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PALAVRAS DA PRESIDÊNCIA

Dr. Ronaldo Taam

Como é de conhecimento da maioria, a SOBED RJ 

passou por um momento delicado por ocasião da eleição 

de sua nova diretoria.   Havia uma chapa formada cuja 

inscrição não foi concluída até a data limite. Em virtude 

da possibilidade de vacância e de suas implicações, 

tornou-se necessária uma nova composição. Um dos 

pontos fortes da gestão da Dra. ANA ZUCCARO foi a 

incansável negociação com os Planos de Saúde. 

Participei, com alguns outros colegas, de reuniões junto à 

Unimed. Não vivenciava o dia a dia político da Sociedade, 

considerando os aspectos mais amplos que a palavra 

desperta - inclusive o seu lado perverso que provoca alto 

grau de rejeição. No entanto, como somos todos seres 

políticos, aproveito, agora, a concepção mais positiva do 

termo para reafirmar aquilo que deve ser a máxima do 

grupo: precisamos nos organizar para enfrentar os 

constantes desafios de nossa profissão e de nossa 

especialidade.

Na última gestão, obtiveram-se conquistas 

importantes no relacionamento com as operadoras de 

saúde, luta antiga e que deve ser contínua, mantendo-se 

em alto nível as atividades científicas. 

O que esperar da Sociedade? O que podemos 

fazer para fortalecê-la? Quais as perspectivas dela e da 

própria especialidade? Qual o grau de participação dos 

endoscopistas sócios ou não sócios? Aliás, por que há 

endoscopistas não sócios? Poderia enumerar aqui um 

sem número de questões a serem discutidas para que 

tenhamos respostas bem fundamentadas, que sirvam a 

traçar objetivos. As ideias-chaves são: educação e justa 

remuneração. A difusão e a aplicação do conhecimento 

gerarão uma boa prática da especialidade e melhor nível 

de assistência médica. Salários justos e remunerações 

adequadas, em níveis de serviços públicos e privados, 

são, também, primordiais para o equilíbrio do sistema.

Torna-se de suma importância a união de todos, 

quer os endoscopistas mais experientes quer os mais 

novos, com sugestões, opiniões e envolvimento com a 

Sociedade para que se tenha uma SOBED RJ forte e com 

representatividade relevante no cenário nacional. 
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ARTIGO CIENTÍFICO

INTRODUÇÃO

Nos EUA, a incidência de câncer de esôfago em 

2007 foi de 16.640 novos casos com uma taxa de 

sobrevida em cinco anos de apenas 15%. Desses casos, 

65% eram adenocarcinomas associados ao esôfago de 

Barrett (BE). 

Embora o BE seja relativamente comum, apenas 

um percentual pequeno de pacientes desenvolve 

displasia e adenocarcinoma de esôfago (EAC). Há uma 

gradual evolução da displasia de baixo grau (LGD) para 

displasia de alto grau (HGD), câncer intramucoso (IMCa) e 

doença fatal; essa evolução leva vários anos.

O risco de desenvolver EAC entre pacientes com 

BE é de 0,12% a 0,31% ao ano. O fator de risco mais 

importante parece ser a presença de metaplasia 

intestinal (IM). (0,31% x 0,06%).

ABORDAGEM ENDOSCÓPICA

O algoritmo endoscópico para tratar a displasia 

envolve vários fatores como seu comprimento (curto ou 

longo segmento), componente circunferencial, histologia 

(LGD, HGD ou IMCa), presença de lesão visível e seu 

tamanho, e se há invasão da submucosa. A extensão do 

BE pode ser ainda definida utilizando a classificação de 

Praga.

A terapia endoscópica, seja a ressecção de 

mucosa (EMR) ou a ablação por radiofrequência (RFA), 

apenas pode ser utilizada quando o risco de metástases 

linfonodais (LNM) for desprezível. 

Uma revisão de esofagectomias realizadas, um 

melhor entendimento pelos patologistas da estrutura da 

mucosa no esôfago de Barrett e a difusão do uso da EMR, 

diminuiu significativamente o risco da terapia 

endoscópica e, agora, a esofagectomia é raramente 

indicada para doença bem estadeada e restrita à mucosa.

Um estudo de referência da Cleveland Clinic, que 

abordou especificamente espécimes de esofagectomias, 

demonstrou que apenas 1/150 dos pacientes (0,7%) 

submetidos à esofagectomia para doença restrita à 

mucosa tiveram LNM. Retrospectivamente, utilizando-se 

os tratamentos endoscópicos atuais, 149 desses 

pacientes poderiam ter  sido poupados de uma 

esofagectomia. No mesmo estudo, 3/35 dos pacientes 

(8,3%) com doença submucosa superficial (sm1) tinham 

LNM.

A esofagectomia apresenta uma taxa de mortalidade de 

aproximadamente 2% em centros de referência 

comparado com 0,04% no grupo submetido ao 

tratamento endoscópico.

Peach e Ngamruenghong e cols demonstraram 

uma taxa de sobrevida de 91% em 5 anos para IMCa e 

uma estimativa de sobrevivência em 12 anos de 75% em 

1000 pacientes depois do tratamento endoscópico do 

IMCa. O período médio de folow-up foi de 57 meses. 

Complicações ocorreram em 1,5% dos pacientes.

Zehetner et al compararam a ressecção 

endoscópica mais a ablação com a esofagectomia para o 

tratamento da HGD e IMCa e foram encontrados 

resultados semelhantes com menos morbidade no grupo 

tratado endoscopicamente. 

ESTADIANDO A DISPLASIA

O estadiamento determina o tratamento. A 

ressecção endoscópica, seja com a EMR ou com a 

dissecção de submucosa (ESD), é o método mais preciso 

para diagnóstico histopatológico e estadiamento. Os 

espécimes, quando retirados, devem ser fixados com a 

parte profunda voltada para baixo, em uma superfície 

rígida.

Para o BE plano e não nodular, biópsias 

convencionais de acordo com o protocolo de Seatlle são 

suficientes para iniciar a terapia endoscópica. Aspecto 

nodular ou lesões identificáveis devem ser sempre 

ressecadas. 

Existe uma boa correlação entre o estadiamento 

pré-operatório da EMR comparado ao de espécimes 

oriundas de esofagectomias. 

O papel do ultrassom endoscópico (EUS) é 

controverso pela falta de acurácia em estadiar a doença 

mucosa e submucosa quando comparado com a EMR. O 

EUS é mais preciso no estadiamento linfonodal (N).

No caso de lesões nodulares que não se elevem com 

injeção, o EUS tem um papel importante no 

estadiamento.

Quando o EUS sugere LNs anormal (>10mm, 

formato circular,  bordas lisas e padrão hipoecóico) deve-

se considerar a aspiração com agulha fina. No entanto, 

deve-se ter cuidado ao passar a agulha pelas paredes, as 

quais podem estar envolvidas por tecido displásico.

Tratamento da displasia no Esôfago de Barret
Clin Endosc 2014; 47 : 55-64
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MODALIDADES DE TRATAMENTO ENDOSCÓPICO

O objetivo do tratamento endoscópico não é 

apenas a cura da displasia, mas a total erradicação do BE. 

A terapia endoscópica, juntamente com a supressão 

ácida, objetivam a substituição da mucosa de Barrett 

pelo epitélio escamoso nativo. Embora a regeneração 

ocorra na maioria dos pacientes, ela não é universal por 

razões pouco compreendidas. As modalidades de 

tratamento endoscópico incluem técnicas de ressecção 

(EMR/ESD) e de ablação, as quais podem ser usadas 

separadamente ou combinadas em diferentes sessões.

RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA

Tanto a EMR como a ESD revolucionaram o 

estadiamento e a erradicação do BE. Essas técnicas 

permitem a remoção de grandes espécimes, que incluem 

a mucosa e a submucosa, adequados para estadiá-lo.

EMR

Os dois dispositivos comercialmente disponíveis 

nos EUA para ressecção por “piecemeal” são o “cap-

snare” e a “multiband ligation entrapment”. As duas 

técnicas possuem taxas de sucesso semelhantes e a 

escolha varia de acordo com a experiência do 

profissional. As áreas nodulares devem ser marcadas 

com um cautério para garantir margens amplas. O 

número de ressecções dependerá do tamanho da área 

de mucosa irregular identificada. Embora não haja limite 

para o número de ressecções, a maioria dos 

endoscopistas não ultrapassa 50 a 60% da circunferência. 

Ressecções circunferenciais para doenças de pequena 

extensão, com uma única marcação,raramente é 

utilizada, em virtude da alta incidência de estenoses.

Para segmentos curtos (entre 4 e 5cm) ou BE não 

circunferencial, a melhor opção é tratar com EMR. A EMR 

é repetida até todo BE visível seja removido.

As complicações associadas à ressecção por 

“piecemeal” foram perfuração, sangramento e estenose. 

A taxa de perfuração foi surpreendentemente baixa (0 a 

1%), com tratamento conservador na maioria das vezes. 

Sangramento durante o procedimento é comum, mas 

normalmente cessa espontaneamente ou com uso de 

“heat probe”. Sangramentos tardios ocorrem em cerca 

de 3% dos pacientes e normalmente cessam 

espontaneamente. Estenoses esofagianas são comuns e 

ocorrem em 20 a 40% dos pacientes, sendo tratadas 

normalmente com velas de Savary  ou dilatação com 

balão.

ESD

Quando comparada com a EMR, em pacientes 

com comprimento médio, C2M2, a erradicação da 

displasia é semelhante, porém, com menos tempo e 

custo para a realização na EMR em relação à ESD.  

Técnicas de ablação

Envolve a destruição de ampla área de mucosa, a qual 

pode se dar por método térmico - plasma de argônio 

(APC), laser ou ablação por radiofrequência (RFA) – ou 

não térmico que incluem a terapia fotodinâmica (PDT) e a 

crioterapia.

RFA

Esse procedimento usa energia bipolar para 

tratar tecido displásico (12 a 15 Joules/cm3) ou não-

displásico (10 Joules/cm3). A RFA permite a destruição 

de grandes áreas de tecido displásico em relativo pouco 

tempo, conseguindo atingir a profundidade de 

aproximadamente 1.000µm, o que é suficiente para 

ablação do tecido displásico não nodular. O epitélio de 

Barrett não-displásico não ultrapassa geralmente 600 

µm. Esse procedimento é alcançado sem aumentar o 

risco de estenose, porque a muscular da mucosa e a 

submucosa em geral se mantém intactas.

Depois de três anos de tratamento, Dulai et al 

demonstraram que não houve reaparecimento da 

displasia em 3 anos, embora tenha sido identificada a 

recorrência de metaplasia intestinal em BE ultralongo 

(tamanho médio de 10,8cm) e longo(tamanho médio de 

4,7cm).

O principal efeito colateral encontrado foi o 

aparecimento de estenoses, que não tendem a ser tão 

fibróticas ou de difícil manejo, quando comparadas à 

EMR. O tratamento da estenose é feito com balão, sendo 

comum o aparecimento de lacerações, mas sendo raras 

as perfurações. Dor torácica é comum após ablação de 

longo segmento, com remissão em 3 a 5 dias. 

PDT

Envolve uma reação fotoquímica entre com 

droga fotossensível e um laser com comprimento de luz 

específico emitido pelo endoscópio.

Podem ser utilizados ácido aminolevulínico ou 

porfímero sódico, sendo o primeiro mais efetivo para 

segmento superiores a 6,0cm.

Com o aparecimento da RFA, o qual apresenta melhores 

resultados e menos complicações, seu uso virtualmente 

desapareceu.
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CRIOTERAPIA

Essa nova técnica de ablação congela a mucosa a 

temperaturas abaixo de zero, utilizando nitrogênio 

líquido ou dióxido de carbono através de cateteres 

especialmente projetados. Isto produz necrose tecidual 

através da formação de cristais de gelo, tanto no intra 

como no extracelular. A profundidade da ablação 

dependerá do tempo de degelo. A crioterapia facilita o 

tratamento de grandes áreas, sendo uma técnica de fácil 

aprendizagem que, entretanto, requer várias sessões. Há 

estudos promissores embora, até o momento, não haja 

estudos controlados.

TERAPIAS COMBINADAS

A ablação por radiofrequência melhorou os 

resultados em longo prazo nos pacientes com HGD e nos 

pacientes com IMCa.

Segundo Phoa et al Coorte, 72% dos pacientes 

com BE e HGD ou IMCa que tinham EMR prévia foram 

submetidos à ablação por radiofrequência. Dentre esses, 

90% permaneceram em remissão até 5 anos de follow-

up.

Gupta et al, em um estudo multicêntrico, demonstraram 

uma taxa de 33% de recorrência em 2 anos de IMCa após 

confirmação da erradicação da lesão ( duas endoscopias 

consecutivas com biópsias negativas ).

Haidry et al, em um estudo multicêntrico com 

335 pacientes e uma média de 5,8cm de extensão do BE, 

mostraram que 86% estavam sem HGD e 81% sem 

nenhuma displasia, 62% sem IMCa após 12 meses de 

follow-up. 

A EMR e a RFA podem ser feitas num mesmo 

momento, mas isto leva a um grande desconforto pós-

procedimento com intensa disfagia e odinofagia.

O procedimento de ESD só obteve ressecção 

histológica completa confirmada (R0) em 38% dos 26 

pacientes com HGD e IMCa.  A ESD não promove uma 

taxa de ressecção completa (R0) que permita a 

recomendação desta técnica ao invés da EMR.

PACIENTES COM HIPERTENSÃO PORTA

Nestes casos, as varizes esofageanas devem ser 

erradicadas. Um mês após a abordagem, o esôfago deve 

ser reavaliado por EUS e, caso as varizes tenham sido 

erradicadas, a terapia indicada seria a EMR com cap 

seguida da RFA.

BE COM LGD

Nos pacientes com EB e displasia de baixo grau 

não está recomendado tratamento endoscópico (não há 

estudos randomizados e controlados que mostrem a 

eficácia a longo prazo ).

BE com HGD ou IMCa 

Para lesões que comprometam a submucosa

Manner et al mostraram bons resultados para 

tratamento de adenocarcinomas com invasão da 

submucosa nas seguintes situações: lesões  polipóides 

ou planas que envolvem até 1/3 ou menos da espessura 

da submucosa (sm1), com bom grau de diferenciação 

(G1/2), sem invasão venosa ou linfática. A taxa de 

sobrevida em 5 anos foi de 84%. Este grupo de pacientes 

necessita de seguimento em intervalos curtos com EDA e 

EUS 3/3meses por 2 anos e depois 6/6meses por pelo 

menos 5 anos.

PARA LESÕES QUE ACOMETEM A MUCOSA

O tratamento endoscópico das lesões com HGD 

ou de IMcA restritas à mucosa associado às técnicas 

ablativas mostrou resultados semelhantes à 

esofagectomia que  deve  ser considerada em nos casos 

de IMCa pouco diferenciado ou quando há 

comprometimento linfovascular.

SEGUIMENTO APÓS A ERRADICAÇÃO

A taxa de recorrência na HGD e no IMCa é de 

aproximadamente 15%. A maioria pode ser retratada 

endoscopicamente.  Por isso, após a erradicação do BE é 

importante uma primeira EDA de revisão 3 meses após a 

primeira intervenção. A seguir, no primeiro ano EDA a 

cada 6 meses e se não houver nenhuma recorrência uma 

revisão anual.

Van Vilsteren, Krishnan e cols mostraram que 

esofagite por refluxo, falha de reepitelização após 

mucosectomia, extensão do BE, tamanho da lesão 

nodular, grau de diferenciação das células, estenose e 

tempo de neoplas ia  antes  da ablação por  

radiofrequência são fatores que pioram o prognóstico 

em relação a resposta ao tratamento de RFA.

CONCLUSÃO

A abordagem da displasia no BE mudou com a 

introdução das técnicas de EMR e com a ablação por 

radiofrequência. Para tratamento das lesões com HGD e 

no IMCa, que tem bom prognóstico, a primeira escolha é 

a EMR associada a RFA. O grande desafio ainda é definir o 

risco de comprometimento linfonodal nos pacientes com 

comprometimento da submucosa (sm1 e sm2).
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Os critérios de Praga levam em consideração a medida 

circunferencial (C) e a extensão da projeção máxima (M), 

sendo abandonadas as denominações esôfago curto e 

longo. Por exemplo, utilizando-se os Critérios de Praga, a 

figura 1.0 seria classificada como esôfago de Barrett 

C2M5. .

Bibliografia: Ferrari Junior, Angelo Paulo (ed). Atlas de endoscopia 

digestiva – 2ed. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2009;49 .

CLASSIFICAÇÕES

Classificação de Praga - C&M para Esôfago de Barret

Homem, de 28 anos, portador da síndrome de Klippel 

Trenaunay Weber, dá entrada no serviço para realização 

de colonoscopia por hematoquezia. Os achados do 

exame são compatíveis com o diagnóstico: anomalias 

vasculares (fotos 1 e 2). O paciente em questão 

apresentava outras características da síndrome, como 

aumento das partes moles (foto 3),  hipertrofia óssea e 

malformações venosas envolvendo, também, as 

extremidades (foto 3).

IMAGENS DO MÊS EM ENDOSCOPIA

Hospital Universitário Pedro Ernesto
Serviço de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva

Daniel Carlos Ribeiro, Renata F. de Amorim, Alline Pimenta, Paulo Pinho

foto 1- colonoscopia, malformações vasculares

foto 3 – alterações de membro inferior direito
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LOCAL: Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 

INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES
Site: http://www.sobed.org.br
Organização: FBG, SOBED e CBCD

Taxas de Inscrição - Valores expressos em Reais
Sociedade Brasileira de
Endoscopia Digestiva

Calendário de 

Eventos Nacionais - 2014

15-16 
AGO

IX Seminário Mineiro de Gastroenterologia e 
Endoscopia Digestiva
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Av. João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte - MG
Inscrição: http://www.sobed.org.br    ou
www.seminarioendogastro.com.br

22-26 
NOV

 

Semana do Aparelho Digestivo: XIII SBAD 2014
Local: Rio de Janeiro – Rio de Janeiro 

 

Informações: http://www.sobed.org.br
Tel/fax (11) 3148-8200 | 3148-8201 
E-mail: contato@sobed.org.br

Calendário de 

Eventos Internacionais - 2014

 

 

 

06-09 
OUT

SEMANA PAN-AMERICANA DAS DOENÇAS 
DIGESTIVAS
Local: Buenos Aires – Argentina
Informações: www.gastro2014.com

18-22 
OUT

 

UEGW 2014
Local: Viena – Austria

 

Informações: 

 

www.ueg.eu
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RESIDÊNCIA MÉDICA EM ENDOSCOPIA
CREDENCIAMENTO PELO MEC NO RIO DE JANEIRO

HOSPITAL FEDERAL
DE IPANEMA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
GAFFRÉE E GUINLE

INSTITUTO NACIONAL
DO CÂNCER (INCA)

ENDEREÇO
Rua Antônio Parreiras, 67, 

Ipanema, Rio de Janeiro, RJ. 

CEP - 22411-020.

CONTATOS
(21) 3111-2415 / 3111-2416 

adigestiva@hgi.saude.gov.br
RESPONSÁVEIS
Ana Maria Zuccaro
Huang Ling Fang

ENDEREÇO
Rua Mariz e Barros, 775, 

Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

CEP - 20270-004.

CONTATOS
(21) 2264-5844
residenciahugg@unirio.br  
RESPONSÁVEL
Rossano K. Alvim Fiorelli 

ENDEREÇO
Praça Cruz Vermelha, 23, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ. 
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CONTATOS
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Gustavo Francisco de Souza 
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