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PALAVRAS DA PRESIDÊNCIA Dr. Ronaldo Taam

participação ativa da plateia.

 Velhos parceiros, como a Boston Scientific e a Labormed, continuam ao nosso lado prestigiando o evento e 

outros, representados pela Ferring, Endomedical e CMH, demonstraram seu apoio nesse momento importante.

 Agradecimento especial deve ser feito à Casa de Saúde São José, especialmente em nome do seu diretor Dr. 

Augusto Neno e o chefe do Centro de Estudos e sua equipe. Esse prestigiado hospital acolheu a SOBED RJ em suas 

reuniões mensais e vem agora fornecer ótimas condições para a realização do congresso.

 Em seguida ao congresso, nos dias 8 e 9 de setembro, ocorrerá a realização de um mutirão de colonoscopia no 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ. Esse planejamento da SOBED RJ veio se juntar à ação da SOBED 

Nacional na realização de mutirões de colonoscopia em algumas cidades do Brasil. A Sociedade Brasileira de Endoscopia 

Digestiva, atenta ao problema do câncer de cólon e reto, vem promovendo ações com o objetivo de informar a 

população sobre a doença e demonstrar para as autoridades da área da saúde a importância da implantação de um 

programa de prevenção desse tipo de câncer. Essas ações são realizadas através de palestras, aulas, demonstrações e 

mutirões de colonoscopia. 

  A coloproctologia realizará o seu congresso nesse mesmo período e haverá a exposição em local público de uma 

maquete de um cólon gigante, o que permitirá uma maior divulgação do problema. O Dr.Ronaldo Salles, presidente do 

congresso, permitiu gentilmente que a SOBED participasse dessas atividades.

 O câncer de cólon e reto apresenta incidência elevada no mundo e no Brasil, sendo o 3º em homens e o 2º em 

mulheres, conforme estimativas do Instituto Nacional do Câncer. Além da frequência, deve-se considerar o índice de 

mortalidade: o câncer colorretal é a segunda causa de morte por câncer.

 Considerando algumas características para a implantação de estratégias de prevenção para determinada 

doença, podemos perceber que o câncer colorretal se encaixa muito bem nesses aspectos: a doença deve ser frequente; 

a doença deve significar risco de morte; a história natural da doença deve ser conhecida; devem existir métodos de 

diagnóstico e de tratamento que identifiquem a lesão em um estágio inicial; o procedimento terapêutico deve ser eficaz 

e seguro; os procedimentos de diagnóstico e de terapia devem ser aceitos pela população alvo; as medidas devem ser 

custo-eficaz, com impacto nos índices de incidência e mortalidade da doença.

 Considerando-se todos esses aspectos e levando em conta o conhecimento da evolução da lesão (adenoma para 

carcinoma), há pouco mais de duas décadas, a estratégia da realização da colonoscopia com polipectomia foi 

implantada em diversos países (EUA e diversos países da Europa), com resultados cientificamente consistentes em 

relação aos objetivos de redução do número de casos e da mortalidade do câncer de cólon e reto.  

 A SOBED RJ sente-se muito honrada em participar deste evento.
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 Conclamo os colegas endoscopistas a participarem do nosso congresso estadual, a ser 

realizado nos dias 4 e 5 de setembro, na Casa de Saúde São José.

 O clima de incerteza imposto pela situação econômica do país não pode esmorecer o 

nosso ímpeto na busca do conhecimento. As reuniões científicas mensais foram mantidas e não 

poderia ser de outra forma em relação ao congresso estadual. A diretoria e a comissão científica 

se empenharam em oferecer uma atividade de alto nível. Teremos a presença de 4 colegas de fora 

do Rio de Janeiro com aulas teóricas e a programação conta ainda com sessões de vídeos trazidos 

por esses especialistas e casos interativos, atividades em que esperamos contar com a 
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INTRODUÇÃO

 A obstrução colônica se desenvolve em 8 a 13% 

dos pacientes com câncer colorretal (CRC). É uma das 

principais causas de emergência c irúrgica em 

pacientes com CRC. Apesar da necessidade de cirurgia 

de urgência em virtude da obstrução, morbidade  e 

mortalidade perioperatória não são baixas, atingindo 

6 0  e  2 2 %  r e s p e c t i v a m e n t e .  A l é m  d i s s o , 

colostomia/ileostomia temporária ou permanente 

são necessárias, prejudicando a qualidade de vida 

desses pacientes. Desde sua introdução em 1991 para 

descompressão de obstrução de CRC, a indicação de 

próteses metálicas auto-expansíveis (SEMS) tem sido 

realizada como um método paliativo para uma 

obstrução de CRC incurável, servindo como uma ponte 

para cirurgia. Embora os stents colorretais sejam 

utilizados amplamente na prática clínica, a evidência 

científica não é suficiente; o debate entre vantagens e 

limitações ainda é atual. O objetivo desse artigo é 

revisar as investigações no tocante ao uso de próteses 

colorretais e definir suas indicações atuais , técnicas 

de inserção e resultados.

INDICAÇÕES

 As próteses metálicas auto-expansíveis têm 

sido amplamente utilizadas tanto em obstrução 

benigna quanto maligna. A obstrução maligna é a 

principal indicação para o uso de SEMS no cólon, seja 

como método paliativo, ou como ponte para cirurgia.

S E M S  c o m o  p o n t e  p a r a  c i r u r g i a  e m  C R C 

potencialmente curáveis

 Nos últ imos 20 anos, as SMES têm sido 

utilizadas como ponte para cirurgia antes de cirurgia 

eletiva em obstrução por CRC do lado esquerdo. O 

cólon proximal, no caso de obstruções por CRC, torna-

se isquêmico e dilatado, o que aumenta o risco de 

colostomia/ileostomia. Vários estudos comprovaram 

q u e , n e s s a s i t u a çã o, o u s o d e p ró te s e p o d e 

descomprimir o cólon proximal isquêmico e dilatado, 

evitando assim uma cirurgia de urgência com 

colostomia/ileostomia.Uma meta-análise recente 

demonstrou que a inserção de prótese como ponte 

p a ra c i r u rg i a fo ra a c o m p a n h a d a p o r m e n o r 

morbidade pós-operatória (33,1% vs 53,9%, p=0,03), 

maior índice de anastomose primária (67,2% vs 55,1%, 

p<0,01) e menor taxa de estomas (9% vs 27,4%, 

p<0,01) quando comparada à cirurgia de emergência 

por obstrução no cólon esquerdo. Um estudo coreano 

também demonstrou menores taxas de admissão em 

unidade de terapia intensiva (4,2% vs 31,8%), de 

segunda cirurgia para retirada do stoma (0% vs 27,3%) 

- original “stoma take-down - e complicações pós-

o p e ra t ó r i a s  ( 4 , 2 % v s 2 7 , 1 % ) e m p a c i e n t e s 

submetidos à colocação de prótese metálica  seguida 

por cirurgia eletiva, em comparação com aqueles 

submetidos à cirurgia de urgência.Entretanto, apesar 

dos desfechos imediatos favoráveis, a mortalidade no 

geral é semelhante entre os dois grupos (10,7 vs 

12,4%). Além disso, os desfechos oncológicos no geral 

foram piores no grupo que utilizou a prótese metálica 

como ponte, do que no grupo submetido à cirurgia de 

urgência. Baseado nisso, a European Society of 

Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) não recomenda o 

uso rotineiro de próteses metálicas como ponte para 

c i r u r g i a  e m p a c i e n t e s  o b s t r u í d o s  p o r  C R C 

potencialmente curáveis. Essa recomendação é 

endossada pela American Society for Gastrointestinal 

Endoscopy. Portanto, a cirurgia de emergênica deve 

ser a de escolha em caso de obstruções do cólon 

esquerdo por CRC ao invés da ponte com prótese. No 

entanto, mais estudos serão necessários pois o 

número de pacientes estudados foi pequeno.

 Embora o uso rotineiro de prótese metálica 

como ponte tenha sido abandonado, seu uso  é seguro 

em pacientes com alto risco cirúrgico. Assim, o último 

Guideline da ESGE recomenda que o uso de prótese 

metálica como ponte possa ser considerado como 

alternativa à cirurgia de emergência em pacientes 

potencialmente curáveis  - obstrução cólon esquerdo 

por CRC - se apresentarem alto risco de mortalidade 

no pós-operatório, como idosos (maiores de 70 anos) 

e aqueles classificados pela American Society of 

Anesthesiologists (ASA) > III. 

 O tempo apropriado para a realização da 

cirurgia após a colocação da prótese metálica ainda 

não foi definido. Expansão suficiente do stent, 

permitindo reversão da isquemia e da dilatação do 

cólon proximal e limpeza, requer algum tempo após 

sua colocação. Teoricamente, a cirurgia deve ser 

PRÓTESES COLORRETAIS: POSIÇÃO ATUAL
LEE, Jeong-Mi, BYEON, Jeong-Sik.Colorectal Stents: Current Status. Clin Endosc, n.48, p.197-200, 2015

BOLETIM SOBED-RJ, ano XX, agosto de 2015, nº 195



www.sobedrj.com.br

postergada até uma semana após, para minimizar a 

incidência de complicações pós-operatórias, como 

deiscência de anastomose e abscesso. Portanto, 

geralmente a ressecção colônica é indicada do quinto 

ao décimo dia após a colocação da prótese.

 C o m o a a n a s t o m o s e p r i m á r i a ,  s e m a 

necessidade de ileostomia é possível na maior parte 

dos pacientes com CRC direito obstruído, a cirurgia de 

emergência é preferível à realização de ponte com 

prótese metálica em pacientes potencialmente 

curáveis.

Próteses paliativas para malignidade colônica ou 

extra colônica

 As próteses métál icas auto-expansíveis 

(SEMS) são indicadas para obstrução colorretal 

maligna incurável. Uma meta-análise que revisou 13 

estudos (n=404) em comparação com a cirurgia 

paliativa (n=433) demonstrou menor tempo de 

permanência ( 10 vs 19 dias) e de admissão em 

Unidade de Terapia Intensiva (0,8% vs 18%).A 

quimioterapia também pode ter sido iniciada mais 

precocemente (16 vs 33 dias), no grupo submetido à 

tratamento pal iat ivo com SEMS.  Além disso, 

colostomia/ ileostomia foram menos frequentes no 

grupo tratado com stent ( 13 vs 54%). Também fora 

provado que a quimioterapia após a paliação com 

stents em CRC incurável também melhorou a 

sobrevida geral.  Apesar da utilidade  do stent 

paliativo, as complicações a longo prazo foram 

maiores nesse grupo, como perfuração colônica 

(10%), migração do stent (9%) e reobstrução (18%).A 

morbidade geral, entretanto, foi similar (34% no 

grupo com prótese vs 38% no grupo operado). Desse 

modo, a ESGE recomenda a colocação de próteses 

como tratamento preferencial para obstrução de CRC 

incurável.

Próteses paliativas tem sido também consideradas 

e m  o b s t r u ç ã o  i n t e s t i n a l  p o r  m a l i g n i d a d e 

extracolônica. A inserção fora bem sucedida  em 67 a 

96%, com boa resposta clínica em 20 a 96%. Embora os 

resultados tenham sido um pouco piores quando do 

uso para obstrução intestinal por CRC, próteses 

pa l iat ivas  podem ainda ass im ser indicadas 

especialmente naqueles  com baixa expectativa de 

vida e alto risco cirúrgico. 

Em virtude da escassez de dados, é difícil opinar sobre 

sua utilidade em pacientes com carcinomatose 

4

peritoneal. Um estudo retrospectivo demonstrou  

uma menor taxa de sucesso, em relação aqueles 

pacientes sem carcinomatose (83 vs 93%). No 

entanto, stents paliativos podem ser considerados 

naqueles pacientes com baixa expectativa de vida, 

cuja condição médica não seja apropriada para uma 

cirurgia descompressiva.

 E m a l g u n s c a s o s ,  p r ó t e s e s m e t á l i c a s 

totalmente revest idas tem s ido ut i l i zadas no 

tratamento de fístula maligna  entre o cólon-reto e 

órgãos adjacentes, como bexiga e vagina.

Colocação de prótese para obstrução colônica 

benigna

 A colocação de stents para tratar obstruções 

benignas foi tentada para várias etiologias. Seu uso foi 

b e m s u c e d i d o e m e s t e n o s e s s e c u n d á r i a s a 

anastomoses, doença de Crohn e radiação. Apesar 

desses resultados, existem dúvidas sobre sua eficácia 

a longo prazo, em virtude  da falta de dados existentes 

a longo prazo. Portanto, o uso de próteses para 

obstruções benignas não é recomendado como 

primeira escolha, devendo ser utilizado como última 

opção em pacientes com risco cirúrgico alto. Alguns 

experts também recomendam cautela na retirada em 

4 a 8 semanas de inserção, antes que a prótese seja 

entremeada completamente pelo crescimento 

tecidual.

CONTRAINDICAÇÕES

 A ún ica contra ind icação abso luta para 

inserção de um SEMS é a perfuração colônica.  

Diverticulite com estenose seria uma contraindicação 

relativa devido ao alto risco de perfuração. 

 O SEMS é raramente indicado numa obstrução 

distal do reto. A colocação de um stent nestes casos 

pode causar dor, tenesmo e incontinência fecal.

 Não está indicada colocação de SEMS de forma 

profilática num paciente sem sintomas obstrutivos já 

que o risco de complicações supera o benefício nestes 

casos.  Então, a colocação de SEMS está indicada 

apenas em pacientes com sintomas obstrutivos e com 

evidências radiológicas e endoscópicas de obstrução 

intestinal.

 Vários estudos mostraram um aumento do 

risco de perfuração em pacientes submetidos à 

colocação de SEMS que foram tratados com agentes 

antiangiogênicos como o bevacizumab.  Por isso, deve 

ser evitado em pacientes tratados com agentes 
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quimioterápicos antiangiogênicos.

TÉCNICA DE INSERÇÃO

Preparação do paciente

 Inicialmente o paciente deve ser submetido a 

uma tomografia computadorizada (TC) de abdome e 

pelve que será capaz de determinar a etiologia, assim 

como a extensão e gravidade da obstrução, além de 

intercorrências como perfuração.  

 A colonoscopia deve ser considerada naqueles 

pacientes, na qual a causa da obstrução colônica não 

pode ser determinada pela TC. 

 Pacientes com obstrução completa geralmente 

têm a porção distal à lesão sem resíduos de fezes e, por 

isso, podem ser submetidos à colonoscopia sem 

preparo prévio.  Preparo de cólon com uso de laxantes 

oral pode ser perigoso pelo risco de agravar a dilatação 

do segmento intestinal proximal à lesão, além de 

aumentar o risco de complicações graves como 

perfuração e broncoaspiração. Para a colocação de 

SEMS é recomendada uma limpeza do intestino com 

um ou dois enemas principalmente nos casos de 

obstrução colônica distal.  Nos casos de obstrução 

intestinal incompleta, principalmente nas obstruções 

proximais, ou seja, do lado direito, deve-se ter muita 

cautela com o uso de laxantes oral.  Os pacientes, neste 

caso, devem ser orientados a parar de tomar o laxante 

caso haja piora dos sintomas obstrutivos.

 Não está recomendado o uso de antibióticos 

profiláticos antes da inserção do SEMS já que estudos 

mostram que apenas 6,3% dos pacientes submetidos à 

colocação de stent tiveram hemocultura positiva, 

porém nenhum apresentava apresentou sintomas 

sugestivo de bacteremia.  Alguns autores, porém, 

recomendam a antibioticoterapia profilática nos 

casos de obstrução intestinal completa com dilatação 

colônica proximal devido ao risco de perfuração com a 

colocação da prótese.

Técnica de Inserção

 A técnica de inserção do SEMS é divida em duas 

etapas:  uma endoscópica e uma radiológica.  A etapa 

endoscópica pode ser feita através de dois métodos: 

por dentro do endoscópio (through-the-scope - TTS) e 

por fora do endoscópio (não TTS). A colocação 

endoscópica do stent  é guiada por fluoroscopia.

 A maioria dos casos de colocação de prótese é 

realizada pela técnica endoscópica TTS.  Quando o 

endoscópio alcança a área de obstrução, um fio guia é 

passado além da obstrução nos casos de obstrução 

completa.   Se a obstrução é incompleta, o endoscópio 

deve ultrapassá-la a área de obstrução. Após 

ultrapassar esta área, o fio guia será colocado 

prox imal à área afetada .  Nos do is casos , o 

comprimento do fio guia que deve ficar na porção 

proximal à área obstruída deve ser maior ou igual a 

20cm.  Um cateter é introduzido pelo fio guia e um 

contraste radiopaco é injetado permitindo acessar a 

morfologia e a extensão da área obstruída.   O 

tamanho do SEMS deve ser 4 a 6cm maior do que a 

lesão obstrutiva então de cada lado, cada margem 

livre do stent deve ter 2 a 3cm além da lesão.  O 

diâmetro do stent deve ser maior ou igual a 24mm para 

que a descompressão seja eficaz.  A introdução do fio 

guia, do cateter e do SEMS é feita pelo canal de 

trabalho do endoscópio (técnica TTS). O SEMS é 

introduzido pelo fio guia e posicionado próxima à área 

de obstrução e gradualmente é liberado. Esta etapa é 

monitorada pela fluoroscopia. A distância entre a 

porção distal da lesão e a porção distal do SEMS deve 

ser monitorada pela visão endoscópica durante todo o 

procedimento.   Após a liberação completa do SEMS, 

um contraste radiopaco deve ser injetado para avaliar 

a  p o s i c i o n a m e n t o  c o r r e t o  d o  S E M S e  s u a 

expansibilidade pela fluoroscopia.  Um simples raio-x 

de abdome deve ser fe i to 2 a 3 d ias após o 

procedimento para avaliar a expansão do SEMS, a 

descompressão da porção proximal dilatada do cólon 

e complicações como perfuração.

 Na técnica não-TTS, o endoscópio é retirado 

após a colocação do fio guia e o SEMS é introduzido 

pelo fio guia sob fluoroscopia.  Alguns estudos 

mostram um pior resultado quando se utiliza esta 

técnica.

  Análise de estudos retrospectivos mostrou um 

aumento no risco de perfuração nos casos de dilatação 

após a área de estenose tanto antes como após a 

colocação do SEMS em pacientes obstruídos por 

câncer colorretal, embora estes estudos tivessem 

uma amostra muito pequena. Entretanto, o uso de 

dilatação com balão antes e após a inserção do SEMS 

em pacientes com obstrução por câncer colorretal 

(CCR) aumenta o risco de perfuração e a colocação de 

SEMS deve ser evitada nestes casos.

DESFECHO CLÍNICO

Eficácia técnica e clínica

 Uma meta-análise com 54 estudos analisou o 

desfecho de 1198 pacientes que foram submetidos a 
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colocação de SEMS devido obstrução por CCR. Sucesso 

tanto da técnica como do desfecho clínico foram 

alcançados em 94% e (1% dos casos respectivamente. 

O sucesso do desfecho clínico foi de 93% nos casos de 

SEMS paliativo e de 76% para casos de SEMS que 

serviram de ponte para a cirurgia.  Outra meta-análise 

avaliou estudos randomizados controlados que 

incluíram 195 pacientes que colocaram SEMS no pré-

operatórioe 187 pacientes que foram submetidos a 

cirurgia de emergência devido obstrução colônica 

aguda por lesão maligna obstrutiva do lado esquerdo.  

A taxa de sucesso da técnica na colocação do stent 

colônico foi de 77%.  Um estudo coreano sobre 

colocação de stent colônico paliativo mostrou uma 

taxa de sucesso da técnica de 100% e o sucesso do 

desfecho clínico foi de 89%.  A duração média da 

patência variou de 55 a 343 dias.

 Maior sucesso da técnica de inserção do stent 

foi descrita nos casos de lesão do retosigmóide 

quando comparado com lesões do cólon descendente 

ou cólon proximal. (94.2% vesus 84.6% até 85.5%). 

Pior resultado da técnica foi demonstrado em 

pacientes com obstrução colônica metastática e 

t u m o r e s  m a l i g n o s  e x t r a c o l ô n i c o s ,  q u a n d o 

comparados com obstrução por CCR (78% versus 

93.5%). O sucesso no desfecho clínico também foi 

menor nas obstruções por tumores extracolônicos 

quando comprados com obstrução por CCR (88.2% 

v e rs u s 9 6 . 2 % ) . D o i s e s t u d o s re t ro s p e c t i v o s 

investigaram a relação entre o tamanho do segmento 

obstruído e o sucesso da técnico e o desfecho clínico da 

inserção do SEMS.  Nestes estudos foi demonstrado 

que a taxa de sucesso tanto da técnica de colocação 

como do desfecho clínico, foi maior nos pacientes com 

menor segmento obstruído quando comparado com 

pacientes com segmentos mais longos acometidos 

(principalmente se em segmentos maior ou igual a 

4cm).  Não houve diferença na taxa de sucesso nem da 

técnica nem do desfecho clínico quando comparado 

stent revestido com stent não revestido.

Complicações

 As complicações relacionadas à inserção de 

SEMS colônica podem ser classificadas em precoces e 

tardias.  As complicações precoces são definidas com 

eventos adversos que se desenvolvem nos primeiros 

30 dias após a colocação do SEMS e as complicações 

tardias, aquelas que se desenvolvem após esse 

per íodo.  As compl icações maiores inc luem: 

perfuração (0-12.8%), migração do stent (0-4%), 

reobstrução (0-4%), dor (0-7.4%) e sangramento (0-

3.7%). A reobstrução e a migração do stent podem 

também ser complicações tardias (1.0-12.5% e 4.0-

22.9% respectivamente) assim como a perfuração.

 A complicação mais grave é a perfuração.  

Ainda que alguns pacientes possam ser tratados de 

forma conservadora com antibióticos, na maioria dos 

casos é necessário uma cirurgia de emergência.  A 

migração do stent é uma complicação precoce e 

ocorre principalmente nas primeiras horas após a 

colocação do SEMS.  Na maioria dos casos, a migração 

é distal, e a expulsão espontânea do stent pelo ânus 

pode ocorrer.  Entre os fatores de risco para migração 

do stent podemos citar: diâmetro do stent menor que 

24mm, dilatação com balão da área acometida antes 

da colocação do SEMS e quando o segmento obstruído 

for curto.  O uso de stent revestido também é um fator 

de risco para migração (5.5% versus 21.3% no grupo 

com stent não revestido).  A complicação tardia mais 

comum é a reobstrução.  A maioria dos casos de 

reobstrução ocorre devido ao crescimento do tumor 

no interior do stent. Além do crescimento tumoral, 

impactação de fezes e prolapso de mucosa no interior 

do stent também podem causar reobstrução.  De 

acordo com uma meta-análise de 54 relatos de casos, a 

reobstrução é menor no grupo com stent revestido 

quando comparado com o não revestido (4.7% versus 

7.8% p=0.003). Tanto a migração como a reobstrução 

podem ser abordadas através de uma intervenção 

endoscópica.  A reobstrução do stent pode ser tratada 

com dilatação com balão, plasma de argônio e com 

inserção de um stent adicional. A inserção de um novo 

stent parece ser o tratamento mais eficaz atingindo 

um sucesso em torno de 75% a 86%.

 Os stents migrados podem ser removidos 

endoscopicamente e um outro stent pode ser 

colocado se necessário.

 Como a migração do stent é mais comum em 

SEMS revestidos e a reobstrução é mais comum em 

SEMS não revestido não parece haver grandes 

diferenças quanto as taxas de complicações entre os 

SEMS revestidos e não revestidos.

 A mortalidade após a colocação do SEMS é 

observada devido à perfuração, sepse e progressão do 

Câncer porém a taxa de mortalidade nos 30 dias após a 
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colocação do stent é menor que 4%.

COMPLICAÇÕES

 A colocação de SEMS é segura e eficaz para 

alívio da obstrução colônica e descompressão.  

Entretanto, nas últimas duas décadas, o SEMS 

colorretal tem sido utilizado de forma eficaz para 

descompressão pré-operatória servindo assim como 

ponte para c irurgia em pacientes com lesões 

potencialmente curáveis assim como também como 

tratamento paliativo para pacientes com lesões 

colônicas incuráveis e/ou tumores malignos extra-

colônicos.  Entretanto, dados recentes mostram um 

pior resultado oncológico nos casos de colocação de 

SEMS como ponte para cirurgia em pacientes com 

obst rução por CCR quando comparados com 

pacientes que foram levados direto para cirurgia de 

emergência. Baseado nestes dados, as indicações 

atuais para colocação de SEMS colônico seriam: 

tratamento paliativo na obstrução por CCR ou por 

tumores extra-colônicos malignos ou em casos de 

risco cirúrgico elevado em pacientes com ASA III ou 

pacientes com mais de 70 anos onde a colocação de 

SEMS poderia servir como ponte para cirurgia.

 Como a colocação de SEMS colônico pode 

trazer uma série de benefícios, é um procedimento 

seguro e fácil, são necessários que tragam progresso 

na técnica podendo então expandir a indicação da 

colocação de SEMS.

Traduz ido por Yo landa Fa ia 

Manhães To lent ino, Rodr igo S 

D ias , P r i sc i la Po l lo F lores e 

V iv iane F i tt ipa ld i
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CASO CLÍNICO DO MÊS

 Mulher  de 72 anos, ex-tabagista  (carga tabágica de 40 maços. Ano), apresentando tumor de cabeça e 

pescoço com acentuada  disfagia orofaríngea, foi submetida a gastrostomia endoscópica percutânea em 

novembro de 2014.

 Após tratamento cirúrgico curativo da neoplasia, a paciente retornou a alimentação oral com retirada da 

gastrostomia.  Quatro meses após a retirada,  ainda havia saída de conteúdo gástrico pela óstio externo. Exame 

de endoscopia realizado revelou fístula gástrica persistente  (foto 1).

 Por se tratar de uma complicação rara e de difícil tratamento, optou-se pela realização de uma nova 

técnica descrita por japoneses conhecida como sutura endoscópica de fístula gástrica.

Técnica de sutura endoscópica

 Após antissepsia do abdome com clorexidina degermante e alcóolica 0,5 % e lidocaína a 2%, para 

promover anestesia local, foi  realizada desepitelização da fístula utilizando eletrocoagulação com probe bipolar 

(foto 2).

 Em seguida,  foram introduzidos dois jelcos 14 próximos ao orifício fistuloso, em paredes contralaterais da 

fístula. Por um dos jelcos foi inserido um fio de sutura e pelo outro uma alça de polipectomia sem o catéter. Dentro 

do estômago, com o uso de uma pinça, introduzida pelo canal de trabalho do aparelho, o fio de sutura foi 

apreendido e passado por dentro da alça de polipectomia, tendo sido esta, então, retirada  do estômago através 

do  jelco (foto 3). Os jelcos foram, então, removidos e um nó cirúrgico feito no nível da pele da paciente. O mesmo 

processo foi repetido nos quadrantes opostos, de tal modo que os nós formaram um “x” sobre o óstio fistuloso na 

pele. O resultado final consiste na aproximação das paredes da fístula através da confecção de dois nós cirúrgicos 

(foto 4- imagem gástrica,  foto 5 -imagem abdominal).

 A paciente fez uso de antibioticoterapia, iniciada 1 h antes do procedimento e mantida por 7 dias e a dieta 

líquida foi liberada no dia seguinte ao procedimento.

 Após três semanas, a paciente foi reavaliada, os fios de sutura retirados e nova endoscopia demonstrava o 

fechamento completo da fístula (foto 6). 

HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO
Dra. Renata Fernandes de Amorim e Dr. Eduardo Madeira

Foto 1
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