande número de estudos (25.723).
Após a remoção das duplicatas, associada à aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão (critérios PICO) sobre os títulos dos trabalhos, restaram
16 estudos; destes, apenas dez apresentavam texto completo, com dados
extraíveis. Contudo, após a análise criteriosa do texto destes dez artigos,
somente quatro apresentavam dados relacionados aos desfechos de
interesse, passíveis de comparação pelos critérios de inclusão e exclusão
semelhantes.
Todos os quatro estudos selecionados são estudos de coorte
prospectiva, com boa qualidade metodológica conforme a avaliação pela
escala de Newcastle-Ottawa. A partir do manuscrito destes estudos, foi
possível selecionar apenas os pacientes com os mesmos critérios de
inclusão e exclusão para análise dos mesmos desfechos, em número não
desprezível de pacientes: 339 pacientes foram analisados para mortalidade,
557 para recidiva a longo prazo, 1.085 para taxa de ressecção em bloco,
1.102 para taxa de ressecção curativa, 827 para tempo de procedimento e
1.085 para taxa de complicações.
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4.2 Resultados da metanálise

4.2.1 Mortalidade e recorrência
Apenas dois óbitos foram relatados à análise de 339 pacientes para
mortalidade a longo prazo, ambos no grupo submetido ao tratamento
cirúrgico; não foi observada diferença com significância estatística entre os
dois grupos de tratamento após a realização de metanálise.
À análise de 577 pacientes para recorrência a longo prazo, foram
observados cinco desfechos no grupo endoscópico e quatro desfechos no
grupo cirúrgico; também não houve diferença com significância estatística
entre os dois grupos de tratamento.
Tais resultados refletem o caráter pouco agressivo do CCR na sua
forma precoce, devendo ser levado em consideração que um número
escasso de desfechos ou uma diferença muito pequena entre os dois grupos
de tratamento requer um grande número de pacientes participantes para que
seja observada diferença com significância estatística.

4.2.2 Ressecção em bloco
Para a avaliação da taxa de ressecção em bloco, foram incluídos
1.085 pacientes, sendo demonstrada superioridade do tratamento cirúrgico
sobre o endoscópico em 11% (resultado de -0,11, intervalo de confiança de
95% entre -0,14 e -0,09, e P < 0,05). O número necessário para causar dano
que deve ser interpretado a partir deste resultado é 10, com um evento de
ressecção em mais de um fragmento para cada dez procedimentos de
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ressecção endoscópica. A desvantagem da ressecção em mais de um
fragmento é que a avaliação adequada das margens de ressecção e,
portanto, a definição anatomopatológica de tratamento curativo pode ser
dificultada ou mesmo impossibilitada.
Tecnicamente, muitas vezes é difícil ressecar lesões plano-elevadas
de tamanho grande em um único fragmento por meio da EMR, sendo
necessário lançar mão da técnica de ESD. Esta técnica é de difícil execução
no cólon, sendo recomendável treinamento prévio em outros segmentos do
trato digestivo, como no estômago e no reto. Atingir número de casos nestes
outros segmentos que permita ao endoscopista iniciar-se na ESD de lesões
do cólon, fora de grandes centros de referência, não é factível. Mesmo nos
estudos incluídos, que foram realizados em centros de referência e com
grande volume de casos, a ressecção em peça única não é sempre possível.
Tal observação sempre deve ser levada em consideração, ao oferecer ao
paciente a opção pela escolha do tipo de tratamento a ser realizado.

4.2.3 Ressecção curativa
Um total de 1.112 pacientes foi analisado para o desfecho de
ressecção curativa, sendo observada superioridade do tratamento cirúrgico
sobre o endoscópico em 11% (resultado de -0,11, com intervalo de
confiança de 95% entre -0,21 e -0,02, com P < 0,05), porém com alta
heterogeneidade representada por I2 de 91%. O número necessário para
causar dano com o tratamento experimental é 10, significando que, para
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cada dez pacientes submetidos ao tratamento endoscópico, um apresentou
nesta amostra de pacientes uma ressecção incompleta, não curativa.
Como esta análise é proveniente de apenas três estudos, não é
possível determinar por meio de análise de sensibilidade se a alta
heterogeneidade observada é decorrente de viés de publicação. Nesta
situação, a heterogeneidade é considerada verdadeira, possivelmente em
decorrência de diferenças no nível técnico entre os endoscopistas
participantes dos três estudos incluídos, tanto ao indicar o tratamento
endoscópico, por meio da avaliação pré-operatória, quanto ao executar os
procedimentos de ressecção. O modelo para cálculo utilizado nesta situação
é o randômico.
O resultado de ressecção não curativa observado no grupo submetido
ao tratamento endoscópico reflete em parte os resultados de ressecção em
bloco, reforçando a importância da realização de técnica endoscópica
adequada.

4.2.4 Complicações
A metanálise de 1.085 pacientes provenientes de três estudos
demonstrou superioridade para o tratamento endoscópico em 7% (resultado
de -0,07, com intervalo de confiança de 95% entre -0,10 e -0,03, P < 0,05).
O número necessário para tratar, decorrente desta diferença, é 15,
significando que, para cada 15 pacientes tratados pelas técnicas
endoscópicas em vez das cirúrgicas, evita-se um desfecho de complicação.
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Contudo, as complicações decorrentes de tratamentos cirúrgicos têm
natureza potencialmente mais grave, incluindo, por exemplo, deiscências de
anastomose que requerem reintervenção cirúrgica. Por este motivo, foi
realizada uma subanálise dos eventos de complicação que necessitaram de
intervenção cirúrgica, denominadas complicações graves.
Desta maneira, foram avaliados 827 pacientes provenientes de dois
estudos que forneceram dados para complicações graves, sendo observada
superioridade para o tratamento endoscópico, com uma diferença de risco
de 8% sobre o tratamento cirúrgico (resultado de -0,08, com intervalo de
confiança de 95% entre -0,15 e -0,01, P = 0,03), com um I2 de 80%. O
número necessário para tratar é 13, significando que, para cada 13
pacientes tratados por técnicas endoscópicas, evita-se um desfecho de
reintervenção cirúrgica. Em virtude da inclusão de apenas dois estudos
neste desfecho, não é possível a realização de análise de sensibilidade, e a
elevada heterogeneidade encontrada deve ser considerada verdadeira.

4.2.5 Tempo de procedimento
Um total de 827 pacientes provenientes de dois estudos foi incluído
na análise de tempo de procedimento, sendo encontrada diferença a favor
do grupo experimental de cerca de 130 minutos (resultado de -130,34, com
intervalo de confiança de 95% entre -190,5 e -70,17, e P < 0,05). A
heterogeneidade observada foi de 97%, novamente não sendo possível a
realização de análise de sensibilidade a partir de apenas dois estudos
incluídos, sendo considerada a heterogeneidade encontrada verdadeira.
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Utilizando-se um período de tempo de 60 minutos como referência, a
interpretação do número necessário para tratar é de que, para dois
pacientes tratados pela técnica endoscópica em vez da cirúrgica, 60 minutos
de tempo são poupados.
A heterogeneidade encontrada pode ser resultante de vários fatores
de confusão, como, por exemplo, a experiência dos profissionais
executantes dos procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, e a localização
topográfica das lesões. Por exemplo, no grupo cirúrgico, lesões em reto
proximal requerem a realização de retossigmoidectomia, enquanto lesões
em

ceco

são

tratadas

por

colectomia

direita,

procedimentos

de

complexidade não comparável. No estudo de Kiriyama e col., 16,78% das
lesões do grupo cirúrgico estavam localizadas em reto, enquanto que, no
estudo de Heo e col., 40% das lesões do grupo cirúrgico tinham esta
localização. Ambos os estudos individualmente não apresentam diferenças
com significância estatística, sendo esta observada após a realização de
metanálise com utilização do modelo de efeito randômico.

4.3

Limitações e considerações finais

Não existe na literatura revisão sistemática em busca de pacientes
com CCR precoce que avalie os desfechos aqui apresentados; tampouco
existe metanálise dos dados destes desfechos. Individualmente, a
interpretação individual de cada um dos estudos incluídos aponta resultados
semelhantes aos encontrados após sua análise conjunta. Entretanto, a
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avaliação por meio de metanálise reforça o valor destes resultados ao
aumentar a amostra de pacientes, desde que observados ponderadamente
os critérios de inclusão e exclusão.
A seleção de um número pequeno de estudos limita a possibilidade
de análise dos resultados obtidos. Não é possível realizar análise de
sensibilidade adequada em busca de viés de publicação frente ao achado de
heterogeneidade elevada, a partir de poucos estudos participantes. As
diferenças observadas entre os grupos de tratamento nos desfechos com
heterogeneidade elevada devem ser interpretadas tendo em vista esta
limitação.

Uma

das

interpretações

possíveis

à

observação

de

heterogeneidade elevada é que o nível técnico de cada equipe responsável
pelo tratamento endoscópico entre os estudos selecionados é variável, com
resultados diversos entre si.
Apesar de não haver tanta força nos resultados obtidos pela
metanálise dos dados de estudos de coorte, todos os estudos selecionados
apresentam qualidade adequada, de acordo com os critérios recomendados
pela escala de Newcastle-Ottawa, e de acordo com a interpretação
cuidadosa dos seus manuscritos. São estudos realizados a partir de bancos
de dados coletados prospectivamente, a partir de casos realizados em
centros médicos com grande volume. Ainda que estes sejam centros
asiáticos, com ampla experiência no tratamento do CCR precoce tanto pela
modalidade endoscópica quanto pela cirúrgica, os resultados observados
são os únicos disponíveis na literatura.
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A análise conjunta final incluiu um número elevado de pacientes, que
variou de 339 a 1.102, a depender do desfecho analisado. O aumento do
número de pacientes participantes permitiu, por exemplo, a obtenção de
significância estatística para o desfecho de tempo de procedimento, não
encontrada nos resultados individuais dos trabalhos incluídos.
Apesar das limitações observadas, o resultado da análise aqui
apresentada permite uma visualização objetiva da diferença de desempenho
do tratamento endoscópico frente ao cirúrgico para o CCR precoce,
auxiliando tanto o médico quanto o paciente na tomada conjunta de decisão
pela conduta a ser escolhida.

5 Conclusão
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CONCLUSÃO

De acordo com os dados disponíveis na literatura, o tratamento
cirúrgico do CCR precoce apresenta maiores taxas de ressecção em bloco e
ressecção curativa quando comparado ao tratamento endoscópico; o
tratamento endoscópico do CCR precoce possui menores taxas de
complicações em curto prazo e apresenta menor tempo de procedimento,
quando comparado ao tratamento cirúrgico. Não há diferença significante
entre as taxas de mortalidade e recidiva a longo prazo para as duas
modalidades de tratamento.
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