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Resumo:
Este projeto se situa no contexto da assistência informatizada aos atos
cirúrgicos. Será focalizado um procedimento típico da cirurgia vídeolaparoscópica, a hernioplastia hiatal com valvuloplastia anti-refluxo, que servirá
de protótipo para a construção de um simulador.
É sabido que a curva de aprendizagem da hernioplastia hiatal
vídeolaparoscópica é assaz longa, situando-se em torno de cinqüenta
intervenções. A grande dificuldade do aprendizado dessa técnica é evidente
quando se compara esse número com o julgado necessário para o aprendizado
da colecistectomia vídeo-laparoscópica (cerca de quinze intervenções). Há
várias complicações cirúrgicas das hernioplastias hiatais que são mais
freqüentemente encontradas quando o acesso das intervenções é por vídeolaparoscopia: perfuração do esôfago, ocorrência de hérnia paraesofagiana
aguda, estenose do hiato esofagiano, pneumotórax, disfagia. As experiências
iniciais dos cirurgiões com as hernioplastias hiatais por acesso vídeolaparoscópico cursam com tempo cirúrgico prolongado, numerosas dificuldades
técnicas, altas taxas de complicações intra-operatórias e pós-operatórias, e
freqüentes conversões para laparotomia.
Por outro lado, a anatomia da região do hiato esofagiano é bastante
intrincada, necessitando de meios didáticos especiais para ser ensinada com
eficácia. A demorada curva de aprendizado consome demasiado tempo dos
professores porque exige estrita e prolongada monitoria aos cirurgiões
aprendizes.
Além disso, a vizinhança de órgãos vitais na região do hiato – cujas
lesões acidentais podem ter gravíssimas conseqüências – restringe e delonga
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o aprendizado da técnica em humanos. Quanto ao aprendizado em animais de
experimentação, a anatomia do hiato esofagiano – exceto nos primatas
(geralmente indisponíveis) - nem sempre se superpõe à dos humanos.
Simuladores de cirurgia com a utilização da realidade virtual é de capital
importância na pedagogia cirúrgica moderna, para o aprendizado de técnicas
operatórias complexas.

EXPOSIÇÃO DO PROJETO:
INTRODUÇÃO
"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 Ellis1, 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 vídeo-laparoscopia,
sobretudo no que concerne ao tratamento da imagem projetada sobre a tela do
vídeo 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; Mouret4, 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 vídeolaparoscópica tornou-se rapidamente o método de escolha no tratamento das
afecções benignas da vesícula biliar (Zucker et al.12, 1992 ; Perissat13, 1993 ).
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A advento da cirurgia vídeo-laparoscópica 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
instrumentação mais precisa e delicada dos tecidos.
De fato, após acesso laparoscópico, no período pós-operatório se
constata uma diminuição da dor (McLeese et al.14 , 1994) e dos distúrbios da
ferida operatória (eventrações, hérnias incisionais, infecções, hematomas Moore15 , 1994). Observa-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 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 endócrino-metabólica 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 serão realizadas por
vídeolaparoscopia (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 vídeolaparoscópicos.
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Entretanto, a cirurgia vídeo-laparoscópica exige treinamento específico,
no sentido da aquisição das habilidades próprias ao método (Périssat26, 1995).
Na cirurgia abdominal tradicional, os cirurgiões procedem à abertura do
abdome para acessar os órgãos e estruturas profundas e efetuar os diversos
atos operatórios a céu aberto. Nesse mister atuam de forma intuitiva, obtendo
do tato, do sentido proprioceptivo e da visão informações a respeito da
consistência e textura dos órgãos e estruturas, do grau de resistência oferecida
(fixidez, mobilidade, pulsação), da situação de profundidade dos órgãos, de
distância entre pontos, etc.
Nessas operações com o abdome aberto, as manobras cirúrgicas são
efetuadas mediante movimentos intuitivos, arraigadas na estrutura cognitiva de
qualquer ser humano adulto e monitorados pelos proprioceptores dos músculos
e das articulações, envolvidos no controle do movimento e da postura corporal.
Assim, na cirurgia aberta, se por exemplo algo ocorre à direita do campo
operatório, é para esse lado que se dirige o olhar e a ação das mãos ou dos
instrumentos do operador, numa ação intuitiva, enquanto que na laparoscopia
somente os instrumentos alcançam as estruturas, alavancados por um
movimento das mãos do cirurgião que se dirige para o lado contrário, enquanto
que seus olhos miram um monitor de vídeo situado fora do corpo do paciente.
Por seu turno, o campo visual na cirurgia aberta permanece
devidamente enquadrado, com dimensões e iluminação constante, e depende
do

direcionamento

olhos

do

cirurgião,

com

variações

acionadas

voluntariamente na medida da necessidade por simples movimentos de cabeça
e olhos do operador. Na laparoscopia, o ângulo de visão do campo operatório
não corresponde à posição dos olhos do cirurgião, e sim ao ângulo de
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captação de imagem por parte do laparoscópio (0, 30, 45 graus) que se
encontra introduzido no interior da cavidade peritoneal do paciente. As
variações da imagem projetada no vídeo depende do auxiliar cirúrgico que
manobra a câmara.
A textura e a consistência dos órgãos, seu grau de fixação ou de
mobilidade são transmitidos ao cérebro pelos órgãos sensitivos da pele, dos
músculos e das articulações. Na laparoscopia essas sensações não são
aferidas diretamente, mas mediante instrumentos e sistemas óticos artificiais.
Por outro lado, os procedimentos cirúrgicos efetuados por laparotomia (a
céu aberto) permitem transferir para o campo cirúrgico as noções obtidas e a
educação psicomotora adquirida a partir da dissecção de cadáveres nas salas
de anatomia. A possibilidade de olhar diretamente e de tocar os órgãos
internos é crucial para o aperfeiçoamento dos atos operatórios da cirurgia
convencional.
Em contrapartida, a vídeo-laparoscopia modificou radicalmente a forma
de abordagem do campo operatório pelos cirurgiões. A visão direta foi
substituída pela imagem no monitor do vídeo e os dedos foram substituídos por
instrumentos finos e longos.
Os procedimentos de adaptação à essa nova espécie de olhos (a
câmara de vídeo) e a essas mãos diferentes (os instrumentos) não são
intuitivos.
Esse tipo de cirurgia necessita de conhecimentos de anatomia
laparoscópica e do aprendizado de novas estratégicas cirúrgicas. Torna-se
necessário aprender a dissecar levando em consideração a perda da sensação
táctil direta, sob um ângulo de visão diferente, com menos graus de liberdade
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na utilização dos instrumentos - os quais podem ser traumáticos -, e tendo-se
em conta de que os procedimentos operatórios são freqüentemente efetuados
na vizinhança muito próxima de estruturas anatômicas sempre em risco, uma
vez que a visibilização delas pode ser muito parcial.
O ensino da cirurgia permanece ainda muito tradicional, na maioria dos
casos: ensino magistral, trabalhos práticos sobre cadáveres humanos ou sobre
animais e aprendizagem no centro cirúrgico com gradativo aumento da
participação pessoal no ato cirúrgico.
No tempo em que a informática invade a vida cotidiana, quando os
sistemas hospitalares integrados são cada vez mais comuns, parece essencial
fazer evoluir os métodos de aprendizagem dos atos operatórios ao mesmo
tempo em que as próprias técnicas evoluem para se adaptarem aos novos
meios tecnológicos da informática.
A exemplo do simulador utilizado na habilitação dos pilotos de
aeronaves, o simulador informatizado, se for suficientemente ajustado à
realidade, irá permitir ao cirurgião em formação de se encontrar num contexto
de um grande número de doenças, mesmo raras, independentemente de haver
casos de fato. Poderá recomeçar várias vezes uma operação e avaliar
seguramente as suas próprias habilidades. Esse 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 se substituir o ensino tradicional, mas de
o completar e subsidiar.
O contexto da aprendizagem evolui na direção de tais práticas, tenha-se
em vista o aparecimento de numerosos sites na Internet, destinados a difundir
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novas técnicas operatórias e informar o resultado da experiência clínicas de
vários grupos cirúrgicos, podendo ser citados laparoscopy.com, lapsurgery,
hospital virtual de campinas, etc.. Igualmente podem ser citados CD-Roms
interativo de ensino da cirurgia vídeo-laparoscópica:
- "La cure laparoscopique des hernies de l'aine" par Pr L.M. Nyhus, Dr
G.F. Begin et Dr G. Fromont, édité par MEDIA Surgery

"The gastro-aesophagial reflux disease", par Dr G.-B. Cadière et G. Fontanier,
édité par
IMAGENS Multimídias
Esses recursos didáticos são extremamente atraentes.
O último exemplo acima contém dados epidemiológicos, anatômicos e
anatomopatológicos, fisiológicos, semiológicos. Estão incluídos exames
complementares, estratégias terapêuticas, técnicas operatórias e suas
dificuldades, casos clínicos e bibliografia.
O primeiro exemplo acima está mais focalizado sobre a técnica
operatória e integra a anatomia e os aspectos anatomopatológicos com a
descrição da técnica operatória e suas dificuldades.
Todas essas descrições se baseiam fortemente sobre o suporte áudio
visual, sobre a animação de imagens e à 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
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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 oferece
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 permitir o
usuário de realizar sobre um paciente virtual portador de determinada
patologia, um ato cirúrgico com uma sensação realista de tato e visão.
Podemos citar alguns exemplos muito representativos:
Gibson48 simula intervenções cirúrgicas em joelhos com artropatias, com
retorno visual e táctil.
Marescaux49 simula operações hepáticas. O simulador permite abordar o
fígado com instrumentos cirúrgicos adequados. Permite também a deformação
do “fígado” e oferece um retorno visual e táctil. Não é ainda possível fazer
manobras de dissecção.
O'Toole50 apresenta um simulador de anastomose término-terminal
vídeolaparoscópica do tubo digestivo, com retorno visual e táctil. Esse trabalho
tenta responder às questões seguintes: “Pode a simulação ser utilizada para
avaliar a habilidade cirúrgica?" et "a simulação pode servir de aprendizagem de
técnicas cirúrgicas por parte de cirurgiões noviços?". A pesquisa de O’Toole50
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enfoca a interessante questão da metodologia de avaliação desses
simuladores.
Do ponto de vista científico, as dificuldades inerentes à realização de um
desses simuladores são as seguintes: trata-se de modelizar as estruturas
complexas e deformáveis, de modelizar os modos de interação de instrumentos
cirúrgicos virtuais com as estruturas anatômicas e de calcular os efeitos dos
instrumentos sobre as estruturas, e o deslocamento de uma estrutura
produzido pela manipulação de uma outra. Finalmente, se trata de reproduzir
do ponto de vista visual e táctil as sensações reais.
Outra dificuldade encontrada á a questão do cálculo do tempo real. Os
exemplos citados de Gibson48 et O'Toole50 são relativamente simples do ponto
de vista das estruturas envolvidas e dos procedimentos simulados.
Marescaux49 ainda se encontra algo limitado na sua tentativa de
interação com o tecido hepático.
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CONCEPÇÃO DO PROJETO
Projeto de colaboração global entre a Universidade Federal de São
Paulo, Brasil (na pessoa do Prof. Dr. João Luiz M. C. Azevedo), o Hospital
Edouard Herriot de Lyon, França e o Laboratório TIMC de Grenoble, França, a
propósito da elaboração de um simulador de intervenções cirúrgicas por
acesso vídeo laparoscópico.
A proposta é combinar dois instrumentos pedagógicos informatizados
(CD-Rom e Simulador), os quais se completam mutuamente:
1. O CD-Rom oferece uma informação muito rica a respeito da prática
real, integrando os vários campos de conhecimento correlacionados que
interessam ao cirurgião, apresentando várias ilustrações na tela da
televisão.
Cumpre notar que a prática da vídeo-laparoscopia em parte se baseia
sobre a capacidade do cirurgião de se adaptar a essa percepção
limitada da realidade: um campo visual circunscrito e bidimensional.
2. O Simulador está baseado na possibilidade de integração visual e
sobretudo táctil sobre um modelo informatizado das estruturas
anatômicas e dos instrumentos em ambiente puramente virtual.
Nos projetos já existentes, esses dois instrumentos citados ainda fazem
pouco quanto à avaliação do desempenho. Sendo esse um ponto fundamental
para a utilização dessa tecnologia, nosso projeto deve enfatizá-lo.
Para que o simulador seja completo, ele deve abranger os aspectos
relacionados mais importantes ao tratamento cirúrgico, a saber:
- a epidemologia, a anatomia normal e patológica, a fisiopatologia,
- a sintomatologia do doença a ser tratada,
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- os exames complementares,
- as estratégias terapêuticas e os procedimentos cirúrgicos,
- o estudo de casos clínicos e a a bibliografia pertinente.
Do ponto de vista funcional, o Simulador ele deverá:
- propor um acesso o mais natural possível ao conjunto de dados, de
modo
a favorecer a interação com o operador (por exemplo, oferecendo-lhe a
possibilidade de se deslocar através da representação tridimensional da
anatomia ou de simular o acesso vídeo-laparoscópico de uma
determinada
região no decorrer de um procedimento),
- praticar o conhecimento adquirido sob a forma de exercícios. Isso se
fará,
por exemplo, simulando-se o acompanhamento de um paciente do
diagnóstico à intervenção cirúrgica, continuando-se com os cuidados
pós-operatórios,
tudo a nível de escolhas de estratégias a se efetuar. Também
pode ser realizada a prática de apenas um tempo (etapa) cirúrgica.
- avaliar a aprendizagem auferida pelo usuário.

Do ponto de vista técnico isso implica na realização dos seguintes
modelos:
1. modelos de órgãos, com reprodução de suas características importantes
para a realização do ato cirúrgico visado,
2. modelos dos instrumentos
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3. modelos de deformação dos órgãos em função da ação dos
instrumentos,
4. modelos de integração dos órgãos e estruturas entre eles, durante o ato
cirúrgico,
5. procedimentos de visualização em tempo real,
6. procedimentos de visualização laparoscópica com possibilidade de
deslocamento interativo do laparoscópio
7. fusão dos campos visuais calculados sobre uma base essencialmente
geométrica com os campos visuais reais, para aumentar o realismo
8. procedimentos de retorno táctil por meio de um sistema de retorno
adequado já testado (podemos citar o protótipo “Impulse engine de
Immersion Corporation ou le Phantom de SensAble Technologies, Inc.”),
9. modelização das estratégias terapêuticas dentro de uma árvore de
decisões,
10. modelização das diversas etapas (tempos) dos atos cirúrgicos,
11. exercício mais ou menos monitorados, segundo o nível de aprendizado,
12. procedimentos de avaliação,
13. organização e administração dos usuários.

CD-Rom "aumentado"
O desenvolvimento de um tal instrumento de simulação cirúrgica
necessita de
tempo relativamente longo. No quadro deste projeto de um ano, nós propomos
uma primeira abordagem do problema.
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De início, parece interessante ampliar as possibilidades dos CD-Roms
atuais, tornando-os capazes de dar ao usuário a oportunidade de interagir com
aquilo que lhe é apresentado, e também de se avaliar. Dessa forma, por
ocasião da seleção da abordagem cirúrgica, podemos simular o campo de
visão correspondente a uma posição do endoscópio, especificada pelo
operador a partir de um modelo da anatomia da região a ser “operada”.
Na apresentação da anatomia podemos dar ao operador a possibilidade
de se deslocar em três dimensões em ralação às estruturas anatômicas,
mediante o recurso de reclinar virtualmente algumas estruturas para apreciar
outras subjacentes. Podemos registrar um certo número de campos visuais
correspondentes

a

situações

reais.

Em

seguida

podemos

utilizar

procedimentos de interpolação de imagens para dar a impressão de visão
contínua das estruturas.
Podemos, ainda, fazer variar o campo visual em função dos
deslocamentos do laparoscópio. Tudo isso pode ser controlado como
classicamente de faz em informática, mediante o “mouse” e o teclado do
computador. Alternativamente, podemos adotar uma solução mais ergonômica,
mediante a utilização de empunhaduras semelhantes às dos instrumentos
laparoscópicos.
Neste projeto será enfocado um procedimento típico da cirurgia
laparoscópica: a hernioplastia hiatal com um procedimento anti-refluxo
associado.
Estando já dominada a técnica da colecistectomia vídeo-laparoscópica e
a de outros procedimentos menos complexos, tais como a liberação de
aderências peritoneais e a apendicectomia, a etapa seguinte para o cirurgião
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geral é a realização do tratamento cirúrgico do refluxo gastroesofagiano. Essa
via tem se tornado a preferencial para o tratamento da doença do refluxo
gastroesofagiano 25,26.
Cada vez mais a hernioplastia hiatal com valvuloplastia anti-reflux vem
sendo considerado como uma alternativa válida ao tratamento medicamentoso
da doença do refluxo esofagiano25,26. No tratamento cirúrgico dessa doença,
considera-se como eficazes as valvuloplastias anti-refluxo posteriores ou
póstero-laterais27-36, quer totais (Nissen27-30, Rosseti31,32 , Floppy Nissen33) quer
parciais (Toupet34, Lind35, Pinotti36).
Por outro lado, a aprendizagem da técnica vídeo-laparoscópica da
cirurgia do refluxo gastro-esofagiano é bastante longa, de cerca de cinqüenta
intervenções38.
Após a primeira publicação a propósito de tratamento vídeolaparoscópico da hérnia hiatal39, seguiram-se várias relatos de complicações
atribuídas principalmente ao tipo de acesso cirúrgico por vídeo-laparoscopia,
tais como: perfuração do esôfago40, ocorrência de hérnia paraesofagiana no
período

pós-operatório

precoce41,

estenose

do

hiato

esofagiano42,

pneumotórax43, disfagia44. Não restam dúvidas de que, nas primeiras
experiências dos cirurgiões com essa técnica, a duração da operação é
prolongada, verificam-se muitas dificuldades técnicas, há importante incidência
de 16 complicações intra-operatórias e pós-operatórias, e as conversões para
laparotomia são freqüentes.
Finalmente, deve-se considerara que a anatomia do hiato esofagiano é
muito intrincada45, havendo necessidade de meios didáticos especiais para
torná-la compreensível e para ensiná-la46. Ademais, durante os atos cirúrgicos
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em anima nobile os cirurgiões experimentados têm de exercer intensa
monitoria e estreita vigilância no ensino dessa técnica, dados os seus riscos,
com enorme dispêndio de tempo e de energia da equipe médica47.
Por todas essas razões, um simulador de cirurgia utilizando a realidade
virtual destinado ao tratamento da doença do refluxo esofagiano é
incontestavelmente de importância capital na pedagogia da cirurgia moderna.

Tarefas do “CR-Rom ampliado”, primeira etapa do projeto “Simulador de
Cirurgia”:
Tarefa 1: Especificações gerais do sistema
Especificações dos procedimentos, das interfaces homem/máquina, dos
exercícios
típicos e dos modelos de avaliação.
Tarefa 2: Modelização
- O procedimento operatório: trata-se de determinar os diversos “tempos
cirúrgicos” do ato operatório e, por cada uma dessas etapas, as
manobras elementares a serem efetuadas e o ambiente anatômico
envolvido.
- a anatomia global do campo operatório
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- a anatomia laparoscópica peculiar a cada um dos substratos: serão
feitos os protótipos virtuais dos órgãos envolvidos, adequando-os aos
procedimentos que serão efetuados sobre eles e provendo-os de
propriedades que serão utilizadas na simulação, tais como graus de
mobilidade,

graus

de

deformação,

e

caracterizando-os

como

fundamentais, de importância secundária, como fatores de dificultarão
do ato operatório proposto, etc. Também serão feitas os esquemas das
relações entre os órgãos e estruturas envolvidas na simulação.
- os instrumentos: sua escolha em função de cada etapa do
procedimento cirúrgico.
- as diversas vias de acesso peculiares aos procedimentos em
realização.

Tarefa 3 : Implementação dos procedimentos de interação e de visualização.
- interação com o modem mediante o livre deslocamento do
laparoscópio, em movimentos de translação e de rotação em torno de
um ponto fixo, mediante a utilização de um dispositivo interativo de
feedbeck de esforço.
- simulação de vias de acesso anatômicas diversas, em função da
posição do operador.
- simulação de campos visuais de observação, em função da posição do
laparoscópio.
- variação das perspectivas dos campos visuais, em interação com a
posição do laparoscópio.

19
- visualização de informações referentes as estruturas anatômicas
mediante seleção e acionamento do mouse. Esse acesso imediato à
informação visual pode ser contextual (se a atuação do mouse sobre a
estrutura se faz durante uma etapa da simulação), ou genérico (caso a
atuação do mouse atua é feita exclusivamente para demonstração da
anatomia).
- colocar as estruturas em transparência de forma as reclinar
virtualmente e poder observar outras estruturas vizinhas ou adjacentes.
Tarefa 4 : Estruturação dos exercícios (esta lista deve ser completada na fase
de especificação dos exercícios) e de sua avaliação.
- designação de estruturas anatômicas globais e locais.
- definição das vias de acesso e simulação do espaço pertinente ao
trabalho.
- deslocamento do laparoscópio de forma a tornar as estruturas
anatômicas nitidamente visíveis.
- implementação dos mecanismos de avaliação (precisão de gestos,
omissão de empos cirúrgicos, números de erros, etc).

Tarefa 5 : Participação direta dos cirurgiões
Necessidades :
- dados anatômicos (Visible Human Project)
- missões Lyon/Grenoble para permutar experiências com os outros
clínicos e cientistas
- estação de trabalho do tipo PC com software Visual C++ et Open
Inventor
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- interface de deslocamento do endoscópio e dos instrumentos com
retorno
de esforço.
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