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RESUMO:

Objetivo: estabelecer padrão individual de pressão de manutenção do
pneumoperitônio artificial em cirurgia videolaparoscópica. Métodos:
estudo clínico prospectivo com trinta pacientes de ambos os sexos
submetidos à videolaparoscopia. Foi medida a distância da extremidade
inferior do apêndice xifóide à borda superior do púbis, e aferiram-se os
valores da pressão intratraqueal, da pressão intraperitoneal e do volume
de gás carbônico insuflado

durante a criação do pneumoperitônio

artificial. Os dados foram coletados nos seguintes momentos: ausência
de pneumoperitônio, pneumoperitônio artificial com pressões de 4mmHg,
6mmHg, 8mmHg, 10mmHg, 12mmHg, 14mmHg, 16mmHg, 18mmHg e
20mmHg. Resultados: As medidas da distância xifopúbica mostraram
relação direta com as pressões intraperitoneais obtidas na ausência de
pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes até atingir a pressão
intraperitoneal de 20mmHg. As curvas correspondentes a essas
variáveis evidenciaram três fases. Na primeira
pneumoperitônio até o nível de 6mmHg

- ausência de

houve pouca alteração da

medida xifopúbica. Na segunda - pressão intraperitoneal de 6mmHg a
12mmHg

observou-se

acentuado aumento da variação da medida

xifopúbica. Na terceira fase de 12mmHg a 20mmHg - ocorreu pequeno
aumento
pressão

na medida xifopúbica, apesar de grandes elevações da
intraperitoneal.

Conclusões:

A

pressão

adequada

de

manutenção de pneumoperitônio para cirurgia videolaparoscópica será
aquela aferida pelo insuflador quando se obtém acréscimo de 8% na
medida xifopúbica mensurada com o paciente anestesiado e na
ausência de pneumoperitônio.

xvii
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1 - INTRODUÇÃO:
Os procedimentos laparoscópicos, que nos primórdios eram utilizados
com finalidade diagnóstica, são amplamente utilizados na atualidade como
procedimento de caráter terapêutico1 associado à técnica da visão simultânea
da operação por toda a equipe cirúrgica2-12.
O crescente emprego desta técnica parece ser decorrente de numerosos
fatores: trauma operatório minimizado e subsequente redução na resposta
inflamatória; diminuição do porte das incisões cirúrgicas; redução da formação
de aderências peritoneais; mínima exposição das vísceras ao meio ambiente e
consequente redução da perda de calor e da desidratação transoperatória;
diminuição da dor pós-operatória13; redução das complicações da ferida
operatória,

tais

como

eventrações,

hérnias

incisionais,

infecções

e

hematomas14; bom efeito estético e reduzido período de hospitalização 15.
Além disso, outros fatores importantes da morbidade pós-operatória, tais
como o tempo de paresia intestinal16,17, o comprometimento da função
pulmonar18-20 e a ativação do sistema imunoendócrino21 e metabólico22,23
decorrente do trauma cirúrgico também foram minimizados.
No entanto, apesar dos numerosos benefícios da videolaparocirurgia, os
procedimentos de cirurgia videolaparoscópica não são isentos de complicações
importantes associadas a cada etapa do processo técnico, tais como ocorre
durante a punção da parede abdominal para realização do pneumoperitônio, no
processo de indução e da manutenção do pneumoperitônio, na punção para
introdução do primeiro trocarte, além das complicações inerentes aos
procedimentos operatórios comuns da instrumentação cirúrgica.
Na tentativa de minimizar as complicações decorrentes da punção para
insuflação

do

gás,

primeira

etapa

para

realização

de

cirurgia

videolaparoscópica, pesquisas foram desenvolvidas quanto ao melhor local de
punção com a agulha de Veress24-26 de modo a prevenir lesões por punção
inadvertida de grandes vasos e vísceras abdominais27-30, ao lado da busca de
meios para assegurar o adequado posicionamento da ponta da agulha de
Veress31-33, tais como a avaliação dos testes a isso destinados (prova de
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aspiração, teste de resistência à infusão, prova de recuperação de líquido
infundido e de gotejamento).
No

que

se

refere

à

insuflação

gasosa

para

a

indução

de

pneumoperitônio, as pesquisas foram direcionadas para aprimoramentos
técnicos visando prover segurança durante a introdução do primeiro trocarte
que é feita às cegas na técnica fechada de confecção de pneumoperitônio 34-36 ,
sobre a escolha do tipo de gás a ser utilizado 37-38 e para o estabelecimento de
relação entre o volume do gás efetivamente insuflado e a pressão
intraperitoneal32.
Várias complicações podem estar associadas durante o procedimento
inicial de confecção do pneumoperitônio, tais como a embolia gasosa, enfisema
dos omentos e da parede abdominal39. Além disso, a pressão intra-abdominal
elevada pode promover a compressão da veia cava inferior e desencadear o
aumento na pressão venosa central (PVC) e o agravo da mesma pelo processo
de

elevação

do

diafragma

com

subsequente

elevação

da

pressão

intratorácica40-42.
Na macrohemodinâmica, o aumento da pressão intra-abdominal diminui
o retorno venoso, a pré-carga e o débito cardíaco, aumentando assim a
freqüência cardíaca e a resistência vascular sistêmica pela ativação
neurohumoral do sistema vasopressina e renina-angiotensina, independente do
tipo de gás40-42. No sistema respiratório, a elevação do diafragma comprime as
bases pulmonares resultando em decréscimo do volume corrente, da relação
ventilação-perfusão, aumento do espaço morto e diminuição da complacência
pulmonar40,41,43,44.
Em relação à perfusão dos órgãos intra-abdominais, a elevação da
pressão intraperitoneal comprime os leitos capilares reduzindo a microcirculação esplâncnica40,41,43. Vários casos de isquemia intestinal com necrose
intestinal e óbito foram descritos45-47 no pós-operatório de intervenções
cirúrgicas videolaparoscópicas. Estudos experimentais e clínicos comprovaram
a ocorrência de lesões de isquemia e reperfusão 48-50 decorrentes do
pneumoperitônio, com utilização de drogas antioxidantes para minimizar os
efeitos51-54.
Além disso, a pressão toracoabdominal elevada ocasiona redução na
drenagem do sistema nervoso central e do plexo venoso lombar que, por sua
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vez,

aumenta

a

pressão

do

líquido

cerebroespinhal

e

da

pressão

intracraniana40,43. Nos membros inferiores, o aumento da pressão intraabdominal diminui o retorno venoso, aumentando a pressão venosa da veia
femoral e aumentando o risco potencial de desencadear a trombose venosa
profunda41,43,44.
Em face dessas complicações, visando diminuir os efeitos deletérios e
estabelecer parâmetros e condutas seguras, a Associação Européia de
Cirurgia Endoscópica apresentou um protocolo contendo diretrizes de
confecção do pneumoperitônio para cirurgia laparoscópica, resultante de uma
revisão sistemática e consenso de um comitê científico multicêntrico que
respondeu questões relacionadas ao pneumoperitônio baseado em trabalhos
publicados e opinião de especialistas. Definiu-se pressão normal de
pneumoperitônio para realização de videocirurgia a compreendida entre
12mmHg e 15mmHg e baixa pressão os valores entre 5mmHg e 7mmHg,
recomendando-se a utilização de baixa pressão ao invés de utilizar pressão
normal41.
A execução de cirurgia videolaparoscópica requer à equipe cirúrgica
insuflação de gás no interior da cavidade peritoneal para estabelecer o
pneumoperitônio no sentido de mobilizar a parede abdominal, dessa forma
criando espaços reais entre as paredes do abdome e os órgãos intraabdominais. Esse espaço de trabalho deverá oferecer boa visibilidade para a
realização do ato operatório. Pesquisas visando à determinação da menor
pressão intraperitoneal possível suficiente para prover espaço de dimensões
adequadas para a segura realização do ato operatório necessitam ser
implementadas, pois apesar do conhecimento do efeito deletério do
pneumoperitônio muitas intervenções ainda utilizam o limite máximo de
pressão tida como segura, de 15mmHg55-62.
Desta forma, determinar um nível pressórico intraperitoneal baseado
num parâmetro de segurança para o paciente seria de grande valia para os
procedimentos videolaparoscópicos, que vêm sendo utilizado cada vez mais
amiúde.
Em pesquisa desenvolvida por Song e col.63, foram analisadas as
propriedades biomecânicas da parede abdominal com a instalação de sensores
de raios infravermelhos externamente à parede abdominal. Demonstrou-se
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que, durante a insuflação, a parede abdominal modificava-se da forma
cilíndrica em tonel à forma em domo, sendo a maior alteração na linha sagital.
Além disso, Song e col.63 relataram que, após determinado nível pressórico de
pneumoperitônio, ocorria um aumento do estiramento das fibras musculares da
parede abdominal sem ganho associado de volume abdominal. Concluiram que
90% do espaço de trabalho intra-abdominal era criado com baixa pressão de
pneumoperitônio, de 4mmHg, devendo-se associar baixa pressão à suspensão
mecânica da parede abdominal para obtenção de campo operatório e dessa
forma evitar as conseqüências indesejáveis do pneumoperitônio no sistema
cardiovascular.
Estudo realizado por Mulier e col.55 avaliou as alterações referentes ao
espaço de trabalho em cirurgia laparoscópica de pacientes obesos, com Índice
de Massa Corporal (IMC) acima de 35, em diferentes posições da mesa
cirúrgica sob a pressão de 15mmHg de pneumoperitônio com dióxido de
carbono. Concluiram que a posição de Trendelemburg para cirurgia de
abdômen inferior e posição de céfalo-aclive com flexão das coxas sobre o
quadril para cirurgia de abdômen superior melhoram efetivamente o espaço de
trabalho em pacientes obesos.
No processo de procura de novos métodos que possam diminuir as
complicações e adequar para cada indivíduo o pneumoperitônio artificial,
Campos e col.64 desenvolveram uma fórmula antropométrica para calcular a
capacidade abdominal total e a pressão correspondente para obter
pneumoperitônio seguro. Num primeiro grupo de dez pacientes submetidos a
diferentes

procedimentos

laparoscópicos,

esses

autores

calcularam

a

capacidade da cavidade peritoneal de cada paciente em litros. Em seguida
estabeleceram o pneumoperitônio em todos os pacientes a 15mmHg e
observaram que, para atingir este nível de pressão intraperitoneal, tiveram de
insuflar um volume de CO2 correspondente a 46% da capacidade peritoneal
calculada. Em outro grupo de dez pacientes, foi insuflado um volume de CO2
correspondente a 40% da capacidade peritoneal de cada um deles. Foi
constatado que, à exceção de um paciente, em todos os demais a pressão
intraperitoneal estava abaixo de 15mmHg, média de 12,5mmHg. Esses autores
propuseram a utilização desta fórmula antropométrica no sentido de adequar o
volume do pneumoperitônio para cada indivíduo. Isso encontraria a máxima
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indicação em laparoscopia pediátrica. No entanto, esta opinião não parece ter
sido aceita pela maioria dos profissionais, tampouco foi colocada sob teste de
forma a consagrar este método.
Outro estudo foi realizado com objetivo de elaborar modelo matemático
referente à relação pressão intra-abdominal e volume insuflado65. Essa
pesquisa considerou a elasticidade da parede abdominal e o relaxamento
muscular, justificando porque pacientes submetidos à pressão fixa de
pneumoperitônio para cirurgia laparoscópica podem apresentar espaço de
trabalho diferentes65.
Apesar dos benefícios consagrados da cirurgia videolaparoscópica
ainda há lacunas a serem preenchidas quanto à determinação da pressão
intraperitoneal e do espaço de trabalho seguro e adequado para cada
indivíduo. Nesse sentido, a procura por um novo método de fácil execução, que
possa contribuir com estas proposições ainda se faz necessário.
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1.1 - OBJETIVOS
Geral:

Aumentar a segurança do pneumoperitônio artificial em videocirurgia.

Específicos:
Estabelecer

padrão

individual

de

pressão

pneumoperitônio artificial em cirurgia videolaparoscópica.

de

manutenção

do
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2 - MÉTODOS
O estudo clínico prospectivo foi realizado no Hospital Municipal Dr. José
de Carvalho Florence em São José dos Campos, após a aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa da UNITAU (Universidade de Taubaté), protocolo
número 401/10 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP
(Universidade Federal de São Paulo), protocolo numero 1621/10, segundo
resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE) autorizando a pesquisa.

2.1 – Amostra
Trinta pacientes de ambos os sexos, durante o período de outubro de
2010 à fevereiro de 2011, provenientes do ambulatório de Cirurgia Geral do
Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence foram agendados
consecutivamente para a realização de procedimentos eletivos terapêutico ou
diagnóstico por videolaparoscopia, tais como: colecistectomia, cardioplastia e
biópsia hepática.
Vinte e dois pacientes eram do sexo feminino e oito do sexo masculino,
sendo excluídas quatro pacientes do sexo feminino. As pacientes foram
excluídas pelos seguintes motivos: uma fez broncoespasmo na indução
anestésica, em duas a cirurgia foi suspensa por falta de condições técnicas
para videocirurgia e em outra paciente houve suspeita de acidente de punção
com a agulha de Veress, sendo a operação convertida para laparotomia
Os dados demográficos referentes ao sexo estão apresentados na
tabela 1.
Tabela 1 – Dados demográficos do sexo
Sexo
Feminino
Masculino
Total

Freqüência
69,2%
30,8%
100,0%
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2.2 - Critérios de inclusão
Foram incluídos neste estudo pacientes a serem submetidos a
tratamento cirúrgico ou procedimento videolaparoscópicos, com idade entre 18
e 70 anos, estado físico ASA I e II segundo os critérios da Sociedade
Americana de Anestesiologia, provenientes dos ambulatórios do Hospital
Municipal Dr. José de Carvalho Florence, que concordaram participar desta
pesquisa assinando o TCLE. Os dados demográficos referentes à idade estão
apresentados na tabela 2.
Tabela 2 – Dados demográficos da idade
Idade
até 40a
40a até 50a
50a até 60a
60a ou mais
Total
a - ano

Freqüência
23,1%
30,7%
23,1%
23,1%
100,0%

2.3 - Critérios de exclusão
Foram excluídos deste estudo pacientes impossibilitados de tolerar
anestesia geral, portadores de doença pulmonar obstrutiva e ou restritiva cuja
mensuração da pressão intratraqueal (PIT) possa sofrer alterações.
2.4 – Aferições de altura e peso
A aferição de altura e peso dos pacientes foi realizada sem calçados e
vestindo somente avental de uso hospitalar para encaminhamento de pacientes
ao centro cirúrgico, utilizando-se estapedômetro graduado a cada 0,5cm e
balança digital marca Filizola com intervalo de 0,1kg.
Tabela 3 – Dados demográficos da altura
Altura (m)
até 1,5m
1,5m até 1,6m
1,6m até 1,7m
1,7m ou mais
Total
m - metro

Freqüência
3,8%
42,3%
38,5%
15,4%
100,0%
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Tabela 4 – Dados demográficos do peso
Peso (Kg)
até 60kg
60kg até 70kg
70kg até 80kg
80kg ou mais
Total
kg - quilograma

Freqüência
11,5%
46,2%
19,2%
23,1%
100,0%

2.5 - Cálculos de Índice de Massa Corporal
Calculou-se o índice de massa corporal (IMC) ou índice de Quetelet que
relaciona o peso atual e a altura ao quadrado (kg/m2), segundo a fórmula:

IMC = Peso (kg) / Altura2 (m)

permitindo análise dos resultados segundo a classificação de sobrepeso e
obesidade com pontos de corte baseada no estudo do National Institute of
Health66, apresentados na tabela abaixo.

Tabela 5- Diretriz para a classificação de sobrepeso e obesidade em adultos por meio do IMC

Classificação

IMC

Sobrepeso

25 a 29,9

Obesidade

Grau I

30 a 34,9

Obesidade

Grau II

35 a 39,9

Obesidade mórbida

Grau III

≥40

Normas para a identificação, avaliação e tratamento do sobrepeso e obesidade em adultos.
(Clinical guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and obesity in
adults. Washington, National Institute of Health, 1998).

Tabela 6 – Dados demográficos do IMC
IMC
IMC < 30
IMC ≥ 30
Total

Freqüência
80,8%
19,2%
100,0%
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2.6 – Procedimento operatório
Os pacientes tiveram avaliação pré-anestésica no ambulatório, e
nenhum paciente recebeu medicação pré-anestésica.
As linhas de monitorização utilizadas foram: cardioscópio, oxímetro de
pulso, pressão arterial não invasiva, capnografia e pressão intratraqueal (PIT).
A hidratação foi com Ringer Lactato, após venóclise, com a utilização de
cateter 18G, ou a critério do anestesiologista.
Todos os pacientes receberam anestesia geral utilizando-se o aparelho
de anestesia Fabius GS Dräguer. A

indução da anestesia foi feita com

sufentanil 0,5mcg/Kg, atracúrio 0,5mg/Kg e propofol 2mg/kg. A manutenção foi
realizada com sevoflurano em uma mistura de O 2/ar comprimido na proporção
de 1:1. A ventilação realizada com volume corrente de 07ml/kg e freqüência
respiratória de 15 incursões por minuto.
Com o paciente posicionado na mesa cirúrgica em decúbito dorsal,
foram localizados por palpação o marco zero, correspondente a extremidade
inferior do apêndice xifóide (X) e borda superior da sínfise púbica (P)
demarcando-se a pele em ambos os pontos de referência com caneta
dermográfica específica.
Utilizou-se fita métrica milimetrada e inelástica esterilizada por óxido de
etileno, mantendo-se o ponto zero da fita posicionado ao nível da extremidade
inferior do apêndice xifóide e transfixando com fio cirúrgico mononylon 4-0 a fita
e pele aplicando-se um ponto de cada lado da fita, fixando-a na pele. Mediu-se
em centímetros a distância da extremidade inferior do apêndice xifóide à borda
superior da sínfise púbica (XP) e verificou-se a PIT neste momento, antes do
início de insuflação de CO2 para estabelecimento do pneumoperitônio,
anotando-se os dados verificados em planilha de protocolo da pesquisa
(apêndice 1).
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Figura 1- Mensuração da medida XP sem pneumoperitônio

Realizou-se a técnica de punção no hipocôndrio esquerdo, incisão de
2mm na pele ao nível do rebordo costal, à cerca de 8cm da linha mediana, pela
qual foi introduzida uma agulha de Veress perpendicularmente à parede
abdominal anterior.
Após a punção foram

realizadas cinco provas para testar o

posicionamento da ponta da agulha no interior da cavidade peritoneal: prova da
aspiração, da resistência à infusão, da recuperação do líquido infundido, do
gotejamento e a prova da pressão intraperitoneal inicial25.
Após a realização das provas de posicionamento iniciou-se a insuflação
de CO2 na cavidade peritoneal utilizando-se insuflador eletrônico marca
Olympus modelo UHI-2 calibrado a insuflar 1 litro de CO2 por minuto, de modo
ininterrupto, até atingir-se a pressão intraperitoneal (PIP) de 20mmHg para a
introdução segura do primeiro trocarte34.
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2.7 - Mensurações peroperatórias
Durante a insuflação do pneumoperitônio artificial mediu-se a distância
XP em centímetros, aferiu-se os valores de PIT em cmH2O informados pelo
aparelho de anestesia e o volume de CO2 insuflado em litros.
Os dados foram coletados nos seguintes momentos: ausência de
pneumoperitônio (AP), pneumoperitônio artificial de 4mmHg, 6mmHg, 8mmHg,
10mmHg, 12mmHg, 14mmHg, 16mmHg, 18mmHg e 20mmHg.

Figura 2 – Mensuração da medida XP com pneumoperitônio

Os dados foram anotados na planilha de protocolo da pesquisa pelo
médico anestesiologista ou profissional de enfermagem circulante da sala
operatória.
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Após a punção do primeiro trocarte sob PIP de 20mmHg reduziu-se a
PIP a 12mmHg e procedeu-se cada ato operatório.

2.8 – Pós-operatório
Finalizado o ato operatório os pacientes foram encaminhados à sala de
recuperação pós anestésica, enfermaria e obtiveram alta hospitalar dentro do
período habitualmente previsto para cada procedimento.

2.9 – Estatística
Para análise descritiva foram confeccionadas tabelas que representam a
distribuição da amostra em relação às diversas variáveis categóricas.
Foram usadas análises de regressões entre as variáveis para
estabelecimento de correlação entre elas. Para a caracterização de existência
ou não de correlação considerou-se o coeficiente de correlação entre as
variáveis, bem como o respectivo p-valor para testar a hipótese de coeficiente
de correlação nulo ou não. Foi considerado um nível de significância de 5% (pvalor menor que 0,05).
Utilizou-se os testes estatísticos t-student e Mann-Whitney para verificar
a diferença entre as categorias para cada PIP e o teste estatístico de Friedman
para verificar a diferença entre os momentos PIP nas diferentes categorias.
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3 – RESULTADOS

3.1 – Medidas XP e PIP

A análise da média e do desvio padrão das medidas xifopúbica em
relação a PIP está referida na figura 3.

40,0
35,0
30,0

XP

25,0

20,0
y = 0,2376x + 29,946
R² = 0,9575

15,0
10,0
5,0
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

PIP
Figura 3 – Valores em centímetros da média e do desvio padrão das medidas xifopúbica em relação à PIP em
mmHg antes da realização do pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes.
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3.2 – Medidas do Delta Percentual XP (Δ% XP) e PIP

A análise da variação em delta percentil destes achados de XP em
relação à PIP está referida na figura 4.

25,00

20,00

PIP

15,00

10,00

y = 0,2376x + 29,946
R² = 0,9575

5,00

0,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

XP %
Figura 4 – Valores da média e do desvio padrão da variação em percentual da XP a partir de AP nas
diferentes PIP em mmHg.

Tabela 7 – Média e desvio padrão da variação em percentual da XP a partir de
AP
Variável
XP %
PIP
Variável
XP %
PIP

0,00
0,00

0,49
4,00

1,49
6,00

4,08
8,00

0,00
0,00

0,93
0,00

1,66
0,00

3,25
0,00

Médias
6,43
8,96
10,00 12,00
Desvios
3,21
3,56
0,00
0,00

10,40
14,00

11,32
16,00

12,58
18,00

13,22
20,00

4,07
0,00

4,12
0,00

4,29
0,00

4,44
0,00
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3.3 – Medidas do Δ% XP e PIP em relação ao sexo

A análise da variação em delta percentil da medida XP em relação ao
sexo mostrou significância estatística, p = 0,000 entre momentos PIP e está
referida na figura 5.

20,0

15,0

XP %

XP %

10,0
XP %
Sexo M

5,0

0,0
0
-5,0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

XP %
Sexo F

PIP

Figura 5 – Valores da variação em porcentagem da XP a partir de AP nas diferentes PIP em mmHg nos
diferentes sexos.
R2 = 70%
n = 26
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3.4 – Medidas do Δ% XP e PIP em relação ao IMC

A análise estatística referida na figura 6, das medidas do Δ% XP e PIP
em relação ao IMC mostrou significância, p = 0,000 entre momentos PIP.

20,0
18,0
16,0

XP %

14,0

XP %

12,0
10,0

XP %
IMC <
30

8,0

6,0
4,0

XP %
IMC ≥
30

2,0
0,0
-2,0

0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PIP

Figura 6 - Valores da variação em porcentagem da XP a partir de AP nas diferentes PIP em mmHg nos
pacientes com IMC < 30 e em pacientes com IMC ≥ 30.
R2 = 70%
n = 26
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3.5 – Medidas da PIT e PIP

A análise da média e desvio padrão das medidas de PIT em relação à
PIP mostrou significância estatística, p = 0,000 e está referida na figura 7.

35,0
30,0
25,0

PIT

20,0
15,0
y = 0,5448x + 17,339
R² = 0,9425

10,0
5,0
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

PIP
Figura 7 - Valores da média e do desvio padrão da PIT em cmH2O em relação a PIP em mmHg antes da
realização do pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes.
n = 26
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3.6 – Medidas da PIT e PIP nos diferentes sexos

35,0
30,0

PIT
25,0

PIT

20,0
PIT
Sexo M

15,0
10,0

PIT
Sexo F

5,0
0,0
0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PIP

Figura 8 - Valores da média e do desvio padrão da PIT em cmH2O em relação a PIP em mmHg antes da
realização do pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes.
R2 = 48%
n = 26
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3.7 – Medidas da PIT e PIP em relação ao IMC

35,0
30,0

PIT

25,0
20,0
PIT

PIT
IMC <
30

15,0
10,0

PIT
IMC ≥
30

5,0
0,0
0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PIP
Figura 9 - Valores da média e desvio padrão da PIT em cmH2O e PIP em relação ao IMC antes da realização
do pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes.
R2 = 50%
n = 26
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3.8 – Medidas do Delta Percentual PIT (Δ% PIT) e PIP

A análise das medidas do delta percentual PIT e PIP, referida na figura
10, mostrou significância estatística p = 0,000.

80,0
70,0
60,0

PIT %

50,0

40,0
30,0
20,0
y = 2,9414x - 9,2726
R² = 0,9441

10,0
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

PIP
Figura 10 – Valores da média e desvio padrão da variação em porcentagem da PIT a partir de AP nas
diferentes PIP em mmHg.
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3.9– Medidas do Δ% PIT e PIP em diferentes sexos

A análise estatística referida na figura 11, das medidas do delta
percentual PIT e PIP em relação ao sexo mostrou significância estatística
p = 0,000.

80,0
70,0
60,0

PIT %

PIT %

50,0
40,0
PIT %
Sexo M

30,0
20,0
10,0

PIT %
Sexo F

0,0
0
-10,0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PIP

Figura 11- Valores da variação em porcentagem da PIT a partir de AP nas diferentes PIP em mmHg
nos diferentes sexos.
R2 = 76%
n = 26
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3.10– Medidas do Δ% PIT e PIP em relação ao IMC

A análise estatística das medidas do delta percentual PIT e PIP em
relação ao IMC está referida na figura 12 e mostrou significância estatística
p = 0,04 entre categorias e p = 0,000 entre momentos PIP.

80,0
70,0
PIT %

60,0

PIT %

50,0
40,0

PIT %
IMC <
30

30,0
20,0

PIT %
IMC ≥
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10,0
0,0
0
-10,0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

PIP

Figura 12 – Valores da variação em porcentagem da PIT a partir de AP nas diferentes PIP em mmHg em
relação ao IMC.
R2 = 77%
N= 26
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3.11– Medidas do Δ% PIT em relação ao Δ% XP

A análise da variação em percentual de PIT em relação a variação em
percentual de XP, referida na figura 13, mostrou significância estatística,
p = 0,000.

80,0
70,0
60,0

PIT %

50,0

40,0
30,0
20,0
y = 3,721x - 3,1711
R² = 0,9583

10,0
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

XP %
Figura 13 - Valores da média e desvio padrão da variação em percentual da PIT em relação a média
e desvio padrão da variação em percentual da XP.

Tabela 8 – Média e desvio padrão da variação em percentual da PIT em
relação à média e desvio padrão da variação em percentual da XP
Variável
XP %
PIP
Variável
XP %
PIP

0,00
0,00

0,49
1,35

1,49
3,64

4,08
9,08

0,00
0,00

0,93
5,37

1,66
6,77

3,25
6,92

Médias
6,43
8,96
15,56 23,06
Desvios
3,21
3,56
9,14
10,66

10,40
34,65

11,32
39,93

12,58
46,58

13,22
51,10

4,07
12,91

4,12
13,34

4,29
14,60

4,44
16,24
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3.12 – Medidas do volume de CO2 insuflado e PIP

A análise referida na figura 14, da média e desvio padrão do volume de
CO2 em litros insuflado em relação à PIP em mmHg antes da realização do
pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes mostrou significância
estatística p = 0,000 e fator de correlação forte, r = 0,89.

4,0
3,5
3,0

Vol CO2

2,5

2,0
1,5
y = 0,1494x - 0,1921
R² = 0,9735

1,0
0,5
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

PIP
Figura 14 - Valores da média e desvio padrão do volume de CO2 em litros insuflado em relação a PIP em
mmHg antes da realização do pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes.
n = 26
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3.13– Medidas do volume de CO2 insuflado e PIP nos diferentes sexos

A análise, referida na figura 15, das medidas do volume de CO2
insuflado e PIP, nos diferentes sexos, mostrou significância estatística
p = 0,000 entre as categorias e p = 0,000 entre momentos PIP.
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Figura 15 - Valores da média do volume de CO2 insuflado em litros e PIP em mmHg nos diferentes sexos antes
da realização do pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes.
n = 26
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3.14 – Medidas do volume de CO2 insuflado e PIP em relação ao IMC

A análise, referida na figura 16, entre as medidas do volume de CO2
insuflado e PIP, em relação ao IMC, mostrou significância estatística, p = 0,000
entre momentos PIP.
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Figura 16 - Valores da média do volume de CO2 insuflado em litros e PIP em mmHg antes da realização do
pneumoperitônio e nos momentos subseqüentes nos pacientes com IMC < 30 e IMC ≥ 30.
R2 = 78%
n = 26
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3.15 – Medidas do Δ% XP em relação ao volume de CO2 insuflado

A análise referida na figura 17, da média e desvio padrão do volume de
CO2 em litros insuflado em relação à média e desvio padrão do percentual de
variação de XP mostrou significância estatística p = 0,000 e fator de correlação
forte, r = 0,83.
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Figura 17 - Valores da média e desvio padrão do volume de CO 2 em litros insuflado em relação à média e
desvio padrão do percentual de variação de XP.
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3.16– Medidas do Δ% XP em relação ao Δ% PIT

A análise referida na figura 18, entre a média e desvio padrão da
variação percentual de XP em relação à média e desvio padrão da variação
percentual de PIT mostrou significância estatística, p = 0,000.
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Figura 18 – Valores da média e desvio padrão da variação percentual de PIT em relação à média e desvio
padrão da variação percentual de XP.
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4- DISCUSSÃO
A videolaparoscopia amplamente utilizada, tanto diagnóstica quanto
terapêutica, não é isenta de complicações específicas em cada etapa
necessária para a realização do ato operatório.
O pneumoperitônio, método amplamente utilizado pelos cirurgiões que
realizam a cirurgia videolaparoscópica, se faz necessário para criar um espaço
de trabalho promovendo visibilidade do campo operatório de modo a permitir
manipulação segura dos instrumentos e realização do ato cirúrgico. O método
traz consigo uma limitação em relação à visibilidade do campo operatório, em
razão de impossibilitar a percepção de profundidade: a imagem é plana,
bidimensional. Adicionalmente, inexiste a sensibilidade tátil67,68.
O parâmetro habitualmente utilizado na confecção do pneumoperitônio é
o de pressão intra-abdominal, entre 12mmHg e 15mmHg, mensurada pelo
insuflador de CO2 e classificada pela Associação Européia de Cirurgia
Endoscópica como sendo a pressão normal para realização de videocirurgia 41.
Vários estudos já comprovaram os efeitos deletérios do pneumoperitônio
pela absorção do CO2 e pelo aumento da pressão intra-abdominal40-44. Em
função disso preconizam a utilização de pneumoperitônio de baixa pressão,
entre 5mmHg e 7mmHg, associado ou não à suspensão mecânica da parede
abdominal, no intuito de promover campo operatório adequado com mínimo
efeito sistêmico deletério do pneumoperitônio41,63.
Estudo prospectivo e randomizado realizado por Koivusalo69 em
pacientes submetidos a colecistectomia videolaparoscópica e classificados
como ASA 3 e ASA 4 em relação ao risco anestésico, comparou a utilização de
pneumoperitônio com CO2 à pressão intraperitoneal de 8 mmHg a 12 mmHg
associado à suspensão mecânica da parede abdominal. Concluiu que, para
colecistectomia videolaparoscópica em pacientes de alto risco, nenhum efeito
adverso pode ser atribuído ao pneumoperitônio com CO 2, e que preparo préoperatório e monitorização peroperatória multiparamétrica são essenciais para
anestesia segura para colecistectomia videolaparoscópica, com ou sem
pneumoperitônio com CO2.
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Hypolito34 comprovou em estudo que a pressão de 20mmHg em tempo
suficiente para a introdução do primeiro trocarte não causa alterações clínicas
aos pacientes.
A utilização do volume de gás insuflado como parâmetro de insuflação
não é adequado por sofrer interferência da absorção do CO2, na proporção de
42,1 ± 5,1ml/min segundo estudo realizado por Tan 70, além dos possíveis
escapes nas conexões e trocarteres, embora Mulier71 tenha verificado
estabilidade do CO2 no interior do abdome e demonstrado não haver perda
significativa por vazamento ou absorção por período acima de cinco minutos
quando um trocarte era utilizado. Blobner72 demonstrou diminuição da absorção
peritoneal de CO2 a partir da elevação da pressão intraperitoneal de 14mmHg a
20mmHg atribuindo-se esse efeito ao gradiente de pressão de oclusão dos
capilares peritoneais, dessa forma prevalecendo nestes níveis de pressão
intraperitoneal os efeitos mecânicos do pneumoperitônio.
Em outro estudo, Mulier55 avaliou os efeitos de diferentes posições de
pacientes obesos com IMC acima de 35 em relação ao espaço de trabalho
para cirurgia laparoscópica, analisando a pressão intra-abdominal e o volume
de CO2 insuflado, porém o trabalho não cita os parâmetros utilizados para o
julgamento de espaço de trabalho adequado e tampouco mede o espaço
intraperitoneal de trabalho, e sim o volume de CO2 insuflado.
Becker32, em pesquisa com amostra não selecionada de 91 pacientes,
estabeleceu a correspondência entre a pressão intraperitoneal e o volume de
gás insuflado. Evidenciou que a pressão intraperitoneal é função do volume
injetado, e que logo após o início da insuflação a curva de pressão como
função do volume insuflado apresenta um patamar entre os valores pressóricos
de 8mmHg a 10mmHg, correspondente à criação do espaço de trabalho.
Observou que, a partir destes níveis pressóricos, o volume de gás injetado
necessário para atingir a pressão de 12mmHg é muito pequeno, insuficiente
para aumentar eficientemente o espaço intraperitoneal de trabalho. Vale dizer:
a insuflação gasosa após a pressão atingir de 8mmHg a 10 mmHg resulta
apenas no incremento da pressão intraperitoneal, sem ganho correspondente
de espaço.
A elasticidade da parede abdominal e as características de seu conteúdo
determinam a pressão intra-abdominal, de modo que o volume do gás injetado
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provoca alterações nas medidas de pressão intraperitoneal em função do
espaço possível de ser criado pela insuflação, que dependerá do volume das
vísceras, da capacidade de distensão da parede abdominal e da sua
elasticidade73.
Como os gases são fluidos compressíveis, certamente o que ocorre
após o preenchimento da cavidade peritoneal criando-se o espaço de trabalho,
é a compressão do CO2 sem efetivo ganho no espaço, mas sim
desencadeando os efeitos deletérios do pneumoperitônio.
Campos e col.64 referem não ser apropriada a utilização de pressão fixa
de pneumoperitônio indistintamente para todos os pacientes, e elaborou
fórmula antropométrica de cálculo da capacidade intraperitoneal individual,
considerando a cavidade abdominal uma esfera elíptica. Observou em estudo
prospectivo com 20 pacientes que ao insuflar o pneumoperitônio a uma
pressão fixa de 15mmHg, nos 10 pacientes do primeiro grupo a média de 46%
da capacidade peritoneal mensurada foi o suficiente para atingir a pressão
intraperitoneal pré determinada de 15mmHg. No segundo grupo insuflou 40%
da capacidade peritoneal mensurada obtendo como resultado pressões
intraperitoneais

abaixo

de

15mmHg,

sendo

em

média

12mmHg.

O

inconveniente da aplicabilidade deste método é a pouca praticidade devido ser
necessária a mensuração do percentual de gordura corporal para o cálculo da
capacidade da cavidade peritoneal.
Nessa ordem de idéias, é lícito postular que o estabelecimento do
pneumoperitônio para videolaparoscopia deva ser baseado em parâmetros
individuais. Parece-nos inadequado o prévio estabelecimento da pressão
intraperitoneal que deverá vigorar durante a laparoscopia sem que o biótipo do
paciente seja levado em consideração. Vale dizer: o pneumoperitônio também
deverá ser específico para cada paciente, a exemplo do que ocorre com a
ministração de medicamentos em geral, na qual é contemplada a relação entre
a concentração da droga e o peso do paciente, sendo as doses
individualizadas para cada qual.
O ideal é medir o espaço de trabalho intraperitoneal, calculando-se o
volume do pneumoperitônio produzido e avaliar as condições do campo
operatório obtido. O resultado dessa avaliação fica ao talante do cirurgião e diz
respeito à sua impressão subjetiva de adequação da imagem obtida e da
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comodidade verificada na manipulação dos instrumentos. Essa avaliação pode
estabelecer o menor valor da pressão intraperitoneal que permita o trabalho
confortável do cirurgião, quer ensejando facilidade nas manobras operatórias
quer propiciando acuidade adequada na visão das estruturas anatômicas.
Fixarmo-nos em parâmetros arbitrários para estabelecer as pressões
intraperitoneais

pode

redundar

na

utilização

de

níveis

de

pressão

intraperitoneal acima do necessário para obtenção do campo operatório
desejável.
A mensuração do volume do pneumoperitônio produzido pode ser
efetuada mediante tomografia computadorizada64, entretanto tal providência é
muito difícil de ser adotada em ambiente cirúrgico. Estudo utilizando tomografia
computadorizada do abdome em dez pacientes a serem submetidas à
colecistectomia videolaparoscópica mensurou a distância entre o umbigo e
alças intestinais e entre o umbigo e grandes vasos retroperitoneais36.
Não obstante, no âmbito da cirurgia experimental (videolaparoscopia em
suínos) a visão do campo operatório pôde ser aprimorada mediante a utilização
de tomografia computadorizada multislice de 64 canais, de forma contínua no
ato operatório, com as imagens sendo superpostas com o auxílio combinado
da ressonância magnética com a tomografia computadorizada com contraste.
Nesse experimento imagens em três dimensões da vascularização hepática
foram disponibilizadas para o cirurgião, de modo a possibilitar a identificação
da localização da vascularização por visão tridimensional. Entretanto, caso
esse experimento fosse realizado em humanos, haveria o inconveniente da
inelutável exposição contínua de radiação, tanto para o paciente como para a
equipe cirúrgica. Por outro lado, esse estudo experimental não objetivou utilizar
a tomografia computadorizada para mensurar o volume do pneumoperitônio 68.
A necessidade de obtermos parâmetros individuais para confecção do
pneumoperitônio e o fato de não termos encontrado na literatura método mais
prático que o proposto por Campos e col.64 motivou a realização desta
pesquisa.
O cerne da questão está na descoberta do método adequado de ser
mensurado o volume do pneumoperitônio resultante da insuflação. Com este
intuito reuni-me várias vezes com o Professor Durante, pesquisador do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com linha de pesquisa na área de sensores
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nanoestruturados. Com ele discuti idéias tais como mensuração do espaço de
trabalho por termografia insuflando-se o CO2 à temperatura conhecida.
Também cogitamos em mensurar o espaço mediante a utilização de CO 2
marcado. Descartamos isso tendo em vista a absorção e eliminação
respiratória do CO2, além da possibilidade de vazamento.
Outra hipótese que aventamos foi calcular o espaço mediante múltiplas
determinações da distância entre o peritônio parietal e os órgãos intraabdominais. Para isso utilizaríamos instrumental de cirurgia videolaparoscópica
milimetrado e, sob visão das estruturas no monitor, faríamos essas medições.
A partir delas poderíamos inferir o volume do pneumoperitônio mediante o
tratamento dos dados por sistema computacional. A dificuldade em obter estas
medidas foi no sentido de definir quais seriam os pontos de referência, a
acessibilidade do instrumental à parede posterior da cavidade peritoneal e a
irregularidade deste espaço criado face às diferentes formas e volumes dos
órgãos intra-abdominais. Pesquisa neste sentido relatada na Literatura, de
medir o espaço intraperitoneal, avaliou somente a distância entre o peritônio
parietal e o órgão imediatamente adjacente a ele na região do umbigo. Essa
pesquisa foi feita com o objetivo de justificar o emprego de alta pressão
intraperitoneal visando aumentar a distância que vai da parede abdominal aos
órgãos intracavitários, destarte tornando a introdução às cegas do primeiro
trocarte mais segura74.
Assim, na ausência, naquele momento, de método factível e eficaz para
mensuração do pneumoperitônio, foi decidido, para a realização desta
pesquisa, mensurar a distância xifopúbica sob diferentes níveis de pressão
intraperitoneal de pneumoperitônio e analisar se há possibilidade de
correlações serem estabelecidas.
Considerando-se o abdome uma caixa fechada limitada por paredes
rígidas (arcos costais, coluna vertebral e pelve) e flexíveis (parede abdominal e
diafragama)73 verificou-se que as propriedades biomecânicas da parede
abdominal fazem com que a parede abdominal durante a insuflação do
pneumoperitônio modifique-se da forma cilíndrica (a) para a forma de domo (b),
conforme pode ser visto nas figuras do artigo do Song63.
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Figura 19 – Doze sensores de infravermelho dispostos em forma de quadrado e fixos com fita adesiva estéril
na superfície delimitando metade da parede abdominal (a) abdome plano antes da insuflação (b) abdome em
forma de domo após insuflação.

As características anatômicas da parede abdominal propiciam a adoção
da forma de domo do abdome, que lhe é conferida pelo grande abaulamento
que sofre a parede na sua linha mediana quando sob pressão intraperitoneal
aumentada pela insuflação gasosa. A anatomia da parede abdominal é
constituída, em sua parte anterolateral, por três músculos, cujas fibras estão
dispostas em diferentes direções, o que enseja uma resistência importante à
deformidade e abaulamento quando sob pressão intraperitoneal aumentada
pela insuflação de gás. Contrariamente a isto, na região mediana do abdome
encontramos o músculo reto abdominal e piramidal com fibras em único
sentido. Nessa última configuração a musculatura sofre intenso abaulamento
quando solicitada por pressão gasosa de dentro para fora do abdome.
Na tentativa de validar a utilização da variação percentual de
distanciamento da medida XP (Δ% XP) analisou-se os dados a cada acréscimo
de dois mmHg durante a insuflação de CO2 para confeccção do
pneumoperitônio.
Há relação proporcional e direta, o aumento do Δ% XP eleva a PIP
denotando ser um parâmetro a ser utilizado na padronização do nível de
pneumoperitônio.
Observou-se analisando o Δ% XP em relação à PIP que há três fases
distintas neste processo: a primeira fase, de AP até o nível de 6mmHg onde
ocorre pouca alteração do Δ% XP à medida que insufla-se o CO2; a segunda
fase em que a ascensão da PIP de 6mmHg a 12mmHg promove acentuado
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acréscimo no Δ% XP e a terceira fase em que apesar de grandes elevações da
PIP ocorreu pequeno distanciamento percentual na medida XP (figura 4).
Na primeira fase o CO2 insuflado preenche a cavidade peritoneal
transformando o espaço virtual em real; durante a segunda fase ocorre
distensão efetiva da parede abdominal, há relação direta, o aumento da PIP
aumenta a medida XP com criação do espaço de trabalho. Na terceira fase a
relação de proporcionalidade Δ% XP e PIP dobra, pequenos acréscimos no Δ%
XP correspondem a grandes elevações de PIP à custa da compressão gasosa
e estiramento das fibras musculares da parede abdominal até sua contenção
pelo estojo aponeurótico. Aumenta-se a pressão, mas não se ganha espaço de
trabalho intraperitoneal.
Acredita-se que a partir da terceira fase em que ocorre menor variação
da medida XP sob continuidade da insuflação de CO 2 os fenômenos deletérios
do pneumoperitônio devam ser desencadeados.
A seguir avaliou-se se esta relação ocorria da mesma forma quanto ao
sexo e índices de IMC. Os resultados mostram um padrão muito semelhante
independente do sexo (figura 5) até se atingir PIP de 12mmHg e independente
do IMC (figura 6).
Quanto ao sexo a semelhança de padrão da curva até atingir 12mmHg
acredito ser em decorrência de se estar ocupando o espaço intraperitoneal,
preenchendo a cavidade (fase um) e deslocando-se a parede abdominal para
criação do espaço de trabalho (fase dois). Criado o espaço, a partir deste
momento inicia-se a compressão do CO2 e prevaleceriam as diferenças de
elasticidade da parede abdominal em relação ao sexo.
O sexo masculino parece ter maior resistência a distensibilidade na
terceira fase, possivelmente pela maior rigidez da parede abdominal conforme
demonstrado por estudos biomecânicos da parede abdominal 63. Encontrou-se
diferença estatística, p = 0,000 entre momentos PIP.
A distensibilidade do obeso em pressões baixas é menor, somente a
partir de PIP de 10mmHg é que as curvas se aproximam, a análise estatística
demonstrou coeficiente de determinação, R2 = 70% e apesar do número restrito
da amostra verificou-se significância estatística, p = 0,000 entre momentos PIP.
Neste

estudo

não

foram

avaliadas

possíveis

diferenças

de

comportamento da elasticidade da parede abdominal considerando-se
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paridade, cirurgia prévia e espessura dos diferentes planos, tela subcutânea e
musculatura.
Sanchez e col75 estudando síndrome compartimental abdominal
realizaram pesquisa aferindo a pressão intra vesical de 81 pacientes internados
para tratamento tanto clínico quanto cirúrgico. A média de pressão aferida foi
6,5 mmHg e observaram tendência de aumento da pressão nos homens,
porém sem significância estatística; em relação ao IMC observaram que
pacientes com IMC maiores apresentaram níveis mais altos de pressão intraabdominal e quanto a cirurgia prévia recente ou tardia não encontrou
diferenças.
Com a finalidade de avaliar se as diferentes fases observadas na PIP
têm relação com o comprometimento funcional da cavidade torácica optou-se
por correlacionar com a PIT.
Os valores da PIT apresentaram coeficiente de correlação positivo em
relação à PIP, foram mais elevados nas pacientes do sexo feminino, porém
sem repercussão clínica decorrente desta diferença.
Hypolito34 em pesquisa para avaliar possíveis repercussões orgânicas
decorrentes de pneumoperitônio hipertensivo (20mmHg) visando punção
segura do primeiro trocarte observou aumento estatisticamente significante da
PIT. A elevação da PIP aumenta a resistência para a expansão pulmonar em
direção à cavidade abdominal, diminui a complacência da cavidade torácica e
aumenta a resistência nas vias aéreas.
O Δ% PIT em relação à PIP apresentou comportamento semelhante a
XP. Na terceira fase observada em XP e em Δ% PIT a partir de 12mmHg de
PIP ocorreu maior aumento da PIT traduzindo comprometimento da função
respiratória (figura 10). Se considerarmos que a variação do percentual de PIT
é aceitável dentro de um padrão e na ausência de outros fatores respiratórios
intrínsecos tais como broncoespasmo, Δ% PIT acima de 30%, PIP acima de
12mmHg correspondente a Δ% XP acima de 9% poderá ser indicativo de
presença de pneumoperitônio deletério (figura 13).
A análise do gráfico das medidas do volume de CO 2 insuflado em
relação à PIP mostra padrão semelhante ao gráfico XP (figura 14).
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A relação entre as variáveis pressão intraperitoneal e volume de CO 2
insuflado é direta, com coeficiente de correlação forte conforme demonstrado
em estudos anteriores por Azevedo26 e Becker32.
Nos pacientes do sexo masculino foi necessário insuflação de maior
volume de CO2 para atingir o mesmo nível de pressão intraperitoneal das
pacientes do sexo feminino (figura 15).
Nos pacientes com IMC maior ou igual a 30 até o nível de pressão
intraperitoneal 14mmHg foi necessário menor volume de CO2 insuflado para
atingir a mesma PIP dos pacientes com IMC menor que 30, possivelmente
devido ao menor espaço intraperitoneal livre a ser ocupado pelo CO 2 em
decorrência de obesidade visceral e uma vez preenchida a cavidade peritoneal,
um volume maior de CO2 necessário para elevar a parede abdominal, mais
espessa, neste grupo de pacientes (figura 16).
A PIP e o volume de CO2 a ser insuflado mantêm relação direta com o
volume das vísceras sólidas, a quantidade do conteúdo das vísceras ocas e a
complacência da parede abdominal73.
A insuflação do pneumoperitônio com CO2 apresenta repercussões tanto
na medida XP como na PIT e sinalização associada ao momento que se
denominou terceira fase, observada nos gráficos, em que os efeitos
cardiovasculares, respiratórios, esplâncnicos com lesões de isquemia e
reperfusão,40-44 efeitos deletérios do pneumoperitônio podem ser mais
proeminentes ou não.
Pode-se pensar que como os homens possuem a parede abdominal
menos elástica, na terceira fase, a partir de 12mmHg estariam mais expostos
aos efeitos deletérios do pneumoperitônio do que as mulheres (figura 5).
Assim, se extrapolar as medidas de Δ% XP relativas à PIP entre 12 e
15mmHg definida pela Associação Européia de Cirurgia Endoscópica 41 como
PIP normal para cirurgia videolaparoscópica, podemos verificar que a pressão
de 12mmHg está no limiar final da segunda fase e início da terceira fase, tanto
em relação a XP (figura 4) quanto em relação a PIT (figura 10).
O limite mínimo, de 12mmHg, do definido como normal está no limiar da
segunda curva em que se considera ainda uma resposta fisiológica pela
relação direta entre PIP e XP.
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Por outro lado a pressão de 15mmHg está eminentemente dentro da
terceira curva; estas correlações nos sugerem que PIP de 12mmHg está no
limiar máximo da aplicabilidade clínica além de sugerir que pressões menores
possivelmente

poderão

estar

relacionadas

com

menor

incidência

de

complicações decorrentes do pneumoperitônio.
Desta forma nossos achados corroboram, compatibilizam com a
recomendação da utilização de baixa pressão como a preconizada entre
5mmHg e 7mmHg41. Song refere que pressão de 4mmHg é o suficiente para
ocupação de 90% da capacidade abdominal e que este nível de pressão
associado à suspensão mecânica da parede abdominal previne os efeitos
cardiovasculares indesejáveis do pneumoperitônio63. Em nossos achados a
ascensão da curva de PIP entre 4mmHg e 12mmHg, o que denominou-se
segunda fase, sugere correspondência semelhante ao efeito da suspensão
mecânica, sendo no entanto o que ocorre devido à ação pneumática do CO 2
que provoca distensão da parede abdominal.
No entanto, quando correlacionamos estas pressões recomendadas,
5mmHg a 7mmHg, constatamos com os dados desta pesquisa, que ainda
podemos utilizar pressões maiores, 7mmHg a 12mmHg, dentro da segunda
fase considerada fisiológica e segura.
Observou-se que Δ% XP de 8,96% corresponde ao ponto de virada da
segunda para a terceira fase em relação à PIP (figura 4) e PIT (figura 13) e à
PIP de 12mmHg a partir da qual desencadeia-se o processo deletério do
pneumoperitônio com CO2.
Considerando que maiores espaços de trabalho na cavidade peritoneal
minimizam as dificuldades da técnica operatória e subseqüente menor índice
de complicação decorrente desta dificuldade técnica, consideramos que
pressão obtida com Δ% XP de 8% possa ser o limítrofe aceitável para a prática
de

videocirurgia

laparoscópica,

entretanto

outros

estudos devem

ser

implementados para validação.
Acredito que as complicações decorrentes do pneumoperitônio estão
associadas ao tempo de permanência da insuflação e em cirurgias prolongadas
habitualmente descomprime-se o pneumoperitônio justamente para evitar ou
diminuir os efeitos deletérios referentes ao tempo de exposição.
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O conhecimento do nível de PIP individual que não desencadeie as
ações deletérias permitirá o cirurgião prosseguir o ato operatório pelo tempo
que for necessário.

5- CONCLUSÕES

1- A pressão adequada de manutenção de pneumoperitônio para cirurgia
videolaparoscópica será aquela aferida pelo insuflador quando se obtém
acréscimo de 8% na medida xifopúbica mensurada com o paciente anestesiado
e na ausência de pneumoperitônio.
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6 – ANEXOS
ANEXO 1 – Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Taubaté – UNITAU para realização da presente pesquisa clínica
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ANEXO 2 – Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo – UNIFESP para realização da presente pesquisa clínica
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ANEXO 3 – Planilha de banco de dados dos sujeitos da presente pesquisa
clínica
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ANEXO 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da presente pesquisa
clínica

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Identificação:
Nome:
RG:

Idade:

Sexo:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

Título da pesquisa: CRIAÇÃO DO PNEUMOPERITÔNIO ARTIFICIAL PARA
PROCEDIMENTOS VIDEOLAPAROSCÓPICOS: MÍNIMA PRESSÃO INTRAABDOMINAL SUFICIENTE PARA O ESPAÇO OPERATÓRIO ADEQUADO.
ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO

Pesquisador: Afonso Cesar Cabral Guedes Machado
Instituição: Hospital Municipal “Dr. José de Carvalho Florence”- HMJCF
Endereço: R. Saigiro Nakamura, 800
Bairro: Vila Industrial Cidade: São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3901-3400 CEP: 12.220-280

Procedimento a ser realizado:
O (A) senhor (a) será anestesiado (a) com anestesia geral para a operação por
laparoscopia para o tratamento da sua doença. Existe a necessidade de
colocar gás dentro da sua barriga para criar uma bolha de gás e estufar a
parede abdominal (pele e músculos da barriga) de modo a se formar um
espaço permitindo a realização da cirurgia sem cortar a pele e músculos da
barriga com grandes incisões (cortes). Após estufar a barriga com o gás são
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introduzidos por punção os instrumentos cirúrgicos utilizados para fazer a
operação.
A pressão do gás dentro da barriga utilizada rotineiramente é de 12mmHg a
15mmHg de mercúrio, pressão padrão, e vários trabalhos científicos mostram
bons resultados quando se utiliza níveis mais baixos de pressão do gás dentro
da barriga.
A finalidade deste estudo é verificar qual a menor pressão do gás a ser
colocado no interior de sua barriga que origine o espaço suficiente para realizar
a operação que necessita. Para tanto, será necessário medirmos o seu peso, a
sua altura, a sua cintura e a quantidade de gordura de seu corpo.
Para medir a quantidade de gordura será utilizado um aparelho que usa a
passagem de uma pequena corrente elétrica nas extremidades do corpo, no
punho e tornozelo. Isto é simples, sem dor, rápido e não o (a) colocará em
riscos adicionais ou ocasionará algum desconforto.
Após a realização da anestesia geral, enquanto estiver dormindo, será fixada
com pontos, na parte superior do seu abdome, uma fita métrica, e será medida
a distância entre o apêndice xifóide (osso localizado na região superior do
abdome) e o púbis (osso localizado na região inferior do abdome). Seguindo a
técnica habitual para a realização da operação a que será submetido (a), será
introduzido o gás dentro da barriga e serão registradas as medidas antes da
insuflação do gás, e durante a insuflação do gás, até atingir a pressão de
20mmHg que é a pressão utilizada para a introdução do primeiro instrumento
para a realização da operação.
Será mantido sigilo respeitando sua privacidade. Todas as informações obtidas
neste estudo que possam ser identificadas permanecerão confidenciais. Seu
nome não será revelado em quaisquer relatórios ou publicações resultantes
desta pesquisa.
Sua participação neste estudo é estritamente voluntária, e estará livre para se
retirar do estudo a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo.
Pretende-se com esta pesquisa descobrir qual o nível de pressão adequado,
para cada pessoa, na qual se consegue o espaço suficiente no interior da
barriga para se realizar a operação.
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Consentimento:
Eu estou sendo convidado (a) a participar de um estudo envolvendo
aproximadamente 30 pacientes. Sei que o estudo será realizado durante a
cirurgia à qual serei submetido (a) e consiste na verificação de medidas de meu
peso, altura, cintura, quantidade de gordura do corpo, e da distância entre os
ossos do limite superior e inferior do abdome, durante a insuflação de gás no
interior de minha barriga.
Sei que a medida da minha quantidade de gordura corporal será através de um
aparelho que utiliza uma pequena passagem de corrente elétrica através do
corpo. Sei que todas as medições não causam dor ou desconforto. Sei que o
uso do aparelho para as medições não traz riscos, efeitos colaterais, danos à
minha saúde, ou ao meu bem estar. Sei que a minha participação no estudo
não implica em riscos adicionais ao tratamento a que serei submetido (a).
Eu estou ciente que minha operação será com anestesia geral.
Eu tenho direito à privacidade. Todas as informações obtidas neste estudo que
possam ser identificadas com meu nome permanecerão confidenciais. Meu
nome não será revelado em quaisquer relatórios ou publicações resultantes
desta pesquisa sem meu consentimento expresso. Eu entendo que a minha
participação neste estudo é estritamente voluntária e que sou livre para me
retirar do estudo a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo.
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido (a) pelo pesquisador,
consinto em participar na amostragem do projeto de pesquisa em questão, por
livre vontade sem que tenha sido submetido (a) a qualquer tipo de pressão.
Este formulário de consentimento contém as informações necessárias para que
eu possa decidir se é do meu interesse participar deste estudo.
Se eu tiver alguma dúvida relacionada aos direitos legais, poderei contatar o
pesquisador responsável, Afonso Cesar Cabral Guedes Machado, pelo telefone
(12) 7850-8220 ou (12) 3655-3988, a Comissão de Ética Médica do HMJCF
pelo telefone (12) 3901-3493, o Comitê de Ética em Pesquisa da UNITAU pelo
telefone (12) 3625-4217 / 3625-4143 / 3622-2947 ou o Comitê de Ética em
Pesquisa da UNIFESP pelo telefone (11) 5571-1062.
Antes de assinar este consentimento, foi me dada a oportunidade de fazer
perguntas sobre o procedimento a ser realizado, bem como sobre riscos e
efeitos adversos que possam ocorrer. Com base na informação recebida, eu
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aceito ser voluntário (a) para participar deste estudo, e recebo neste ato uma
cópia do consentimento.

--------------------------------------------------------------------------------------------NOME DO PACIENTE

--------------------------------------------------------------- -----------------------------ASSINATURA DO PACIENTE

DATA

Confirmo que o paciente forneceu seu livre consentimento em participar deste
estudo.

-------------------------------------------------------------------- ---------------------------ASSINATURA DO PESQUISADOR

DATA
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ABSTRACT

Objective: establish an individual pattern of maintenance pressure of the
artificial pneumoperitoneum in videolaparoscopic surgeries. Methods:
prospective clinical study with thirty patients of both genders submitted to
videolaparoscopy. We measured the distance between the inferior
extremety of the xiphoid appendix to the upper edge of the pubis, and we
assessed the values of the intratracheal pressure, the intraperitoneal
pressure and the volume of carbon gas insufflated during the creation of
the artificial pneumoperitoneum. The data was collected in the following
moments: absence of pneumoperitoneum, artificial pneumoperitoneum
with pressures of 4mmHg, 6mmHg, 8mmHg, 10mmHg, 12mmHg,
14mmHg,

16mmHg,

18mmHg

and

20mmHg.

Results:

The

measurements of the xiphopubic distance showed a direct relation with
the

intraperitoneal

pneumoperitoneum

pressures

obtained

in

and

in

the

subsequent

intraperitoneal pressure

of

20mmHg was

the

absence

moments

reached.

until

The

of
the

curves

corresponding to these variables evidence these three stages. In the first
one – absence of pneumoperitoneum until the level of 6mmHg – there
was little change in the xiphopubic measurement. In the second –
intraperitoneal pressure from 6mmHg to 12mmHg - we observed a steep
increase in the variation of the xiphopubic measurement. In the third
stage – from 12mmHg to 20mmHg - there was a small increase in the
xiphopubic

measurement,

in

spite

of

great

elevations

in

the

intraperitoneal pressure. Conclusions: The adequate maintenance
pressure of the pneumoperitoneum for videolaparoscopic surgery will the
one measured by the insufflator when it is obtained an increase of 8% in
the xiphopubic measurement measured when the patient is anesthetized
and in the absence of pneumoperitoneum.
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Apêndice 1 – Planilha de identificação e coleta de dados dos sujeitos desta
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