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RESUMO 

Minata MK. Próteses metálicas ou gastrojejunoanastomose no tratamento 

paliativo da obstrução gastroduodenal: revisão sistemática e metanálise 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2018. 

Introdução: obstrução gastroduodenal maligna é uma condição frequente em 

neoplasias gástricas e pancreáticas em estágio avançado. O tratamento 

paliativo visa a melhora dos sintomas e da qualidade de vida, sendo realizado 

pelas técnicas cirúrgicas ou endoscópicas. Embora a terapêutica cirúrgica 

seja consagrada, as complicações relacionadas ao procedimento e as 

condições clínicas desfavoráveis dos pacientes devem ser consideradas. 

Apesar dos avanços do tratamento endoscópico e da possibilidade de 

oferecer um tratamento menos invasivo, deve-se considerar as complicações 

e a taxa de reintervenção desta modalidade terapêutica. Novas tecnologias 

foram desenvolvidas para minimizar as complicações relacionadas ao uso de 

próteses e demandam uma análise pormenorizada. O objetivo desta revisão 

sistemática é comparar o tratamento endoscópico com próteses cobertas e 

não cobertas e o cirúrgico com gastrojejunoanastomose para obstrução 

gastroduodenal. Métodos: ensaios clínicos randomizados foram identificados 

nas bases de dados do MEDLINE, Embase, Cochrane, LILACS, SCOPUS e 

CINAHL. A comparação entre as próteses metálicas cobertas e não cobertas 

incluiu o sucesso técnico, sucesso clínico, complicações, obstrução, 

migração, sangramento, perfuração, fratura das próteses e reintervenção. Os 

desfechos usados na comparação da terapêutica cirúrgica com 

gastrojejunoanastomose e endoscópica com próteses foram o sucesso 

técnico, complicações e reintervenção. A avaliação da patência não pode ser 

incluída devido à falta de uniformidade dos dados extraídos. Resultados: oito 

artigos foram selecionados, três comparando gastrojejunostomia e próteses e 

cinco comparando próteses cobertas e não cobertas. A metanálise dos 

estudos sobre gastroenteroanastomose e próteses não demonstrou diferença 

significativa no sucesso técnico e número absoluto de complicações. O 

tratamento com próteses apresentou uma maior taxa de reintervenção que a 

terapêutica cirúrgica (DR = 0,26, IC 95% = 0,05 a 0,47, NNH = 4). A 

metanálise que comparou próteses metálicas cobertas e não cobertas não 

demonstrou diferença estatística significativa considerando o sucesso técnico, 

sucesso clínico, complicações, fratura das próteses, perfuração, sangramento 



 

 

e necessidade de reintervenção. Uma maior taxa de migração foi atribuída à 

terapêutica com próteses cobertas (DR = 0,09, IC 95% = 0,04 a 0,14, NNH = 

11). Entretanto, o tratamento com próteses cobertas apresenta menor taxa de 

obstrução em relação às não cobertas (DR = -0,21, IC 95% = -0,27 a -0,15, 

NNT = 5). Uma análise de subgrupo de estudos com próteses metálicas que 

incluíram apenas pacientes com câncer gástrico demonstrou resultado 

semelhante à metanálise com todos os artigos.  Conclusões: o tratamento 

endoscópico paliativo da obstrução gastroduodenal maligna com próteses 

cobertas apresenta maior taxa de migração e menor número de obstruções 

quando comparado com o uso de próteses não cobertas. A terapêutica 

cirúrgica com gastrojejunoanastomose associa-se a uma menor taxa de 

reintervenção em relação ao uso de próteses. 

Descritores: obstrução da saída gástrica; cuidados paliativos; endoscopia; 

endoscopia do sistema digestório; stents metálicos autoexpansíveis; 

procedimentos cirúrgicos do sistema digestório; estômago; duodeno; revisão 

sistemática; metanálise 

 

 



ABSTRACT 

Minata MK. Stents or gastrojejunostomy in the palliation of gastric outlet 

obstruction: systematic review and meta-analysis [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

Introduction: malignant gastric outlet obstruction is a frequent condition in 

advanced gastric and pancreatic neoplasms. Palliative treatment can be 

performed by endoscopic or surgical techniques.  Palliation aims to relief 

symptoms and increase quality of life. Although surgical therapy is the 

established treatment, the complication rate of the procedure and the 

unfavorable clinical conditions must be considered. Despite the advances in 

the endoscopic treatment and the possibility to offer a minimally invasive 

therapy, complication rate and need of reintervention must be reminded. New 

technologies have been developed to minimize the complications related to 

the use of stents and require a detailed analysis. This systematic review aims 

to compare surgery and covered and uncovered stent treatments for gastric 

outlet obstruction. Methods: randomized clinical trials were identified in 

MEDLINE, Embase, Cochrane, LILACs, BVS, SCOPUS and CINAHL 

databases. Comparison of covered and uncovered stents included: technical 

success, clinical success, complications, obstruction, migration, bleeding, 

perforation, stent fracture and reintervention. The outcomes used to compare 

Gastrojejunostomy and stents were technical success, complications and 

reintervention. Patency rate could not be included because of lack of 

uniformity of the extracted data. Results: eight studies were selected, three 

comparing gastrojejunostomy and stents and five comparing covered and 

uncovered stents. The meta-analysis of surgical and endoscopic stent 

treatment showed no difference in the technical success and overall number 

of complications. Stents had higher reintervention rates than surgery (RD: 

0.26, 95% CI [0.05, 0.47], NNH: 4). There is no significant difference in 

technical success, clinical success, complications, stent fractures, 

perforation, bleeding and the need for reintervention in the analyses of 

covered and uncovered stents. There is a higher migration rate in the 

covered stent therapy compared to uncovered self-expanding metallic stents 

in the palliation of malignant gastric outlet obstruction (RD: 0.09, 95% CI 

[0.04, 0.14], NNH: 11). Nevertheless, covered stents had lower obstruction 

rates (RD: -0.21, 95% CI [-0.27, - 0.15], NNT: 5). A subgroup analysis with 

studies that included only patients with gastric cancer showed similar results 



 

 

when compared with the analysis with all trials. Conclusions: in the palliation 

of malignant gastric outlet obstruction, covered stents had higher migration 

and lower obstruction rates when compared with uncovered stents. 

Gastrojejunostomy is associated with lower reintervention rates than stents. 

Descriptors: gastric outlet obstruction; palliative care; endoscopy; endoscopy, 

digestive system; self-expandable metallic stents; digestive system surgical 

procedures; stomach; duodenum; review; meta-analysis 
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A obstrução gastroduodenal maligna é uma afecção frequente, 

secundária a neoplasias em estágio avançado (Brimhall e Adler, 2011). Esta 

condição pode ser causada pelo crescimento tumoral com infiltração da 

parede do trato gastrointestinal resultando em redução do lúmen ou como 

consequência de compressão extrínseca (Adler e Merwat, 2006). 

As neoplasias de pâncreas e as gástricas são as principais causas de 

obstrução mecânica gastroduodenal (Abell et al., 2006). Cerca de 35% dos 

pacientes com câncer gástrico em sua porção distal e até 25% dos 

acometidos por neoplasia de pâncreas apresentarão esta condição (Tendler, 

2002; Samad et al., 2007). Outras etologias de obstrução maligna do antro 

distal, piloro e duodeno incluem linfoma, tumores de vias biliares e 

metástases (Pinto Pabón et al., 2001; Lopera et al., 2004). 

Apesar do progresso no diagnóstico e terapêutica de neoplasias do 

trato gastrointestinal, há um grande número de pacientes com lesões que 

não são passíveis de ressecção em estômago e duodeno. Estudos 

demonstraram que cerca de 55% dos tumores gástricos e cerca de 85% das 

neoplasias de pâncreas não são ressecáveis no momento do diagnóstico 

(Warshaw et al., 1990; Singh et al. 1990; DiMagno et al., 1999; Pinto Pabón 

et al., 2001; Beger et al., 2003; Lopera et al., 2004). A falta de acesso e 

recursos é um dos fatores que contribuem para a apresentação tardia 
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desses tumores. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas 

26% dos países subdesenvolvidos tem um serviço de patologia disponível e 

menos de 30% tem acesso a tratamento (OMS, 2017). 

O quadro clínico de obstrução da saída gástrica se caracteriza pelos 

sintomas de náuseas, vômitos, dificuldade de aceitação da dieta, perda de 

peso, dor abdominal, desidratação e desnutrição (Fukami et al., 2011; Jaka 

et al., 2013). A obstrução gastroduodenal pode cursar com acometimento 

simultâneo das vias biliares, resultando em icterícia, prurido e colangite, 

sobretudo quando o paciente apresenta neoplasia de pâncreas ou tumor 

periampular (Nakai et al., 2017). 

O tratamento paliativo tem como finalidade a melhora dos sintomas 

associados à obstrução do trato gastrointestinal. Deste modo, o alívio 

sintomático resulta na melhora da qualidade de vida do paciente. Este 

tratamento pode ser realizado com terapêuticas endoscópicas ou cirúrgicas. 

Ambos os métodos visam o estabelecimento de uma via funcional para 

alimentação e diminuição dos sintomas (Fukami et al., 2011). 

1.1 Tratamento Cirúrgico da Obstrução Gastroduodenal Maligna 

Uma das propostas de tratamento cirúrgico paliativo é a realização de 

uma derivação gastrointestinal, a qual possibilita a passagem do conteúdo 

do estômago para o intestino delgado (Potz e Miner, 2016). 

A gastroenteroanastomose, gastrojejunoanastomose ou 

gastrojejunostomia é uma cirurgia realizada desde 1881 (Robinson, 1960). 

Uma das técnicas descritas envolve a realização de uma anastomose na 
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parede posterior do estômago com a primeira alça jejunal que o alcança sem 

tensão, com disposição laterolateral e ampla extensão (Chopita et al., 2007). 

Antes da década de 1990 esta era a única modalidade terapêutica aceita 

como efetiva (Bailey et al., 1991). Atualmente, existem outras formas de 

tratamento paliativo menos invasivas para esta condição (Storm e Ryou, 2017). 

Embora a terapêutica cirúrgica seja uma abordagem com boa 

patência, deve-se considerar as complicações relacionadas ao ato cirúrgico 

e que muitos pacientes não apresentam boas condições clínicas. Há relatos 

de aumento da mortalidade relacionada ao ato operatório e taxa de 

complicação de até 54% (Miner et al., 2004; Espinel et al., 2006). Além 

disso, deve-se considerar o tempo de internação hospitalar prolongado e 

gastroparesia (Doberneck e Berndt, 1987; Wong et al., 2002). 

1.2 Tratamento Endoscópico da Obstrução Gastroduodenal Maligna 

A terapêutica endoscópica em pacientes com obstrução da saída 

gástrica inclui o uso de próteses metálicas autoexpansíveis [self expandable 

metallic stents (SEMS)] (Figuras 1 e 2) e de sondas nasoenterais. A 

intervenção com próteses tem como objetivo permitir a patência na topografia 

de obstrução. O uso de sondas enterais é uma medida paliativa em pacientes 

com sobrevida muito curta ou como medida temporária até uma abordagem 

cirúrgica ou uso de próteses metálicas (Brimhall e Adler, 2011). 
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Figura 1 - Esquema ilustrativo de próteses metálicas duodenais cobertas e não 
cobertas [Imagem cedida por: Gustavo Luis Rodela Silva] 
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Figura 2 - Imagem ilustrando tratamento endoscópico de obstrução gastroduodenal 
com prótese metálica não coberta. A e B) introdução do fio guia; C e D) 
introdução do sistema da prótese metálica; E e F) aspecto final 

O uso de SEMS no trato gastrointestinal foi inicialmente aplicado no 

tratamento paliativo de neoplasias de esôfago e vias biliares (Huibregtse et 

al., 1989; Függer et al., 1990). Posteriormente, houve ampliação do uso 

destas terapêuticas para cólon, reto e duodeno (Maetani, 2004). 

Os primeiros relatos de uso de SEMS em obstrução da saída gástrica 

são da década de 1990 (Kozarek et al. 1992; Topazian et al., 1992; Truong 

et al., 1992). Na ocasião, os materiais utilizados não foram desenvolvidos 

para uso no duodeno, o que dificultava a terapêutica. Estas próteses 

metálicas eram utilizadas no tratamento paliativo de neoplasias esofágicas e 

afecções vasculares. As principais limitações eram o comprimento e 

dimensões dos materiais e a adaptação à anatomia duodenal. 

O comprimento do sistema utilizado para liberar estes materiais e os 

acessórios eram insuficientes para alcançar uma estenose gastroduodenal 
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pela via peroral. Desta forma, os primeiros relatos são em pacientes com 

anatomia cirurgicamente alterada (Truong et al., 1992; Kozarek et al., 1992; 

Topazian et al., 1992; Solt e Papp, 1993) ou com realização de gastrostomia 

prévia como via de acesso (Song et al., 1993; Keymling et al., 1993). 

Em pouco tempo foi possível a realização de terapêutica endoscópica 

com SEMS em pacientes sem anatomia cirurgicamente alterada e sem a 

necessidade de gastrostomia para via de acesso (Maetani et al., 1994). 

No cenário hodierno, as próteses metálicas autoexpansíveis possuem 

uma variedade de modelos, desenvolvidas para uso no duodeno. 

Inicialmente foram utilizados os modelos não cobertos (uSEMS) e, 

posteriormente, os cobertos (cSEMS) (Maetani, 2014). 

A vantagem dessa terapêutica é o fato de ser um método pouco 

invasivo. Diversos estudos demonstram a segurança deste procedimento, 

com elevada taxa de sucesso técnico e clínico, curto tempo para 

reintrodução de dieta e breve tempo de internação (Costamagna et al., 2012; 

Moura et al., 2012; van Halsema et al., 2015). Entretanto, existem 

complicações associadas a esta terapêutica como obstrução, migração, 

sangramento, dor abdominal, pancreatite, perfuração e fratura da prótese 

(Dormann et al., 2004; Javaid e Yusuf, 2013). 

A obstrução é uma complicação relevante deste procedimento, a qual 

ocorre por meio de vários mecanismos. O mais comum nas uSEMS é o 

crescimento do tumor entre a malha do stent (ingrowth) (Brimhall e Adler, 

2011; Vlavianos e Zabron, 2012). 
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Um dos mecanismos desenvolvidos para minimizar esta complicação 

foi o desenvolvimento de próteses cobertas. Geralmente estes materiais 

possuem suas extremidades não cobertas, deste modo o termo mais correto 

seria próteses parcialmente cobertas. Em teoria, há um menor número de 

obstruções, pois evita-se o crescimento tumoral na malha da prótese. 

Entretanto, pode ocorrer obstrução pela progressão da lesão nas 

extremidades (overgrowth), reação hiperplásica ou por impactação de 

alimentos (Maetani, 2014; van Halsema et al., 2015). O principal revés das 

cSEMS é o aumento do número de migrações da prótese, pois as mesmas 

não permanecem aderidas à mucosa. As extremidades não cobertas 

auxiliam a fixar o material, mesmo assim, esta complicação é considerável 

(Park et al., 2001; Pan et al. 2014). 

1.3 Rationale 

O tratamento ideal deve combinar elevado sucesso técnico e clínico, 

baixas taxas de complicação, mínima necessidade de reintervenção e curto 

tempo de internação hospitalar. Neste contexto, a busca por terapêuticas 

minimamente invasivas é um atrativo da abordagem endoscópica com 

próteses duodenais. 

Apesar dos avanços do tratamento endoscópico e da possibilidade de 

oferecer um tratamento menos invasivo aos pacientes em proposta de 

paliação, deve-se considerar as complicações e a taxa de reintervenção 

desta modalidade terapêutica. 
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Na tentativa de minimizar as complicações e otimizar o tratamento, 

novas tecnologias foram desenvolvidas, tais como mecanismos 

antimigração, aprimoramento dos materiais, mudança da estrutura das 

próteses e da força de expansão radial (Shi et al., 2014; Maetani et al., 2014; 

Lee et al., 2015). Desta forma, espera-se uma mudança dos resultados do 

tratamento endoscópico. Os ensaios clínicos randomizados recentemente 

publicados utilizaram materiais com estas inovações tecnológicas e 

demandam análise. 

Desta forma, esta revisão sistemática com metanálises foi elaborada 

para comparar os resultados das terapêuticas cirúrgica e endoscópica para 

definir qual paciente se beneficiará com cada intervenção. Além disso, a 

revisão sistemática contempla a comparação dos diferentes tipos de 

próteses metálicas, de modo a auxiliar na decisão da escolha do material 

mais adequado para a terapêutica. 
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Realizar uma revisão sistemática e metanálise sobre o tratamento 

paliativo da obstrução gastroduodenal maligna, visando comparar os 

resultados entre: 

a) A abordagem cirúrgica pela técnica de gastrojejunostomia aberta 

ou laparoscópica e a terapêutica endoscópica com próteses metálicas. 

b) A terapêutica endoscópica com o uso de próteses metálicas 

cobertas e não cobertas. 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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A revisão sistemática é um método de síntese de evidências para 

responder uma questão específica. É caracterizada por uma ampla busca da 

literatura, com seleção e avaliação crítica da evidência. A metodologia 

utilizada é rigorosa, confiável e reprodutível. Este estudo seguiu as 

recomendações de protocolo do Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews (PRISMA) (Liberati et al., 2009). 

Os dados extraídos dos artigos selecionados foram submetidos a uma 

análise estatística, denominada metanálise. Os resultados obtidos pelas 

revisões sistemáticas com metanálise de ensaios clínicos randomizados 

homogêneos correlacionam-se com o mais forte nível de evidência e grau de 

recomendação (Nível 1A, grau A), conforme reiterado pelo Projeto Diretrizes 

da Associação Médica Brasileira (Nobre e Bernardo, 2002). 

3.1 Protocolo e Registro 

Esta revisão sistemática foi registrada no sistema do International 

Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) do Centro de 

Revisões e Disseminação (Centre for Reviews and Dissemination) da 

Universidade de York (Inglaterra) pelo número CRD42016032939. 
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3.2 Critérios de Elegibilidade 

Os critérios de inclusão consideram os tipos de estudos, a população 

avaliada, a intervenção, grupo controle e desfechos. 

a) Tipos de estudo: ensaios clínicos randomizados. Foram considerados 

somente os textos completos publicados. Não houve restrição quanto 

ao idioma. Foram incluídos todos os resultados até a última data de 

atualização da busca, sendo esta feita em 22 de fevereiro de 2018. 

b) População: pacientes com obstrução gastroduodenal maligna com 

proposta de tratamento paliativo, sem terapêutica endoscópica ou 

cirúrgica prévia com intuito paliativo. Não houve distinção do tipo 

de neoplasia. 

c) Intervenção e controle: dois grupos foram incluídos. O primeiro 

incluiu os estudos que comparavam o tratamento endoscópico e 

cirúrgico. Foram aceitos trabalhos com terapêutica cirúrgica com 

gastrojejunostomia aberta ou laparoscópica. O segundo grupo 

abordou o tratamento endoscópico com próteses metálicas 

cobertas versus as não cobertas. As próteses metálicas cobertas 

utilizadas na obstrução gastroduodenal geralmente apresentam-se 

como parcialmente cobertas, isto é, possuem as extremidades não 

cobertas para facilitar a aderência à mucosa e evitar migração. 

Nesta revisão sistemática, utilizou-se o termo prótese metálica 

coberta aquela que possui revestimento interno, independente da 

distinção entre totalmente ou parcialmente coberta. 
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d) Desfechos: no grupo que comparou cirurgia e endoscopia, avaliou-

se o sucesso técnico, número de pacientes com complicação e 

reintervenção. No grupo de próteses metálicas cobertas e não 

cobertas, comparou-se o sucesso técnico, sucesso clínico, 

complicações, migração, obstrução, sangramento, perfuração, 

fratura da prótese e reintervenção. 

3.3 Fontes de Informação 

A busca por artigos seguiu as recomendações do PRISMA. Foram 

incluídos na pesquisa inicial todos os estudos selecionados pela busca nas 

seguintes bases de dados: Medical Literature and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Excerpta Medica dataBASE (EMBASE), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (via Elton Bryson Stephens 

Company [EBSCO]), Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(COCHRANE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) (via Biblioteca Virtual em Saúde [BVS]), Base de dados da 

Elsevier (SCOPUS) e literatura cinzenta. 
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3.4 Busca 

Múltiplas estratégias de busca foram formuladas e testadas por dois 

pesquisadores (Minata MK e Bernardo WM), com revisão por Moura EGH. 

Após consenso entre o grupo, utilizaram-se as seguintes combinações: 

- MEDLINE: (Gastric Outlet Obstruction OR Gastric outlet obstructions 

OR Duodenal obstruction OR GOO) AND (Endoscopy OR Endoscopic OR 

endoscopic surgical procedure OR endoscopic surgical procedures OR stent 

OR stents OR SEMS) AND random*. 

- EMBASE: (Gastric Outlet Obstruction OR Gastric outlet obstructions 

OR Duodenal obstruction OR GOO) AND (Endoscopy OR Endoscopic OR 

endoscopic surgical procedure OR endoscopic surgical procedures OR stent 

OR stents OR SEMS) AND random*. 

- COCHRANE: (Gastric Outlet Obstruction OR Gastric outlet 

obstructions OR Duodenal obstruction OR GOO) AND (Endoscopy OR 

Endoscopic OR endoscopic surgical procedure OR endoscopic surgical 

procedures OR stent OR stents OR SEMS) AND random*. 

- CINAHL: (Gastric Outlet Obstruction OR Gastric outlet obstructions 

OR Duodenal obstruction OR GOO) AND (Endoscopy OR Endoscopic OR 

endoscopic surgical procedure OR endoscopic surgical procedures OR stent 

OR stents OR SEMS) AND random*. 

- SCOPUS: (Gastric Outlet Obstruction OR Gastric outlet obstructions 

OR Duodenal obstruction OR GOO) AND (Endoscopy OR Endoscopic OR 

endoscopic surgical procedure OR endoscopic surgical procedures OR stent 

OR stents OR SEMS) AND random*. 
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- LILACS: (Gastric Outlet Obstruction OR Gastric outlet obstructions 

OR Duodenal obstruction OR GOO) AND (Endoscopy OR Endoscopic OR 

endoscopic surgical procedure OR endoscopic surgical procedures OR stent 

OR stents OR SEMS). 

- Literatura cinzenta: realizada busca com base na bibliografia, 

referências de livros de gastroenterologia e consulta no banco de teses da 

Universidade de São Paulo. 

3.5 Seleção dos Estudos 

Após a busca inicial, foram excluídos os estudos com base em 

informações explícitas no título ou resumo que não eram compatíveis com o 

tratamento paliativo de obstrução gastroduodenal maligna com cirurgia e o 

uso de próteses metálicas por endoscopia. Realizou-se análise dos resumos 

e artigos completos e exclusão dos estudos não randomizados. Em caso de 

duplicatas, apenas o artigo mais completo e recente foi considerado. 

Finalmente, dois grupos foram delimitados. O primeiro é formado por 

ensaios clínicos randomizados que comparam o tratamento paliativo de 

obstrução gastroduodenal maligna com gastrojejunostomia cirúrgica e uso 

de próteses metálicas por endoscopia. O segundo é constituído por ensaios 

clínicos randomizados que comparam o tratamento paliativo de obstrução 

gastroduodenal maligna com próteses metálicas cobertas e não cobertas. 
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3.6 Processo de Coleta de Dados 

Os dados foram extraídos dos estudos selecionados por dois 

pesquisadores diferentes e independentes (Minata MK e Bernardo WM). Os 

resultados foram colocados em tabelas e confrontados pelo grupo. As 

eventuais discordâncias foram resolvidas após consenso, com o auxílio de 

um terceiro pesquisador (Moura EGH). 

3.7 Descrição dos Desfechos Avaliados 

Os desfechos avaliados no primeiro grupo (gastrojejunostomia 

cirúrgica e uso de próteses metálicas por endoscopia) foram: 

- Sucesso técnico: adequado posicionamento da prótese metálica na 

topografia da estenose na intervenção endoscópica. Nos pacientes 

submetidos à intervenção cirúrgica, considerou-se a realização de uma 

gastrojejunostomia. 

- Complicações: foram consideradas como quaisquer distúrbios 

atribuídos à intervenção cirúrgica ou endoscópica. A análise considerou a 

somatória de todos os eventos informados. 

- Reintervenção: qualquer procedimento necessário para tratamento 

de complicações do procedimento ou para resolução dos sintomas de 

persistência ou recorrência de obstrução gastroduodenal. 

Os desfechos avaliados no segundo grupo (próteses metálicas 

cobertas e não cobertas) foram: 

- Sucesso técnico: adequado posicionamento da prótese metálica na 

topografia da estenose na intervenção endoscópica. 
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- Sucesso clínico: melhora clínica dos sintomas de obstrução 

gastroduodenal após a intervenção. Para evitar a atribuição de um conceito 

subjetivo, os estudos geralmente utilizam uma escala para graduação de 

sintomas, conhecida como Gastric Outlet Obstruction Scoring System 

(GOOSS). Nesta escala a disfagia é graduada em um sistema de pontos de 

acordo com a aceitação de dieta (0: sem aceitação ou aceitação inadequada 

da dieta; 1: líquidos; 2: dieta pastosa; 3: dieta geral). As definições de 

sucesso clínico variam pouco entre os artigos, com sua definição 

convergindo para melhora de pelo menos um ponto do GOOSS ou 

capacidade de ingestão de líquidos ou dieta pastosa. O período considerado 

para avaliar a melhora da disfagia é variável nos artigos e a maioria define 

até 72 horas para avaliar o GOOSS, pois estima-se que houve expansão 

total da prótese. Portanto, sucesso clínico foi considerado como melhora 

clínica dos sintomas de obstrução gastroduodenal, caracterizada pela 

possibilidade de reintrodução de dieta líquida ou pastosa em até 3 dias após 

a intervenção endoscópica. 

- Complicações: foram consideradas como quaisquer distúrbios 

atribuídos à intervenção endoscópica. A análise considerou a somatória de 

todos os eventos informados. 

- Migração: deslocamento da posição da prótese metálica duodenal 

em relação à posição inicial. 

- Obstrução: obstrução da luz duodenal após o tratamento com 

prótese duodenal. 
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- Perfuração: complicação relacionada ao uso da prótese, com 

consequente perda da continuidade da parede do trato gastrointestinal. Por 

se tratar de complicação pouco frequente, foi considerada como ausente 

caso não especificada no estudo, uma vez que todos os artigos relataram as 

complicações relacionadas ao procedimento. 

- Fratura da prótese: dano à prótese metálica com consequente perda 

da estrutura e integridade. Trata-se de evento adverso pouco frequente e 

pode trazer consequências graves. Foi considerada como ausente caso não 

especificada no estudo, uma vez que todos relatam as complicações dos 

procedimentos. 

3.8 Análise Individual do Risco de Viés nos Estudos 

Para a análise de vieses foi utilizada a escala de Jadad (Jadad et al., 

1996), a qual é uma ferramenta que considera a qualidade do ensaio clínico 

randomizado quanto ao cegamento, randomização e informação sobre as 

perdas. A pontuação da escala varia de 0 a 5 (Figura 3). Considera-se um 

ensaio clínico com alta qualidade metodológica quando a sua pontuação é 

maior ou igual a 3 pontos. 
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Figura 3 - Adaptação da escala de Jadad (avaliação do risco de viés em estudos 
randomizados) 

Além disso, os vieses dos estudos foram avaliados quanto às 

diferenças de prognóstico entre os pacientes, análise por intenção de 

tratamento (AIT) e perdas. 

3.9 Medidas de Síntese 

A metanálise foi realizada com base nos cálculos de diferença de 

risco (DR) dos desfechos das variáveis categóricas. Foi obtido o número 

necessário para tratar (NNT) e causar dano (NNH), com intervalo de 

confiança (IC) de 95%. 
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3.10 Métodos Planejados para as Análises 

A metanálise dos dados extraídos foi realizada com o software 

Review Manager (RevMan 5, versão 5.3), o qual foi disponibilizado no site 

da Cochrane Informatics & Knowledge Management Department. Foi 

utilizada análise por intenção de tratamento. As variáveis categóricas foram 

analisadas com o teste de Mantel Haenszel para obter as diferenças de risco 

(DR) em cada desfecho. Considerou-se inicialmente o modelo fixo para 

cálculo, pois pressupõe-se que o efeito de interesse é o mesmo em todos os 

estudos e que a diferença observada entre eles é devida apenas a erros 

amostrais. 

A análise da consistência dos resultados é parte essencial da 

metanálise, visto que a estimativa de efeitos pode variar entre os estudos. A 

heterogeneidade, ou inconsistência, determina se os resultados obtidos 

podem ser generalizados no contexto em questão. 

A heterogeneidade foi qualificada e reportada pelo teste do qui-

quadrado (Chi2) e pelo método de Higgins. Este último método, também 

conhecido como I2, possui a vantagem de não depender do número de 

estudos incluídos (Higgins et al.,2003). Uma categorização do valor de I2 

pode correlaciona-se com o grau de heterogeneidade. Considera-se I2 de 

25% baixa, 50% moderada e 75% elevada. Nesta revisão sistemática foi 

aceito o valor de I2 menor que 50% para análise. 
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3.11 Análise Global do Risco de Vieses entre os Estudos 

Os riscos de vieses de publicação foram avaliados com o uso de 

gráficos em funil (funnel plots), nos quais podem ser identificados estudos 

atípicos (outliers). Estes estudos diferem dos demais, resultam em prejuízo 

na interpretação do resultado e podem ser responsáveis pela 

heterogeneidade elevada da análise. Em conjunto, avalia-se a 

heterogeneidade e o valor de I2. 

3.12 Análises Adicionais 

Foi realizada uma análise de sensibilidade quando a heterogeneidade 

(I2) da análise do desfecho era superior a 50%. O gráfico em funil (funnel 

plot) era acessado em busca de estudos outliers, isto é, os estudos fora da 

área do funil. Na sequência, uma nova análise era executada sem os 

outliers. Caso a heterogeneidade permanecesse acima de 50%, o modelo 

randômico era utilizado, assumindo a heterogeneidade como verdadeira. Na 

impossibilidade de remover os outliers, também era utilizado o modelo 

randômico. 

Na metanálise do tratamento com próteses metálicas cobertas e não 

cobertas foi possível realizar uma análise de subgrupo de estudos que 

incluíram apenas os pacientes com diagnóstico de câncer gástrico. 

 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Seleção dos Estudos 

Cento e vinte e dois registros foram mapeados na base de dados 

MEDLINE. Outros mil quinhentos e vinte e nove estudos foram recuperados 

nas demais bases de dados, totalizando uma busca de mil seiscentos e 

cinquenta e um artigos. 

Foi realizada a avaliação inicial pelo título e resumo, com seleção de 

11 artigos. Após a avaliação do texto completo, três estudos foram excluídos 

(Fiori et al., 2004; Jeurnink et al., 2010a; Jeurnink et al., 2011). Um dos 

artigos foi excluído devido à inclusão de amostra randomizada com 

retrospectiva na análise (Jeurnink et al., 2011). As outras duas publicações 

não foram incluídas pois tratavam-se de duplicatas (Fiori et al., 2004; 

Jeurnink et al., 2010a), permanecendo apenas os artigos mais recentes e 

completos na seleção final. 

Oito estudos foram incluídos na metanálise (Jeurnink et al., 2010b; 

Kim et al., 2010; Mehta et al., 2006; Fiori et al., 2013; Shi et al., 2014;, 

Maetani et al., 2014;, Lim et al., 2014; Lee et al., 2015). Destes, três 

compararam abordagem cirúrgica e próteses (Jeurnink et al., 2010b, Mehta 

et al., 2006, Fiori et al., 2013) e cinco analisaram os resultados das 

intervenções endoscópicas com próteses metálicas cobertas contra as não 
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cobertas (Kim et al., 2010; Shi et al., 2014; Maetani et al., 2014, Lim et al., 

2014; Lee et al., 2015). 

Um fluxograma adaptado do protocolo PRISMA resume o processo de 

seleção dos estudos (Liberati et al., 2009) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Fluxograma de busca e seleção dos estudos 
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4.2 Características dos Estudos 

Os oitos artigos randomizados selecionados foram publicados na 

língua inglesa e incluíram um total de 527 pacientes. Os estudos foram 

divididos em dois grupos, o primeiro comparando intervenção cirúrgica e 

SEMS e o segundo comparando próteses cobertas e não cobertas. Uma 

síntese das características dos estudos incluídos é inserida no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Características dos ensaios clínicos randomizados 

selecionados 
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4.2.1 Primeiro Grupo (Gastrojejunoanastomose versus Prótese) 

a) Métodos: os três estudos selecionados são ensaios clínicos 

randomizados, publicados na língua inglesa. 

b) Pacientes: um total de 84 pacientes foi incluído na avaliação deste 

grupo. Os pacientes incluídos apresentavam-se com obstrução 

gastroduodenal maligna, com proposta de tratamento paliativo. Um artigo 

incluiu um paciente com diagnóstico de patologia benigna, mas que 

inicialmente foi conduzido como obstrução gastroduodenal maligna. 

Não foram incluídos pacientes submetidos a tratamento cirúrgicos ou 

endoscópicos prévios com intuito paliativo para obstrução antroduodenal. 

a) Intervenção: as terapêuticas endoscópicas foram realizadas com 

próteses duodenais cobertas ou não cobertas. 

b) Controle: o grupo controle foi submetido a abordagem cirúrgica 

com a realização de gastrojejunostomia pelas técnicas laparoscópica ou 

aberta. 

c) Desfechos: neste grupo foram analisados sucesso técnico, 

complicações e reintervenção. 

4.2.2 Segundo Grupo (Próteses cobertas versus não cobertas) 

a) Métodos: os cinco estudos selecionados são ensaios clínicos 

randomizados. 

b) Pacientes: foram incluídos 443 pacientes com obstrução 

gastroduodenal maligna. Três ensaios clínicos randomizados selecionaram 

apenas pacientes com câncer gástrico. 
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c) Intervenções: incluiu o uso de terapêutica endoscópica com 

próteses metálicas cobertas. 

d) Controle: o grupo controle foi submetido a tratamento endoscópico 

com próteses metálicas não cobertas. 

e) Desfechos: foram incluídos na metanálise o sucesso técnico e 

clínico, complicações, obstrução, migração da prótese, sangramento, 

perfuração, fratura da prótese e reintervenção. 

4.3 Risco de Viés dos Estudos 

A análise individual do risco de viés nos estudos foi realizada com a 

utilização da escala de Jadad. Embora exista descrição de cegamento do 

paciente ou do pesquisador, nenhum estudo incluído foi considerado como 

duplo cego, o que é esperado para estas intervenções. Esse fato é 

considerado como uma fonte de viés, desta forma, a pontuação neste item 

foi equivalente a 0 e a nota máxima esperada dos ensaios clínicos 

randomizados é de 3 pontos. A pontuação máxima foi atrelada à qualidade 

de randomização e ao seguimento em todos os estudos. Portanto, todos os 

artigos incluídos apresentaram pontuação equivalente a 3 pontos na escala 

de Jadad, o que denota alta qualidade metodológica. A análise de risco de 

viés foi resumida no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Análise segundo a escala de Jadad para cada estudo 
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4.4 Resultados dos Estudos Individuais 

Os resultados individuais foram expressos em número absolutos nos 

Quadros 3 e 4, considerando-se AIT. Os artigos foram divididos em dois 

grupos, um comparando terapêutica cirúrgica e endoscópica e outro 

incluindo próteses metálicas cobertas e não cobertas. 
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Quadro 3 - Resultados individuais dos estudos que comparam próteses 

cobertas e não cobertas 
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Quadro 4 - Resultados individuais dos estudos que comparam 

gastrojejunoanastomose e próteses 

 

Mehta et al. 
(2006) 

Jeurnink et al. 
(2010b) 

Fiori et al. 
(2013) 

SEMS GJJ SEMS GJJ SEMS GJJ 

Pacientes incluídos 13 14 21 18 9 9 

Sucesso técnico 10 13 20 17 9 9 

Complicações 0 8 8 5 6 6 

Reintervenção - - 7 2 4 1 

4.5 Síntese dos Resultados 

A metanálise incluiu a síntese dos resultados em representações 

gráficas, denominadas “forest plot” ou gráficos em floresta. Os estudos e 

seus resultados são descritos em cada linha na coluna da esquerda, com a 

identificação do autor e ano de publicação, número absoluto de eventos do 

desfecho em questão e total de pacientes no grupo da intervenção e do 

controle. São atribuídos pesos, diferença de risco e intervalos de confiança 

para cada artigo. Também há a descrição do valor de I2. Na coluna da 

direita, há uma representação gráfica dos resultados (forest plot), cujas 

linhas horizontais representam o intervalo de confiança. O quadrado é a 

representação da diferença de risco, cujo tamanho é proporcional ao peso e 

a posição na linha horizontal graduada de acordo com seu resultado 

(positivo, negativo). O resultado da metanálise é avaliado pela 

representação do diamante, cuja amplitude revela seu intervalo de confiança 

e seu maior diâmetro longitudinal o valor da medida de diferença de risco 

(Ried, 2006; Murad et al., 2014). 
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4.5.1 Tratamento com gastrojejunoanastomose versus prótese metálica 

4.5.1.1 Sucesso técnico 

Os três estudos que comparam estas modalidades terapêuticas 

reportaram este desfecho e foram incluídos na metanálise (Mehta et al., 

2006; Jeurnink et al., 2010; Fiori et al., 2013). 

O Gráfico 1 mostra que em ambos os grupos há elevada taxa de 

sucesso técnico, sem diferença estatisticamente significativa no desfecho e 

baixa heterogeneidade na análise (DR = -0,05, IC 95% = -0,16 a 0,007 e I2 = 

0%). Não foram identificados estudos divergentes na análise do gráfico em 

funil (Gráfico 2). 

Gráfico 1 - Sucesso técnico: gráfico em floresta comparando GJJ e 

SEMS 
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Gráfico 2 - Sucesso técnico: gráfico em funil (GJJ e SEMS) 

 

4.5.1.2 Complicações 

Três artigos reportaram o número absoluto de complicações (Mehta et 

al., 2006, Jeurnink et al., 2010b, Fiori et al., 2013). Na análise inicial 

observou-se elevada heterogeneidade (I2 = 85%) (Gráfico 3). No gráfico em 

funil, identificou-se um estudo outlier (Mehta et al., 2006) (Gráfico 4). 

Gráfico 3 - Complicações: gráfico em floresta comparando GJJ e SEMS 
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Gráfico 4 - Complicações: gráfico em funil (GJJ e SEMS) 

 

Após a exclusão deste estudo, houve queda da heterogeneidade (I2 = 

0%) e não se observou diferença significativa (DR = 0,07, IC 95% = -0,17 a 

0,31) (Gráficos 5 e 6). 

Gráfico 5 - Complicações: gráfico em floresta comparando GJJ e 

SEMS, após a exclusão de estudo outlier 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS - 38 

 

Gráfico 6 - Complicações: gráfico em funil após exclusão de outlier 

(GJJ e SEMS) 

 

4.5.1.3 Reintervenção 

Dois estudos comparam este desfecho (Jeurnink et al., 2010b, Fiori et 

al., 2013). Os resultados da metanálise demonstraram menor número de 

reintervenções no grupo cirúrgico (DR = 0,26, IC 95% = 0,05 a 0,47 e I2 = 

0%, NNH = 4) (Gráfico 7). Na análise do gráfico em funil, não há estudos 

outliers (Gráfico 8). 

Gráfico 7 - Reintervenção: gráfico em floresta comparando GJJ e 

SEMS 
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Gráfico 8 - Reintervenção: gráfico em funil (GJJ e SEMS) 

 

4.5.2 Próteses metálicas cobertas versus não cobertas 

4.5.2.1 Sucesso técnico 

O sucesso técnico foi avaliado em todos os trabalhos incluídos (Kim et 

al., 2010; Shi et al., 2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 

2015). Houve elevada taxa de sucesso técnico em ambos os grupos, sem 

diferença estatística entre os diferentes modelos de próteses (DR = 0,00, IC 

95% = -0,04 a 0,04) (Gráfico 9). Observou-se baixa heterogeneidade (I2 = 

0%), com distribuição homogênea no gráfico em funil (Gráfico 10). 
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Gráfico 9 - Sucesso técnico: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 10 - Sucesso técnico: gráfico em funil (próteses cobertas 

versus não cobertas) 

 

4.5.2.2 Sucesso clínico 

A análise deste desfecho incluiu cinco artigos (Kim et al., 2010; Shi et 

al., 2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 2015). A análise 

do Gráfico 11 demonstra que não há diferença estatisticamente significativa 

com o uso da prótese coberta e não coberta (DR = 0,02, IC 95% = -0,03 a 
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0,07). A heterogeneidade da metanálise é baixa (I2 = 0%) e a distribuição 

dos estudos situa-se dentro dos limites do gráfico em funil (Gráfico 12). 

Gráfico 11 - Sucesso clínico: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 12 - Sucesso clínico: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas) 
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4.5.2.3 Complicações 

Cinco estudos reportaram este desfecho (Kim et al., 2010; Shi et al., 

2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 2015). Na metanálise 

do Gráfico 13, há uma elevada heterogeneidade (I2 = 87%). Foi possível 

identificação de estudo com resultado muito divergente dos demais (Shi et 

al., 2014) após a análise adicional do Gráfico 14. 

Gráfico 13 - Complicações: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 14 - Complicações: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas) 
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Uma nova análise com gráfico em floresta foi realizada após a 

exclusão deste artigo (Gráfico 15), cuja interpretação demonstrou baixa 

heterogeneidade (I2 = 6%), sem diferença estatística significativa entre os 

grupos (DR = -0,08, IC 95% = -0,17 a 0,00). Os estudos situam-se dentro 

dos limites do gráfico em funil (Gráfico 16). 

Gráfico 15 - Complicações: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas após exclusão de outlier 

 

Gráfico 16 - Complicações: gráfico em funil após exclusão de outlier 

(próteses cobertas versus não cobertas) 
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4.5.2.4 Obstrução 

Os cinco estudos incluídos foram avaliados (Kim et al., 2010; Shi et al., 

2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 2015). As próteses 

cobertas apresentam uma menor taxa de obstrução em relação às não 

cobertas, com diferença estatística significativa (DR = -0,21, IC 95% = -0,27 a -

0,15, NNT = 5) (Gráfico 17). Observou-se heterogeneidade aceitável (I2 = 36%) 

e os estudos situam-se dentro dos limites do gráfico em funil (Gráfico 18). 

Gráfico 17 - Obstrução: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 18 - Obstrução: gráfico em funil (próteses cobertas versus não 

cobertas) 
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4.5.2.5 Migração 

Todos os artigos incluídos foram avaliados (Kim et al., 2010; Shi et al., 

2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 2015). No Gráfico 19, 

as próteses metálicas não cobertas apresentaram menor taxa de migração 

que as cobertas, com diferença estatística significativa (DR = 0,09, IC 95% = 

0,04 a 0,14, NNH = 11) e baixa heterogeneidade (I2 = 9%). O Gráfico 20 não 

demonstra estudos outliers. 

Gráfico 19 - Migração: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 20 - Migração: gráfico em funil (próteses cobertas versus não 

cobertas) 
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4.5.2.6 Sangramento 

Cinco estudos incluíram este desfecho (Kim et al., 2010; Shi et al., 

2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 2015). Observou-se 

elevada heterogeneidade no Gráfico 21 (I2 = 80%). Identificou-se um estudo 

com resultado discrepante em relação aos demais (Shi et al., 2014), sendo 

responsável pelo aumento da heterogeneidade. 

Gráfico 21 - Sangramento: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 22 - Sangramento: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas) 
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Após a exclusão do estudo outlier, a análise do Gráfico 23 

demonstrou que não há diferença entre os grupos (DR = -0,01, IC 95% = -

0,03 a 0,02), com baixa heterogeneidade (I2 = 0%). Não se observam 

estudos outliers no Gráfico 24. 

Gráfico 23 - Sangramento: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas após exclusão de outlier 

 

Gráfico 24 - Sangramento: gráfico em funil após exclusão de outlier 

(próteses cobertas versus não cobertas) 
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4.5.2.7 Perfuração 

Todos os artigos foram incluídos na metanálise deste desfecho (Kim 

et al., 2010; Shi et al., 2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 

2015). Não se observa diferença estatística significativa entre as 

intervenções no Gráfico 25 (DR = 0,01, IC 95% = -0,01 a 0,03), com baixa 

heterogeneidade (I2 = 0%). Estudos outliers não foram identificados na 

análise do Gráfico 26. 

Gráfico 25 - Perfuração: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 26 - Perfuração: gráfico em funil (próteses cobertas versus não 

cobertas) 
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4.5.2.8 Fratura da prótese 

Os cinco estudos foram incluídos na metanálise deste desfecho  (Kim 

et al., 2010; Shi et al., 2014; Maetani et al., 2014; Lim et al., 2014; Lee et al., 

2015). Não houve diferença estatística significativa entre as próteses 

cobertas e não cobertas na análise do gráfico em floresta (DR = 0,01, IC 

95% = -0,02 a 0,04) (Gráfico 27). Nota-se baixa heterogeneidade (I2 = 0%) e 

ausência de estudos outliers (Gráfico 28). 

Gráfico 27 - Fratura da prótese: gráfico em floresta comparando 

próteses cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 28 - Fratura da prótese: gráfico em funil (próteses cobertas 

versus não cobertas) 
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4.5.2.9 Reintervenção 

Apenas três artigos avaliaram este desfecho (Shi et al., 2014; Lim et 

al., 2014; Lee et al., 2015). A análise do Gráfico 29 demonstra baixa 

heterogeneidade (I2 = 0%). Não houve diferença estatística significativa entre 

os grupos (DR = -0,03, IC 95% = -0,11 a 0,06). Há distribuição homogênea 

dos estudos no Gráfico 30. 

Gráfico 29 - Reintervenção: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas 

 

Gráfico 30 - Reintervenção: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas) 
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4.6 Análises Adicionais 

Foi possível realizar uma análise de subgrupo dos estudos que 

compararam o tratamento endoscópico com próteses metálicas cobertas e 

não cobertas e incluíram apenas pacientes com câncer gástrico como 

população. 

4.6.1 Sucesso técnico 

Três estudos avaliaram este desfecho (Kim et al., 2010; Shi et al. 

2014; Lee et al., 2015). Nota-se no Gráfico 31 que não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos (DR = 0,01, IC 95% = -0,03 a 0,05). A 

análise demonstra baixa heterogeneidade (I2 = 0%) e os estudos situam-se 

dentro dos limites do gráfico em funil (Gráfico 32). 

Gráfico 31 - Sucesso técnico: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 
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Gráfico 32 - Sucesso técnico: gráfico em funil (próteses cobertas 

versus não cobertas em pacientes com câncer gástrico) 

 

4.6.2 Sucesso clínico 

Os mesmos três artigos foram incluídos nesta análise (Kim et al., 

2010; Shi et al. 2014; Lee et al., 2015). Observa-se no Gráfico 33 que não 

houve diferença estatística significativa entre os grupos (DR = 0,04, IC 95% 

= -0,02 a 0,10). A análise demonstra baixa heterogeneidade (I2 = 0%) e os 

estudos situam-se dentro dos limites do gráfico em funil (Gráfico 34). 

Gráfico 33 - Sucesso clínico: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 
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Gráfico 34 - Sucesso clínico: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas em pacientes com câncer gástrico) 

 

4.6.3 Complicações 

Os três estudos deste subgrupo foram incluídos (Kim et al., 2010; Shi 

et al. 2014; Lee et al., 2015). A análise inicial demonstrou-se elevada 

heterogeneidade (I2 = 93%) (Gráfico 35). No Gráfico 36, não foi possível 

determinar a exclusão de estudos discrepantes, pois dois dos três artigos 

situam-se foram dos limites do funil em lados opostos. 

Foi aceita a heterogeneidade verdadeira e realizado novo gráfico em 

floresta com efeito randômico (Gráfico 37), no qual não há diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (DR = 0,08, IC 95% = -0,33 a 

0,50). 
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Gráfico 35 - Complicações: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 

 

Gráfico 36 - Complicações: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas em pacientes com câncer gástrico) 

 

Gráfico 37 - Complicações: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico, efeito randômico 
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4.6.4 Obstrução 

Três artigos foram incluídos na análise deste desfecho (Kim et al., 

2010; Shi et al. 2014; Lee et al., 2015). No Gráfico 38, observou-se 

heterogeneidade aceitável (I2 = 38%) e menor taxa de obstrução das 

próteses cobertas, com diferença significativa (DR = -0,26, IC 95% = -0,35 a 

-0,17, NNH = 4). Os estudos situam-se dentro dos limites do gráfico em funil 

(Gráfico 39). 

Gráfico 38 - Obstrução: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 

 

Gráfico 39 - Obstrução: gráfico em funil (próteses cobertas versus não 

cobertas em pacientes com câncer gástrico) 
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4.6.5 Migração 

Três estudos foram na avaliação deste desfecho (Kim et al., 2010; Shi 

et al. 2014; Lee et al., 2015). A análise possui baixa heterogeneidade (I2 = 

24%) e há uma menor taxa de migração nos pacientes submetidos a 

tratamento com próteses não cobertas, com diferença significativa (DR = 

0,09 IC 95% = 0,02 a 0,16, NNH = 11) (Gráfico 40). Não foram identificados 

estudos outliers no Gráfico 41. 

Gráfico 40 - Migração: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 

 

Gráfico 41 - Migração: gráfico em funil (próteses cobertas versus não 

cobertas em pacientes com câncer gástrico) 
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4.6.6 Sangramento 

Os três estudos que avaliaram este subgrupo foram incluídos (Kim et 

al., 2010; Shi et al. 2014; Lee et al., 2015). A análise inicial apresentou 

elevada heterogeneidade (I2 = 93%) (Gráfico 42). No Gráfico 43, não foi 

possível determinar a exclusão de estudos discrepantes, pois todos os 

estudos situam-se foram dos limites do funil. Foi aceita a heterogeneidade 

verdadeira e realizado novo gráfico em floresta com efeito randômico 

(Gráfico 44), no qual não há diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (DR = 0,06, IC 95% = -0,07 a 0,19). 

Gráfico 42 - Sangramento: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 
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Gráfico 43 - Sangramento: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas em pacientes com câncer gástrico) 

 

Gráfico 44 - Sangramento: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico, efeito randômico 

 

4.6.7 Perfuração 

Três artigos foram incluídos na análise (Kim et al., 2010; Shi et al. 

2014; Lee et al., 2015). O Gráfico 45 demonstra baixa heterogeneidade (I2 = 

0%) e não diferença estatística significativa entre as intervenções (DR = 0,01 

IC 95% = -0,02 a 0,04). Os estudos situam-se dentro dos limites do gráfico 

em funil (Gráfico 46). 
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Gráfico 45 - Perfuração: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 

 

Gráfico 46 - Perfuração: gráfico em funil (próteses cobertas versus não 

cobertas em pacientes com câncer gástrico) 

 

4.6.8 Fratura da prótese 

Três estudos foram incluídos nesta análise (Kim et al., 2010; Shi et al. 

2014; Lee et al., 2015). Não se observa diferença estatística significativa 

entre as intervenções (DR = 0,02 IC 95% = -0,01 a 0,06) (Gráfico 47). A 

heterogeneidade é aceitável (I2 = 42%) e não se identificaram estudos 

outliers (Gráfico 48). 
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Gráfico 47 - Fratura da prótese: gráfico em floresta comparando 

próteses cobertas versus não cobertas em pacientes com 

câncer gástrico 

 

Gráfico 48 - Fratura da prótese: gráfico em funil (próteses cobertas 

versus não cobertas em pacientes com câncer gástrico) 
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4.6.9 Reintervenção 

Apenas dois estudos foram selecionados para este desfecho (Shi et 

al. 2014; Lee et al., 2015). Não se observa diferença estatística significativa 

entre as intervenções (DR = -0,05, IC 95% = -0,17 a 0,07) (Gráfico 49). A 

heterogeneidade é baixa (I2 = 15%) e não se identificaram estudos fora da 

área do funil (Gráfico 50). 

Gráfico 49 - Reintervenção: gráfico em floresta comparando próteses 

cobertas versus não cobertas em pacientes com câncer 

gástrico 

 

Gráfico 50 - Reintervenção: gráfico em funil (próteses cobertas versus 

não cobertas em pacientes com câncer gástrico) 
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Atualmente, o tratamento endoscópico com próteses metálicas é um 

método reconhecido para paliação da obstrução gastroduodenal maligna 

(Gohil e Klapman, 2017). Alguns autores defendem o uso da terapêutica 

endoscópica considerando a proposta como minimamente invasiva (Lye et 

al., 2016). As más condições clínicas de alguns pacientes, a morbidade e 

mortalidade da intervenção cirúrgica e a possibilidade de executar um 

procedimento endoscópico com curto tempo de internação hospitalar, são 

atrativos a favor da endoscopia (Nagaraja et al., 2014). A decisão entre a 

equipe médica, paciente e família devem ser consideradas frente à escolha 

do método para tratamento paliativo. Um dos estudos selecionados 

demonstrou que cerca de 50% dos pacientes elegíveis para o protocolo do 

estudo randomizado que comparava intervenção endoscópica e cirúrgica 

recusaram a participação pois tinham preferência pelo tratamento com 

SEMS (Jeurnink et al., 2010b). 

Apesar destes conceitos, os resultados de uma análise previamente 

publicada demonstraram dados preocupantes em relação à patência das 

próteses, sucesso clínico e necessidade de reintervenção (van Halsema et 

al., 2015). Na presente metanálise, que comparou os resultados entre 

cirurgia e próteses, há elevada taxa de sucesso técnico em ambas as 

intervenções, sem diferença estatística entre elas. 
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Fatores que podem justificar falha no tratamento endoscópico incluem 

a falha na progressão do fio guia ou do sistema da prótese, perfuração 

durante o procedimento, falha na expansão ou problemas no funcionamento 

de SEMS (Telford et al., 2004; van Hooft et al., 2009; van Hooft et al., 2011). 

A avaliação das complicações demonstrou elevada heterogeneidade 

entre os estudos. Um dos artigos apresentou resultados dispares em relação 

aos demais, sendo favorável à intervenção com próteses e responsável pela 

heterogeneidade (Mehta et al., 2006). Após a exclusão deste trabalho, não 

houve diferença significativa entre os grupos. Observou-se que, este estudo 

em particular, não realizou o seguimento até a morte de todos os pacientes. 

Portanto, é possível que a ausência de complicações com o uso de próteses 

tenha ocorrido pelo tempo insuficiente de observação para detecção de 

complicações como migração ou obstrução. 

Resultados preliminares e finais de um dos ensaios clínicos 

randomizados incluídos nesta revisão sistemática revelaram diferentes taxas 

de complicações (Fiori et al., 2004 e 2013). Quando o seguimento foi até a 

morte observou-se maior taxa de complicações com SEMS, as quais não 

foram identificadas no estudo inicial. 

Outras considerações da metanálise de estudos que compararam as 

intervenções cirúrgicas e SEMS incluem os diferentes tipos de próteses 

metálicas (cobertas e não cobertas) e a inclusão de gastroenteroanastomose 

por via aberta e laparoscópica. Estes fatores podem ser considerados como 

risco de viés. Não foi possível uma análise individual destes subgrupos. 
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Além disso, embora não se observe diferença entre o número de 

complicações, deve-se considerar que elas são de naturezas diferentes 

entre as intervenções. Infecção de ferida operatória, pneumonia e 

tromboembolismo são geralmente atribuídos à intervenção cirúrgica. 

Em relação ao desfecho reintervenção, os resultados são favoráveis 

ao grupo cirúrgico, com diferença estatística significativa. Evidenciou-se que, 

a cada quatro pacientes submetidos a tratamento com SEMS, um caso a 

mais necessitará de terapêutica adicional. 

Embora não seja possível a realização da metanálise do tempo de 

internação hospitalar devido à falta de desvio padrão, observou-se que os 

pacientes tratados com próteses apresentam alta mais precoce em todos os 

trabalhos (Mehta et al., 2006; Jeurnink et al., 2010b; Fiori et al., 2013). A 

média de permanência no hospital variou de 4,8 a 7 dias em pacientes com 

SEMS e 11,4 a 15 dias nos submetidos à cirurgia. 

O estudo com maior rigor metodológico e maior amostra sugere que 

em pacientes com sobrevida maior que dois meses o tratamento cirúrgico é 

mais benéfico que o endoscópico (Jeurnink et al., 2010b). Além disso, os 

mesmos autores ressaltam que em paciente com sobrevida menor que 2 

meses a melhor opção é o tratamento com SEMS. Entretanto, uma das 

dificuldades consiste em julgar a expectativa de vida do paciente. 

Em relação aos custos do tratamento endoscópico e cirúrgico, 

múltiplas publicações reportaram menor custo com a terapêutica 

endoscópica (Johnsson et al., 2004; Mittal et al., 2004; Jeurnink et al., 

2010a). Um destes estudos comparou a gastroenteroanastomose por via 
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aberta, GJJ por via laparoscópica e a intervenção endoscópica com SEMS 

(Mittal et al., 2004). A média de custo do procedimento e pós-procedimento 

foi de US$13.256,00 para GJJ aberta, US$ 10.938,00 para GJJ 

laparoscópica e US$5.736,00 para SEMS. Uma análise de custo do estudo 

SUSTENT, o qual é o maior RCT publicado no momento, demonstrou que a 

média do custo inicial foi de € 8.315,00 para cirurgia e € 4.820,00 para 

SEMS, com diferença significativa (Jeurnink et al., 2010a). O custo total foi 

favorável à terapêutica endoscópica, mesmo com as reintervenções, 

totalizando em média € 8.819,00 para SEMS e €12.433,00 para cirurgia. 

O tratamento endoscópico com próteses metálicas autoexpansíveis é 

um método seguro (Dormann et al., 2004). Com a variedade de novos 

materiais disponível, questiona-se qual é a melhor opção para uso. Um dos 

quesitos avaliados na metanálise de próteses cobertas e não cobertas é o 

sucesso técnico, o qual foi superior a 95% em ambos os grupos. Além disso, 

o sucesso clínico foi obtido em mais de 90% com os dois materiais. Estes 

dois desfechos apresentaram bons resultados, sem diferença estatística 

entre cSEMS e uSEMS. 

A avaliação das complicações é um dos elementos mais estratégicos 

da metanálise. Inicialmente observou-se elevada heterogeneidade, às custas 

de um RCT (Shi et al., 2014). Após a realização da análise de sensibilidade 

e exclusão deste artigo, não se observou diferença estatística significativa 

entre próteses. A taxa de complicações variou de 19,1% até 84,3% entre os 

diferentes estudos. A discrepância do desfecho foi observada neste ensaio 

clínico que utilizou próteses feitas sob medida com borda em funil ou em 
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formato de taça. Houve um número maior de sangramento (33,3%) e dor 

abdominal (39,39%) nos pacientes com essas próteses metálicas cobertas 

(Shi et al., 2014). Nos demais estudos da revisão sistemática não se 

observou taxas expressivas de sangramento, com variação de 0% a 3,23%. 

Desta forma, a análise do sangramento também apresentou elevada 

heterogeneidade e estes mesmos autores foram considerados como outlier. 

Após a exclusão deste artigo, não houve diferença estatística significativa 

entre SEMS. Talvez o formato desta prótese coberta, o diâmetro ou a força 

de expansão radial do material tenham aumentado o número de 

complicações. 

Dentre as complicações, a obstrução e a migração exercem um papel 

de destaque, visto que são as mais reportadas em estudos e afetam 

diretamente a capacidade de ingerir alimentos. Próteses não cobertas 

apresentaram maior taxa de obstrução e menor número de migração que as 

cobertas, ambas com diferença estatística significativa. A cada cinco 

próteses metálicas cobertas utilizadas, há benefício em diminuir de um caso 

de obstrução. Entretanto, para cada 11 cSEMS usadas, um paciente é 

prejudicado com migração da prótese. Observando-se os resultados 

individuais, o estudo com pior desfecho reportou 25% de migração com 

cSEMS e 40% de obstrução com uSEMS (Kim et al., 2010). Um dos fatores 

preocupantes da migração de SEMS é a possibilidade de perfuração, a qual 

é diretamente relacionada com mortalidade. Há um relato de migração da 

prótese após quatro meses em um paciente que recebeu quimioterapia, com 

consequente perfuração de alça jejunal (Ge et al., 2013). 
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Fratura das próteses é um evento incomum e não houve diferença entre 

os grupos (2,26% em cSEMS e 0,9% em uSEMS). Também, há poucos casos 

de perfuração relacionados ao uso de SEMS, sem diferença significativa entre 

os materiais. Apenas dois casos foram reportados nos estudos selecionados 

com o uso de cSEMS (Kim et al., 2010; Maetani et al., 2014). 

Não houve diferença significativa na necessidade de reintervenção 

entre as próteses cobertas e não cobertas. Apesar disso, a taxa de 

reintervenção variou de 9,09% a 21,88%, com a grande maioria dos estudos 

reportando valores próximos a 20%. Desta forma, um a cada cinco pacientes 

necessitará de alguma reintervenção. A reintervenção em casos de 

obstrução pode ser feita com a passagem de uma outra prótese duodenal 

(Kim et al., 2014). Em casos de migração, também pode ser utilizada uma 

nova prótese, mas existe a preocupação adicional de perfuração do trato 

gastrointestinal pela prótese migrada. 

Infelizmente a metanálise da patência não pode ser incluída nesta 

revisão sistemática. Houve falta de uniformização dos dados, com diferentes 

formas de expressar o desfecho e falta de disponibilização do desvio padrão 

na publicação para realizar os cálculos da metanálise. Um dos autores 

reportou uma mediana da patência de 68 dias para próteses cSEMS e 88 

dias para uSEMS (Maetani et al., 2014). Outro RCT demonstrou resultados 

melhores, com 95 dias para as próteses cobertas e 92 para as não cobertas 

(Lim et al., 2014). 

Um dos artigos expressou as patências cumulativas, isto é, com 

relação ao tempo total de sobrevida, com resultado de 45,2% em cSEMS e 
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36,1% em uSEMS, sem diferença significativa quando aplicada análise por 

intenção de tratamento (Kim et al., 2010). 

Correlacionar a patência a um período é uma outra forma de 

expressar e interpretar o desfecho. Um dos autores demonstrou que 72,5% 

dos pacientes com cSEMS e 62,7% com uSEMS apresentam patência com 

8 semanas, a qual diminui para 68,6% para cSEMS e 41,2% para uSEMS 

em 16 semanas (Lee et al., 2015). A longo prazo, os resultados da 

terapêutica com SEMS não parecem ser favoráveis e, provavelmente, 

alguma reintervenção será necessária. 

Um dos fatores que podem influenciar na patência da prótese é uma 

propriedade denominada força axial. Existem SEMS com baixa e elevada 

força axial. Um RCT demonstrou que próteses com baixa força axial 

demonstraram maior patência (Okuwaki et al., 2016). Uma possibilidade é a 

obstrução das próteses com elevada força axial pela formação de dobras, 

sobretudo em casos onde a obstrução ocorre em topografias como a 

transição do bulbo com a segunda porção duodenal. 

Algumas características peculiares como a presença de ascite e 

carcinomatose peritoneal não foram passíveis de avaliação em análise de 

subgrupo. Os resultados publicados em diferentes estudos são conflitantes 

se a presença destes achados clínicos interfere na patência das próteses ou 

demais desfechos (Sasaki et al., 2012; Sato et al., 2015; Hori et al., 2015; 

Shin et al., 2016; Mendelsohn et al., 2011). 

A metanálise do subgrupo de estudos que incluíram apenas pacientes 

com diagnóstico de obstrução gastroduodenal por câncer gástrico 
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demonstrou resultados semelhantes à análise integral. Não houve diferença 

estatística significativa no sucesso técnico, sucesso clínico, complicações, 

fratura das próteses e migração. Houve uma heterogeneidade elevada na 

análise de complicações e o modelo randômico, entretanto, poucos estudos 

foram incluídos (Kim et al., 2010; Shi et al., 2014; Lee et al., 2015). 

Especula-se que os resultados entre obstrução antroduodenal por neoplasia 

de pâncreas e por neoplasia gástrica sejam diferentes, pois há estudos 

referindo sobrevida muito curta para neoplasias de pâncreas. É racional 

supor que a taxa de obstrução e migração seja mais elevada, quanto maior a 

sobrevida. Na presente análise, resultados semelhantes à análise integral 

em relação à obstrução e migração foram observados, com números muito 

próximos de NNH e NNT. 

Em alguns pacientes há acometimento concomitante das vias biliares 

ou posteriormente ao quadro de obstrução da saída gástrica. Estima-se que 

de 70% a 90% dos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas 

apresentarão obstrução biliar (Brimhall e Adler, 2011). O acesso à papila 

pode se tornar difícil após a passagem de prótese duodenal (Baron, 2010). 

O uso simultâneo de próteses nas vias biliares e no duodeno deve ser 

considerado nestes pacientes com neoplasias pancreáticas e obstrução 

antroduodenal (Katsinelos et al., 2010; Canena et al., 2014). Há estudos que 

analisaram o uso isolado de SEMS e a combinação dos dois procedimentos 

e não demonstraram aumento de complicações imediatas ou alteração do 

sucesso técnico (Kaw et al., 2003). 
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5.1 Limitações 

Uma das limitações desta revisão sistemática é o viés de seleção de 

alguns estudos. Nos trabalhos que compararam próteses cobertas e não 

cobertas, três estudos utilizaram apenas pacientes com diagnóstico de 

obstrução gastroduodenal maligna por câncer gástrico. Uma análise de 

subgrupo foi realizada para avaliar se houve diferença de resultados, mas 

não foi constatado diferença com a análise integral. 

Além disso, a comparação entre SEMS baseou-se em estudos com 

diferentes materiais, que incluíram mecanismos antimigração, próteses com 

formatos distintos e diferentes forças axiais. 

Ademais, não foi possível realizar metanálises de alguns desfechos 

como GOOSS após o procedimento, variação do GOOSS, patência e 

sobrevida. A falta de uniformidade dos dados e a indisponibilidade de desvio 

padrão limitaram essas análises. 

A disponibilidade de mais ensaios clínicos randomizados comparando 

a intervenção cirúrgica e a endoscópica seria de grande utilidade, uma vez 

que há poucos estudos disponíveis. 

Embora existam estas limitações, uma extensa revisão sistemática foi 

realizada para discutir as peculiaridades de cada terapêutica. Deste modo 

observou-se que os pacientes com maior sobrevida se beneficiam de 

tratamento cirúrgico, pois há menos reintervenções. A terapêutica 

endoscópica com próteses é destinada nos casos de sobrevida curta. A 

preferência pelas próteses não cobertas é justificada pelo fato da migração 

ser um evento adverso de tratamento mais difícil e com maior morbidade.  
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5.2 Perspectivas Futuras 

Embora a realização de uma gastroenteroanastomose seja a técnica 

cirúrgica mais descrita em estudos de obstrução gastroduodenal, existem 

outras formas de realizar a terapêutica cirúrgica. Outra técnica disponível é a 

partição gástrica, também conhecida como bipartição gástrica ou exclusão 

de Devine modificada (Kaminishi et al., 1997). Nesta cirurgia é realizada uma 

divisão parcial da câmara gástrica na topografia do antro e uma 

gastroenteroanastomose na porção proximal do estômago. 

Em uma revisão sistemática recente, a bipartição gástrica demonstrou 

vantagens em relação a gastrojejunostomia (Kumagai et al., 2016). 

Observou-se um menor número de pacientes com retardo do esvaziamento 

gástrico e menor tempo de hospitalização. Até o presente momento, não há 

estudos randomizados comparando a partição gástrica com a intervenção 

endoscópica com SEMS.  

A gastroenterostomia ecoguiada é uma nova técnica endoscópica 

recentemente descrita. Com o desenvolvimento de novos materiais e o 

auxílio da ecoendoscopia, é possível realizar a derivação gastroenteral à 

semelhança do procedimento cirúrgico (Khashab et al., 2015). A utilização 

de próteses metálicas especiais com aposição de lúmens permitiu esta 

evolução no tratamento endoscópico (Binmoeller e Shah, 2012). 

Uma diferença deste procedimento é a criação de uma derivação 

gástrica em topografia bem distante da envolvida pela neoplasia, o que pode 

reduzir o risco de sangramento e obstrução por crescimento tumoral. 

Ademais, pode ser uma intervenção útil em casos de múltiplos locais de 

obstrução ou lesões extensas em duodeno. 
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Os estudos disponíveis na literatura são poucos, limitados a séries de 

caso, estudos prospectivos e retrospectivos. Até o presente momento, não 

há publicação de ensaios clínicos randomizados. O primeiro trabalho 

prospectivo publicado por um grupo japonês incluiu 20 casos (Itoi et al., 

2016). O sucesso técnico foi de 90% e houve 10% de complicações devido à 

falha no posicionamento da prótese. Não houve casos de migração ou 

obstrução da prótese no seguimento. Os resultados inicias são promissores 

e talvez seja possível a inclusão desta técnica em outros centros. 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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A primeira conclusão desta revisão sistemática é que a terapêutica 

cirúrgica com gastrojejunoanastomose e o uso de próteses metálicas no 

tratamento paliativo de pacientes com obstrução gastroduodenal apresentam 

elevadas taxas de sucesso técnico, sem diferença estatística entre os 

métodos. O número de complicações entre estas modalidades terapêuticas 

é semelhante, embora tenham naturezas diferentes. O tratamento cirúrgico 

associa-se a uma menor taxa de reintervenção que o tratamento 

endoscópico. 

A segunda conclusão é que a comparação da intervenção 

endoscópica com o uso de próteses metálicas cobertas e não cobertas não 

demonstrou diferença entre sucesso técnico, sucesso clínico, frequência de 

complicações, sangramento, perfuração, fratura da prótese e necessidade 

de reintervenção. Evidenciou-se que as próteses metálicas cobertas 

apresentam maior taxa de migração, ao passo que as não cobertas se 

associam a maior taxa de obstrução. 
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Anexo A - Ata de aprovação do projeto 
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Anexo B - Registro da revisão sistemática no PROSPERO 
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Anexo C - Busca cinzenta 
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Anexo D - Termo de cessão de direitos autorais das ilustrações 
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