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RESUMO

O presente texto pretende apresentar a principal linha de pesquisa à
qual o autor vem se dedicando com maior empenho, a saber: a criação e o
aperfeiçoamento de técnicas operatórias para intervenções cirúrgicas mediante o
acesso minimamente invasivo (videocirúrgico), ao lado de estudo dos métodos de
ensino propostos para o aprendizado desses procedimentos. Após a introdução
geral a este texto de sistematização crítica interessando parte da obra acadêmica
do autor, a linha de pesquisa citada foi apresentada mediante a sua exata
conceituação, seguida por uma breve exposição da evolução histórica dos
conhecimentos e do estado atual do saber sobre o tema. Na continuidade, as
diversas contribuições ao conhecimento, oriundas de investigações e estudos do
autor na linha de pesquisa “Técnicas operatórias básicas e avançadas em
videocirurgia”, foram explicitadas e textualmente reproduzidas, sempre que
possível de modo a disponibilizar fac-símile dos artigos originais pertinentes.
Finalmente, foi feito julgamento de valor a propósito da relevância do
desenvolvimento das diversas investigações da linha de pesquisa (projetos
finalizados e em andamento) e do mérito real de suas contribuições para a
comunidade

científica.

Finalmente,

considerações

foram

feitas

sobre

planejamento para o futuro das atividades da linha de pesquisa abordada.
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ABSTRACT

This text intends to present the main line of research to which the
author has dedicated himself with greater emphasis, namely: creating and
perfecting operative techniques for surgical interventions by means of minimally
invasive surgery (video-surgery), as well as the study of the proposed teaching
methods for the learning of these procedures. After the general introduction to
this text of critical systematization regarding part of the academic work of the
author, the line of research cited was presented by means of its accurate
identification, followed by a brief exposition of the historical evolution of the
knowledge and the current state of understanding on the subject. Subsequently,
the multiple contributions deriving from inquiries and studies by the author in the
line of research of the area of video-surgery were identified and fully reproduced,
whenever possible so as to make available a fac-simile of the original relevant
articles. Further, a value judgment was made about the relevance of the
development of the several inquiries within the line of research (finished projects
and in progress) and of the actual merits of its contribution to the scientific
community. Finally, reflections were made on the planning for the future activities
in the line of research carried out.
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RESUMO

Com o auxílio das pesquisas do nosso grupo sobre o tema conseguimos
agregar ao conhecimento da videocirurgia uma contribuição importante sobre a
criação do pneumoperitônio artificial para procedimentos videolaparoscópicos.
Alertados pela ocorrência de eventos mórbidos, às vezes fatais, durante
o estabelecimento do pneumoperitônio mediante punção com agulha de Veress,
realizamos análise sistemática da literatura em relação a este tema, quando
constatamos que lesões viscerais e de grandes vasos retroperitoneais ocorrem por
causa da punção abdominal na linha mediana, com muitos óbitos. Este tipo de
punção é realizado no Brasil e nos Estados Unidos pela grande maioria dos
cirurgiões laparoscopistas. Buscando alternativas mais seguras, realizamos
estudos experimentais e clínicos com punção no hipocôndrio esquerdo, com a qual
não há relatos de lesões.
Inicialmente pesquisamos em animais de experimentação (porcos), em
estudo envolvendo aluno do curso de graduação (iniciação científica). Em seguida,
encetamos pesquisas clínicas com o auxílio de dois pós-graduandos em nível de
doutorado, que resultaram em teses acadêmicas, uma delas enfocando uma
amostra representativa de universo restrito, e outra estudando amostragem
relacionada com a população em geral. Esses trabalhos demonstraram a
viabilidade técnica, a eficácia e a efetividade da punção no hipocôndrio esquerdo
com agulha de Veress para a criação do pneumoperitônio artificial. Destarte
passamos a recomendar a sua adoção pelos cirurgiões laparoscopistas, uma vez
que ela é teoricamente mais segura que a punção na linha mediana.
De posse desse conhecimento, elaboramos pesquisas visando a avaliar
a real acurácia de cada um dos cinco testes mais comumente propostos para
atestar a presença da ponta da agulha de Veress no interior da cavidade
peritoneal antes da insuflação. Dirimimos a hierarquia dessas provas em função do
seu real valor em diagnosticar a condição. Tentamos estabelecer, também, a
relação

entre

determinados

momentos

xi

da

insuflação

e

os

parâmetros

representados pelo fluxo gasoso, pressão intraperitoneal e volume de gás
efetivamente injetado. Descobrimos que a correlação da pressão e do volume com
o tempo de insuflação é forte, assim como é a correlação entre a pressão
intraperitoneal e o volume. Essas noções nos permitiram elaborar tabelas com
valores de volume e pressão em função do tempo, e com valores esperados de
pressão em função do volume e vice-versa, tudo no sentido de orientar os
cirurgiões quanto à adequação ou não do processo de insuflação intraperitoneal
em curso.
Adicionalmente, mediante a utilização

da teoria dos

conjuntos

nebulosos (lógica “fuzzy”) elaboramos, em colaboração com outros pesquisadores
da UNIFESP, um programa de computador (do qual requeremos patente) dotado
de modelo matemático capaz de prover os insufladores laparoscópicos de
dispositivo de segurança durante o processo de criação do pneumoperitônio pela
técnica fechada.
Ainda no escopo da segurança do procedimento de criação do
pneumoperitônio artificial, estudamos o momento crítico da introdução do primeiro
trocarte de trabalho após a criação do pneumoperitônio pela técnica fechada (sem
peritoneostomia), e o que se pode fazer para melhorar a sua segurança. Neste
particular aspecto realizamos pesquisa que atestou a inocuidade para o organismo
do hospedeiro de pressões intraperitoneais elevadas (20mmHg) durante curto
período de tempo (5 minutos). Essa elevação pressórica transitória é proposta por
autores no sentido de aumentar a distância entre a parede abdominal anterior e o
conteúdo da cavidade abdominal, e assim prevenir lesões iatrogênicas de
importantes estruturas intra-abdominais quando da introdução às cegas do
primeiro trocarte. Passamos a preconizar essa medida. Atualmente avaliamos as
repercussões da alta pressão intraperitoneal transitória em pacientes obesos,
sabidamente mais suscetíveis de desenvolver síndrome compartimental nessas
circunstâncias. Esses estudos envolvem a investigação de qual é o maior nível de
pressão intraperitoneal que não repercute negativamente no hospedeiro, e que
dimensão da bolha gasosa essa pressão determina.
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Finalmente, estamos procurando utilizar meios didáticos modernos e
eficazes – tais como programas interativos de computador e realidade virtual –
para ensinar a forma mais segura e eficiente de criação do pneumoperitônio
artificial para a realização de procedimentos videolaparoscópicos.
A linha de pesquisa “Criação do pneumoperitônio artificial para a
realização

de

procedimentos

videolaparoscópicos”

Concentração VIDEOCIRURGIA.

xiii

insere-se

na

Área

de

ABSTRACT

The studies conducted by our study group in the field of video-assisted
surgery have contributed to a deeper understanding of the creation of
pneumoperitoneum for laparoscopic procedures.
The occurrence of morbid, sometimes fatal, events during the
establishment of pneumoperitoneum through Veress needle insertion encouraged
us to conduct a systematic review of the literature regarding this issue. This
review revealed that Veress needle insertion into the abdominal cavity through a
midline incision can result in injury to viscera and great retroperitoneal vessels, as
well as in a large number of deaths. This procedure is performed by most
laparoscopic surgeons in Brazil and the USA. In an attempt to find safer
alternatives, we conducted experimental and clinical studies in which the Veress
needle was inserted into the left hypochondrium. There have been no reports of
injury caused by Veress needle insertion into the left hypochondrium.
We initially investigated technique in a study involving experimental
animals (pigs), with the participation of an undergraduate student who was the
recipient of a Young Investigator grant. With the aid of two doctoral students, we
subsequently conducted clinical studies that resulted in academic theses. One of
these involved a sample that was representative of a specific population, and
other involved a sample that was representative of the general population. These
studies demonstrated that the insertion of a Veress needle into the left
hypochondrium for creation of pneumoperitoneum is a viable and effective
technique. Therefore, we have consistently recommended that laparoscopic
surgeons adopt this technique, since it is theoretically safer than Veress needle
insertion through a midline incision.
Next, we conducted studies that aimed to evaluate the accuracy of the
five tests that are most commonly used to determine whether the tip of the Veress
needle is indeed inside the peritoneal cavity before proceeding with CO 2
insufflation. In addition to determining the real diagnostic value of these tests, we

xiv

attempted to establish a relationship between certain time points during
insufflation and the following parameters: gas flow; intraperitoneal pressure; and
the volume of gas injected into the peritoneal cavity. We found that pressure and
volume strongly correlated with certain time points during insufflation and that
intraperitoneal pressure strongly correlated with volume. These findings allowed
us to devise tables containing values of volume and pressure in function of time,
as well as expected values of pressure in function of volume (and vice-versa), with
the purpose of guiding surgeons during the process of intraperitoneal insufflation.
In addition, by applying the fuzzy set theory, we developed, in
collaboration with other researchers from the Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP, Federal University of São Paulo), São Paulo, Brazil, a computer program
(for which we have filed a patent application) including a mathematical model,
that can provide insufflators with a safety device during the process of creation of
pneumoperitoneum by means of the closed technique.
Still

regarding

the

safety

of

the

process

of

creation

of

pneumoperitoneum, we studied the critical moment of insertion of the first trocar
after creation of pneumoperitoneum through the closed technique (that is, without
peritoneotomy), as well as measures to improve the safety of the procedure. With
regard to the latter, we conducted a study that demonstrated that high
intraperitoneal pressures (20 mmHg) for a short period of time (5 min) had no
adverse effects on patients. This transitory increase in pressure was proposed by
the authors with the purpose of increasing the distance between the anterior
abdominal wall and the contents of the abdominal cavity, in order to avoid
iatrogenic injury to important intra-abdominal structures when the first trocar is
blindly inserted. We have consistently recommended the use of this measure. We
are currently evaluating the effects of transitory, high intraperitoneal pressure on
obese patients, who are known to be more prone to develop compartmental
syndrome in such circumstances. These studies aim to determine the highest
intraperitoneal pressure level that has no negative effect on the patient, as well as
the resulting volume of gas.

xv

Finally, our goal has been to use modern and effective teaching
methods, such as interactive computer programs and virtual reality, for teaching
the safest, most effective way of creating pneumoperitoneum for laparoscopic
procedures.
The line of research designated "Creation of pneumoperitoneum for
laparoscopic procedures" is within the field of video-assisted surgery.
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PRÓLOGO

Para fins de homogeneização dos conceitos, seguem-se definições de
área de concentração e de linha de pesquisa, conforme foi adotado pelo autor
deste texto.

Áreas de Concentração
O processo de pesquisa nas universidades deve ser articulado
institucionalmente em Programas de Pós-Graduação que possuem áreas de
concentração. Estas áreas devem compreender campos bem delimitados de certos
ramos do conhecimento. As áreas de concentração agrupam ações (linhas de
pesquisa), fazendo-as convergir para um centro, de modo a adensar e fortalecer
determinado domínio do conhecimento.

Linhas de Pesquisa
Determinam qual aspecto da área de concentração pertinente será
investigado. As linhas de pesquisa devem gerar conhecimentos e preparar
pesquisadores no tema da sua área de concentração. Representam temas
aglutinadores de estudo, de onde se originam projetos de pesquisa cujos
resultados guardam relação entre si.
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EMENTA DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO VIDEOCIRURGIA

“For the first time in history, surgeons are performing surgical
procedures without physically seeing or touching the organs they are removing or
repairing” (Satava et Ellis 1, 1993).

Neste

último

decênio,

os

procedimentos

laparoscópicos,

antes

meramente diagnósticos, tornaram-se cada vez mais voltados para a terapêutica
(Semm2, 1983). Os progressos técnicos da videolaparoscopia, sobretudo no que
concerne ao tratamento da imagem projetada sobre a tela do monitor, permitindo
a visão simultânea da operação por toda a equipe cirúrgica, vieram favorecer a
realização de diversos atos médicos, principalmente a exérese da vesícula biliar
(Muhe3, 1986; Mouret 4, 1987; Dubois et al.5, 1989; Perissat et al.6, 1989; Reddick
et Olsen7, 1989, Dubois et al.8, 1990; Olsen9, 1991; Perissat et al.10, 1991;
Reddick

et

al.11,

1991).

A

colecistectomia

videolaparoscópica

tornou-se

rapidamente o método de escolha no tratamento das afecções benignas da
vesícula biliar (Zucker et al.12, 1992; Perissat13, 1993).
O advento da cirurgia videolaparoscópica veio estabelecer um capítulo
inteiramente novo na cirurgia, provocando um grande impacto nas diversas
especialidades cirúrgicas e repercutindo profundamente na prática médica.
O cerne dessa nova abordagem é o trauma operatório reduzido, em
função da diminuição do porte das incisões cirúrgicas e mediante a dissecção mais
precisa e delicada dos tecidos.
De fato, após acesso laparoscópico, no período pós-operatório
constata-se uma diminuição da dor (McLeese et al., 1994) e dos distúrbios da
ferida operatória (eventrações, hérnias incisionais, infecções, hematomas –
Moore15, 1994). Observam-se, também, melhores efeitos cosméticos e menor
período de hospitalização (Grace et al. 16, 1991). Após cirurgia laparoscópica, a
paresia intestinal resolve-se mais precocemente (Böhm et al.17, 1995; Schippers et
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al.18, 1993), e a função pulmonar é menos afetada (Frazee et al. 19, 1991; Schauer
et al.20, 1993; Coelho et al.21, 1993). Adicionalmente, o sistema imunológico do
paciente é menos alterado (Griffith et al. 22 , 1995), e a reação endócrinometabólica ao trauma é menos intensa (Mealy et al. 23, 1992; Schauer et Sirinek24,
1995).
Estima-se que, no futuro, a maioria das intervenções cirúrgicas
indicadas para corrigir distúrbios funcionais do aparelho digestivo será realizada
por videolaparoscopia (Cushieri25, 1992). Além disso, muitas enfermidades hoje
tratadas por meios conservadores deverão ter indicação operatória no futuro,
graças ao crescente aumento da segurança e da benignidade dos atos cirúrgicos
em função do aperfeiçoamento das técnicas anestésicas e dos equipamentos
videolaparoscópicos.
Entretanto, no passado as universidades brasileiras foram incapazes de
arcar com o ônus financeiro inerente ao ensino e à pesquisa da videocirurgia,
perdendo o passo para as instituições privadas. Disso resultou um divórcio entre o
contemporâneo da arte-ciência cirúrgica (a cirurgia minimamente invasiva) e
aquilo que é ministrado e pesquisado nas universidades brasileiras.
Esta Área de Concentração Videocirurgia pretende preparar pesquisadores
e desenvolver estudos que contribuam para responder às questões que a prática
cirúrgica, com técnicas minimamente invasivas, propõe. Por muito recentes, as
técnicas videocirúrgicas ressentem-se de abordagem científica adequada. Padronizar
a melhor forma de execução dessas técnicas e proceder à sua avaliação crítica são
atribuições dos Programas de Pós-Graduação universitários. Adicionalmente, prover
os alunos de pós-graduação de habilidades para elaborar projetos de pesquisa
visando ao aprimoramento desses procedimentos também faz parte das tarefas
desses programas. Há a necessidade premente de pesquisas bem orientadas,
elaboradas por pesquisadores expertos, tudo visando à obtenção de consensos e
regras de conduta que possam nortear tecnicamente os cirurgiões no âmbito da
cirurgia minimamente invasiva.
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Essa área de concentração tem contribuído para o avanço do
conhecimento científico de várias formas:
a)

Na criação do pneumoperitônio, e sobre a melhor forma de
colocação da ponta da agulha de Veress em peritônio livre, assim
como na busca da técnica mais segura da introdução às cegas do
primeiro trocarte.

b)

Na elaboração de insuflador de gás na cavidade peritoneal, que se
mostre mais seguro e informativo das etapas do procedimento,
baseado em inteligência artificial.

c)

Na busca da melhor didática em videocirurgia. Tese de doutorado
concluída e outra em andamento relacionam o aprendizado dessas
técnicas mediante a simulação de intervenções videocirúrgicas em
ambiente virtual.

Objetivos

1)

Avaliar criticamente as técnicas videocirúrgicas vigentes, mediante
projetos de pesquisa experimentais e clínicos metodologicamente
bem elaborados, que permitam obter conclusões claras e bem
embasadas, objetivando elaborar normas de condutas técnicas no
âmbito da cirurgia minimamente invasiva.

2)

Criar e experimentar, em animais, novas técnicas em videocirurgia.
Translacionar os resultados para aplicação em humanos, mediante
ensaios clínicos eficazes e eticamente bem embasados.

3)

Formar recursos humanos bem orientados na área da pesquisa em
videocirurgia, dotados de firme subsídio teórico e habilidade
psicomotora suficientes para elaborar e executar projetos de
pesquisa

que

venham

acrescentar

conhecimento videocirúrgico.

sólida

contribuição

ao
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Linha de Pesquisa Criação do pneumoperitônio artificial para a

realização de procedimentos videolaparoscópicos

(Avaliação da técnica de punção com agulha de Veress para a criação
do pneumoperitônio artificial e do acesso videocirúrgico à cavidade peritoneal
mediante a introdução às cegas do primeiro trocarte).

Ementa

Por

serem

relativamente

recentes,

as

técnicas

operatórias

laparoscópicas ainda mostram controvérsias. Uma delas diz respeito à melhor
forma de criação do pneumoperitônio artificial. 1
Apesar de não existir consenso quanto ao melhor método para o acesso
à cavidade peritoneal visando à instauração do pneumoperitônio 2,3, a punção com
agulha de Veress4 é a técnica mais frequentemente utilizada. 2,3
Grande parte das complicações que ocorrem nas laparoscopias (cerca
de 50% delas) acontece no início do procedimento, no período da introdução da
agulha de Veress e do primeiro trocarte, fazendo da laparoscopia um
procedimento cirúrgico peculiar, no qual o acesso operatório é mais perigoso do
que a intervenção cirúrgica propriamente dita. 5-7
Estudos sobre lesões por trocarte apontam para uma mortalidade de
2% a 5% dos pacientes. 8-10 Ferimentos vasculares intra-abdominais causados
pela punção com agulha de Veress ou pela introdução às cegas do primeiro
trocarte representam a causa mais comum de morte em procedimentos
laparoscópicos (15%).11,12
Dessa forma, é essencial buscar-se alternativas técnicas mais seguras
do que o método mais comumente utilizado, que consiste na punção com agulha
de Veress na linha mediana do abdome, nas cercanias da cicatriz umbilical,
insuflação do abdome até a obtenção de pressão intraperitoneal entre 10mmHg
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e 15mmHg e introdução às cegas do primeiro trocarte, no mesmo local utilizado
para a introdução da agulha.
Essa sequência de procedimentos tem originado iatrogenias muito
graves.13 Azevedo et al.13 selecionaram 38 artigos que abrangiam 696.502
laparoscopias. Foram constatadas 1.575 lesões (0,23%), das quais 126 (8%)
envolveram vasos sanguíneos ou vísceras ocas (prevalência de 0,018% das
laparoscopias). Das 98 lesões vasculares, 8 (8,1%) foram em grandes vasos
retroperitoneais da linha mediana. Azevedo et al. 13 concluíram dessa revisão que a
punção com agulha de Veress na linha mediana do abdome, ao nível da cicatriz
umbilical, implica riscos importantes para a vida dos pacientes, havendo a
necessidade de locais alternativos para essa punção a serem estudados.
Nessa ordem de ideias, medidas de prevenção de lesões iatrogênicas
causadas durante a criação do pneumoperitônio artificial são necessárias. Numa
primeira abordagem do tema, a profilaxia de lesões graves pela introdução da
agulha de Veress pode ser obtida mediante a inserção da agulha em local
afastado da linha mediana do abdome – onde cursam os grandes vasos
retroperitoneais –, como na região do hipocôndrio esquerdo. 14-18
Adicionalmente, ainda visando à profilaxia dessas iatrogenias, o
estabelecimento de um regime de pressão de pneumoperitônio artificial muito
elevada, em período de tempo apenas suficiente para a introdução do primeiro
trocarte – feita às cegas no método fechado –, pode contribuir para proteger as
estruturas intra-abdominais de lesões19 sem, entretanto, determinar repercussões
orgânicas sob a forma de complicações clínicas. 20-23
As medidas que visam à segurança para realizar o pneumoperitônio
foram avaliadas (também no âmbito desta linha de pesquisa) e têm sido
rotineiramente utilizadas pelos videolaparoscopistas. Dentre elas: a definição
quanto ao tipo de gás a ser utilizado 24-25, difusão sistêmica do gás 26, local e forma
segura para punção com agulha de Veress 14-18, lesões provocadas pela agulha de
Veress13, realização de provas para assegurar o posicionamento adequado da
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agulha17,27 , valor diagnóstico das pressões intraperitoneais em função dos volumes
injetados18,27, e proteção para introdução do primeiro trocarte às cegas.28,29
As técnicas operatórias videolaparoscópicas atingem novo patamar
graças à revolução no campo da informática, com desenvolvimento de programas
multimídia e simuladores, que trazem consigo ilimitadas perspectivas. Nesta linha
da pesquisa há também a proposta do ensino para a realização desse tipo de
acesso cirúrgico, inclusive com a utilização de técnicas pedagógicas modernas e
envolvimento de aprendizado a distância, com o suporte da realidade virtual.
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Comentários sobre a Linha de Pesquisa Criação do pneumoperitônio

artificial para a realização de procedimentos videolaparoscópicos

Pesquisas relacionadas com esta linha foram temas de trabalho de
iniciação científica de Rodrigo Santa Cruz Guindalini (2006), teses de doutorado de
Otávio Cansanção de Azevedo (2006), de Otávio Monteiro Becker Júnior (2008) e
de Octávio Henrique Mendes Hypólito (2008). Dessas pesquisas derivou a
invenção de um dispositivo de insuflação intraperitoneal de gás, para a qual foi
requerida patente em conjunto com a UNIFESP.
Ainda relacionados com esta linha de pesquisa encontram-se em curso
projetos para teses de mestrado de Afonso César Cabral Guedes Machado (2008)
e Celso Antônio Lustosa de Oliveira (2010).
Inicialmente, investigando qual o local da parede abdominal que melhor
se presta à punção, tivemos uma primeira abordagem do problema mediante a
revisão sistemática que fizemos da literatura pertinente, a qual resultou no artigo:

Injuries caused by Veress needle insertion for creation of pneumoperitoneum: a
systematic literature review (Surgical Endoscopy. 2009;23:1428-32). Constatamos,
nessa revisão, que lesões iatrogênicas graves por punção da cavidade abdominal
com agulha de Veress ocorrem com aquelas punções situadas na linha mediana,
em razão da proximidade dos grandes vasos retroperitoneais.
No intuito de resolver a questão da elevada taxa de iatrogenia
relacionada com a punção com agulha de Veress na linha mediana do abdome,
resolvemos colocar em teste uma punção alternativa, localizada no hipocôndrio
esquerdo.
Iniciamos as pesquisas nesse tema em animais de experimentação
(porcos), envolvendo aluno do Curso de Graduação em Medicina da UNIFESP
(iniciação científica – Rodrigo Santa Cruz Guindalini). Dessa pesquisa resultou o
artigo Evaluation of the positioning of the tip of the Veress needle during creation

of closed pneumoperitoneum in pigs (Acta Cir Bras. 2006;21:26-30). Em animal de
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experimentação, a punção em estudo mostrou-se ser uma alternativa válida para
a criação do pneumoperitônio.
A seguir, testamos a punção no hipocôndrio esquerdo em humanos
baseados em tese de doutorado orientada por mim envolvendo aluno do
Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Experimentação da UNIFESP (Otávio
Cansanção de Azevedo), defendida em 2006: Punção no hipocôndrio esquerdo na

criação do pneumoperitônio: valor diagnóstico das provas de posicionamento da
agulha de Veress, das pressões intraperitoneais e dos volumes injetados durante a
insuflação. URL: http://www.cirurgiaonline.med.br/0TESOTAZEVEDO.pdf.
Nesse ensaio clínico, constatamos ser a punção no hipocôndrio
esquerdo tão eficiente quanto a punção mais frequentemente utilizada, na região
umbilical. Daí resultou o artigo: Veress needle insertion in the left hypochondrium

in creation of the pneumoperitoneum (Acta Cir Bras. 2006;21:296-30).
O passo seguinte desta linha de pesquisa Criação do pneumoperitônio

artificial para a realização de procedimentos videolaparoscópicos foi testar o real
valor de cada uma das provas de posicionamento da ponta da agulha de Veress no
seu local adequado, o interior da cavidade peritoneal, durante a criação do
pneumoperitônio. Para isso encetamos ensaio clínico prospectivo que resultou no
artigo Evaluation of tests performed to confirm the position of the Veress needle for

creation of pneumoperitoneum in selected patients: a prospective clinical trial (Acta
Cir Bras. 2006;2:385-9). Pudemos concluir que as cinco provas correntemente
propostas na literatura são de fato de utilidade para avaliar o correto
posicionamento da ponta da agulha de Veress no interior da cavidade peritoneal.
Adicionalmente, na medida em que não há descrições na literatura
sobre a evolução pressórica intraperitoneal nem volumétrica do gás injetado
durante a instalação do pneumoperitônio, isto é, não se conhecem as variações de
pressão intraperitoneal e de volume efetivamente injetado em cada momento
dado durante a insuflação, para abordar esta questão foi realizado um ensaio
clínico-prospectivo que resultou em publicação em periódico ISI internacional,
intitulada: Intraperitoneal pressure and volume of gas injected as effective

14

parameters of the correct position of the Veress needle during creation of
pneumoperitoneum

(Journal

of

Laparoendoscopic

and

Advanced

Surgical

Techniques. Part A, Online Ahead of Print: September 30, 2009 – 09093006301
8095. DOI: 10.1089/lap.2009.0080). Nesta pesquisa, a pressão intraperitoneal e o
volume injetado permitiram ao pesquisador prever com segurança os valores de
ambos os parâmetros, tendo como base o tempo de duração da insuflação até
dado momento. Sendo assim, o cirurgião pode facilmente monitorar a criação do
pneumoperitônio e constatar se os valores de pressão intraperitoneal e do volume
injetados em um determinado momento condizem com os previstos. Caso estes
valores estejam fora do esperado, cabe ao cirurgião verificar se a ponta da agulha
realmente se encontra na cavidade peritoneal, ou se há outro motivo para a
discordância de valores. Terminamos por concluir que as observações das
pressões intraperitoneais e dos volumes injetados em determinados momentos da
insuflação são parâmetros fidedignos para a certificação da adequada localização
intraperitoneal da ponta da agulha de Veress.
Dando continuidade a esses estudos, resolvemos empreender tentativa
de extrapolar para a população geral de pacientes as previsões dos valores da
pressão intraperitoneal e dos volumes efetivamente injetados em determinados
momentos da insuflação, a exemplo do que pôde ser feito numa amostra
selecionada de pacientes. Baseamo-nos na tese de doutorado de Otávio Monteiro
Becker Júnior, no Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Experimentação da
UNIFESP, orientada por mim e defendida em 2008: Criação do pneumoperitônio

por punção no hipocôndrio esquerdo: sistema nebuloso (fuzzy) de suporte de
decisão pela relação pressão/volume do posicionamento da ponta da agulha de
Veress (http://www.cirurgiaonline.med.br/0TESBECKER.pdf).
Desta feita, a pergunta era se a variação desses parâmetros na
população geral, não selecionada, se fazia de forma similar à do que fora antes
obtido em nossas pesquisas, com pacientes selecionados segundo estritos critérios
de exclusão e de inclusão na amostra. Investigamos, ainda, a eventual influência
que a estratificação da amostra, segundo o índice de massa corporal (IMC) e a
ocorrência ou não de violação prévia da cavidade peritoneal, pode exercer nos
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valores dos parâmetros de avaliação (volume e pressão em dados momentos, e a
relação entre volume e pressão em determinado instante da insuflação). Realizada
a pesquisa, pudemos comprovar que, de fato, os parâmetros pressão e volume no
decorrer do tempo de insuflação comportam-se de forma similar aos verificados
com a amostra selecionada na pesquisa anterior. Disto decorreu a publicação

Veress needle insertion into the position of the left hypochondrium for creation of
pneumoperitoneum: diagnostic value of tests to determine the needle in a random
population (Rev Col Bras Cir. – no prelo – 2010).
Nessa altura também passou a nos interessar a investigação a respeito da
possível relação – na população geral de pacientes submetidos a procedimentos
videocirúrgicos – entre a pressão intraperitoneal e o volume de gás injetado.
Mediante a utilização das inferências estatísticas e da teoria de conjuntos nebulosos
(lógica “fuzzy”), foi construído programa de computador dotado de modelo
matemático baseado nas pressões e volumes, com poder de predição do correto
posicionamento da agulha na cavidade peritoneal no decorrer da injeção de gás
carbônico, para o qual foi requerida patente em conjunto com a UNIFESP (Sistema
difuso de suporte à decisão para posicionamento da agulha de Veress com variáveis
de entrada, volume e pressão, e variável de saída, fluxo). Esse programa pode ser
incorporado aos insufladores industriais, com capacidade de atuar como dispositivo
de segurança desses equipamentos durante todo o processo de criação do
pneumoperitônio pela técnica fechada. Foi elaborado um software para tal fim, para o
qual já foi solicitada patente em parceria com a UNIFESP. Essa pesquisa resultou no
artigo enviado para publicação em periódico internacional ISI, com o título:

Laparoscopy pneumoperitoneum fuzzy modeling (IEEE Transactions on Biomedical
Engineerin. 2010).
Paralelamente, investigamos a eventual inocuidade de manobra
preconizada por alguns autores para proteger as estruturas intraperitoneais de
iatrogenias causadas pela introdução às cegas do primeiro trocarte de trabalho,
uma vez estabelecido o pneumoperitônio artificial pela técnica fechada, mediante
punção com agulha de Veress. Isto foi o tema da tese de doutorado de Octávio
Henrique Mendes Hypólito, orientada por mim e defendida em 2008 no Programa
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de Pós-Graduação em Cirurgia e Experimentação da UNIFESP, com o título:

Repercussões orgânicas da manobra de elevação para 20mmHg da pressão do
pneumoperitônio artificial durante cinco minutos visando à prevenção de lesões
iatrogênicas na introdução do primeiro trocarte: ensaio clínico prospectivo e
randomizado (http://www.cirurgiaonline.med.br/_0TESHYPOLITO.pdf).
Esta

pesquisa

avaliou

alterações

orgânicas

decorrentes

do

estabelecimento de pressões intraperitoneais elevadas durante curto período de
tempo e as repercussões clínicas, hemodinâmicas, gasométricas e metabólicas das
altas pressões transitórias do pneumoperitônio. Foi concluído que a pressão intraabdominal alta (20mmHg) e transitória (cinco minutos), para inserção do primeiro
trocarte,

causa

alterações

hemodinâmicas

e

gasométricas

estatisticamente

significantes, entretanto sem significado clínico, uma vez que não ocorre nenhuma
repercussão orgânica cujos valores venham a extrapolar os limites da normalidade
para os parâmetros avaliados, nem houve surgimento de nenhum fenômeno
orgânico que viesse a se configurar como condição clínica anormal. Esta pesquisa
gerou três artigos, um deles já publicado (Creation of pneumoperitoneum:

noninvasive monitoring of clinical effects of elevated intraperitoneal pressure for the
insertion

of

the

first

trocar.

DOI:10.1007/s00464-009-0827-2),

Surgical
outro

Endoscopy.
enviado

para

December
publicação

25,

2009

(Invasive

monitoring of the clinical effects of high intra-abdominal pressure for insertion of
the first trocar in laparoscopy. Journal de Chirurgie, 2010) – sendo ambos os
periódicos internacionais indexados na base de dados ISI-THOMSON –, e um
terceiro artigo em elaboração ( Relação entre o CO2 arterial e o CO2 expirado

durante pneumoperitônio artificial hipertensivo para a introdução segura do
primeiro trocarte nos procedimentos videolaparoscópicos) .
Nessa mesma linha de raciocínio (incrementar a eficácia e a segurança
do pneumoperitônio artificial), encontra-se em curso projeto de pesquisa intitulado

Pneumoperitônio artificial e repercussões sistêmicas: correspondência entre a
pressão intra-abdominal exercida e o espaço intraperitoneal efetivamente criado, o
qual subsidia tese de mestrado de Afonso César Cabral Guedes Machado, sob
minha orientação. Esta pesquisa visa a especificamente avaliar o volume máximo
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que o espaço intraperitoneal de trabalho pode assumir de fato e determinar qual a
pressão intraperitoneal que lhe é correspondente. Também pretende investigar
quais relações existem entre diversos níveis pressóricos e os respectivos volumes
da bolha de gás intraperitoneal criados. A proposta é no sentido de investigar qual
a menor pressão intraperitoneal que confere um espaço máximo de trabalho
cirúrgico, imutável mesmo com o aumento subsequente da pressão, de acordo
com as características antropométricas de cada paciente. São óbvias as
importantes vantagens clínicas que advirão da posse dessas informações.
Finalmente, esta linha de pesquisa Criação do pneumoperitônio artificial

para a realização de procedimentos videolaparoscópicos pretende responder –
mediante a conclusão de ensaio clínico em andamento que subsidia tese de
doutorado de Celso Antônio Lustosa de Oliveira, sob minha orientação
(Repercussões orgânicas da manobra de elevação transitória da pressão do

pneumoperitônio artificial em obesos mórbidos, visando à proteção das estruturas
intra-abdominais durante a introdução do primeiro trocarte na cirurgia bariátrica e
metabólica por acesso videolaparoscópico ) – quais as peculiaridades da reação
sistêmica dos pacientes obesos quando submetidos a diversos níveis de pressão
intraperitoneal decorrente de pneumoperitônio artificial para a realização de
intervenções cirúrgicas.
Em termos de conclusões gerais dessa linha de pesquisa, postulamos
ser necessário ter em mente que lesões de grandes vasos retroperitoneais
ocorrem pela punção abdominal com agulha de Veress na linha mediana, nas
proximidades da cicatriz umbilical, assim como também ocasionadas pela
introdução às cegas do primeiro trocarte nesse local. Esses infortúnios são
relatados às centenas na literatura médica com muitos casos de óbito – cremos
que a maioria deles não é relatada por temor de implicações judiciais adversas.
Isto deve inquietar os cirurgiões laparoscopistas, quer sejam experientes ou
iniciantes.
Também devemos considerar que não é desprezível a ocorrência de
lesões de vísceras ocas com essa punção, dada a relação entre a distribuição
anatômico-topográfica dos intestinos delgado e grosso no abdome e a projeção
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dos trajetos da agulha de Veress e do primeiro trocarte laparoscópico,
introduzidos às cegas na cavidade peritoneal.
Dessa forma, um local alternativo de punção, afastado da linha
mediana, deve ser buscado. A punção no hipocôndrio esquerdo parece ser a
alternativa de escolha.
Por outro lado, parece que a pressão intraperitoneal de 20mmHg evita
lesões e não causa transtornos orgânicos para o hospedeiro. Um software como o
que elaboramos, permitindo que a insuflação de gás na cavidade peritoneal se
faça de forma totalmente informatizada, em concordância com os fatos biológicos
constatados e segundo ditames de inteligência artificial, pode aumentar a
segurança e a ergonomia do método.
Resta estabelecer, noutra pesquisa já em andamento ( Pneumoperitônio

artificial e repercussões sistêmicas: correspondência entre a pressão intraabdominal exercida e o espaço intraperitoneal efetivamente criado ), qual a menor
pressão intraperitoneal capaz de prover espaço de trabalho adequado com
mínimas repercussões sistêmicas.
A linha de pesquisa Criação do pneumoperitônio artificial para a

realização de procedimentos videolaparoscópicos abrange também o ensino para a
realização desse tipo de acesso cirúrgico, inclusive com a utilização de técnicas
pedagógicas modernas e envolvimento de aprendizado a distância, com o suporte
da realidade virtual.
Na área médica, para o desenvolvimento da habilidade manual,
requisito básico para o treinamento do cirurgião, um longo percurso vem sendo
percorrido, desde o treinamento com animais até o ensino tutorial tendo como
substrato o próprio homem, passando pela utilização de bonecos e de imagens
virtuais nos laboratórios, simulados de cirurgia. As técnicas operatórias atingem
novo patamar graças à revolução no campo da informática, com desenvolvimento
de

programas

perspectivas.

multimídia

e

simuladores,

que

trazem

consigo

ilimitadas
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A exemplo do simulador utilizado na habilitação dos pilotos de
aeronaves, o simulador informatizado, caso seja suficientemente ajustado à
realidade, irá permitir ao cirurgião em formação colocar-se num contexto de um
grande número de doenças, mesmo raras, independentemente de haver casos de
fato disponíveis para estudo. O aprendiz poderá recomeçar várias vezes uma
operação e avaliar seguramente as suas próprias habilidades. Este último ponto é
de grande importância no contexto clínico atual, no qual a qualidade do ato
deverá mais e mais estar garantida, quantificada e traçada. Não se trata
absolutamente de substituir o ensino tradicional, mas de complementá-lo e
subsidiá-lo.
O contexto da aprendizagem evolui na direção de tais práticas, tenhase em vista o aparecimento de numerosos sites na Internet, destinados a difundir
novas técnicas operatórias e a informar o resultado da experiência clínica de
vários grupos cirúrgicos.
Esses recursos didáticos são extremamente atraentes. Todas as suas
descrições se baseiam fortemente no suporte audiovisual, na animação de
imagens e na visualização tridimensional das estruturas anatômicas envolvidas.
Entretanto, para que esses instrumentos sejam reais meios de
aprendizagem, dois componentes fundamentais nos parecem faltar: 1) a
possibilidade de uma interação elaborada com o usuário, isto é, uma interação
que não se limite à simples possibilidade de uma múltipla escolha em resposta a
um questionário, e 2) a possibilidade de avaliação do desempenho do usuário, isto
é, da qualidade do seu aprendizado.
Na medida em que são multimodais, esses tipos de instrumentos
pedagógicos citados não oferecem a possibilidade de executar “fisicamente” um
ato operatório ou uma etapa (tempo) cirúrgica. Tampouco oferecem oportunidade
de avaliação do desempenho de tais tarefas.
Na outra ponta da linha, se bem que ainda um pouco longe da
aplicação clínica corrente, numerosas equipes científicas, em colaboração com
equipes clínicas, desenvolvem simuladores nos quais o objetivo maior é o de
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permitir ao usuário realizar, sobre um paciente virtual, pretenso portador de
determinada enfermidade, um ato cirúrgico com uma sensação realista de tato e
visão.
Nesta linha de pesquisa foi elaborada pesquisa na área de pedagogia médica,
sob a forma de tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações, Minas Gerais, orientada por mim e
defendida em 2005 (URL: http://www.cirurgiaonline.med.br/TeseEYMARD.pdf).
A pesquisa resultou em publicação intitulada Eficácia de um simulador

multimídia no ensino de técnicas básicas de videocirurgia para alunos do curso de
graduação em medicina (Rev Col Bras Cir. 2007;3:251-6). A versão automatizada,
não-interativa, apenas para demonstração do funcionamento do simulador que
serviu de base para este estudo, está disponibilizada no endereço eletrônico
http://www.cirurgiaonline.med.br/cursos.htm, com o título de Simulador de

videocirurgia. Neste estudo ficou bem demonstrada a serventia da educação a
distância na iniciação didática na videocirurgia.
Apesar de várias pesquisas indicarem que programas multimídia em
comparação

com

aula teórica do tipo expositiva apresentam resultados

semelhantes quanto ao aspecto cognitivo, não pôde ser encontrado na literatura
nenhum estudo desenvolvido sobre simuladores de videocirurgia. Nesta pesquisa
avaliou-se a eficácia de um simulador multimídia na aprendizagem de técnicas
básicas de videocirurgia, para alunos do segundo ano do curso de graduação em
Medicina, utilizando-se um teste prático para avaliar o aprendizado.
Para este estudo prospectivo, duplo-cego e randomizado, foi desenvolvido
um simulador multimídia de técnicas básicas de videocirurgia. Doze alunos
selecionados foram aleatoriamente distribuídos em Grupo 1 (orientados a navegar
individualmente no simulador) e Grupo 2 (levados a assistir a uma aula expositiva).
Posteriormente, foram submetidos à avaliação objetiva com 10 questões práticas. Os
alunos do Grupo 1 também avaliaram subjetivamente o programa. No Grupo 1,
16,7% dos alunos acertaram oito procedimentos, 50% acertaram nove e 33.3%
acertaram todos os 10. No Grupo 2, 50% dos alunos acertaram nove procedimentos
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e 50% acertaram os 10 procedimentos. Não houve diferença estatística entre os
grupos (teste de Mann-Whitney; p=0,423). Na análise subjetiva, 83,3% concordaram
que o programa foi de fácil uso, 83,4% acharam-no agradável e 50% concordaram
ter tido um feedback imediato. Todos concordaram que o programa foi didático e
afirmaram o desejo de ter programas assim para outros tópicos, mas metade
discordou que programas como este já são suficientes para substituir o professor. A
conclusão foi de que o programa é eficaz na aprendizagem de técnicas básicas de
videocirurgia.
O

simulador

está

disponível

diretamente

na

WEB

em

http://www.cirurgiaonline.med.br/simulador.htm e na versão para demonstração
automatizada

mediante

download

da

animação

gráfica

Simulador

de

videocirurgia – Demonstração (download 42 MB), no endereço eletrônico
http://www.cirurgiaonline.med.br/cursos.htm.

Elenco de Projetos da Linha de Pesquisa Criação do pneumoperitônio

artificial para a realização de procedimentos videolaparoscópicos – 13
projetos

Projeto 1: Injuries caused by Veress needle insertion for creation of
pneumoperitoneum:

a

systematic

literature

review

(Surgical

Endoscopy.

2009;23:1428-32 – DOI 10.1007/s00464-009-0383-9). – CONCLUÍDO.
Projeto 2: Evaluation of the positioning of the tip of the Veress needle
during creation of closed pneumoperitoneum in pigs (Acta Cir Bras. 2006;21:26-30
– DOI 10.1590/s0102-86502006000100007). – CONCLUÍDO.
Projeto 3: Veress needle insertion in the left hypochondrium in
creation of the pneumoperitoneum (Acta Cir Bras. 2006;21:296-30 – DOI
10.1590/s0102-86502006000500005). – CONCLUÍDO.
Projeto 4: Evaluation of tests performed to confirm the position of the
Veress needle for creation of pneumoperitoneum in selected patients: a
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prospective clinical trial (Acta Cir Bras. 2006;2:385-9 – DOI 10.1590/s010286502006000600006). – CONCLUÍDO.
Projeto 5: Intraperitoneal pressure and volume of gas injected as
effective parameters of the correct position of the Veress needle during creation of
pneumoperitoneum

(Journal

of

Laparoendoscopic

and

Advanced

Surgical

Techniques. Part A, Online Ahead of Print: September 30, 2009 – 09093006301
8095. DOI: 10.1089/lap.2009.0080). – CONCLUÍDO.
Projeto 6: Veress needle insertion in the left hypochondrium for
creation of pneumoperitoneum: diagnostic value of tests to determine the needle
position in a random population (Rev Col Bras Cir. – no prelo – 2010). –
CONCLUÍDO.
Projeto 7: Laparoscopy Pneumoperitoneum Fuzzy Modeling (IEEE
Transactions on Biomedical Engineerin. 2010). – CONCLUÍDO.
Projeto 8: Punção no hipocôndrio esquerdo para a criação do
pneumoperitônio: avaliação do posicionamento da ponta da agulha de Veress
durante a insuflação mediante a relação entre as pressões e os volumes em
determinados momentos. – CONCLUÍDO.
Projeto 9: Creation of pneumoperitoneum: noninvasive monitoring of
clinical effects of elevated intraperitoneal pressure for the insertion of the first
trocar. Surgical Endoscopy. 2010;24:1663. DOI:10.1007/s00464-009-0827-2. –
CONCLUÍDO.
Projeto 10: Invasive monitoring of the clinical effects of high intraabdominal pressure for insertion of the first trocar in laparoscopy. Journal de
Chirurgie – submetido – 2010 – CONCLUÍDO.
Projeto 11: Relação entre o CO2 arterial e o CO2 expirado durante
pneumoperitônio artificial hipertensivo para a introdução segura do primeiro
trocarte nos procedimentos videolaparoscópicos. 2010 – CONCLUÍDO.
Projeto 12: Repercussões orgânicas da manobra de elevação
transitória da pressão do pneumoperitônio artificial (20mmHg durante 5 minutos)
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em obesos mórbidos, visando à proteção das estruturas intra-abdominais durante
a introdução do primeiro trocarte na cirurgia bariátrica e metabólica por acesso
videolaparoscópico. Tese de Mestrado UNIFESP – Celso Antônio Lustosa de
Oliveira – EM ANDAMENTO.
Projeto 13: Pneumoperitônio artificial e repercussões sistêmicas:
correspondência

entre

a

pressão

intra-abdominal

exercida

e

o

espaço

intraperitoneal efetivamente criado. Tese de Mestrado UNIFESP – Afonso César
Cabral Guedes Machado – EM ANDAMENTO.
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RELAÇÃO DO CO2 ARTERIAL
PNEUMOPERITÔNIO ARTIFICIAL
PRIMEIRO TROCARTE

E EXPIRADO NA PRESSÃO
ELEVADA PARA INTRODUÇÃO

DO
DO

RESUMO
Objetivos: Avaliar a correlação entre PaCO2 e EtCO2 na vigência de altas
pressões do pneumoperitônio por curto período de tempo. Métodos: Após a
aprovação do CEP e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido,
foram estudados 67 pacientes submetidos a procedimentos videolaparoscópicos e
aleatoriamente distribuídos em grupo P12: n=30 (pressão intraperitoneal [PIP] de
12mmHg) e grupo P20: n=37 (PIP de 20mmHg). Os pacientes receberam
anestesia geral e ventilação controlada mecânica segundo o protocolo. Em
momentos predeterminados foram avaliados por cateter em artéria radial a
pressão parcial de CO2 arterial (PaCO2) e a capnometria (EtCO2): (M0) - antes da
insuflação - e com PIP de 12mmHg (M1), após 5 minutos da PIP ter alcançado
12mmHg no grupo P12 e 20mmHg no grupo P20 (M2), e após 10 minutos com
PIP de 12mmHg no grupo P12 (M3). No grupo P20, M3 ocorreu 10 minutos
contados após M1, sendo a aferição feita quando a PIP regrediu de 20mmHg para
12mmHg. Resultados: Em regime de pressões intraperitoneais muito elevadas
(20mmHg), por curto período de tempo existe uma correlação forte entre EtCO 2 e
PaCO2. Conclusão: A capnometria pode ser utilizada com segurança durante a
monitorização

do

paciente

com

aumento

transitório

da

pressão

do

pneumoperitônio artificial, para introdução do primeiro trocarte no método de
entrada fechado na cavidade abdominal para prevenir a ocorrência de lesões
iatrogênicas.

Keywords: Pneumoperitoneum; Artificial; Laparoscopy; Surgical Instruments;
Intraoperative Monitoring.
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RELAÇÃO DO CO2 ARTERIAL E EXPIRADO NA PRESSÃO DO
PNEUMOPERITÔNIO ARTIFICIAL ELEVADA PARA INTRODUÇÃO DO
PRIMEIRO TROCARTE

INTRODUÇÃO

Na cirurgia minimamente invasiva, o trauma operatório é reduzido, com
consequente atenuação da resposta metabólica e efetivos benefícios para o
paciente1-3, como diminuição da dor4, melhores efeitos cosméticos, menor período
de hospitalização5, resolução precoce da paralisia gastrointestinal pós-operatória
(“íleo adinâmico”)6 e menor alteração da função pulmonar 7. Isso se aplica
particularmente à videolaparoscopia4-11.
Entretanto, por serem relativamente recentes, as técnicas operatórias
laparoscópicas ainda mostram controvérsias. Uma delas diz respeito à melhor
forma

de

acesso

à

cavidade

peritoneal

visando

à

instauração

do

pneumoperitônio12,13. Atualmente, a punção com agulha de Veress 14,15 é a técnica
mais frequentemente utilizada 12,13.
Grande parte das complicações que ocorrem nas laparoscopias
acontece no início do procedimento, no período da introdução da agulha de Veress
e do primeiro trocarte. Podem ocorrer hemorragias, peritonites, falência de
múltiplos órgãos, morte e implicações médico-legais16-21.
Dessa forma, buscam-se alternativas visando à profilaxia dessas
iatrogenias, tais como o estabelecimento de um regime de pressão de
pneumoperitônio artificial muito elevada, em período de tempo apenas suficiente
para a introdução do primeiro trocarte – feita às cegas no método fechado –,
contribuindo para proteção das estruturas intra-abdominais sem, entretanto,
determinar repercussões orgânicas sob a forma de complicações clínicas 22-26.
É imperativa a monitorização contínua das trocas gasométricas no
decorrer da laparoscopia, em especial na vigência dessas pressões intraperitoniais
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altamente elevadas. A insuflação de elemento estranho altamente difusível na
cavidade peritoneal (CO2) pode causar distúrbio das trocas gasosas ao nível dos
alvéolos e da rede capilar intraperitoneal 27-32.
Rotineiramente,

essa

monitorização

é

feita

por

capnometria

(mensuração da concentração de gás carbônico expirado, EtCO 2)33-35. Não
obstante a capnometria ser uma forma indireta da determinação da concentração
de CO2 no sangue, em pressões intraperitoneais abaixo de 15mmHg, estudos
comprovam uma real correspondência entre os valores oriundos da capnometria e
aqueles provenientes da PaCO2 detectada na gasometria34 do sangue arterial.
Contudo, ainda há dúvidas sobre se essa correlação se mantém quando são
empregadas pressões mais elevadas.
Assim, é de extrema importância determinar o melhor método para
mensuração do CO2 durante o pneumoperitônio artificial com pressões elevadas,
visando à segurança do emprego dessa técnica.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Melhorar a segurança da introdução do primeiro
trocarte.

Objetivo Específico: Avaliar a correlação entre PaCO 2 e EtCO2 na
vigência de altas pressões do pneumoperitônio por curto período de tempo.
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MÉTODOS

Para este ensaio clínico prospectivo e randômico foi obtida autorização
do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
sob o número 1.219/07, e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Taubaté (UNITAU), com o número 007/2.007, e todos os pacientes assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido.
O estudo foi desenvolvido no Hospital Municipal “Dr. José de Carvalho
Florence” (HMJCF), em São José dos Campos – SP.
Entre outubro de 2007 e maio de 2008 foram estudados 67 pacientes,
agendados para intervenções cirúrgicas laparoscópicas eletivas, com idade entre
20 e 79 anos, classificados em ASA I ou ASA II segundo seu estado físico, sem
história de cirurgia abdominal em órgãos situados no andar supramesocólico do
abdome, sem peritonite previamente diagnosticada e com índice de massa
corporal (IMC) menor que 35. Mediante obtenção de números ímpares e pares na
face superior de dado lançado, os pacientes foram aleatoriamente distribuídos
respectivamente em grupo P12: n=30 (pressão intraperitoneal máxima de
12mmHg), e grupo P20: n=37 (pressão intraperitoneal máxima de 20mmHg). A
idade média dos pacientes do grupo P12 foi de 47,2 anos, com desvio padrão de
+-14,5 e amplitude entre 22 e 72 anos. No grupo P20 esses valores foram,
respectivamente, 46,5, +-15 e 20-79. O IMC médio do grupo P12 foi de 26,3, com
desvio padrão de +-4 e amplitude entre 20,2 e 33,4. No grupo P20 esses valores
foram, respectivamente, 26,2, +-3,8, 17,5 e 34,6. Houve 25 mulheres e cinco
homens no grupo P12, contra 30 e sete, respectivamente, no grupo P20. Não
houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos quanto à
comparação dos dados demográficos (p<=0,05).
Os pacientes receberam avaliação pré-anestésica no ambulatório em
data anterior à intervenção cirúrgica. Nenhum paciente recebeu medicação préanestésica.
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Antes do início do procedimento anestésico foi realizado o teste de
Allen modificado por Asif 36.
A hidratação dos pacientes foi feita com Ringer Lactato após venóclise
com cateter 18G.
Para a monitorização foram instaladas linhas no sentido de aferir dados
provenientes de cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial não-invasiva,
capnometria e pressão intratraqueal.
Todos os pacientes receberam anestesia geral. A indução da anestesia
foi feita com sufentanil 0,5mcg/kg, rocurônio 0,6mg/kg e propofol 2mg/kg. A
manutenção foi realizada com sevoflurano em uma mistura de oxigênio e ar
comprimido. Todos os pacientes foram ventilados mecanicamente mediante fluxo
constante, em ventilador com ciclagem por tempo. Foram utilizados os
equipamentos de anestesia e monitorização Ergo System PC 2700 – Shogum
Takaoka e o aparelho de anestesia Fabius GS Dräger, com monitores da marca
Dixtal, modelo DX 2010. A ventilação inicial foi feita com fração de oxigênio
inspirado de 60%, pressão positiva expirada final de 4cmH2O, volume corrente de
7mL/kg, frequência respiratória de 15 incursões

por

minuto

e relação

inspiração/expiração de 1:2.
Com o estabelecimento do plano anestésico apropriado e o teste de
Allen modificado por Asif negativo, a artéria radial foi cateterizada no membro não
dominante. Para tal foram realizadas, no máximo, três tentativas, com exclusão
dos pacientes nos quais não houve sucesso.
Foram excluídos do trabalho seis pacientes pelos seguintes motivos: um
deles apresentou broncospasmo após a indução; noutro, a intubação orotraqueal
foi difícil, sendo necessária a utilização de procedimentos adicionais não
contemplados no protocolo da pesquisa; em outros dois, a terceira tentativa de
cateterização da artéria radial foi falha; em mais dois, houve perda da amostra de
sangue por formação de coágulo.
A criação do pneumoperitônio foi feita pela técnica fechada com punção
abdominal por meio da agulha de Veress e fluxo de CO 2 de 1L/minuto.
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Parâmetros orgânicos foram avaliados em ambos os grupos no
momento zero (M0) – antes da insuflação – e com PIP de 12mmHg (M1), após 5
minutos da PIP ter alcançado 12mmHg no grupo P12 e 20mmHg no grupo P20
(M2), e após 10 minutos com PIP de 12mmHg no grupo P12 (M3). No grupo P20,
M3 ocorreu 10 minutos contados após M1, sendo a aferição feita quando a PIP
regrediu de 20mmHg para 12mmHg. Os parâmetros avaliados foram: capnometria
(EtCO2 em mmHg) e gasometria arterial ( PaCO2 – em mmHg).
A gasometria arterial foi realizada com o aparelho Rapidlab 348 Bayer
Health Care, modelo 348 pH/blood gases Analyzer SN 6678.
Os pacientes foram acompanhados durante o procedimento anestésicocirúrgico através dos parâmetros frequência cardíaca, ritmo cardíaco, oximetria de
pulso, capnometria (EtCO 2), pressão arterial média e pressão intratraqueal. Na
sala de recuperação pós-anestésica foram observados os parâmetros: frequência
cardíaca, ritmo cardíaco, pressão arterial média, oximetria de pulso, nível de
consciência e atividade muscular até a sua alta para a enfermaria.
Quanto ao tratamento estatístico, para a análise descritiva foram
utilizadas as medidas de posição para as variáveis contínuas e frequência para as
variáveis categóricas. A fim de comparar o sexo entre os grupos foi utilizado o
teste Qui-Quadrado, e para comparar a idade e o IMC entre os grupos foi utilizado
o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Foi considerado um nível de
significância de 5% (p-valor ≤ 0,05).
Para correlacionar EtCO2 com PaCO2, em cada momento analisado foi
utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Foi considerado um nível de
significância de 5% (p-valor ≤ 0,05).

156

3 RESULTADOS

Em regime de pressões intraperitoneais muito elevadas (20mmHg) por
curto período de tempo, foi observado que existe uma correlação FORTE entre
EtCO2 e PaCO2 para cada momento nos grupos P20 e P12 (tabela 1, tabela 2,
figura 1 e figura 2).

Figura 1. Correspondência entre os valores da concentração final do
gás carbônico expirado (EtCO2) e da pressão parcial de gás
carbônico arterial (PaCO2) no grupo P12 (pressão
intraperitoneal de 12mmHg), nos momento M0 (sem
pneumoperitônio), M1 (pressão intraperitoneal alcança
12mmHg), M2 (após 5 minutos com pressão intraperitoneal
de 12mmHg) e M3 (após10 minutos com pressão
intraperitoneal de 12mmHg).
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Figura 2. Correspondência entre os valores da concentração final do
gás carbônico expirado (EtCO2) e da pressão parcial de gás
carbônico arterial (PaCO2) no grupo P20 (pressão
intraperitoneal de 20mmHg), nos momentos M0 (sem
pneumoperitônio), M1 (pressão intraperitoneal alcança
12mmHg), M2 (após 5 minutos com pressão intraperitoneal
de 20mmHg) e M3 (com pressão intraperitoneal retornada
para 12mmHg, contados 10 minutos após M1).

Tabela 1. Correlação entre concentração final do gás carbônico expirado (EtCO2) e
a pressão parcial de gás carbônico arterial (PaCO2) no grupo P12 (pressão
intraperitoneal de 12mmHg)
Correlação entre EtCO2 e PaCO2 nos
momentos

M0

M1
0,74

M2

R

0,59

p-valor

0,0005 0,0000 0,0003 0,0000

n

30

30

0,61

M2

30

Legenda: R = coeficiente de correlação de Spearman
n = tamanho da amostra
M0 – sem pneumoperitônio
M1 – pressão intraperitoneal alcança 12mmHg
M2 – após 5 minutos com pressão intraperitoneal de 12mmHg
M3 – após 10 minutos com pressão intraperitoneal de 12mmHg

0,76

30
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Há correlação significativa entre concentração final do gás carbônico
expirado (EtCO2) e da pressão parcial de gás carbônico arterial (PaCO 2) para cada
momento testado.

Tabela 2. Correlação entre concentração final do gás carbônico expirado (EtCO 2) e
a pressão parcial de gás carbônico arterial (PaCO2) no grupo P20 (pressão
intraperitoneal de 20mmHg)
Correlação entre EtCO2 e PaCO2 nos
momentos

M0

M1

M2

M3

R

0,63

0,51

0,63

0,62

p-valor

0,0000

0,0012

0,0000

0,0000

N

37

37

37

37

Legenda: R = coeficiente de correlação de Spearman
n = tamanho da amostra
M0 – sem pneumoperitônio
M1 – pressão intraperitoneal alcança 12mmHg
M2 – após 5 minutos com pressão intraperitoneal de 20mmHg
M3 – com pressão intraperitoneal retornada para 12mmHg, contados
10 minutos após M1

Há correlação significativa entre concentração final do gás carbônico
expirado (EtCO2) e da pressão parcial de gás carbônico arterial (PaCO 2) para cada
momento testado

Os valores mensurados nos diversos parâmetros avaliados não
extrapolaram aqueles considerados como normais em populações saudáveis
durante os procedimentos cirúrgicos e em sua permanência até a alta da
recuperação pós-anestésica.
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DISCUSSÃO

Neste estudo foram analisadas as alterações orgânicas e as trocas
gasosas em procedimentos laparoscópicos com altas pressões transitórias do
pneumoperitônio artificial, em tempo suficiente para a introdução do primeiro
trocarte.
Os pacientes foram distribuídos em dois grupos: P12 (pressão
intraperitoneal de 12mmHg) e P20 (pressão intraperitoneal de 20mmHg).
O grupo P12 foi o grupo de controle positivo, em que todos os eventos
e

possíveis

alterações

durante

o

procedimento

cirúrgico

com

pressão

intraperitoneal padrão (12mmHg) em nossa população de interesse foram
analisados. Destarte, o objetivo da inclusão do grupo P12 nesta pesquisa foi
dirimir o papel isolado de pressões altas (20mmHg) em eventuais alterações que
viessem a ser observadas no grupo P20, mediante a comparação entre os
momentos de cada grupo estudado. O comportamento dos parâmetros foi
avaliado no grupo P12 no sentido de excluir o fator “tempo de exposição ao
pneumoperitônio”, como determinante de alterações orgânicas passíveis de
ocorrer no grupo P20, dessa forma podendo atribuir exclusivamente à alta pressão
intraperitoneal essas eventuais alterações encontradas em P20.
O grupo P20 foi o grupo experimento com controle dele mesmo, pois os
pacientes foram submetidos a diferentes pressões intraperitoneais, começando
pela ausência de pneumoperitônio até a pressão intraperitoneal de 20mmHg.
Foram utilizados os agentes anestésicos propofol, rocurônio, sufentanil
e

sevoflurano,

por

manterem

os

parâmetros

cardiopulmonares

estáveis,

propiciando rápido acesso às vias aéreas e diminuindo no pós -operatório a
incidência de náuseas, vômitos e processos álgicos37-43 .
Os parâmetros ventilatórios iniciais foram: fluxo constante, fração de
oxigênio inspirado de 60%, pressão positiva expirada final de 4cmH 2O, volume
corrente de 7mL/kg, frequência respiratória de 15 incursões por minuto, relação
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inspiração/expiração de 1:2 e ciclagem a volume, com a intenção de promover um
volume em minuto adequado para compensar a exposição do paciente ao
aumento da pressão intraperitoneal com CO244.
O Teste de Allen, realizado antes do cateterismo da artéria radial, não
previne totalmente a ocorrência de lesões após a intervenção nesse vaso. Não
obstante fatores como doenças vasculares periféricas, tabagismo, diabetes,
variações anatômicas, entre outros, podem causar graves consequências após a
intervenção na artéria radial45-48. No presente estudo foi realizada a cateterização
da artéria radial após teste de Allen modificado por Asif em 69 pacientes sem
complicações relacionadas ao procedimento.
Os procedimentos laparoscópicos com pneumoperitônio utilizando CO 2
são associados com risco de hipercapnia pelo aumento na PIP e absorção do CO 2
através do peritônio27-29, o que pode levar a uma acidose respiratória. A absorção
de CO2 depende da pressão intraperitoneal e da integridade da serosa peritoneal
para absorver o CO2. Na presente pesquisa não foram observadas alterações
estatisticamente significantes nos valores da PaCO 2, em ambos os grupos. Como
os parâmetros ventilatórios não foram alterados durante o estudo, os fatos
sugerem que não ocorre aumento da absorção de CO 2 pelo peritônio em
decorrência do aumento da PIP de 12mmHg para 20mmHg por cinco minutos, na
vigência de uma ventilação pulmonar consistente. Isso pode dever-se ao fato de o
aumento da pressão intra-abdominal causar compressão dos capilares, o que
limita a absorção de CO230-32 e diminui o fluxo sanguíneo da região esplâncnica.
Nessas circunstâncias pode haver acidose metabólica, associada à alcalose
respiratória.
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CONCLUSÃO

A
monitorização

capnometria
do

pode

paciente

ser

com

utilizada
aumento

com

segurança

transitório

da

durante
pressão

a
do

pneumoperitônio artificial, para introdução do primeiro trocarte no método de
entrada fechado na cavidade abdominal para prevenir a ocorrência de lesões
iatrogênicas.
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RESUMO
Os procedimentos laparoscópicos, antes meramente diagnósticos,
tornaram-se cada vez mais voltados à terapêutica. Os progressos técnicos da
videolaparoscopia, sobretudo no que concerne ao tratamento da imagem
projetada sobre a tela do monitor, permitindo a visão simultânea da operação por
toda a equipe cirúrgica, vieram favorecer a realização de diversos procedimentos
cirúrgicos. De fato, após acesso laparoscópico, no período pós-operatório se
constata uma diminuição da dor e dos distúrbios da ferida operatória, melhores
efeitos cosméticos e menor período de hospitalização. As medidas quanto à
segurança para realização do pneumoperitônio: definição quanto ao tipo de gás a
ser utilizado, local e forma segura para a punção com agulha de Veress, lesões
provocadas pela agulha de Veress, realização de provas para assegurar o
posicionamento

adequado

da

agulha,

valor

diagnóstico

das

pressões

intraperitoneais em função dos volumes injetados, proteção para introdução do
primeiro trocarte às cegas, por visão direta, à Hasson, ou com trocarte óptico, já
foram estudados e são conhecimentos utilizados rotineiramente pelos cirurgiões
videolaparoscopistas. A Associação Europeia de Cirurgia Endoscópica conduziu em
2001, com participação multicêntrica, a realização de revisão sistemática discutida
a seguir em um comitê científico, gerando um protocolo sobre pneumoperitônio
para cirurgia laparoscópica. Este protocolo recomenda a utilização de baixa
pressão, entre 5 -7 mmHG, com adequada exposição do campo operatório e
diminuição dos efeitos deletérios do pneumoperitônio com CO 2. Vários estudos
demonstraram os benefícios da realização de colecistectomia laparoscópica
utilizando baixa pressão. Este estudo se propõe a identificar qual a menor pressão
intraperitoneal que confere um espaço máximo e seguro.
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INTRODUÇÃO

Os procedimentos laparoscópicos, que nos primórdios eram utilizados
com finalidade diagnóstica, são amplamente utilizados na atualidade, como
procedimento

de

caráter

terapêutico 1.

Os

progressos

técnicos

da

videolaparoscopia, mormente no que concerne ao tratamento da imagem
projetada sobre a tela do monitor, o que permite a visão simultânea da operação
por toda a equipe cirúrgica, favoreceram a realização de diversos atos médicos,
principalmente a

exérese da vesícula

biliar2-10. A

colecistectomia video-

laparoscópica tornou-se o método de escolha no tratamento das afecções
benignas da vesícula biliar 11,12.
O advento da cirurgia videolaparoscópica estabeleceu um capítulo novo
na cirurgia, o que gerou um impacto nas diversas especialidades cirúrgicas e
repercutiu profundamente na prática médica. O cerne dessa nova abordagem é o
trauma operatório reduzido, em função da diminuição do porte das incisões
cirúrgicas.
De fato, após acesso laparoscópico, no período pós-operatório
constatou-se uma diminuição da dor13 e dos distúrbios da ferida operatória, tais
como eventrações, hérnias incisionais, infecções, hematomas 14. Observaram-se,
também, melhores efeitos cosméticos e menor período de hospitalização 15. Após
cirurgia laparoscópica, a paresia intestinal resolveu-se mais precocemente16,17, e a
função pulmonar foi menos comprometida18-20. Adicionalmente, o sistema
imunológico do paciente foi menos alterado 21, e a reação endócrino-metabólica ao
trauma foi menos intensa22,23 .
As medidas que visam à segurança para realizar o pneumoperitônio
foram avaliadas e têm sido rotineiramente utilizadas pelos videolaparoscopistas,
dentre elas: a definição quanto ao tipo de gás a ser utilizado 24,25 local e forma
segura para punção com agulha de Veress26-28, lesões provocadas pela agulha de
Veress29, realização de provas para assegurar o posicionamento adequado da
agulha, valor diagnóstico das pressões intraperitoneais em função dos volumes
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injetados30-32, proteção para introdução do primeiro trocarte às cegas33,34, por
visão direta, à Hasson, ou com trocarte óptico.
Em 1999 Ben-Haim35 publicou artigo com algoritmos, cujas finalidades
eram de esclarecer fisiopatologia do aumento da pressão abdominal por insuflação
de CO2 nos sistemas cardiovascular, respiratório, renal, circulação portal e
esplâncnica, sistema nervoso central e neuro-endócrino. Tais efeitos surgem de
dois mecanismos: o químico, referente à acidose decorrente da hipercapnia, e o
mecânico, referente ao aumento da pressão intra-abdominal provocada pelo
pneumoperitônio. A acidose, em seus diferentes níveis de intensidade, pode
provocar arritmias cardíacas, alterações nos níveis de pressão arterial, e efeito
inotrópico negativo com depressão ventricular esquerda. O aumento da pressão
intra-abdominal diminui o retorno venoso e consequente diminuição do débito
cardíaco, podendo ocorrer compressão esplâncnica, que afeta a macro e a microcirculação, com aumento da resistência vascular devido à vasoconstrição
desencadeada por mecanismos intrínsecos e neuro-hormonais. Quando se
descomprimem os órgãos, desencadeiam-se lesões de isquemia e reperfusão. O
efeito mecânico também acarreta elevação do diafragma, com restrição
ventilatória e compressão da veia cava inferior, com aumento da pressão no plexo
venoso lombar. No seio sagital pode ocorrer hipertensão intracraniana, decorrente
também da hipercapnia, que pode ocasionar edema cerebral.
Um protocolo sobre pneumoperitônio para cirurgia laparoscópica foi
estabelecido como resultado de um comitê científico, que se baseou em uma
revisão sistemática conduzida pela Associação Europeia de Cirurgia Endoscópica,
com caráter multicêntrico36. Este protocolo definiu como pressão normal de
pneumoperitônio, para a realização de videocirurgia, aquela compreendida entre
12-15 mmHg, e como baixa pressão os valores entre 5-7 mmHg. Houve também
menção sobre os efeitos sistêmicos do pneumoperitônio com CO 2 , além de se
recomendar a utilização de baixa pressão com adequada exposição do campo
operatório.
Outros

estudos

demonstraram

os

benefícios

da

realização

de

colecistectomia laparoscópica utilizando baixa pressão 37-40. Estudos experimentais
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e

clínicos

comprovaram

que

a

hipoperfusão

esplâncnica

decorrente

do

pneumoperitôneo, seguida de reperfusão, quando foi realizada a descompressão
após término do ato operatório, gerou estresse oxidativo por causa de lesão de
isquemia e reperfusão41-43. Szold44, em estudo experimental que utilizou fígado de
ratos, comprovou a ocorrência de lesão hepática provocada por pneumoperitônio
com

dióxido

de

carbono,

correlacionada

a

níveis

pressóricos

altos

do

pneumoperitônio. As drogas antioxidantes têm sido testadas experimentalmente
em ratos, e têm demonstrado efeitos benéficos no tratamento do estresse
oxidativo

desencadeado

pelo

pneumoperitônio

com

CO245-47 .

Alterações

eletrocardiográficas associadas a riscos de arritmias cardíacas foram prevenidas
com a utilização de baixa pressão de pneumoperitônio em colecistectomias
laparoscópicas48.
A dor pós-operatória em cirurgia videolaparoscópica pode ser referida
no ombro, atribuída à hiperextensão das fibras do diafragma devido a altas
pressões de insuflação. Sandhu49 realizou estudo clínico randomizado em 140
pacientes e concluiu que baixa pressão de pneumoperitônio, 7 mmHg, tende a
apresentar menor incidência de dor no ombro, comparada aos resultados de
pressão padrão 14 mmHg.
Em pesquisa desenvolvida na Universidade de Dundee, por Song 50,
foram estudadas as propriedades biomecânicas da parede abdominal, com a
instalação de sensores de infravermelho na parte externa da parede abdominal.
Foi realizado pneumoperitônio com a insuflação de CO 2 através de agulha de
Veress, com fluxo de 2L/min até atingir 12mmHg. Com a utilização de um sistema
de análise de movimento dos sensores de infravermelho, com câmeras de registro
em três dimensões obtiveram-se as coordenadas 3D (x, y, z) de cada marcador, e
através de programa computacional foi construído um modelo de movimentação
da parede abdominal. Demonstrou-se que durante a insuflação a parede
abdominal modificava-se da forma cilíndrica, em tonel, à forma em domo, com
aumento da curvatura no centro do abdome. Após determinado nível pressórico
de pneumoperitônio, foi verificado um aumento do estiramento das fibras
musculares da parede abdominal, sem ganho de volume abdominal. Concluiu-se
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que 90% do espaço de trabalho intra-abdominal era criado com baixa pressão de
pneumoperitônio como 4 mmHG.
A realização de cirurgia videolaparoscópica requer da equipe cirúrgica
acesso seguro à cavidade peritoneal. Isto é proporcionado pelo pneumoperitônio
com CO2, método amplamente utilizado em detrimento da suspensão mecânica da
parede abdominal, e frequentemente sob níveis de pressão entre 12 e 15
mmHg40,37.
Não há estudo estabelecendo o volume máximo do espaço intraabdominal de trabalho e os níveis pressóricos correspondentes aos níveis
pressóricos normais, e uma vez que qualquer elevação, mesmo as que fiquem
abaixo dos níveis de segurança, provoca repercussões se as intervenções
cirúrgicas se prolongarem, o ideal seria estabelecer para cada paciente a sua
pressão intraperitoneal normal, ainda sem curarização, e aí estabelecer o valor
para o seu pneumoperitônio.
Este trabalho se propõe a estudar qual a menor pressão intraperitoneal
que confere um espaço máximo, imutável, mesmo com o aumento subsequente
da pressão, de acordo com as características antropométricas de cada paciente.

Justificativa

Diminuir os efeitos deletérios de pressão excessiva no pneumoperitônio
com dióxido de carbono.
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Objetivo geral

Aumentar a segurança no estabelecimento do pneumoperitônio para
videocirurgia.

Objetivo específico

Estabelecer o melhor espaço intra-abdominal com o nível fisiológico de
pressão intraperitoneal de CO 2 para realização de cirurgia videolaparoscópica de
acordo com a antropometria, de modo a reduzir ou evitar as repercussões
sistêmicas deletérias.

Métodos

Estudo prospectivo a ser realizado no Hospital Municipal Dr. José de
Carvalho Florence, em São José dos Campos, SP, após aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa local (UNITAU) e da UNIFESP. Serão estudados no mínimo 30
(trinta) pacientes de ambos os sexos a serem submetidos a tratamento cirúrgico
e/ou procedimento diagnóstico videolaparoscópico.
Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os
pacientes serão submetidos a procedimento anestésico segundo protocolo do
serviço: bloqueio peridural seguido de anestesia geral. Após a realização do
bloqueio, e ainda com o paciente sentado, amplia-se a antissepsia extendendo-a
pela lateral do abdome, e fixa-se, com fita adesiva tipo micropore, estéril, ao nível
do corpo vertebral da quarta vértebra lombar, fita métrica milimetrada inelástica.
A seguir é colocado sobre a mesa cirúrgica um campo estéril e o paciente é
posicionado em decúbito dorsal, estando o cirurgião e o auxiliar segurando as
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extremidades da fita métrica milimetrada, enquanto o segundo auxiliar completa a
antissepsia da parede abdominal e posiciona os demais campos cirúrgicos.
Utilizando a fórmula antropométrica proposta por Campos et al. 50,
calcula-se a capacidade total abdominal. Obtém-se a primeira aferição de
medidas:

XP (xifopúbica), XP/2 (metade da distância xifopúbica)

e CA

(circunferência abdominal) fazendo com que a fita métrica milimetrada encontre a
extremidade oposta, passando pelo ponto médio entre a distância do rebordo
costal e a crista ilíaca homolateral. Pratica-se a punção com agulha de Veress no
hipocôndrio esquerdo, utilizando um insuflador Storz para a realização do
pneumoperitôneo com CO2, até atingir a pressão de 20mmHg; aguarda-se o
período de um minuto, e realizando-se novas aferições XP, XP/2 e CA, procede-se
à punção do primeiro trocarte. Diminui-se a pressão do pneumoperitônio para
15mmHg, 12mmHg, 10mmHg, 8mmHg, 6mmHg e obtêm-se novas aferições das
medidas XP, XP/2 e CA, sempre um minuto após o monitor do insuflador
demonstrar o nível de pressão desejado. Serão excluídos do estudo pacientes com
antecedentes de cirurgia abdominal prévia e gestantes.
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INTRODUÇÃO

A cirurgia videolaparoscópica apresenta uma série de vantagens em
relação

à

cirurgia

convencional,

tais

como

menores

incisões,

menor

comprometimento da função pulmonar, menor incidência de íleo pós-operatório,
deambulação, alta mais precoce e diminuição dos custos hospitalares. Os
procedimentos videolaparoscópicos são associados à menor incidência de dor no
pós-operatório e têm sido cada vez mais indicados e realizados com sucesso em
pacientes mais críticos, idosos, e também em regime ambulatorial.
Para a realização da operação por via videolaparoscópica é necessário
que sejam criadas condições favoráveis à visualização das estruturas intraabdominais pela formação do pneumoperitônio, fator que induz alterações da
fisiologia,

os

quais

podem

ter

importantes

implicações

nos

parâmetros

cardiorrespiratórios durante o ato anestésico-cirúrgico. Portanto, a anestesia para
videocirurgia apresenta peculiaridades cardiocirculatórias, respiratórias e renais
secundárias ao pneumoperitônio e ao dióxido de carbono usados na sua obtenção,
o que exige vigilância e monitorização adequadas.
A cirurgia metabólica por via laparoscópica trouxe um desafio adicional
ao anestesiologista, pois a toda morbidade associada ao obeso mórbido é
acrescentado um pneumoperitônio que, como supracitado, tem sérias implicações
nos parâmetros cardiorrespiratórios.
A

evolução

da técnica laparoscópica nas

últimas

décadas

foi

fundamental para que a cirurgia bariátrica pudesse ser realizada por essa via.
Devido ao grande desenvolvimento tecnológico surgiram as microcâmeras, com
grande definição de imagem, pinças mais eficientes e melhor qualidade das
suturas mecânicas. Todas essas mudanças tornaram a laparoscopia quase como
técnica de eleição para a realização da cirurgia bariátrica.
Quando comparada com a técnica aberta, a cirurgia bariátrica por via
laparoscópica tem como vantagens: menor tamanho da incisão na pele,
sangramento reduzido, menor necessidade de internação na unidade de terapia
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intensiva, pequeno número de complicações imediatas e tardias, menor número
de reoperações, menor tempo de permanência hospitalar, mobilização mais
precoce, redução na incidência de hérnias incisionais e infecções, menor consumo
de analgésicos no pós-operatório e função pulmonar mais preservada. Estudos
relatam um tempo médio de alta hospitalar de 5 dias em cirurgias por
laparoscopia para correção de obesidade mórbida, e 15 dias para cirurgias
abertas. Atualmente esse tempo diminuiu para dois e três dias para cirurgia
laparoscópica e cirurgia aberta, respectivamente.
Como a curva de aprendizado é maior pela via laparoscópica,
aproximadamente 70 casos, o tempo cirúrgico tende a ser maior por essa via,
porém, dependendo da habilidade do cirurgião, tal tempo pode até ser menor que
a técnica aberta. Algumas vezes, devido às dificuldades técnicas e de
instrumentação, a cirurgia por via laparoscópica pode ser muito difícil de ser
realizada em pacientes com peso acima de 180 kg.
A

cirurgia

laparoscópica

trouxe

ao

anestesiologista

vários

questionamentos sobre o pneumoperitônio e o posicionamento do paciente quanto
ao sistema cardiorrespiratório. No que se refere ao paciente com peso normal, a
maioria dessas alterações na dinâmica cardiorrespiratória já foi estudada, porém
poucos ensaios clínicos foram realizados com o intuito de avaliar os efeitos do
pneumoperitônio no obeso mórbido.
As alterações inerentes à fisiologia do obeso mórbido devem ser
acrescentadas às distorções fisiológicas secundárias ao pneumoperitônio. As
alterações respiratórias do obeso mórbido incluem: redução da capacidade
residual funcional, redução da complacência pulmonar e torácica, aumento do
volume de oclusão das vias aéreas, aumento do consumo de oxigênio, aumento
do trabalho respiratório, aumento da produção de CO2 e aumento do risco de
hipoxemia. O obeso pode ter associado: apneia obstrutiva do sono, hipertensão
pulmonar e a síndrome de PicKwick. As alterações cardiocirculatórias do obeso
incluem: hipertensão arterial sistêmica secundária à ativação do sistema reninaangiotensina-aldosterona e maior reabsorção de sódio e água; hipervolemia;
aumento do débito cardíaco; aumento do consumo de oxigênio; aumento do risco
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de doença arterial coronária. As alterações renais do obeso mórbido incluem o
aumento do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular, secundários
ao aumento do débito cardíaco e à presença de proteinúria.
As

alterações

fisiológicas

secundárias

ao

pneumoperitônio

são

dependentes: do nível de pressão intra-abdominal que é gerado, do tempo
cirúrgico

e

da

presença

de

comorbidades

do

paciente.

As

alterações

cardiocirculatórias incluem: aumento da resistência vascular sistêmica, secundário
ao aumento da liberação de vasopressina; diminuição do débito cardíaco por
diminuição do retorno venoso, e aumento da resistência vascular sistêmica;
aumento da pressão venosa central e da pressão capilar pulmonar; redução da
pressão arterial sistêmica. As alterações respiratórias incluem: elevação do
diafragma com redução da capacidade residual funcional e da complacência
pulmonar. As alterações renais incluem: redução da perfusão renal e da diurese,
secundárias à vasoconstricção renal e maior liberação do hormônio antidiurético.
Outras alterações orgânicas incluem: hipoperfusão mesentérica secundária à
vasoconstricção por efeito da vasopressina; aumento da pressão intracraniana,
secundário à ação da hipercarbia; aumento do risco de embolia aérea e de
trombose venosa profunda.
O objetivo deste estudo é avaliar a segurança da cirurgia bariátrica por
via

laparoscópica,

bem

como

as

repercussões

clínicas,

hemodinâmicas,

gasométricas e metabólicas do pneumoperitônio artificial em obesos mórbidos.
Tem por objetivo também definir o melhor nível de pressão intra-abdominal
compatível com essa técnica nessa população de pacientes.
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OBJETIVOS

Objetivo geral: Avaliar a segurança da cirurgia metabólica por via
laparoscópica.
Objetivos específicos: Avaliar as repercussões clínicas, hemodinâmicas,
gasométricas e metabólicas do pneumoperitônio artificial em obesos mórbidos.
Definir o melhor nível de pressão intra-abdominal na técnica laparoscópica em
obesos mórbidos para a realização de cirurgia metabólica.

JUSTIFICATIVA

Muitos estudos clínicos têm demonstrado os efeitos fisiológicos do
pneumoperitônio, porém poucos estudos avaliaram os efeitos fisiológicos do
pneumoperitônio em obesos mórbidos. Esse estudo tenta delimitar os níveis mais
adequados de pressão do pneumoperitônio compatíveis com as reservas
fisiológicas do obeso mórbido na realização de cirurgia metabólica.

MÉTODOS

Serão estudados 60 pacientes portadores de obesidade mórbida (IMC
maior que 40), com estado físico ASA 1 e ASA 2 (segundo a classificação da
sociedade norte-americana de anestesiologia), com idade de 20 a 56 anos, de
ambos os sexos, submetidos à cirurgia metabólica por via laparoscópica. Num
ensaio

clínico

randomizado

e

prospectivo,

os

pacientes

serão

divididos

aleatoriamente em dois grupos: Grupo1 (G!)-pressão intraperitoneal de 10mmHg
e Grupo 2 (G2)- pressão intraperitoneal de 15mmHg. Os pacientes receberão
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anestesia geral e ventilação mecânica segundo protocolo predeterminado. Serão
excluídos do estudo pacientes com história prévia de cirurgia abdominal no andar
supramesocólico, peritonite previamente diagnosticada e história de alergia às
drogas usadas no protocolo da anestesia. A indução da anestesia será feita com
propofol (2mg/Kg), fentanil (5microgramas/Kg) e atracúrio (0,5MG;Kg) após 5
minutos de pré-oxigenação com oxigênio a 100%. A manutenção da anestesia
será feita com isoflurano a 1% em mistura de oxigênio e ar comprimido. A
ventilação controlada será efetuada com fluxo de 2l/min, volume-corrente de 8 a
10 ml/Kg, FIO2= 50% e frequência respiratória suficiente para manter a fração
expirada de gás carbônico de 35 a 40 mmHg. Em momentos predeterminados
serão avaliados: frequência cardíaca, saturação de oxigênio arterial pela oximetria
arterial, concentração final de gás carbônico expirado pela capnometria, pressão
arterial média por cateterismo da artéria radial, pressão intraqueal, e mediante
gasimetria arterial, a pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2), pressão parcial
de gás carbônico arterial (PaCO2), bicarbonato e reserva alcalina. Os momentos
considerados serão P0 (sem pneumoperitônio), P1 (5 minutos após a instalação do
pneumoperitônio), P2 (15 minutos após a P1) e P3 (15 minutos após P2). Os
parâmetros

avaliados

serão:

dados

antropométricos,

tempo

da

cirurgia,

parâmetros hemodinâmicos (pressão arterial média e frequência cardíaca),
respiratórios (saturação de oxigênio arterial e concentração de gás carbônico no
final da expiração) e gasométricos (pressão parcial de oxigênio arterial, pressão
parcial de gás carbônico arterial, bicarbonato e reserva alcalina). A análise
estatística

dos

dados

antropométricos,

dos

parâmetros

hemodinâmicos,

respiratórios e gasométricos dos grupos estudados será feita pelo teste de One
Way Anova.
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CRONOGRAMA

A discutir com o orientador.

ORÇAMENTO

A discutir com o orientador.
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PEDIDO DE PATENTE

Foi feito pedido de patente de produto desta linha de pesquisa com o
título: Sistema difuso de suporte à decisão para posicionamento da agulha de

Veress com variáveis de entrada, volume e pressão e variável de saída fluxo.
O conteúdo aqui apresentado refere-se a um Sistema Difuso de Suporte
à Decisão para posicionamento da agulha de Veress, com variáveis de entrada,
volume e pressão e variável de saída fluxo, que pode ser implementado via
software ou hardware, preferencialmente.
Este

sistema

é

composto

de

duas

entradas

e

uma

saída,

respectivamente, volume, pressão e fluxo. O mapeamento entre as entradas,
volume e pressão, e a saída, fluxo, é realizado na forma de regras conforme
expressão matemática.
Os termos linguísticos empregados no conjunto de regras são
mostrados. Os parâmetros detalhados do sistema estão apresentados em seguida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maioria das complicações associadas à videolaparoscopia sói ocorrer
durante a sua etapa mais crítica, o acesso à cavidade peritoneal 1, em razão do
risco significativo de lesões vasculares e viscerais2.
Neste particular aspecto, em recente revisão sistemática que fizemos
sobre o tema 3, selecionamos 38 artigos que abrangiam 696.502 laparoscopias.
Foram constatadas 1.575 lesões (0,23%), das quais 126 (8%) envolveram vasos
sanguíneos ou vísceras ocas (prevalência de 0,018% das laparoscopias). Das 98
lesões vasculares, 8 (8,1%) foram em grandes vasos retroperitoneais da linha
mediana. Concluímos dessa revisão que a punção com agulha de Veress na linha
mediana do abdome, ao nível da cicatriz umbilical, implica riscos importantes para
a vida dos pacientes, havendo a necessidade de serem estudados locais
alternativos para essa punção.
Relatos de processos por erro médico relacionados à videolaparoscopia
referem que 18% das reclamações ocorreram como decorrência de acidentes na
produção do pneumoperitônio, e calculamos que cerca da metade de todas as
complicações laparoscópicas foi atribuída a problemas técnicos ocorridos nessa
fase4.
Ferimentos vasculares representam a causa mais comum de morte em
procedimentos laparoscópicos (15%) 1. Danos em grandes vasos retroperitoneais
podem ocorrer quando a agulha de Veress é inserida às cegas no abdome, antes
da insuflação, como acontece na técnica fechada2.
Em geral há duas técnicas para estabelecer o pneumoperitônio e
acessar a cavidade peritoneal. A primeira é a denominada fechada ou cega, que é
realizada utilizando-se uma agulha de Veress, seguida pela inserção de trocarte,
ou,

menos

frequentemente,

pela

inserção

direta

do

trocarte

sem

pneumoperitônio5. O segundo método é a técnica aberta, na qual uma pequena
laparotomia é realizada sob visão direta na região umbilical, seguida pela
introdução de trocarte rombo (trocarte de Hasson) 6.
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Apesar de não existir consenso quanto ao melhor método para o acesso
à cavidade peritoneal visando à instauração do pneumoperitônio 7, a punção com
agulha de Veres8 é a técnica mais frequentemente utilizada 35-37. Estudo
considerando 155.987 procedimentos laparoscópicos, em 81% foi utilizada a
agulha de Veress8,9.
A agulha de Veress foi desenvolvida em 1938 pelo médico húngaro
János Veres com a finalidade de criar pneumotórax no tratamento da
tuberculose9, e atualmente é utilizada como via de acesso à cavidade abdominal
para a criação de pneumoperitônio com a finalidade de propiciar procedimentos
laparoscópicos10.
As agulhas de Veress disponíveis comercialmente e variam de 12 a 15
cm de comprimento, com um diâmetro externo de 2 mm. Esta agulha é capaz de
perfurar os tecidos da parede abdominal em razão de sua ponta em forma de
bisel. Ao adentrar a cavidade peritoneal, cessa a resistência oferecida pelos
tecidos à sua progressão, o que permite a saída do interior da agulha de mandril
rombudo, atraumático11. Tal sistema permite eficácia e certa segurança,
constituindo-se a punção da cavidade peritoneal com a agulha de Veress numa
técnica fácil, rápida e efetiva. Uma vez insuflada a cavidade peritoneal por esta
técnica, o primeiro trocarte pode ser introduzido sem dificuldades, minimizando o
vazamento de gás durante o intraoperatório e economizando tempo cirúrgico.
Não obstante, apesar desse dispositivo de segurança, insuflações
equivocadas ocorrem. Lesões de grandes vasos são a causa principal de morte
intraoperatória em procedimentos laparoscópicos 12. Há relatos de lesões de
grandes vasos que mostram toda a dramaticidade da situação 13,14 . Enfatiza-se a
dificuldade de se fazer o diagnóstico correto da complicação, principalmente por
causa da posição retroperitoneal dos vasos 15.
O local clássico da punção com agulha de Veress é a linha mediana do
abdome, junto à cicatriz umbilical 16. Nesta região, a punção apresenta riscos de
lesão de grandes vasos, em função da pequena distância da parede anterior do
abdome com essas estruturas vasculares retroperitoneais. Em pessoas magras,
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essa distância pode ser menor que dois centímetros 17. A aorta abdominal, a veia
cava inferior, assim como os vasos ilíacos comuns são particularmente propensos
a ferimentos durante a punção com agulha de Veress nas proximidades da cicatriz
umbilical15.
As lesões desses vasos são complicações laparoscópicas graves que
podem ocorrer em momento cego da laparoscopia, ou seja, na punção para
instalação do pneumoperitônio: “Certamente o evento mais dramático que uma
equipe cirúrgica pode vivenciar é a lesão vascular maior. Apesar da prevalência
dessas ocorrências ser muito baixa (0,05%), a mortalidade atinge índices entre
8% e 17%18”.
Embora efetiva, a punção na linha mediana apresenta perigo. Todos os
ferimentos de grandes vasos intra-abdominais retroperitoneais por agulha de
Veress, relatadas na literatura, foram causados por punções na linha mediana,
realizadas nas proximidades da cicatriz umbilical. Devido à localização desses
grandes vasos, é lícito pressupor que o risco de lesões relacionadas é minimizado
quando as punções são feitas em local afastado da linha mediana 19,20 .
Adicionalmente, pacientes com cirurgia abdominal prévia têm risco
aumentado de lesões viscerais por agulha de Veress por causa de aderências
peritoneais, que tipicamente se localizam ao nível da cicatrização da incisão
cirúrgica do peritônio parietal anterior 21. Estudos necroscópicos encontraram
aderências em 74% a 95% de pacientes com intervenções cirúrgicas abdominais
prévias18. As incisões medianas são as que apresentam o maior risco de
aderências em torno da cicatriz umbilical. Não obstante, mesmo incisões
abdominais afastadas do umbigo podem determinar a formação de aderências na
região periumbilical 18.
Por outro lado, a punção no hipocôndrio esquerdo tem sido mencionada
como sendo segura, sem risco de lesão iatrogênica maior 19,20. O momento
específico é a estrutura anatômica predominante no hipocôndrio esquerdo 19,20 e
suas eventuais lesões são de pouca gravidade. Os órgãos imediatamente
subjacentes à parede abdominal anterior no local da punção do hipocôndrio
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esquerdo são o estômago e o cólon transverso 21. No caso do estômago ser
acidentalmente lesionado pela agulha de Veress, não necessariamente produzirá
escapes de conteúdo, pois a ação da tripla camada muscular de suas paredes
tende a ocluir o orifício de punctura. Na ocorrência de insuflação acidental do
lume do corpo gástrico, o escape gasoso pelo tubo orogástrico será evidente e
denunciará a situação. Pensando em minimizar o risco das lesões de intestino
delgado e de cólon por punção com agulha de Veress no hipocôndrio esquerdo, os
pacientes devem ser colocados em posição de proclive de aproximadamente 20
graus, para que alças do intestino delgado e segmentos do intestino grosso (cólon
transverso e descendente) possam migrar para o andar inferior do abdome.
Tenha-se também em conta que tais lesões, tanto no cólon quanto no estômago,
são de fácil diagnóstico à inspeção inicial da cavidade peritoneal, podendo ser
reparadas por laparoscopia mediante ponto de sutura.
Deve ser considerada, ainda, a raridade da ocorrência de aderências
peritoneais na parede abdominal da região no hipocôndrio esquerdo, pois é sabido
que os movimentos respiratórios do diafragma mobilizam constantemente as
estruturas nessa região e dificultam o acoplamento delas à parede abdominal
anterior. Por isso a punção no hipocôndrio esquerdo é a preferida por alguns
cirurgiões em pacientes com laparotomia prévia22.
Há também cirurgiões que realizam intervenções cirúrgicas bariátricas e
preferem o hipocôndrio esquerdo para a criação do pneumoperitônio em seus
pacientes21. Tal preferência se deve ao fato de que em pacientes obesos a técnica
aberta apresenta dificuldades adicionais em virtude do excesso de peso, e a
punção na linha mediana é considerada perigosa devido à espessura do tecido
adiposo e à posição alta do umbigo no abdome. Tais características dificultam a
punção e podem propiciar lesões, interessando principalmente os grandes vasos
retroperitoneais22.
É válido constatar que as lesões, tanto vasculares quanto viscerais,
produzidas pela introdução às cegas da agulha de Veress e de trocárteres na linha
mediana do abdome, não são prerrogativas de cirurgiões inexperientes. Schafer et
al.23 (2001) constataram que, dentre 26 lesões desse tipo, apenas 4 (15%) foram
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produzidas por cirurgiões inexperientes (considerando-se como tais aqueles com
vivência inferior a 50 laparoscopias), enquanto 22 lesões (85%) foram causadas
por laparoscopistas considerados experientes (os que já fizeram entre 51 e 100
laparoscopias) ou muito experientes (com mais de 100 laparoscopias efetuadas).
Há reais vantagens na punção do hipocôndrio esquerdo em relação à
punção na linha mediana quanto à sua segurança e eficácia. Comprovamos isto
por pesquisas, primeiro em animais de experimentação 24.
Nesses animais (porcos), com anatomia do abdome muito semelhante à
humana, pudemos constatar que, no nível do arco constituído pelas cartilagens
costais inferiores (gradil costal inferior), o peritônio parietal encontra-se
intimamente aderido à fáscia transversal, e este conjunto fica acoplado às
cartilagens costais inferiores. Esta configuração confere certo grau de fixidez do
peritônio parietal neste nível, razão pela qual optamos por padronizar a localização
rente ao bordo inferior do gradil costal inferior para a punção que propomos no
hipocôndrio esquerdo. A ideia é a de minimizar a possibilidade de a ponta da
agulha de Veress permanecer equivocadamente no espaço entre o peritônio
parietal e a fáscia transversal, sem adentrar a cavidade peritoneal. Destarte,
modificamos a localização da punção descrita por Palmer, da posição de duas
traves de dedos abaixo do gradil, para um local rente a este, em ensaio
experimental em humanos 25,26.
Também torna-se imperioso, durante a punção, saber com o maior
grau de precisão possível qual a real localização da ponta da agulha antes do
início da insuflação. Provas deste posicionamento são preconizadas em livros
didáticos, tendo sido necessário que realizássemos pesquisas originais para
aquilatar o real valor desses testes, tanto em população selecionada27 quanto na
população geral28.
Por outro lado, para informação do cirurgião durante a insuflação, é
interessante considerar que os níveis da pressão intraperitoneal e o montante do
volume injetado em cada momento da insuflação são dados objetivos, e seus
valores podem ser correlacionados com a presença ou não da ponta da agulha de
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Veress no interior da cavidade peritoneal em momentos considerados do processo
de insuflação. Essa pesquisa foi realizada por nós 29.
Também

é

útil

poder

correlacionar

diretamente

a

pressão

intraperitoneal com os volumes efetivamente injetados. Realizamos pesquisas
neste sentido 30,31.
Todas essas nossas pesquisas acumularam dados que foram utilizados
por nós na elaboração de programa de computador com a utilização de
inteligência artificial (lógica Fuzzy – patente já requerida em conjunto com a
UNIFESP) intitulado:

"Sistema difuso de suporte à decisão para posicionamento da agulha de
Veress na cavidade peritoneal durante o procedimento de criação do
peritônio artificial, com variáveis de entrada, volume e pressão e variável de
saída fluxo."

Adicionalmente, no sentido de ensinar essas técnicas de criação do
pneumoperitônio artificial, elaboramos programa de computador que foi testado
em tese de doutorado32, com posterior publicação dos resultados em periódico 33.
Uma demonstração automatizada do funcionamento deste programa
interativo encontra-se disponível em nossa plataforma científica na Web no URL
http://www.cirurgiaonline.med.br/cursos/simulador_demonstracao.
Numa outra ordem de ideias, ainda visando à profilaxia dessas
iatrogenias, pesquisas do meu grupo foram feitas considerando que o
estabelecimento de um regime de pressão de pneumoperitônio artificial muito
elevada, em período de tempo apenas suficiente para a introdução do primeiro
trocarte – feita às cegas no método fechado –, pode contribuir para proteger as
estruturas intra-abdominais de lesões sem, entretanto, determinar repercussões
orgânicas sob a forma de complicações clínicas 34-37. Neste particular aspecto,
resultados de outros autores38-40 foram confirmados por nós.
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As medidas que visam à segurança para realizar o pneumoperitônio foram
avaliadas e têm sido rotineiramente utilizadas pelos videolaparoscopistas. Dentre elas,
definição quanto ao tipo de gás a ser utilizado, local e forma segura para punção com
agulha de Veress, lesões provocadas pela agulha de Veress, realização de provas
para assegurar o posicionamento adequado da agulha, valor diagnóstico das pressões
intraperitoneais em função dos volumes injetados, proteção para introdução do
primeiro trocarte às cegas, por visão direta, à Hasson, ou com trocarte óptico.
Não há estudo estabelecendo o volume máximo do espaço intraabdominal de trabalho e os níveis pressóricos correspondentes aos níveis
pressóricos normais, e uma vez que qualquer elevação, mesmo as que fiquem
abaixo dos níveis de segurança, provoca repercussões se as intervenções
cirúrgicas se prolongarem, o ideal seria estabelecer para cada paciente a sua
pressão intraperitoneal normal, ainda sem curarização, e aí estabelecer o valor
para o seu pneumoperitônio.
Esta

é

uma

pesquisa

que

está

sendo

encetada

por

nós

(Pneumoperitônio artificial e repercussões distêmicas: correspondência entre a
pressão intra-abdominal e o espaço intraperitoneal efetivamente criado). Ela se
propõe a estudar qual a menor pressão intraperitoneal que confere um espaço
máximo, imutável, mesmo com o aumento subsequente da pressão, de acordo
com as características antropométricas de cada paciente.
A

cirurgia

laparoscópica

trouxe

ao

anestesiologista

vários

questionamentos sobre o pneumoperitônio e o posicionamento do paciente quanto
ao sistema cardiorrespiratório. No que se refere ao paciente com peso normal, a
maioria dessas alterações na dinâmica cardiorrespiratória já foi estudada, porém
poucos ensaios clínicos foram realizados com o intuito de avaliar os efeitos do
pneumoperitônio no obeso mórbido.
Nosso grupo está realizando a pesquisa “Repercussões orgânicas da

elevação transitória da pressão do pneumoperitônio para cirurgia bariátrica e
metabólica por acesso videolaparoscópico para a prevenção de lesões iatrogênicas
durante a introdução do primeiro trocarte em obesos mórbidos.” O objetivo deste
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estudo é avaliar a segurança da cirurgia bariátrica por via laparoscópica, bem
como as repercussões clínicas, hemodinâmicas, gasométricas e metabólicas do
pneumoperitônio artificial em obesos mórbidos. Tem por objetivo também definir
o melhor nível de pressão intra-abdominal compatível com essa técnica nessa
população de pacientes.
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