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RESUMO
Abaid RA. Técnica simplificada de colecistectomia laparoscópica com duas incisões
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.
INTRODUÇÃO: Cerca de 20% da população é portadora de colelitíase, sendo esta
afecção a principal causa abdominal de internação hospitalar em países
desenvolvidos. Considerando-se que somente nos Estados Unidos são realizadas
cerca 700.000 colecistectomias a cada ano, pode-se estimar a importância do
problema para a saúde pública. A diminuição do número de incisões tem o potencial
de reduzir o trauma cirúrgico e oferecer melhor resultado estético. OBJETIVOS:
Descrever técnica de colecistectomia laparoscópica com duas incisões (CL2i)
utilizando apenas material convencional, sem aumentar complicações, nem tempo
operatório, oferecendo a mesma segurança da colecistectomia videolaparoscópica
convencional. MÉTODO: Série prospectiva de casos consecutivos, comparada a
outra série histórica de casos operados pela técnica laparoscópica convencional
(CLC). A CL2i foi realizada com 3 portais em 2 incisões, sendo dois na incisão
umbilical e outro no epigástrio. Foram operados 72 pacientes (36 em cada grupo)
pelo mesmo cirurgião. RESULTADOS: Não houve diferença estatística entre os
grupos quanto sexo, média de idade, índice de massa corpórea (IMC) e tempo de
internação. Os procedimentos foram classificados pelo cirurgião de acordo com o
grau de dificuldade e não houve diferença entre as séries (p<0,05). Ocorreram
complicações menores em 5,6% (n = 2) procedimentos em cada grupo. Não houve
diferença entre as médias de tempo operatório (p= 0,989), que foram de 49 (IC95% 42
a 56) min na CLC e 40 (IC95% 35 a 44) min na CL2i. Não houve necessidade de
portais adicionais em nenhum caso, nem de conversão para cirurgia aberta.
CONCLUSÕES: A técnica de colecistectomia laparoscópica com duas incisões
(CL2i) é factível, segura e com bom resultado estético, permitindo operar utilizando
apenas instrumental laparoscópico convencional, sem aumentar tempo operatório ou
risco de complicações.
Descritores:

colecistectomia

laparoscópica;

colelitíase;

colecistite;

laparoscópica por incisão única; cirurgia laparoscópica por duas incisões

cirurgia

ABSTRACT
Abaid RA. Simplified laparoscopic cholecystectomy with two incisions [thesis]. São
Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017.
INTRODUCTION: About 20% of the population has cholelithiasis and this is the main
abdominal cause of hospitalization in developed countries. Considering that only in
the United States about 700,000 cholecystectomies are done each year, it is possible
to estimate the importance of the problem for public health. Decreasing the number
of incisions can reduce surgical trauma and offer better aesthetic results.
OBJECTIVE: To describe a two-incision laparoscopic cholecystectomy technique
(TILC) using only conventional material, without increasing complications, nor
operative

time,

offering

the

same

safety

as

conventional

laparoscopic

cholecystectomy. METHOD: A consecutive and prospective case series, compared
to another historical series operated by conventional laparoscopy cholecystectomy
(LC). The TILC was performed with 3 trocars in 2 incisions, two trocars in umbilical
incision and one in epigastrium. A total of 72 patients were operated on by the same
surgeon (36 in each group). RESULTS:

There were no significant differences

between groups for gender, mean age, body mass index (BMI) or length of hospital
stay. The procedures were classified by the surgeon according to surgical difficulty
and there was no difference between the series (p < 0.05). There were minor
complications in 5.6% (n = 2) procedures in each group. There were no differences
between means of operative time (p = 0.989), which were 49 (95% CI 42 to 56) min
in LC and 40 (CI 95% 35 to 44) min in TILC. There was no need for additional portals
in any case, nor for conversion to open surgery. CONCLUSIONS: Two-incision
laparoscopic cholecystectomy (TILC) is feasible, safe and with good aesthetic result,
using the same instruments of LC, without increasing operative time or complications.
Descriptors: cholecystectomy, laparoscopic; cholecystitis; cholelithiasis; single
incision laparoscopic surgery; two incisions laparoscopic surgery
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1 INTRODUÇÃO
A cirurgia é, por sua essência, invasiva. Até o século passado existia o
conceito: "grandes cirurgiões, grandes incisões".
A resolução das afecções cirúrgicas é conseguida através de procedimentos
traumáticos. Porém, com a intenção de proporcionar maior conforto e melhores
resultados, os cirurgiões historicamente vêm aplicando esforços no sentido de
minimizar a agressão cirúrgica. Grandes nomes da história da medicina, como
Phillipe Bozzini, Adolph Kussmaul, Karl Ludwig, Max Nitze, Johann von Mikulicz e
Gustav Killian, já no século 19, foram precursores da endoscopia. No início do
século 20, George Kelling e Hans Jacobaeus fizeram as primeiras laparoscopias.
Jano Veress, Harold Hopkins, H. Hasson e Kurt Semm contribuíram muito com o
desenvolvimento do instrumental, sempre com o objetivo de minimizar o trauma
cirúrgico. Alguns destes instrumentos são utilizados até hoje(2).
A colecistectomia foi realizada pela primeira vez em 1882 por Carl
Langenbuch, em Berlim. Um século após, em 1985, Erich Mühe realizou a primeira
colecistectomia

laparoscópica(2–5)

utilizando

um

retoscópio

modificado,

destacando-se como um dos pioneiros da cirurgia minimamente invasiva. Com o
advento da microcâmera, Phillipe Mouret e François Dubois aperfeiçoaram a técnica
utilizando o monitor de vídeo e teve início a era da videocirurgia(4). A
colecistectomia laparoscópica foi rapidamente difundida na década de 1990(6–10).
Sendo um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados na atualidade, hoje é
considerada técnica padrão ouro no tratamento da colelitíase(11–15).
O surgimento da videocirurgia trouxe consigo o conceito de cirurgia
minimamente invasiva (CMI). Reduzir o trauma cirúrgico passou a ser um dos
objetivos. O potencial benefício de causar menos dor no pós-operatório, diminuir o
tempo de convalescença e gerar melhores resultados estéticos foram alguns dos
fatores que impulsionaram a difusão da CMI. Com isso, diversas técnicas têm sido
descritas na tentativa de aperfeiçoar a videocolecistectomia. Sendo técnica de
relativo baixo custo e fácil execução, os maiores desafios, para tanto, são de manter
a segurança na realização do procedimento, sem aumentar a dificuldade técnica,
nem os custos.

A técnica de colecistectomia laparoscópica convencional (CLC)

preconizada pela escola americana emprega 4 incisões, sendo duas de 10mm: uma
na cicatriz umbilical e outra no epigástrio, logo abaixo do apêndice xifóide. As outras
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duas incisões são de 5mm, no hipocôndrio e flanco direitos (Figura 1). Uma ótica de
10mm é utilizada através da incisão umbilical. O instrumento de 5mm do flanco
direito é manipulado por um auxiliar que eleva o fundo da vesícula biliar
cranialmente, facilitando a exposição do trígono de Calot. O cirurgião opera com
instrumento de 5mm na mão esquerda, através do portal do hipocôndrio e alterna
instrumentos de dissecção e clipador no portal de 10mm do epigástrio com a mão
direita(9,16–18).
Figura 1 - Distribuição dos portais na colecistectomia laparoscópica convencional
(CLC), como preconizado pela escola americana.

Fonte: do autor.
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Embora amplas e traumáticas incisões subcostais tenham sido substituídas
por quatro pequenas incisões de 5 e 10mm, muitos cirurgiões continuam insatisfeitos
e buscando

técnicas ainda menos invasivas. Para tanto, como alternativa, pode-se

reduzir o número de portais e de incisões. Em casos selecionados, alguns cirurgiões
operam com apenas 3 incisões, dispensando a incisão do flanco direito(12,19–23).
Com a ausência da pinça que eleva o fundo da vesícula, há maior dificuldade para
expor o trígono de Calot com segurança.
Com distribuição de portais semelhante a da CLC, a colecistectomia por
minilaparoscopia (MCL) também emprega 4 incisões, porém com diâmetros
menores, de até 5 mm, embora necessite de uma incisão de 10mm na cicatriz
umbilical(24–26) (Figura 2). A MCL passou a ser utilizada por alguns cirurgiões
devido à semelhança com a CLC, porém necessita utilizar a técnica de nó intracorpóreo que, eventualmente, pode dificultar o procedimento. Com esta técnica
consegue-se melhorar o resultado estético, operando-se de maneira semelhante à
técnica convencional, mas com material mais frágil e de menor durabilidade. Os
resultados são duvidosos quanto à ocorrência de dor pós-operatória(24,27–32).
Figura 2 - Colecistectomia por minilaparoscopia (MCL). Além do portal de 10mm na
cicatriz umbilical, são utilizados instrumentos de 2, 3 ou 5mm.

Fonte: do autor.
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No intuito de ocultar cicatrizes, desenvolveram-se técnicas de colecistectomia
através de incisão única na cicatriz umbilical (SILC)(33). Assim, opera-se com todos
os instrumentos na mesma incisão, seja com múltiplos trocartes ou com um de
múltiplos canais(22,24,34,35) (Figura 3). Para acomodar a ótica, além de mais duas
ou três pinças, é necessário uma incisão de até 30mm(31,36–40). O pouco espaço
para manipular o instrumental gera colisão e dificulta a triangulação entre as pinças,
aumentando a dificuldade técnica. Para viabilizar o procedimento é comum a
utilização de uma segunda incisão para um instrumento auxiliar(13,24,31,39,41–49)
(Figura 5). A incisão pode atravessar os limites da cicatriz umbilical, tornando
questionáveis os resultados estéticos. Além disso, por utilizar incisão maior que na
CLC, há potencial aumento no risco de hérnia incisional(24,45,50,51) e o risco de
lesões iatrogênicas pode ser maior devido a utilização de instrumental em
alinhamento paralelo(36,52–60). Estudos têm demonstrado tempo operatório mais
longo e sugerido custos mais elevados na SILC, comparada à CLC(46,61–65).
Figura 3 - Colecistectomia laparoscópica através de incisão única (SILC). São
utilizados até quatro instrumentos na mesma incisão.

Fonte: do autor.
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Da mesma forma que a SILC, a cirurgia através de orifícios naturais (NOTES)
também surgiu na busca por cicatrizes invisíveis(66–68). Assim, a colecistectomia
seria realizada através da vagina ou do estômago, sem cicatrizes cutâneas visíveis,
mas geralmente utilizando pinça auxiliar através da parede abdominal(16,61,69,70).
Este padrão de cirurgia permite os melhores resultados estéticos, porém ao custo de
grandes dificuldades técnicas. A técnica adapta materiais de endoscopia digestiva, o
que, além de elevar os custos do procedimento, exige um modo muito diferente de
operar. Os riscos de lesões iatrogênicas são maiores que na técnica convencional e
há maior dificuldade na reprodutibilidade da técnica.
Várias

outras

descritas(48,71–80).

formas
Alguns

de

realizar

cirurgiões

videocolecistectomia

relataram

a

utilização

têm
de

sido

suturas

transcutâneas para manipular a vesícula biliar, substituindo pinças de tração(33),
operando com apenas uma pinça(75,81,82) (Figura 4). Porém a forma de tração do
infundíbulo vesicular é questionável e parece dificultar a exposição e dissecção do
trígono de Calot, além de aumentar a dificuldade do procedimento, diminuindo a
segurança na dissecção e aumentando a possibilidade de extravasamento de bile.
Outros descreveram o uso de uma segunda pinça através de canais de
instrumentação de óticas modificadas(71,73,83).
Figura 4 - Técnica de Marionete. A vesícula biliar é manipulada com auxílio de fios.

Fonte: do autor.
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A ideia de acrescentar segunda incisão tem sido descrita como forma de
minimizar as dificuldades encontradas na cirurgia laparoscópica de incisão única
(SILS)(40) (Figura 5). Em procedimentos de diversas especialidades, cirurgiões têm
modificado a técnica SILS acrescentando um portal livre numa segunda incisão,
posicionado em local que permita operar com liberdade em uma das mãos e
recuperando a triangulação de pinças perdida com a incisão única(84–89).
Figura 5 - Colecistectomia Laparoscópica por incisão única (SILC) com incisão
auxiliar. O segundo instrumento costuma ser utilizado sem trocarte no
hipocôndrio direito (2). Mais recentemente, têm-se acrescentado o
segundo instrumento através de trocarte na região epigástrica (1).

Fonte: do autor.
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Sendo a colecistectomia laparoscópica um procedimento geralmente de baixa
complexidade, com risco pequeno de complicações, facilmente reprodutível e que
emprega materiais de baixo custo, o grande desafio neste processo de evolução é
reduzir incisões atentando sempre para a segurança do procedimento. Seguindo os
princípios da cirurgia minimamente invasiva e com intenção de reduzir cicatrizes,
propõe-se a realização da colecistectomia laparoscópica simplificada com duas
incisões (CL2i) utilizando técnica híbrida que aplica os conceitos da SILC e utiliza
uma segunda incisão no epigástrio para trabalhar de maneira semelhante à técnica
convencional(80,90–93).
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2 OBJETIVO
Demonstrar que a técnica de colecistectomia laparoscópica com duas
incisões é segura, sem aumentar as complicações, nem o tempo operatório,
comparada à colecistectomia laparoscópica convencional.
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3 MÉTODOS
3.1 Ética
O estudo foi realizado no Hospital Santa Cruz (HSC) da Universidade de
Santa Cruz do Sul (UNISC), tendo sido submetido à avaliação e aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa local através do parecer consubstanciado 447.342 em
05 de novembro de 2013 (ANEXO A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) (ANEXO B). Todos
os pacientes aceitaram participar do estudo e assinaram Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO C).
3.2 Desenho do estudo
Série prospectiva de casos consecutivos. Os resultados foram comparados a
outra série histórica de casos operados pelo mesmo cirurgião com a técnica
laparoscópica convencional.
3.3 Pacientes
Uma série com os 40 primeiros pacientes consecutivos que tinham indicação
de colecistectomia e que foram atendidos pelo pesquisador no período entre janeiro
de 2014 e outubro de 2016 foram incluídos no estudo, independentemente da
intervenção ter sido eletiva ou na urgência (CL2i). Outra série histórica de 36
pacientes operados pelo mesmo cirurgião com a técnica convencional foi utilizada
como grupo controle (CLC).
3.3.1 Critérios de inclusão
a) Idade maior ou igual a 16 anos;
b) Classificação ASA I a III;
c) Indicação de colecistectomia por diagnóstico de colelitíase sintomática ou
de colecistite aguda.
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3.3.2 Critérios de exclusão
a) Contraindicação clínica para cirurgia laparoscópica ou para anestesia geral;
b) Idade <16 anos;
c) Classificação ASA > III;
d) Necessidade de procedimentos concomitantes, como exploração de vias
biliares, correção de hérnias ou extensa lise de aderências por cirurgias prévias.
Quatro pacientes foram excluídos do grupo estudo (CL2i), um por apresentar
instabilidade hemodinâmica (ASA IV) e outros três pela necessidade de
procedimentos adicionais (dois casos por exploração das vias biliares e outro por
extensa lise de aderências em decorrência de cirurgia prévia). Uma série de 36
pacientes operados previamente pelo mesmo cirurgião com a técnica convencional
foi utilizada como grupo controle (CLC).
Os grupos foram comparados quanto ao sexo (masculino/feminino), idade
(em anos completos) e índice de massa corpórea (IMC: peso em quilogramas
dividido pela altura elevada ao quadrado). Do total, 77,8% (n = 56) dos pacientes
eram do sexo feminino. A idade média era de 48,5 anos (DP:15,6) e o IMC em
média de 28,4 kg/m² (DP:4,0). No grupo CL2i, 83,3% (n = 30) dos pacientes eram do
sexo feminino e 16,7% (n = 6) do sexo masculino. A média de idade era de 47 anos
e variou entre 20 e 79 anos. O IMC foi em média de 28,1 Kg/m² no grupo, variando
entre 23 e 36Kg/m². No grupo CLC, 26 (72,2%) pacientes eram do sexo feminino e
10 (27,8%) do sexo masculino, com média de idade de 49 [20-76] anos. O IMC do
grupo era de 28,8 [21-41] Kg/m² em média.
A colangiografia transoperatória foi realizada com critérios de indicação
seletiva(12), ou seja, indicava-se a realização nos casos de suspeita de
coledocolitíase (história de pancreatite, história de icterícia, dilatação das vias
biliares ou elevação dos níveis de bilirrubinas, fosfatase alcalina e gamaglutamil
transferase) ou em casos de dificuldade na identificação da anatomia do trígono de
Calot.
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3.4 Variáveis
As seguintes variáveis foram analisadas:
a) Tempo operatório (em minutos): contado a partir da introdução do primeiro
trocarte até a remoção da vesícula biliar da cavidade abdominal;
b) Tempo de internação (em horas);
c) Complicações (até o 14° dia pós-operatório): os pacientes eram
reavaliados pelo pesquisador em pelo menos uma consulta médica, entre
o 7° e o 14° dia pós-operatório;
d) Ergonomia: Imediatamente após o término do procedimento, o cirurgião
classificava o nível de esforço físico segundo a Escala de Borg
Modificada(94), variando desde zero, na inexistência de percepção de
esforço, até 10, na percepção máxima de esforço ou desconforto (Figura
6).
Figura 6 - Escala de Borg Modificada.
0

Nenhuma

0,5

Muito, muito leve

1

Muito leve

2

Leve

3

Moderada

4

Pouco intensa

5,6

Intensa

7,8

Muito intensa

9

Muito, muito intensa

10

Máxima
Fonte: Borg, 1982(94).
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3.5 Classificação pelo nível de dificuldade
Os procedimentos foram classificados em níveis de dificuldade pelo cirurgião
em baixo, intermediário ou difícil.
a) Nível de dificuldade baixo: Anatomia facilmente identificável e sem
distorções, sem processo inflamatório, aderências facilmente removíveis
(Figura 7).
Figura 7 - Exemplos de
dificuldade.

procedimentos

classificados

Fonte: do autor.

como

baixo

nível

de
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b) Nível de dificuldade iintermediário: Presença de processo inflamatório leve
a moderado, e/ou hipertrofia hepática dificultando a visualização do trígono
de Calot, e/ou aderências firmes, e/ou sangramentos facilmente
controláveis (F
Figura 8).
Figura 8 - Exemplos de procedimentos classificados como intermediários.

Fonte: do autor.
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c) Nível de dificuldade d
difícil: Dificuldade na identificação anatômica, e/ou
processo inflamatório intenso/
intenso/fibrosante,
fibrosante, e/ou presença de necrose, e/ou
necessidade de confecção de nós ou suturas, e/ou sangramentos de difícil
controle (Figura
Figura 9).
Figura 9 - Exemplos de procedimentos classificados como difíceis. A presença de
sangue no campo operatório escurece a imagem. Seta azul: Vesícula
biliar com paredes necrosadas. Seta verde: ducto cístico. Seta vermelha:
artéria cística.

Fonte: do autor.
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3.6 Técnica cirúrgica
3.6.1 Instrumental cirúrgico utilizado
a) 01 torre de vídeo (monitor, câmera, insuflador e fonte de luz)
b) 02 trocartes de 10mm;
c) 01 trocarte de 5mm;
d) 01 ótica rígida de 10mm e 30°;
e) 01 pinça de preensão;
f) 01 pinça maryland;
g) 01 eletrocautério com ponta em gancho (hook);
h) 01 clipador 10mm;
i) 06 clipes de titânio;
j) 01 fio de seda 2-0 com agulha modificada (Figura 10);
Figura 10 - Detalhe da agulha do fio de seda 2-0. A) Agulha curva atraumática de fio
de seda 2-0. B) Agulha modificada.

Fonte: do autor.

3.6.2 Descrição da técnica cirúrgica
O procedimento era realizado com anestesia geral e o paciente posicionado
em decúbito dorsal. O cirurgião posicionava-se ao lado esquerdo do paciente e o
auxiliar ao lado esquerdo do cirurgião. Era realizada incisão longitudinal de cerca de
15 mm no interior da cicatriz umbilical, respeitando seus limites. Dissecava-se a pele
da cicatriz umbilical para evertê-la e ampliar espaço para os portais (Figura 11).
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Figura 11 - Incisão longitudinal respeitando os limites da cicatriz umbilical.

Fonte: do autor.

A aponeurose era elevada com auxílio de duas pequenas pinças backhaus e
incisada em 10mm. Dissecava
issecava-se o peritônio e introduzia-se um trocarte retrátil de
10 mm (T1). Após insuflar o gás carbônico e a estabilização do pneumoperitônio em
14 mmHg,, sob visão direta da ótica de 30°, o segundo trocarte de 10mm (T2) era
introduzido no epigástrio, imediatamente abaixo do apêndice xifóide, em uma
segunda incisão. Com a visualização da ótica através do portal do epigástrio (T2),
um trocarte de 5mm (T3) e
era
ra introduzido na incisão da cicatriz umbilical, perfurando
a aponeurose lateralmente ao T1 ((Figura 12).
Figura 12 - Posicionamento dos portais umbilicais, formando um eixo e trabalhando
em "X".

Fonte: do autor.

A ótica era posicionada em T1, uma pinça de preensão em T3 e outra pinça
de dissecção em T2 (Figura
Figura 13).
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Figura 13 - Disposição dos portais na colecistectomia laparoscópica com duas
incisões (CL2i).

Fonte: do autor.
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Em todos os casos, um fio de seda 2
2-0 com agulha modificada era introduzido
na cavidade abdominal entre 1 e 2 cm abaixo do rebordo costal direito, próximo à
linha axilar anterior, atravessando a camada seromuscular do corpo da vesícula
biliar e retornando para fora da cavidade próximo ao local de entrada, facilitando a
exposição do trígono de Calot ((Figura 14). As extremidades do fio eram reparadas
com pinça.
Figura 14 - Suspensão da vesícula biliar com fio de tração percutâneo.

Fonte: do autor.

A pinça de T3, trabalhando em "X" com a ótica na cicatriz umbilical, tracionava
o infundíbulo da vesícula abrindo o triângulo de Calot. A pinça Mariland,
Mariland o gancho do
eletrocautério e o clipador eram utilizados em T2 de maneira totalmente livre, de
modo similar à técnica de CLC. O ângulo formado entre as pinças era de 90° e a
extremidade da ótica era posicionada entre as duas pinças em posição
posiçã anterior à
pinça de preensão. Dessa forma, o angulo de visão era de medial para lateral,
permitindo maior liberdade para a pinça e fornecendo campo de visão semelhante à
CLC (Figura 15).
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Figura 15 - A exposição do campo operatório e o campo visual na CL2i.

Fonte: do autor.

Nos casos de pacientes obesos, em que o epíplon obstruía a visão do campo
operatório, posicionava-se o paciente em anti-trendelenburg, entre 30° e 45°.
Quando o segmento IV do fígado era hipertrófico e atrapalhava o campo operatório,
inclinava-se

lateralmente a mesa cirúrgica à esquerda. O trígono de Calot era

dissecado. A artéria e o ducto císticos eram ocluídos com clipes metálicos e
seccionados com tesoura, como na técnica convencional. Após o descolamento da
vesícula do leito hepático, uma bolsa extratora era introduzida na cavidade
abdominal através de T2. A bolsa era posicionada sob a vesícula biliar suspensa e o
fio de seda era removido (Figura 16).
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Figura 16 - Colocação da vesícula biliar no interior da bolsa extratora. A bolsa era
posicionada sob a vesícula biliar suspensa. Após a acomodação da
vesícula, o fio de tração era removido.

Fonte: do autor.

A vesícula era retirada da cavidade através da incisão de 10mm. A
aponeurose era suturada (poliglactina 910 2-0) na cicatriz umbilical tomando-se o
cuidado de suturar tanto a abertura do portal de 10mm, quanto de 5mm. A pele era
fechada com sutura intradérmica contínua (poliglecaprona 25 3-0).
Nos casos em que foi necessária a colangiografia, utilizou-se cateter do tipo
intracath (16G) logo abaixo do rebordo costal direito (Figura 17).
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Figura 17 - Colangiografia transoperatória realizada com cateter tipo intracath,
introduzido abaixo do rebordo costal direito.

Fonte: do autor.

3.7 Detalhes da técnica
3.7.1
.1 Ponto de tração (marionete)
Embora seja possível realizar a videocolecistectomia elevando apenas o
infundíbulo da vesícula, a tração/elevação do fundo vesicular torna o procedimento
mais fácil. Para tanto, na técnica de C
CL2i utiliza-se
se fio de seda 2-0
2 com agulha
modificada, introduzida
a cerca de 2cm abaixo do rebordo costal direito próximo à
linha axilar anterior. Sugere
ugere-se aplicar o ponto de tração no corpo da vesícula,
próximo ao infundíbulo ((Figura 18A).
). Dessa maneira, costuma-se
costuma
obter adequada
exposição do trígono de Calot. Pontos localizados no fundo da vesícula ((Figura 18C)
fazem com que a própria vesícula obstrua o campo operatório, assim como pontos
no infundíbulo (Figura 18
18B).
). Antes de aplicar o ponto, o cirurgião simula a elevação
da vesícula com a pinça da mão esquerda, para certificar-se
se do melhor local para
tração.
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Figura 18 - Ponto de tração na vesícula biliar. A) Local ideal para a aplicação do
ponto de tração. B e C) Os pontos de tração não ajudam na exposição
do campo operatório.

Fonte: do autor.

O ponto deve ser aplicado superficialmente à parede da vesícula
(extramucoso), a fim de se evitar o extravasamento de bile. Caso haja dificuldade,
sugere-se esvaziar a vesícula (Figura 19).
Figura 19 - Vesícula biliar de paredes espessadas, esvaziada para facilitar a
apreensão e evitar o extravasamento de bile.

Fonte: do autor.
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No caso de pacientes obesos, pode-se utilizar fios com agulhas maiores,
como fio mononylon 2-0 com agulha reta ou catgut 0 com agulha de 48mm. Nos
casos em que houver necessidade de melhorar o campo operatório, pode-se aplicar
mais de um fio. Em todos os pacientes operados no estudo pela técnica CL2i,
utilizou-se apenas 1 fio de tração.
3.7.2 Posicionamento dos portais
a) A distância na aponeurose entre os dois portais que ocupam a mesma
incisão cutânea deve ser de aproximadamente 5mm (Figuras 20 e 21).
Figura 20 - Posicionamento dos portais na incisão umbilical. Perceba uma "ilha" de
aponeurose com cerca de 5mm entre os dois portais.

Fonte: do autor.

Quando a inserção de um trocarte na aponeurose é muito distante da outra, a
mobilidade diminui. Quando são inseridos muito próximos, corre-se o risco de lacerar
a aponeurose, ocasionando escape de gás carbônico. Com esses cuidados é
possível utilizar 2 portais na mesma incisão sem escape de gás e com adequada
liberdade de movimentos.
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Figura 21 - A) Bolsa
olsa extratora contendo a vesícula biliar
biliar, sendo removida através da
abertura do trocarte de 10mm na incisão umbilical, ao lado do portal de 5
mm. Perceba a distânci
distância
a entre as duas aberturas na aponeurose. B)
Incisões de 5 e 10 mm sendo suturadas.

Fonte: do autor.
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b) O trocarte de 10mm deve ser introduzido o mínimo possível e o de 5mm é
introduzido mais profundamente para evitar colisão entre as bases, permitindo maior
amplitude de movimentos (Figuras 20 e 22).
c) Caso haja limitação de movimentos entre a pinça e a ótica utilizados nos
portais umbilicais, retoma-se a liberdade dos movimentos com a simples mudança
no posicionamento dos portais (Figura 22).
Figura 22 - Alternância na ordem dos portais permitindo maior amplitude de
movimentos entre os instrumentos.

Fonte: do autor.

3.7.3 Bolsa extratora
A vesícula biliar é removida da cavidade abdominal dentro de bolsa extratora
confeccionada com luva cirúrgica estéril hipoalergênica. O punho da luva é
amarrado firmemente e os dedos da luva são recortados (Figura 23).
Para remover a vesícula através da incisão umbilical, sugere-se suturar um fio
no contorno da luva para servir de guia através do portal de 10mm (Figuras 23D e
34).
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Figura 23 - Bolsa extratora confeccionada com luva. A) Luva estéril hipoalergênica.
B) A luva é amarrada no punho. C) Bolsa extratora pronta. D) Um fio
guia suturado no bordo da luva facilita a remoção através da cicatriz
umbilical.

Fonte: do autor.

3.8 Estatística
Os dados foram tabulados em planilha do programa Microsoft Excel,
exportados e analisados no programa Stata 9.2. Para os cálculos estatísticos foram
utilizados testes de tendência central. Para verificação de associações, o teste e
exato
de Fisher e para avaliações de d
diferenças
iferenças de médias teste t de Student
S
para
variáveis contínuas de distribuição normais e Mann
Mann-Whittney
Whittney para as distribuídas
assimetricamente.
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4 RESULTADOS
Neste estudo foram operados 72 pacientes, 36 pela técnica laparoscópica
convencional (CLC) e 36 com a técnica de duas incisões (CL2i).

Os grupos eram

similares quanto a idade, sexo e IMC. Todos os pacientes foram operados pelo
mesmo cirurgião. A Tabela 1 mostra as comparações entre os grupos. Não houve
diferença significante entre as variáveis sexo, média de idade, IMC, tempo
operatório e o tempo de internação.
Tabela 1 - Comparação das características dos pacientes
P
valor
Sexo (maculino/feminino)
10/26
6/30
0,396
Idade (anos)
49 [IC95% 44-55]
47 [IC95% 42-52]
0,539
2
IMC (Kg/m )
28,75 [IC95% 27,14-30,35]
28,14 [IC95% 27,04-29,23] 0,525
Tempo Operatório (min)
49 [IC95% 42-56]
40 [IC95% 35-44]
0,989
Tempo de Internação (h)
36 [IC95% 24-48]
27 [IC95% 20-34]
0,908
IMC Índice de Massa Corpórea; CLC Colecistectomia Laparoscópica Convencional; CL2i
Colecistectomia Laparoscópica com 2 incisões.
CLC (n = 36)

CL2i (n = 36)

Para o total de 72 pacientes, a média de tempo operatório ficou em 44min
(DP: 17). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos CLC e
CL2i (49 [IC95% 42 a 56] x 40 [IC95% 35 a 44]min, p= 0,989, respectivamente). O
gráfico 1 mostra os tempos operatórios dos grupos, que variaram de 18 a 91min na
CLC e de 18 a 75min na CL2i. Houve diferença de 21min (p<0,001) nas médias de
tempo operatório entre os procedimentos onde foi realizada a colangiografia, com
média de 62min (55 a 69) e quando ela não foi realizada (41min [37 a 45]).
Os pacientes ficaram internados durante 31h (DP: 28,6) em média, sendo que
para o grupo CL2i a média foi de 27h, variando de 16 a 120h, e 36h no grupo CLC,
variando de 14 a 160h. A colangiografia transoperatória foi realizada em 17% (n =
12) dos pacientes com indicação seletiva (6 em cada grupo).
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Gráfico 1 - Distribuição dos tempos operatórios em ambos os grupos, com as
respectivas linhas de tendência.
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Fonte: do autor.

Em relação ao grau de dificuldade, 58,3% (n = 42) foram consideradas de
baixo grau e 9,7% (n = 7) difíceis. No grupo CL2i, 26 (72%) procedimentos foram
classificados como baixo grau de dificuldade
dificuldade, 11 (31%) como intermediários e 2 (6%)
como difíceis. No grupo CLC, 17 (47%) procedimentos foram classificados
classifi
como
baixo grau, 14 (39%) como intermediários e 5 (14%) como difíceis.
difíceis

A

análise

dos níveis de dificuldade entre os grupos não evidenciou diferença significativa entre
as duas séries (p de tendência=0,05). O Gráfico 2 compara a distribuição dos casos
de acordo a classificação em nível de dificuldade dos procedimentos.
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Gráfico 2 - Comparação dos grupos após a classificação dos procedimentos
segundo o nível de dific
dificuldade. Não houve diferença estatística entre as
duas séries (p=0,05).
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Fonte: do autor.

Embora na
a maior parte dos procedimentos (73,6%, n = 53) a percepção de
esforço pelo cirurgião, classificada pela Escala de Borg Modificada (Figura 6), tenha
sido no máximo leve (Borg 2), a análise dos resultados demonstrou diferença entre
as duas técnicas. O esforço ergonômico de moderado a intenso (Borg 3, 4, 5 ou 6)
aconteceu em 53% (n=19) dos procedimentos convencionais, versus nenhum no
grupo da CL2i (p
p de tendência <0,001
<0,001). Na maior parte dos casos operados com 2
incisões (69%), o cirurgião
urgião não teve qualquer tipo de desconforto durante o
procedimento (Borg 0) (Gráfico
Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Classificação da ergonomia do cirurgião em Escala de Borg Modificada.
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Fonte: do autor

Ocorreram complicações em 5,56% (n = 4)) procedimentos,
procedimentos sendo 2 em cada
grupo. No grupo de duas incisões, uma paciente necessitou de hepatorrafia ((Figura
24)) para controle de sangramento de vaso em leito vesicular hepático (variação da
anatomia junto ao leito vesicular) e outro paciente apresentou hematoma peri
periumbilical (5,6%). A perda de sangue foi mínima em todos os casos. No grupo
operado com a técnica convencional, um paciente apresentou pneumonia e outro,
seroma em FO (5,6%). Não houve diferença na prevalência de complicações
(p=1,00). Não houve necessidade de portais adicionais em nenhum ccaso, nem de
conversão para cirurgia aberta.
Figura 24 - Hepatorrafia para controle de sangramento proveniente de vaso visível
em leito hepático (CL2i).

Fonte: do autor.

A técnica de 2 incisões reduziu pela metade o número de incisões,
comparada à técnica convencional. A utilização de dois portais, um de 5mm e outro
de 10mm, na mesma incisão umbilical permitiu que a cicatriz cirúrgica ficasse dentro
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dos limites da cicatriz umbilical. Alguns exemplos são demonstrados nas figuras 25
e 26.

Figura 25 - Exemplos de resultados da cicatriz umbilical após a CL2i. A incisão
respeita os limites da cicatriz umbilical, produzindo bom resultado
estético.

Fonte: do autor.

Figura 26 - Exemplos de resultados das incisões após a CL2i.

Fonte: do autor.
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As Tabelas 2 e 3 mostram os resultados gerais das séries de casos.
Tabela 2 - Resultados da série de casos operados com a técnica de
colecistectomia laparoscópica simplificada com duas incisões (CL2i).
Caso Sexo Idade IMC TOp Tint Colangio Dificuldade Borg Complicações
1
F
43
28 36 26
0
1
0
não
2
F
67
32 38 48
0
1
1
não
3
F
36
29 54 22
0
0
0
não
4
F
32
27 36 20
0
0
0
não
5
F
58
27 55 22
1
0
0
não
6
F
32
26 38 22
0
0
0,5 Hematoma FO
7
F
61
27 32 27
0
0
0
não
8
F
52
27 27 18
0
0
0
não
9 M
33
25 32 20
0
0
0
não
10
F
45
27 30 18
0
0
0
não
11
F
47
32 42 18
0
0
0
não
12 M
50
28 31 18
0
0
0
não
13
F
28
23 37 16
0
0
0
não
14
F
36
25 55 18
1
1
0
não
15
F
31
32 32 17
0
0
2
nao
16
F
66
28 60 70
1
0
0,5
não
17
F
46
29 60 18
0
2
0
hepatorrafia
18
F
79
28 38 18
0
1
1
não
19
F
42
25 61 24
1
0
0
não
20
F
39
28 39 18
0
0
0
nao
21
F
48
36 31 24
0
0
0
não
22
F
70
27 18 19
0
0
0
não
23
F
72
26 28 16
0
0
0
não
24
F
72
28 55 120
1
1
0,5
não
25 M
38
24 30 18
0
1
0
não
26 M
29
33 29 24
0
1
0
não
27
F
38
28 35 18
0
1
0,5
não
28
F
42
24 32 70
0
0
0
não
29 M
41
25 42 32
0
0
0
não
30
F
54
28 37 20
0
0
0
não
31
F
71
32 37 24
0
0
0,5
não
32
F
66
31 21 22
0
0
0,5
não
33
F
20
26 34 20
0
0
0
não
34 M
38
24 31 20
0
1
0
não
35
F
46
33 60 22
1
0
1
não
36
F
37
35 75 20
0
2
1
não
F feminino, M masculino, IMC índice de massa corpórea (kg/m²), TOp tempo operatório (min),
TInt tempo de internação (h), Colangio colangiografia transoperatória (0=não, 1=sim),
Dificuldade nível de dificuldade (0=baixo, 1=intermediário, 2=difícil).
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Tabela 3 - Resultados da série de casos operada
videocolecistectomia convencional (CLC).
Caso Sexo Idade IMC
1
F
20
34
2
F
53
26
3
F
27
28
4
F
49
25
5
F
42
29
6
F
31
26
7
F
56
29
8
F
22
22
9
M
70
27
10
F
40
24
11
F
64
38
12
F
34
31
13
F
28
28
14
M
62
27
15
F
66
29
16
F
32
21
17
F
64
23
18
F
53
32
19
M
36
22
20
F
23
28
21
M
48
25
22
M
43
26
23
F
71
31
24
M
76
24
25
F
64
31
26
F
67
28
27
F
70
31
28
M
41
32
29
F
61
29
30
F
44
26
31
F
53
33
32
M
54
29
33
F
54
39
34
F
72
36
35
M
34
41
36
M
63
25

com a técnica de

Top T Int Colangio Dificuldade Borg Complicações
58
20
0
0
4
não
59
20
0
0
2
não
63
34
0
0
4
não
78
22
0
1
2
não
44
18
0
0
3
não
52
46
0
0
2
não
91
40
0
1
3
não
65
20
1
0
2
não
90
24
1
1
3
não
68
42
0
1
3
não
28
38
0
0
2
não
36 160
0
0
3
pneumonia
24
20
0
0
0,5
não
51
16
0
1
3
não
21
20
0
0
0
não
65
64
1
2
3
não
25
16
0
0
0
não
44
14
0
1
1
não
26
24
0
0
0,5
não
47
24
0
0
3
não
38
24
0
1
1
seroma
47
16
1
0
1
não
25
20
0
1
1
não
18
42
0
0
0
não
39
30
0
2
3
não
75
18
1
1
3
não
78
60
0
2
5
não
61
18
0
2
3
não
32
16
0
0
1
não
19
18
0
0
3
não
52
20
0
1
4
não
45
20
0
1
2
não
36
24
0
1
2
não
55 120
0
2
3
não
51
20
0
1
3
não
58 144
1
1
4
não

F feminino, M masculino, IMC índice de massa corpórea (kg/m²), TOp tempo operatório (min), TInt
tempo de internação (h), Colangio colangiografia transoperatória (0=não, 1=sim), Dificuldade nível
de dificuldade (0=baixo, 1=intermediário, 2=difícil).
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4.1 Correlações
A análise do total de 72 pacientes não demonstrou correlação entre os
tempos operatórios e a escala de Borg, apesar de se visualizar piora desta quanto
maior o tempo (p=0,08). Embora na análise isolada dos pacientes do grupo CL2i
também não tenha demonstrado essa associação, no grupo operado pela técnica
convencional foi possível observar que a classificação pela escala de BORG foi
maior nos casos de cirurgias mais prolongadas (p<0,001).
Por outro lado, quanto maior o nível de dificuldade do procedimento, mais
associado com um valor maior na escala de Borg (P de tendência=0,002). Esta
observação também foi encontrada no grupo CLC (p<0,02), mas não no grupo CL2i.
Houve associação da média de tempo operatório e a dificuldade do
procedimento (p<0,001). Esta correlação se evidenciou entre aqueles procedimentos
classificados como fáceis quando comparados aos intermediários e difíceis, mas não
entre estes últimos. Também foi possível observar essa associação no grupo CLC
(p<0,01), mas não no grupo CL2i.
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5 DISCUSSÃO
Cerca de 20% da população é portadora de colelitíase
colelitíase(95
(95–97), sendo este o
problema abdominal que mais comumente lleva
eva à internação hospitalar em países
desenvolvidos(10).. Com isso, a colecistectomia é um dos procedimentos cirúrgicos
realizados com maior frequência por cirurgiões gerais e do aparelho digestivo. Ao
considerar-se que, somente nos Estados Unidos
Unidos, são realizadas cerca 700.000
colecistectomias a cada ano
ano(11,96–98), pode-se
se estimar a importância do problema,
não só para cada paciente individualmente, mas também para a rotina dos cirurgiões
e para a saúde pública. No Brasil, somente no Sistema Único de Saúde, são
realizadas cerca de 190..000 colecistectomias a cada ano(99).
5.1 Segurança
Neste estudo observou
observou-se apenas complicações menores e comparáveis aos
índices da CLC (8,14,97,100,101)
(8,14,97,100,101).. Tais observações sugerem que a CL2i é segura.
Alguns dos principais fatores que permitem a execução da laparoscopia com
segurança são a criação do pneumoperitônio pela técnica aberta, imagem de boa
qualidade, campo
mpo visual adequado, triangulação de instrumentos e ligaduras
seguras. Esses cuidados são possíveis na CL2i, como na CLC. Na CL2i, o
pneumoperitônio é criado de maneira idêntica a CLC, assim como a inserção do
primeiro trocarte. A ótica também é empregada no mesmo local, oferecendo imagem
semelhante (Figura 27).
Figura 27 - Comparação das imagens na CLC e na CL2i. A) Campo visual na CLC.
B) Campo visual na CL2i.

Fonte: do autor.
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O posicionamento utilizado com as pinças, uma no epigástrio e outra na
cicatriz umbilical, permite a perfeita triangulação em 90° e adequada apresentação
do ducto cístico (detalhe em verde) (Figura 28). A pinça de dissecção, o
eletrocautério, o clipador e, quando necessário, o porta-agulhas, são utilizados
livremente no epigástrio, de maneira idêntica à CLC.
Figura 28 - Triangulação das pinças na CLC e na CL2i. A) Angulação das pinças na
CLC. B) Angulação das pinças na CL2i.

Fonte: do autor.

Com a ausência da pinça de tração no fundo da vesícula (utilizada na CLC),
há diferença na elevação da vesícula biliar, que dependerá da utilização de fio de
tração. Quando houver dificuldade para obter um campo satisfatório, em casos de
vesículas biliares muito grandes, é possível a utilização de mais de um fio para
elevação da vesícula, melhorando a exposição do campo operatório. Contudo, na
maioria dos casos é possível operar mesmo sem nenhum, como na técnica de 3
incisões.
Na CL2i as ligaduras são feitas com o mesmo material que na CLC, através
do mesmo portal epigástrico, com os mesmos movimentos e imagem semelhante
(Figura 29).
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Figura 29 - Ligaduras do ducto e da artéria cística com clipes metálicos. A)
Aplicação de clipe na CLC. B) Aplicação de clipe na CL2i. A CL2i
oferece a mesma segurança que a CLC.

Fonte: do autor.

5.2 Tempo operatório
A diferença entre as médias dos tempos operatórios não foi significante, mas
demonstrou uma tendência ao menor tempo na CL2i. Fatores como diminuição do
número de incisões e utilização de menos instrumentos podem ter exercido
influência positiva sobre o tempo operatório. Embora também sem significância
estatística, o grupo CLC possuía maior número de casos classificados como
intermediários ou difíceis.
5.3 Correlações
5.3.1 Tempo operatório e Escala de Borg modificada
Embora o estudo não tenha conseguido encontrar correlação significante
entre o tempo operatório e a escala de Borg modificada, pôde-se observar tendência
de aumento no esforço físico em procedimentos mais longos. Talvez seja possível
evidenciar este efeito com amostras maiores. Porém, a correlação positiva entre
tempo operatório e esforço físico no grupo CLC sugere que o tempo operatório mais
prolongado pode causar maior cansaço físico quando o cirurgião opera com a
técnica convencional. Já a ausência desta associação no grupo CL2i é compatível
com a hipótese de melhor ergonomia na técnica CL2i, pois nos procedimentos mais
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prolongados, não houve um aumento proporcional na escala que mediu o
desconforto do cirurgião.
5.3.2 Nível de dificuldade e Escala de Borg modificada
A observação da correlação direta entre grau de dificuldade do procedimento
com esforço físico empregado pelo cirurgião, alerta para a possibilidade de
associação entre a ergonomia e a incidência de complicações, pois o estresse
poderia influenciar na tomada de decisões, especialmente nos casos de maior
complexidade. Esta correlação foi encontrada apenas no grupo CLC e não no CL2i,
sugerindo que, mesmo nos casos de maior complexidade, o cirurgião conseguia
manter postura ergonômica quando operava com a técnica CL2i. Devido ao fato de
haver apenas um avaliador e a amostra ser pequena, tal achado não pode ser
tomado como conclusivo, mas alerta para a importância do estudo da associação
entre complicações e ergonomia do cirurgião.
5.3.3 Tempo operatório e Nível de dificuldade
Os

procedimentos classificados

como

fáceis foram

realizados mais

rapidamente que os classificados como intermediários ou difíceis. Não houve
diferença

significante no

tempo

necessário

para completar procedimentos

intermediários e difíceis. Esta observação possivelmente se repita caso seja
avaliada com outras técnicas. Embora a associação tenha sido evidente no grupo
CLC, não foi significante no grupo CL2i. Uma possível justificativa é o pequeno
número de casos difíceis no grupo CL2i. Uma amostra maior possivelmente
demonstre esse efeito.
5.4 Classificação do Nível de Dificuldade do procedimento
A classificação dos procedimentos em níveis de dificuldade, baseada em
achados transoperatórios, pode ser uma ferramenta auxiliar na uniformização de
dados para estudos comparativos de diferentes técnicas operatórias.
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5.5 Estética
O conceito de estética envolve subjetividade. Do ponto de vista do paciente,
há preocupações maiores com a segurança e a dor(102), ficando a estética em
segundo plano. Outra dificuldade na análise desta variável é que o paciente não
possui parâmetros objetivos para comparação. Mesmo assim, pode-se considerar
que a CL2i oferece resultado estético superior à CLC, uma vez que diminuiu pela
metade o número de incisões.
Um estudo(103) comparou a incisão longitudinal intra-umbilical com a incisão
peri-umbilical e concluiu que a incisão intra-umbilical além de segura, pode reduzir o
tempo operatório e oferecer resultado cosmético superior, porém existem evidências
da possibilidade de aumento de complicações da ferida operatória (seroma e
hematoma) com a incisão intra-umbilical.
Para resultados estéticos superiores, a CL2i permite variações na técnica,
substituindo-se o portal epigástrico (10 mm) por instrumentos de 5mm ou 3mm
(Figuras 32 e 35).
Comparando com a SILC, deve-se levar em consideração as inúmeras
variações do método, que resultam em diferentes tamanhos de incisões. Sem
dúvida, nos casos em que as incisões utilizadas com a SILC não ultrapassarem os
limites da cicatriz umbilical, observar-se-á um resultado estético superior(104). Um
estudo prospectivo randomizado(105) avaliou o resultado a curto e longo prazo,
encontrando superioridade sobre a CLC apenas à longo prazo. Mas uma incisão que
necessite acomodar 4 trocartes tende a modificar a conformação do umbigo, ou
extrapolar seus limites. Por outro lado, para dois instrumentos facilmente oculta-se a
incisão. Também é importante ponderar que a segunda e pequena incisão,
localizada no epigástrio, pode não causar grande impacto no sentido estético. Assim
como é frequente a necessidade de adição de instrumento auxiliar na SILC,
aumentando o número de incisões para duas.
5.6 Ergonomia
Qualidade de vida e bem estar são fatores pessoais que podem ser
influenciados pela profissão. A rotina estressante pode causar danos à saúde dos
cirurgiões. O estresse sofrido não é apenas mental, mas também físico,
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especialmente quando associado à má postura. O emprego da ergonomia na sala
de cirurgia pode ser um importante aliado para a saúde e bem estar do cirurgião e,
consequentemente, tem potencial de prevenir erros médicos.
Poucos

estudos

investigaram

a

ergonomia

dos

cirurgiões

em

videocolecistectomias(106–110), mas percebe-se que é comum a adoção de
posturas não ergonômicas durante a realização dos procedimentos cirúrgicos.
Mudanças nas técnicas operatórias poderiam ajudar a prevenir lesões(108,109).
Algumas medidas estruturais, como a utilização de monitores suspensos em salas
dedicadas à cirurgia minimamente invasiva, também poderiam melhorar a
ergonomia(106,107). Um estudo(111) avaliou a ergonomia da coluna vertebral de
cirurgiões operando CLC nas posições francesa (entre as pernas do paciente) e
americana (ao lado esquerdo do paciente), mas não encontrou diferenças
significantes. Embora a amostra do estudo tenha sido pequena e tenha avaliado
apenas a coluna vertebral, observou uma tendência a maior inclinação do tronco na
posição francesa. A avaliação da posição dos membros superiores talvez permitisse
encontrar diferença no esforço realizado pelos cirurgiões na posição americana,
como demonstrado por Youssef et al(108). Estudos comparando a ergonomia do
cirurgião durante a realização da laparoscopia convencional e através de incisões
únicas, concluem que operar através de uma única incisão é ainda mais estressante
e fisicamente mais exigente(110,112).
Diferentemente da CLC, na técnica CL2i o cirurgião opera com duas incisões
na linha média do paciente, sendo possível trabalhar com ombros e cotovelos
alinhados (Figura 30), como no posicionamento francês, mas sem precisar da flexão
do tronco, mantendo posição ergonômica. No estudo atual, o cirurgião percebeu um
esforço de moderado a intenso em mais da metade dos casos quando realizou a
CLC. Já com a CL2i, em mais de dois terços dos casos ele não percebeu qualquer
tipo de desconforto.
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Figura 30 - Posicionamento do cirurgião na CL2i. Com duas incisões
alinhadas na linha média do paciente, o cirurgião opera com
ombros e cotovelos alinhados.

Fonte: do autor.

A Figura 31 simula o posicionamento do cirurgião nas diferentes posições
adotadas. Na situação A demonstra-se o que acontece na CL2i. O cirurgião trabalha
ao lado esquerdo do paciente e as incisões utilizadas estão alinhadas na linha
média. A técnica permite trabalhar com ombros e cotovelos alinhados e com a
coluna vertebral em posição neutra. Na situação B está simulado o posicionamento
adotado na CLC, onde costuma-se elevar o ombro e o cotovelo esquerdos para
alcançar a empunhadura da pinça. Na tentativa de minimizar a elevação do membro
superior esquerdo, tende-se a girar o tronco para atingir um leve avanço sobre a
mesa cirúrgica. Pode haver, também, compensação com articulação do punho
esquerdo. A simulação C demonstra que, embora os ombros e os cotovelos estejam
alinhados na posição francesa, há uma tendência à flexão do tronco para diminuir a
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distância do operador ao campo operatório. Dessa forma, pode-se aumentar a carga
de esforço sobre a coluna lombar.
Figura 31 - Simulação da ergonomia do cirurgião em diferentes técnicas de
videocolecistectomia. A) A CL2i permite adotar uma posição neutra; B)
A posição americana tende à elevação do ombro esquerdo e rotação
do tronco; C) A posição francesa leva à flexão do tronco.

Fonte: do autor.

Embora tenham sido feitas as considerações pertinentes, um estudo onde o
próprio pesquisador é o avaliador, não permite concluir definitivamente a resposta
quanto a ergonomia, devido ao risco de viés de aferição.
5.7 Técnicas alternativas
Apesar das diversas modalidades técnicas propostas atualmente, a
colecistectomia videolaparoscópica convencional ainda é o procedimento de escolha
para pacientes com colelitíase sintomática(14,16,97,113,114). Tal preferência se dá
pela baixa complexidade da técnica, facilidade de reprodução, baixo custo,
segurança, baixa morbi-mortalidade e resultados estéticos aceitáveis, sendo
aplicável tanto para casos de baixa, quanto alta complexidade. Para que o cirurgião
escolha operar com alguma técnica alternativa, é recomendável considerar e
comparar tais características.
Nesse contexto, a MCL é uma opção. Esta técnica de 4 incisões emprega
instrumentos mais finos, de 2-3mm. A utilização de portais de até 5mm tem potencial
de causar menos dor que portais de 10mm ou mais(115). Porém, a dor no pós-
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operatório precisa ser melhor estudada, pois o pneumoperitônio, a manipulação
intra-abdominal e o tipo de anestesia assemelham-se à CLC, além da incisão
umbilical também ser de 10mm(24,32). Embora permita criar cicatrizes menores, o
instrumental de 2-3mm é mais frágil que o de 5mm, necessitando de substituição
mais precoce, consequentemente aumentando os custos. Ainda, pela fragilidade do
material, há maior necessidade de conversão, sendo a técnica indicada apenas para
casos selecionados(12,26,116,117). Para o tratamento do ducto cístico, há
necessidade de ligadura com nó intra-corpóreo(29,118), aumentando o grau de
dificuldade comparado a aplicação de clipes na CLC. Alternativamente, é possível
utilizar ótica de 3mm, liberando o portal de 10mm para o clipador(24,26,31), mas
aumentando o custo do procedimento. Do ponto de vista estético, além da cicatriz
umbilical, a MCL utiliza outras 3 pequenas incisões, mas pouco visíveis, podendo
superar a CLC nesse aspecto. Ao comparar-se a MCL com a CL2i, observa-se que
na CL2i é possível utilizar apenas o material convencional (sem aumentar o custo do
procedimento), há maior facilidade para a ligadura do ducto cístico (com clipes
metálicos), há possibilidade de operar casos de maior dificuldade (como colecistite
aguda) e há redução no número de cicatrizes.
Outra opção é a SILC, que possui diversas variantes técnicas. A maior parte
dos cirurgiões que utiliza esta abordagem utiliza uma única incisão na cicatriz
umbilical com portal único de múltiplos canais(22,24,35,119–121). Estes portais, em
sua maioria descartáveis, além de aumentar o custo do procedimento, tendem a
reduzir a amplitude de movimento do instrumental e demandam incisões maiores.
Mais recentemente, tem-se utilizado portais de mais baixo custo, confeccionados
com luvas cirúrgicas(122–124) ou simplesmente aplicando múltiplos trocartes
convencionais na mesma incisão cutânea, mas em diferentes locais da aponeurose.
De uma maneira geral, são utilizados 3 ou 4 instrumentos em uma mesma incisão.
Assim, existem dificuldades devido colisão entre pinças que trabalham em paralelo e
carecem de triangulação, aumentando o grau de dificuldade do procedimento, com
potencial aumento no risco de complicações(38,42,47,113,125).

Na tentativa de

alcançar algum grau de triangulação entre as pinças, criou-se instrumentos curvos
ou articulados(60). Porém, estes instrumentos podem aumentar ainda mais o grau
de dificuldade do procedimento(126). A utilização de robôs neste tipo de abordagem
(videocolecistectomia robótica por incisão única - SIRC) permitiria melhor controle de
instrumentos articulados, facilitando a atuação do cirurgião(38,113,127–129), mas
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aumentando o custo do procedimento(64,130,131). Quanto à hipótese de reduzir
incisões para reduzir dor no pós-operatório, não há comprovação(132,133). Talvez
porque, embora o número de incisões seja reduzido, a incisão umbilical é maior que
na CLC, aumentando especialmente o trauma causado na parede abdominal. Outro
aspecto a ser considerado é o trauma intra-abdominal como causa de dor subcostal,
possivelmente relacionado à irritação da cápsula de Glisson(36). Ainda, estudos têm
evidenciado maior estresse oxidativo na SILC que na CLC(134,135). Para avaliar a
dor pós-operatória, também é preciso considerar as múltiplas diferenças das
técnicas e a subjetividade da informação do paciente, o que atualmente não permite
uma conclusão definitiva(46,60,65,102). Também, há potencial aumento no risco de
hérnia incisional(13,24,50,51,114,136). Embora haja dificuldade em realizar revisões
sistemáticas ou meta-análises sobre SILS devido à heterogeneidade da técnica,
percebe-se,

de

modo

geral,

que

há

significante

aumento

no

tempo

operatório(13,42,46,61,63,137,138). Comparando-se SILS com CL2i, evidencia-se
que apenas 2 instrumentos em uma única incisão produzem muito menos colisão
que 3 ou 4. Isso porque há apenas um eixo de rotação entre 2 instrumentos que
trabalham em "X". Além disso, um dos instrumentos é a ótica de 30°, podendo ser
mudada de posição de acordo a necessidade de movimentação da pinça. Pinça esta
que é utilizada especialmente para tração do infundíbulo vesicular, necessitando de
poucos movimentos. Ainda, a incisão necessária para comportar 2 instrumentos é
facilmente ocultada no interior da cicatriz umbilical, enquanto que, para mais
instrumentos, frequentemente ultrapassa-se os limites do umbigo, gerando resultado
estético não tão favorável. Isso, sem considerar que, frequentemente, utilizam uma
segunda incisão para instrumento auxiliar no hipocôndrio direito, a fim de facilitar a
execução do procedimento(24,31,42,43,45,46,139,140). Outra vantagem da CL2i é a
total liberdade da pinça localizada no epigástrio, que permite dissecar o ducto cístico
e ligá-lo de maneira idêntica à CLC. Ainda, a CL2i permite operar casos de maior
dificuldade, enquanto a SILC é utilizada, preferencialmente, em casos selecionados
e de baixa complexidade(34,36,38,42,61,62,120,137,139,141–143). Ao migrar de um
procedimento de menor complexidade e fácil reprodutibilidade (CLC) para um
procedimento de maior complexidade (SILC), aumenta não apenas o grau de
dificuldade do procedimento, mas também a curva de aprendizado(144). Para
facilitar o treinamento, Chuang(145) propôs a redução gradual do número de
incisões, aonde a cirurgia com 2 incisões seria uma etapa intermediária entre a
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videocolecistectomia com 3 incisões e o início do treinamento com incisão única.
Com todas as dificuldades e com inúmeras variações da técnica, há muita
inconsistência nos resultados e, após quase duas décadas, a aplicabilidade da SILC
continua controversa(12,125,142,146).
Com a intenção de diminuir o grau de dificuldade da SILC e diminuir os riscos
de complicações, alguns autores têm descrito a associação de segunda incisão no
epigástrio(48,80), o que melhora a dissecção, porém mantém a colisão do
instrumental e o maior trauma na cicatriz umbilical, pois continuam utilizando 3
instrumentos na mesma incisão.
A colecistectomia com 3 incisões tem sido utilizada rotineiramente por alguns
cirurgiões e difere da CLC por eliminar o quarto portal do flanco direito(147). Assim,
opera-se sem pinça auxiliar para elevação da vesícula e a pinça da mão esquerda
do cirurgião, ao tracionar o infundíbulo, também eleva a vesícula biliar, apresentando
o trígono de Calot(20–22,62,148). Nesta forma de operar, a apresentação do campo
operatório nem sempre é possível, sendo dependente de variáveis anatômicas e da
habilidade do cirurgião.
5.8 Perspectivas da técnica
Para a realização da pesquisa, adotou-se uma padronização da técnica de
CL2i em que a segunda incisão (epigástrica) comporta instrumentos de 10mm,
possibilitando a utilização de clipador. De tal forma, o cirurgião trabalha de maneira
muito semelhante à CLC e, consequentemente, com os mesmos cuidados no
sentido de segurança. Todavia, pode haver variações da técnica com resultados
estéticos superiores como passaremos a descrever.
5.8.1 CL2i com a segunda incisão de 5 mm
Com esta variação, opera-se com a mesma incisão na cicatriz umbilical e
outra de 5mm no epigástrio substituindo a incisão de 10mm preconizada neste
estudo (Figura 32).
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Figura 32 - Resultado final após CL2i com incisão de 5mm.

Fonte: do autor.

O procedimento é realizado de maneira semelhante à CL2i, diferindo no
tratamento do ducto e da artéria cística, os quais são ligados com fios ou com
clipador de 5mm. As ligaduras podem ser realizadas tanto com nós intra (Figura 33),
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quanto extracorpóreos.. Alternativamente, é possível utilizar ótica de 5mm, liberando
o portal
al de 10mm para uso de clipador através da incisão umbilical.
Figura 33 - Ligadura do ducto cístico com nó intracorpóreo. Alternativamente, pode
podese utilizar clipador de 5 mm.

Fonte: do autor.

A vesícula biliar é retirad
retirada
a da cavidade abdominal com bolsa extratora através
da incisão umbilical. Para retirá
retirá-la,
la, a pinça localizada no epigástrio apreende o fio
guia da bolsa e insere no trocarte de 10mm, ao mesmo tempo em que a ótica é
retirada (Figura 34).
Figura 34 - Vesícula biliar sendo retirada na cicatriz umbilical em bolsa extratora
com fio guia.

Fonte: do autor.
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5.8.2 CL2i com a segunda incisão de 3 mm
Esta variação permite excelente resultado estético (Figura 35). Para tanto,
são utilizados os mesmos 2 portais (5mm e 10mm) na incisão umbilical e outra
incisão, de 3mm, na região epigástrica.
Figura 35 - Resultado final após CL2i com incisão de 3mm.

Fonte: do autor.
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O ducto e a artéria cística são ligados com nós intracorpóreos. Um segundo
fio de tração pode facilitar a confecção dos nós, tornando o campo operatório mais
amplo. A vesícula biliar também deve ser retirada através da cicatriz umbilical, com
auxílio de bolsa extratora com fio guia. Alternativamente, também é possível utilizar
ótica de 5mm, liberando o portal de 10mm para uso de clipador através da incisão
umbilical.
5.8.3 Aplicabilidade
A CL2i pode ser utilizada como forma de minimizar as dificuldades
encontradas na SILC, com a simples adição de uma incisão de 3mm, 5mm ou
10mm, tornando o procedimento mais seguro, mais rápido, mais facilmente
reprodutível e com excelente resultado estético.
5.9 Limitações do estudo
O estudo foi realizado apenas pelo autor. Variáveis como tempo operatório e
incidência de complicações podem estar relacionadas a características como
habilidade e experiência do cirurgião.

Embora

não

tenha

havido

diferença

estatística entre as médias de tempo operatório, a CLC demorou em média 9
minutos a mais que a CL2i. Um estudo prospectivo randomizado com mais
cirurgiões poderá comparar tempos operatórios com maior precisão .
O estudo avaliou a ergonomia do cirurgião através da escala de Borg
modificada. A classificação do esforço ou desconforto percebido, embora utilize
escala padronizada, é subjetiva. Devido ao risco de viés de aferição, os resultados
sobre ergonomia não podem ser considerados conclusivos neste estudo. Porém, os
achados reforçam a necessidade de mais estudos envolvendo a ergonomia.
Embora sem diferença estatística, o grupo CL2i apresentava menor número
de casos difíceis e intermediários. O maior nível de dificuldade do procedimento tem
potencial de aumentar tempo operatório e chance de complicações. Estudos com n
maior podem diminuir o risco de viés.
O grupo controle era retrospectivo. Embora a mesma ficha de coleta de dados
utilizada na pesquisa já viesse sendo utilizada pelo pesquisador e tenha permitido o
acesso aos dados da série histórica para comparação e, embora as duas séries
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tenham sido operadas pelo mesmo cirurgião, estudos clínicos randomizados têm
maior poder.
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6 CONCLUSÕES
a) A técnica de colecistectomia laparoscópica com duas incisões (CL2i) é
factível, segura e com bom resultado estético.
b)

Permite

a

utilização do

mesmo

instrumental

da

colecistectomia

laparoscópica convencional (CLC), com menor número de trocartes, sem aumentar o
tempo operatório.
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7 PERSPECTIVAS
a) Sugere-se a realização de estudos clínicos prospectivos randomizados,
comparando a CL2i com a CLC, para verificar curvas de aprendizado e ergonomia.
b) Sugere-se a realização de estudo clínico prospectivo randomizado
comparando a CLC com a CL2i, sendo a segunda incisão de 3 e 5 mm.
c) Sugere-se a avaliação a longo prazo da incidência de hérnias incisionais.
d) Sugere-se um estudo para a validação da classificação do nível de
dificuldade para videocolecistectomias.
e) Sugere-se avaliar o volume de gás carbônico consumido na comparação
das técnicas de videocirurgia.
f) Testar o posicionamento do auxiliar entre as pernas do paciente, com a
intenção de melhorar sua ergonomia na CL2i.
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DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Colecistectomia Videolaparoscópica Simplificada com duas incisões
PESQUISADOR : Prof. Dr. Bruno Zilberstein
CARGO/FUNÇÃO: Diretor do departamento de cirurgia do estômago e duodeno da faculdade de Medicina da USP
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UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Gastroenterologia
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X

RISCO MÉDIO
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4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 meses

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
1 – O senhor esta sendo convidado a participar de um estudo que tem como objetivo comparar os
resultados das técnicas de colecistectomia videocirúrgica convencional com a técnica de
colecistectomia vídeo videocirúrgica simplificada com duas incisões. Essas informações estão sendo
fornecidas para sua participação voluntária neste estudo;
2 – A colecistectomia videocirúrgica convencional utiliza 4 incisões (cortes) e é a técnica mais
utilizada na atualidade para o tratamento cirúrgico das complicações da colelitíase. A técnica
simplificada utiliza 2 incisões. Todos os procedimentos pré-operatórios serão iguais para os pacientes
que realizarem qualquer uma das técnicas. O senhor não necessitará realizar procedimentos
adicionais.
3 – O estudo será realizado em conjunto entra a Universidades de São Paulo (USP) e o Hospital
Santa Cruz (HSC). As cirurgias e o acompanhamento dos pacientes serão realizados no Hospital
Santa Cruz e a análise dos dados será feita em São Paulo;
4 – É comum, aos pacientes que realizam colecistectomia videocirúrgica, apresentar dor ou
desconforto no lado direito do abdome, náuseas ou vômitos nas primeiras horas após o procedimento
e diarreia. Em alguns casos poderá surgir vermelhidão no local das incisões. Nos locais onde serão
feitas as incisões (ou cortes) ficarão cicatrizes. Há risco de surgimento de hérnia nos locais das
incisões.
5 – Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante. Trata-se de estudo
experimental testando a hipótese de que os pacientes que realizarem colecistectomia videocirúrgica
simplificada com duas incisões apresentarão um resultado estético melhor. Somente no final do
estudo poderemos concluir a presença de algum benefício. O senhor estará ajudando em uma
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pesquisa
científica
que,
no
futuro,
poderá
ajudar
outras
pessoas;
6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode
optar;
Além dos procedimentos descritos, existe a opção de realizar a colecistectomia pela técnica
aberta.
7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o
Dr. Bruno Zilberstein que pode ser encontrado no endereço Rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 255 sala 9074 - 9º andar. Telefone (51) 37131739. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de
Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br
8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição;
09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros
pacientes,
não
sendo
divulgado
a
identificação
de
nenhum
paciente;
10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;
11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta
pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo “Colecistectomia Videolaparoscópica Simplificada com duas incisões”.
Eu discuti com o Dr. Rafael Antoniazzi Abaid (pesquisador do Hospital Santa Cruz) sobre a minha
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e
que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

-------------------------------------------------------------------------

/

/
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APÊNDICE D - Trabalho descrevendo variações da técnica CL2i, apresentado em
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