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As aparencias para a mente sao de quatro tlpOS.
As coisas ou sao 0 que parecem ser;

ou nao sao, e nem parecem ser;
ou sao, e nao parecem ser;

ou nao sao, mesmo assim parecem ser.
Identificar todos estes casos e a tarefa do homem ...

(Epicteus, seculo lid. C )
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Resumo

Calculos biliares sac frequentemente extravazados na cavidade pen-
toneal em decorrencia da perfura<;ao ou lacera<;ao da parede da vesicula
biliar, durante as colecistectomias laparosc6picas. As vezes podem nao
ser encontrados e permanecerem perdidos na cavidade , e sac pouco
conhecidas as complica<;6es que podem causar a longo prazo. Com 0

objetivo de estudar as possiveis complica<;6es que poderiam determinar,
o autor estudou experimental mente 0 que ocorreria com a implanta<;ao de
calculos biliares humanos na cavidade peritoneal de 14 caes. Em todos os
animals foram colocados quatro calculos, sendo dois em posi<;ao supra-
hepatica e do is sub-hepaticos, calculos estes originados de pacientes
submetidos a colecistectomias de rotina, e sem nenhum tipo de cuidado
quanta a esteriliza<;ao ou composi<;ao, apenas selecionados quanta ao
tamanho, tendo todos entre 5 e 10mm no maior diametro. Em rela<;ao aos
calculos supra-hepaticos, 8 caes (57,14%) apresentaram complica<;6es,
tais como aderencias, englobamento pelo figado, erosao do diafragma, do
figado e da veia supra-hepatica. Por outro lade em rela<;ao aos calculos
infra-hepatlcos apenas 1 (7,14%) apresentou abscesso infra-hepatico junto
a pequena curvatura do est6mago. Estes achados permitiram ao autor
concluir que os calculos biliares nao sac in6cuos quando implantados na
cavidade pentoneal de caes, sendo estatistlcamente significante (p < 005)
as complica<;6es com calculos supra-hepaticos em rela<;ao aos calculos
Infra-hepaticos.
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Abstract

Biliary stones are frequently lost into the abdominal cavity due to the
perforation of the gallbladder wallin the course of laparoscopic cholecys-
tectomy. Sometimes they cannot be found and stay lost in the peritoneal
cavity The possible complications such stones may cause are still less
known. With the purpose of evaluate such possible complications the au-
thor studied experimentally what could happen with the placement of hu-
man biliary calculi in the peritoneal cavity of 14 mongrel dogs. All animals
received four stones each, being two in the supra-hepatic space and two in
the infra-hepatic area. No special concern was taken regarding steriliza-
tion or chemical composition of the stones. They were selected only by
their size, all of them measuring from 5mm to 10 mm in the largest
diameter. Considering the supra-hepatic stones, eight dogs (57.14%) pre-
sented with complications like adhesions, liver involvement and erosion of
the diaphragm, liver and hepatic veins. Only one dog showed a complica-
tion resulting from an infra-hepatic stone- an abscess near the lesser cur-
vature of the stomach.These findings authorized the author to conclude
that biliary stones are not innocuous when put In the peritoneal cavity of
dogs, being of statistical significance ( p<O.05) the complications of the
supra-hepatic stones when compared to the Infra-hepatic ones
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A litiase biliar e uma das
causas mais frequentes de doenc;as
humanas e motivo para a mais usual
cirurgia realizada no homem: a
colecistectomia3.

Em 15 de julho de 1882,
CARL JOHANN AUGUST
LANGENBUCH, professor de
cirurgia na Universidade de Berlim,
revolucionou a cirurgia do trato biliar,
ao realizar a primeira
colecistectomia, com sucesso, no
Hospital San Lazaro desta
Universidade Ate aquele momento,
o tratamento cirurgico estabelecido
para as c61icas biliares era a
colecistostomla 7.

A partir daquela data, e no
decorrer de pouco mais de um
seculo, muitos progressos foram
alcanc;ados. Dentre eles, melhor
conhecimento da fisiopatologia
biliar, desenvolvimento de novas
tecnicas cirurgicas (como as
anastomoses bllio-dlgestivas), a
introduc;ao da colangiografla
PABLO MIRIZZI (1932), em

C6rdoba na Argentina,
colang iografia transparietohepatica,
endosc6pica retr6grada e a
ultrassonografia3,7.

No entanto, ap6s completar 0

centenario da primeira
colecistectomia, uma nova forma
de tratar cirurgicamente a litiase
vesicularfoi desenvolvidada e surglu
para novamente revolucionar a
hist6r1a da cirurgia biliar: a
colecistectomia video-
laparosc6plca. Trouxe ela a
concepc;ao de cirurgia minimamente
invasiva e consequentemente
menos traumatlca.

A colecistectomia video-
laparosc6pica (CVL), realizada pela
primeira vez por MOURET (1987)
em Lyon, e divulgada por DUBOIS
em 1989, na Franc;a, tornou-se
rapidamente a cirurgia de escolha
para 0 tratamento cirurgico dos
paclentes com IItiase da vesicula
biliar2,11. Promove beneficlos
Importantes como menor dor p6s-
operat6r1a, menor tempo de

. / /
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Introduc;oo

interna<;ao hospitalar, menor risco de infec<;ao, recupera<;ao mais rapida
para 0 trabalho alem de melhor resultado estetico. Estes beneficios
despertaram 0 interesse dos cirurgi6es e dos pacientes, que motivados
pelos bons resultados, elegeram-na metodo preferencial para 0 tratamento
da doen<;a litiasica slntomatica 14,18,27

A necessidade deste novo procedimento ser realizado sob
pneumoperit6nio e com instrumental diferente da cirurgia tradicional, exigiu,
mesmo dos cirurgi6es mais experientes, novo treinamento e aprendizado
cirurgico, assim como a convivencia com novos riscos e
preocupa<;6es1,8,14,19,26. Dentre estas, a perfura<;ao da vesicula biliar, com
consequente extravazamento de bile e calculos na cavidade peritoneal.
Este derramamento nao era complica<;ao nas colecistectomias realizadas
por laparotomia e portanto nao se acompanhava de maior preocupa<;ao.
Contudo, com a via laparosc6pica nao se tem ainda opiniao formada

Quanto a bile isolada, sac conhecidas as potencialidades de
formarem abscessos inter-al<;as ou em recessos peritoneais, induzindo a
sepse pentoneal. Mas, mesmo pela via laparosc6pica e possivel fazer-se
boa Ilmpeza com exaustiva irriga<;ao e aspira<;ao do Iiquido e pouca
possibllidade persiste de complica<;a014.

Entretanto, os calculos biliares ao cairem na cavidade, podem ser
perdidos ou serem de dificil remo<;ao na cirurgia laparosc6pica, em razao
das dlflculdades relaclonadas a instrumenta<;ao e a ausencla do tatoo Esta
ocorrencia e relatlvamente frequente nas CVL e ainda na atualidade sac
Insuficlentes as informa<;6es sobre 0 que ocorre com os calculos que
permanecem na cavidade peritoneal, e se apresentam morbidade que
mere<;a aten<;ao medica3.

o fato dos calculos serem constituidos de materiais estranhos ao
perit6nlo (colesterol, sais billares, ferro, calcio, carbohidratos e restos
celulares), os caractenzam como corpos estranhos, e assim podem atuar
como nucleo de infec<;ao ou mesmo mduzir a resposta fibroblastica,
resultando em multiplas aderencias3,9.

o objetivo deste trabalho experimental foi estudar as rea<;6es e
localiza<;6es que apresentam os calculos billares deixados livres na
cavldade peritoneal quando colocados em duas posl<;6es dlstlntas: supra
e sub-hepaticas e comparar a morbldez entre as duas localiza<;6es.

Colculos Billares na Cavldade Pentoneal - Estudo Expenmental
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5

o tempo de eXlstencia das
tecnicas cirurgicas video
assessoradas e muito curto para que
a literatura medica tenha ampla
divulga9ao de trabalhos
experimentais. Este fate pode ser
observado com 0 tema deste estudo
que avalia a rea9ao tissular na
presen9a de calculos biliares
perdidos na cavidade peritoneal.
Busca extensiva na literatura mostra
a existencia de CinCO trabalhos
especiflcamente elaborados para
este fim. Portanto e de se esperar
que este capitulo sera breve,
contudo abrangente.

A primeira pesquisa descrita
sobre a rea9ao aos calculos biliares
perdidos na cavidade peritoneal foi
realizada por WELCH, HINDER,
FITGIBBONS e ROUSE (1991).
Realizaram eles estudo experimen-
tal sobre 0 efeito dos calculos
biliares humanos em coelhos. Os
calculos foram classificados a olho
nu em compostos por colesterol,
pigmento e mistos e todos medindo
entre 4 e 5mm. Ap6s 6 horas da sua

coleta foram implantados em 12
coelhos atraves de laparotomia
mediana e posicionados, dois de
cada vez, em bolsas de omento,
fechadas com fio monofilamentar
(proleneR

). Os animais foram
dlvididos em 2 e grupos estudados
ap6s 3 semanas e 2 meses. Foi
observado que os calculos de
pigmento biliar apresentaram
reduc;ao de tamanho em 25% do
original ap6s 2 meses. Os animais
em 3 semanas apresentavam
processo inflamat6rio no tecido
omental e ap6s 2 meses, fibrose
com foco de necrose gordurosa e
nenhum abscesso. Concluem os
autores nao haver infecc;ao nem
inflamac;ao de grande Intensldade e
que estes achados permitem dizer
que calculos perdidos na cavidade
peritoneal nao causam
complicac;6es

Dois anos ap6s, SAX e
ADAMS (1993) estudaram calculos
billares humanos medindo entre 5 e
7mm colocados na cavidade perito-
neal de 12 ratos (Sprague-Dawley)

/

, /
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Os animais foram observados por 1, 2 e 4 meses e apresentaram forma~o
---de aderencias sendo a maioria localizada no abdome superior envolvendo __ 6__

figado e c610n. Estas aderencias eram finas e facilmente desfeitas. Ap6s
uma iniclal pequena perda de peso, os calculos nao sofreram modifica<;oes
em 4 meses de observa<;ao. Este achado foi interpretado como sendo
devido a troca de fluidos entre os calculos e a cavidade peritoneal Neste
curto tempo de seguimento os calculos biliares nao foram reabsorvidos e
quando estavam livres podenam ser "nicho " para forma<;ao de aderencia.
Os autores concluem que este problema deve ser visto com cuidado porque
os ratos nao tem vesicula biliar e sua capacidade para absorver calculo de
colesterol pode ser diferente de outras especies, e entendem que esta
questao deve ser melhor estudada.

•

JOHNSTON, O'MALLEY, McENTEE, GRACE, PATH e HAYES (1994)
a fim de avaliar 0 efelto da bile e da bile associada com calculos na cavidade
peritoneal de ratos, estudaram 90 animais machos pesando entre 300 e
400 gramas, divididos em 6 grupos. Os grupos foram assim distribuidos:
Grupos de 1 a 3, receberam 2ml de solu<;ao salina intra-peritoneal, bile
esteril e bile infectada respectivamente. A bile esteril foi obtida de pacientes
com dreno em T e esterilizada com radia<;ao gama por 15 segundos A
esterilidade foi conflrmada por procedimentos de enriquecimento padrao
realizados no dia da inocula<;ao. A bile infectada foi obtida por inocula<;ao
de Escherichia coli em bile esteril para prover uma concentra<;ao de 1 x
106 UFC/ml. Os grupos 4 e 5 foram submetidos a incisao mediana de 3 a
5mm e neles colocado urn unico calculo de 2 a 3mm de tamanho no
quadrante superior dlreito do abdome e as incisoes foram fechadas com
fio 3-0/PDS. Os calculos foram obtidos de paclentes submetidos a
colecistectomia video-laparosc6pica. 0 grupo 4 recebeu uma inje<;ao in-
traperitoneal de 2ml de bile esteril eo grupo 5 de bile infectada. No grupo
6 uma incisao similar e uma pln<;a vazia fOI passada slmplesmente no
quadrante superior dlreito e a incisao fechada como no grupo 5. Os animalS
do grupo 6 entao receberam uma inJe<;aoIntraperitoneal de 2ml de solu<;ao
salina esteril. Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical
ap6s 4 semanas de observa<;ao. 0 abdome foi aberto com incisao que
permitia expor toda a cavldade peritoneal, porem a direita da Incisao ante-
nor, que era mediana 0 calculo foi locallzado em todos os casos e foram
anotadas e fotografadas as altera<;oes, asslm como a quantidade e 0 local
das aderenclas, sendo estas c1assiflcadas como fragels quando facilmente
liberadas ou compactas quando firmemente adendas. Os resultados fo-
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Revisoo da Literatura

ram resumidos da seguinte forma: nenhuma lesao intra-abdominal foi
observada nos grupos 1, 2 e 3 e nao havia evidencia de qualquer secre<;ao __ 7__

livre na cavidade peritoneal. Aderencias foram encontradas em 11 anlmais
(75%) e 10 animais (67%) dos grupos 4 e 5, os quais tinham sidos expostos
a um calculo biliar combinado com bile esteril e infectada, respectivamente.
Aderencias foram (micas em 7 ratos e multlplas em 4 anImalS do grupo 4,
e unicas em 6 e multiplas em 4 animais do grupo 5. Todas aderencias
eram firmes e exigiram tra<;ao significativa para serem desfeltas. Os locais
de formac;ao de aderencias foram: intestino na regiao pelvica (n=7), intestlno
com intestino (n=5), intestino com figado (n=2), intestine com omento (n=1),
fig ado com omento (n=3), figado com a ferida operat6ria (n=1), omento
com a ferida operat6ria (n=6) e omento com a pelve (n=1). Os calculos
estavam intimamente relaclonadas com os locais de forma<;ao de aderencia
em todos os animais. Dois ratos expostos a calculos associado a bile esteril
(grupo 4) desenvolveram abscesso intra-abdominal adjacente ao calculo,
1 no abdome superior e 1 na pelve. Os restantes, 2 animais do grupo 4,
nao apresentaram anormalidades intra-abdominais e os calculos estavam
envolvidos pelo omento. No 5° grupo, 5 animais sem aderencias, os calculos
estavam envolvidos no perit6nio pelvico (n=3), pelo mesenterio inferior
(n=1) e omento (n=1). Concluem os autores que levara algum tempo para
ser determinado 0 risco de forma<;ao de aderencia como consequencla de
calculos perdldos na cavidade. Sugerem eles que nao sendo os calculos
localizados, possa ser utilizador agente t6pico que fa<;a a ativa<;ao do
plasminogenio peritoneal (PPA). Estudos experimentais poderao mostrar
se esse agente tem a mesma capacldade de reduzlr a forma<;ao de
aderencla como demonstrado experimentalmente nos traumas do pent6nio.

CLINE, POULOS e CLIFFORD (1994) preocupados com as
consequencas da presen<;a do calculo bihar livre na cavidade peritoneal
reallzaram estudo em 30 ratos que ap6s 10 dias de acllmata<;ao foram
submetidos a anestesia e laparotomia de 1cm de extensao, onde foram
Implantados calculos humanos de colesterol medlndo de 1 a 2mm de
diametro. Dividiu em 3 grupos, sendo 0 grupo 1 com 6 anlmais, grupos 2 e
3 com 12 animais cada No grupo 1 realizou apenas manipula<;ao das
visceras (figado, c610ne omento) com pin<;a No grupo 2 colocou um calculo
entre 0 f1gado e 0 c610n transverso e no grupo 3 dois calculos na area
hepatica e tres na pelve e omento Todos os calculos eram provenientes
de colecistectomla de rotlna e submetidos a processo de Ilmpeza com
solu<;ao salina e ar seco. Foram coletados 100 calculos e utillzados 80,
sendo 20 deles submetidos durante 1 semana a estudo bacteriol6glco

Colculos B//Jares na Cavldade Pentoneal - Estudo Expenmental
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(cultura em agar-sangue). Nenhum apresentou crescimento de bacterias.
---Os outros calculos foram esterelizados e embalados ate a data da 8---

introdu<;aonos animais. as calculos foram estudados ap6s 2, 4 e 8 seman as
procurando-se a presen<;a de abscesso, erosao visceral ou perfura<;ao e
obstru<;ao intestinal. As aderencias foram escalonadas de 0 a 3 de acordo
com a sua flrmeza e a presen<;a de vasos. Todos os calculos foram
recuperados. Nenhuma evidencia de abscesso intra-abdominal, perfura<;ao
de viscera ou obstru<;ao intestinal foi notada. Um animal do grupo 2
desenvolveu abscesso de parede com aderenclas. a calculo foi achado
na cavidade peritoneal. A viscera foi cuidadosamente examinada para
evidenciarfistula ou outra lesao, mas nada foi encontrado, e isto representa
a (mica infec<;ao de todos os grupos. Forma<;ao de aderencla foi
documentada em 33% do grupo 1, 58% do grupo 2 e 75% do grupo 3
Nenhuma diferen<;a entre os grupos quanta ao grau de aderencia foi notado.
A localiza<;ao de cada calculo em necr6psia foi documentada, demostrando
nao haver diferen<;a entre os grupos 2 e 3. as dados fazem os autores
concluirem que os calculos nao contribuem para forma<;ao de aderencia
nem fazem aumentar a sua severidade. Eles tend em a come<;ar aderencia
em estruturas intra-abdominais, particularmente com 0 omento e finallzam
questionando 0 fate de nao haver neste estudo 0 objetivo de estudar
associadamente a bile, que poderia determinar maior rea<;ao inflamat6ria
e maior fixa<;ao do calculo as visceras.

NASSIF (1995) avalia experimentalmente a Influencia da inje<;ao de
bile humana esteril, de calculos biliares humanos estereis e de grampos
de titanio na cavidade peritoneal de ratos, quanta aos achados de
macroscopia e microscopla. Utiliza 84 ratos Wistar machos com peso medio
de 170 a 200 gramas. Dividiu-os em 4 grupos e realizou 0 mesmo
procedimento operat6rio em todos. No grupo A (n=12) utilizou solu<;ao
fisiol6glca; no grupo B (n=24) utllizou bile humana esteril, no grupo C (n=24)
calculos biliares humanos estereis e no Grupo G (n=24) empregou grampos
de titanic estereis. as animais foram avaliados 30 e 60 dias de p6s-
operat6rio observando os achados determlnados nos espa<;os subfrenico
direito e sub-hepatico Encontrou como resultados no grupo B a forma<;ao
de aderencias flrmes em 20 animais. No grupo C observou englobamento
dos calculos biliares pelo figado em todos os ratos e aprisionamento dos
calculos entre 0 figado e 0 diafragma. Histologlcamente observou a
forma<;ao de fibrose reparativa ao redor dos calculos billares e um
adelgassamento do dlafragma na superficie em que estava em contato
com 0 calculo biliar, sendo mais pronunciado nos animais avaliados ap6s

Colculos Billares no Cavldade Pentoneal - Estudo Expenmental
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60 dias. Observou tambem que os calculos biliares humanos no recesso
sub-hepatico foram envolvidos pelas estruturas locais em todos os ratos. __ 9_
Histologicamente os calculos biliares estavam envoltos tambem porfibrose
reparativa. Observou em relac;ao aos outros elementos Inoculados na
cavidade peritoneal, principalmente em relac;ao aos grampos de titanlo, a
maioria deles livres na cavidade peritoneal ou envolvidos pelo omento.
Histologicamente observou hiperplasia reacional do revestimento mesotelial
junto aos grampos de titanio. Conclui 0 autor, em relac;ao ao calculos
biliares, que quando colocados no espac;o subfrenico podem ser
aprislonados e englobados pelo figado, 0 que ocorreu em todos os ratos,
alem de lesao progressiva no diafragma justaposto ao calculo observado
pela avaliac;ao no sexagesimo dia p6s-operat6no. Em rela980 aos calculos
no recesso sub-hepatico, observou bloqueio cicatricial na area do hllo
hepatica envolvendo as estruturas da regiao em todos os animais.
Recomenda finalmente que deverao ser desenvolvidas tecnlcas para
Impedir a perda de calculos nas cirurgias laparosc6picas e propoem reflexao
sobre possiveis correc;oes de conduta a serem adotadas no futuro.

COHEN e col (19 ) realizaram estudo experimental no qual colocaram
calculos biliares mistos coletados de pacientes submetidos a
colecistectomia, e que foram colocados na cavidade peritoneal de dez
caes, atraves de incisao mediana de 5cm. Os calculos foram colocados
em regiao subfrenlca direita, subhepatlca e em bolsas confeccionadas com
omento. Os caes foram sacnficados ap6s 15 e 60 dias. Encontraram minima
aderencias ao redor dos calculos supra-hepaticos nenhuma evidencia de
absorc;ao e em 70% dos caes os calculos estavam englobados pelo
parenquima hepatico. Ao exame microsc6pico foi achado destruic;ao com
hemorragia, infiltrado Inflamat6rio e reac;ao de corpo estranho. Nao foi
encontrada nenhuma complicac;ao infecciosa. Observaram que nao havia
evidencia de absor980 e que calculos perdidos no espac;o subfrenico podem
erosar a superficie convexa do figado e determinar lesoes em ductos billares
e vasos sanguineos, alem de poder apresentar hemobilia e/ou sangramento
na cavidade. A provavel razao para explicar a erosao do parenquima
hepatico poderia ser explicada pela pressao negativa do t6rax que
resultando em incursao diafragmatica, podena eventual mente reter 0 calculo
nesta regiao, IStOassocI ado a forc;a mecanica de massa do figado contra
o dlafragma durante a Inspirac;ao. Concluiram entao, dizendo que ha grande
risco dos calculos nao recuperados na regiao subfrenlca determlnarem
compllcac;oes

/ ,
/
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Material e Metodos
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Foram utilizados neste
experimento 14 caes, sem ra<;a
definida e pesando entre dez e doze
quilogramas (x = 11,42, +/- 0,48),
ap6s perlodo de preparo de 30 dias
no Bioterio Central da Unlversidade
Federal de Santa Catarina, onde
permaneceram sob observa<;ao ate
o final do experimento.

o ate operat6rio inciava-se
com anestesia geral endovenosa
utilizando-se ketamina e dose
profllatica de cefalosporina de
primeira gera<;ao (30 mg/Kg/Peso).
A seguir realizava-se laparotomla
medlana de 10cm de extensao e
eram implantados dois calculos
biliares humanos medindo entre 5 e
10mm na regiao supra e 2 na sub-
hepatica (figura 1).

Isto feito 0 abdome era
fechado com matenal de slntese
identico em todos os anlmais
(MononylonR

) e 0 animal era
reanlmado da anestesia e colocado
em canil do bioterio referido

Os calculos biliares usados
foram coletados de pacientes
submetidos a coiecistectomias e nao

passaram por nenhum preparo es-
pecial quanta a esteriliza<;ao ou
estudo da sua composi<;ao. Eram
acondicionados em reciplente de
vidro sem maiores cuidados.

Ap6s tempo modal de 5
meses os caes foram re-operados
pela mesma incisao anterior e
criteriosamente tiveram a cavidade
abdominal inventariada para
localiza<;ao dos calculos e/ou das
complica<;6es determinadas. A
seguir foi realizada a retirada do
flgado e observada cuidadosamente
a cavidade peritoneal para venficar
outras altera<;6es existentes (flgura 2)

Ap6s estes procedlmentos
todos os caes foram sacrificados
com usa endovenoso de KCL 19,1%

Neste estudo foram
observadas as normas tecnicas da
ABNT* para as referencias
bibliograficas, a convensao
internacional para manuseio dos
animais ** e a Nomina Veterinaria
para nomenclatura anat6mlca ***

* Assoclacao Brasllelra de Norrnas TecfilC<!s (NB-66178) **
InternatIOnal AnalOffilC<!1NomenclaUlre Comrrutee - NOffilna
AnatoffilC<!. Sed Rio de Janelro MedSl, 1994 *** Nomma
AnatoffilC<! Vetennana, 3 ed IthaC<!. World AssociatIOn of
Vetennary AnatomlCS, 1983
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Capitulo 04

Resultados

14
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Local delnse(~o Supra.-Hepatica Infra-Hepatica
Complicar;oes N % N %
Presentes 8 57,14 1 7,14
Ausentes 6 42,86 13 92,86
Total 14 100 14 100

Erosao e englobamento pelo
parenquima hepatico em 4
casos (figura 3);
Erosao e englobamento pelo
parenqulma hepatlco, com
erosao do diafragma em um
caso (figura 4 );
Erosao hepatica e de veia su-

pra-hepatica em 1
caso;

Tabela 1- Complica90es segundo 0 local de implanta9ao
do calculo Erosao hepatica

superficial e
extensa em 1 caso.

//
/ /

, i

/

l '

Nove (64,28%) dos 14 caes
apresentaram alterar;6es
importantes resultantes da presenr;a
dos calculos biliares na cavldade
abdominal, sendo 8 (57,14%)
relacionados aos colocados em
regiao supra-hepatica, e apenas 1
(7,14%) aos da regiao sub-hepatica
(Tabela 1).

Fonte Autor
RR=2,81 IC95%=1,40a5,67
x2 5 89 p<001
RR riSCO relatlvo
xl qUl-quadrado
p<OOJ
IC Imervalo de confiam;a

Os achados de alterar;6es na
regiao supra-hepatica foram de
maior frequencia e gravldade, e a
seguir sac enumerados.

Aderencla isoladamente em 1
caso;

A (mica
complicar;ao
apresentada na
regiao sub-
hepatica, tratava-se
de um abscesso
entre 0 figado e a
pequena curvatura

do est6mago, vista no momenta em
que 0 figado foi tracionado em
direr;ao cefalica Este abscesso se
rompeu na mobilizar;ao e promoveu
extravazamento de pequena
quantidade de secrer;ao purulenta
(flgura 5) Outros achados foram
aderenclas frouxas entre 0 figado e
o est6mago proximo ao abscesso;

/ ,
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Resultados

calculo livre na goteira parieto-c6Iica; calculo livre no fundo de saco; calculos
envolvidos pelo omento maior (figuras 6 e 7) e 1 no hila esplEmico (flgura
8).

Nos 6 caes restantes nao foram observadas altera<;oes signiflcatlvas
na regiao supra-hepatica, bem como nenhum calculo billar permanecla no
local Nestes mesmos animals os calculos sub-hepatlcos tambem nao
causavam nenhuma complica<;ao Importante.

- Lesao hepatica - orificLOno parenqima com
a presem;a do calculo biliar retirado
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Erosiio do diafragma (4A) com a presenr;a
do calculo no local (4B) , tamponando a cavidade (4A) e
com calculo retirado observando-se a eroSQOcavztaria (4B)

(4A)
> ,

...t
, <

(4B)
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Calculo bzliar livre na cavidade peritoneal
(fora do local da implantar;ilo)

.",

- Abscesso, com a secrer;iio purulenta,
pequena quantidade, extravazada.
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Calculo biliar englobado no hilo esplenico

/
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Embora nao relacionada
como importante complica<;ao das
colecistectomias video-
laparosc6picas, a perfura<;ao da
vesicula biliar com extravazamento
de bile e calculos na cavidade peri-
toneal nao e infreqLiente27. A
perfura<;ao da via biliar como causa
de complica<;ao nas
colecistectomias convencionais nao
mereceu ate recentemente na
maioria dos livros textos sobre
complica<;6es de colecistectomias,
nenhuma men<;ao a respeito de
r1SCOS, que foram levantados
somente em publica<;6es isoladas
de relatos de casos. 0 advento da
CVL, entretanto mudou esta
questao, em razao da presen<;a de
series com ate 30% de perfura<;ao
de vesicula biliar e extravazamento
de calculos nas coiecistectomias
laparosc6picas2,1725 Apesar desta
alta incidencia, este fato ainda e
pouco citado como complica<;ao das
CVL, nas quais e responsavel por
danos em ate 5% dos casos 25.
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A perfura<;ao ocorre

principalmente durante a dissec<;ao
da vesicula biliar do leito hepatlco,
durante 0 prepare para realiza<;ao
das colangiografias trans-
operat6rias ou na sua retirada da
cavidade abdominal. Ha ainda uma
outra situa<;ao que pode facilitar tal
ocorrencia, que e a necessidade de
tra<;ao intensa do fundo da vesicula
para apresenta<;ao do pediculo
hepatico, como ocorre
frequentemente nos pacientes
obesos12,27 Todas estas
eventualidades aumentam de rISCO

nos pacientes com colecistltes
agudas, por causa da maior
facilidade de romper a parede da
vesicula biliar2

Nao ha grande importancia
quando ha extravazamento
excluslvo de secre<;ao biliar, desde
que seJa asplrada adequadamente
e a cavldade limpa com solu<;ao
salina. Sabe-se tambem, que em
pequenas quantidades a bile nao
causa complica<;6es9,14 Por outro
lado, em rela<;ao aos calculos
biliares, que caem na cavidade ab-

( ,
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dominal e permanecem perdldos, pouco se sabe que efeitos poderao
---causar a longo praz011,12,14. Para evitar estes fatos e riscos para os pacientes, __ 21_

algumas manobras podem ser tomadas durante as CVL, afim de minimizar
ou ate impedir perda de calculos na cavidade. As pequenas perfurayoes
podem ser ocluidas com clips ou Iigaduras com endoloop, e as grandes
lacerayoes podem ser reparadas por suturas. Apesar de determinarem
aparente perda de tempo e maiores dificuldades, proporcionam na realidade
malor seguranya para 0 paciente e menores preocupayoes para 0 cirurgiao,
alem de real ganho de tempo, porque procurar e retlrar os calculos e muito
trabalhoso e aumenta 0 risco de promover lesao de outras visceras25

, '; ,

h /

Ha que se considerar, que tudo 0 que foi comentado, tem como
causas fundamentais as dificuldades determinadas pelo novo metoda que
eXlge aprendizado especial alem da utilizayao de instrumentals diferente
dos habitualmente utilizados. Nisto tudo e adicionada a perda da visao
panoramica e de profundidade, proporcionadas pela video-cirurgia.

Desde 0 principio da CVL, 0 assunto em questao vem merecendo
malor espayo com informayoes sobre cuidados tecnicos para evita-Io e
relatos de complicayoes na literatura relativas a presenya dos calculos.
Apesar de citayoes de meios especiais para ser evitada a perda de calculos,
poucas foram as publicayoes sobre trabalhos experimentais na revisao
realizada na literatura. Em estudos clinicos a maioria dos autores concluiram
que a situayao nao deveria merecer maiores preocupayoes e nao haveria
necessidade de conversao para laparotomia exclusivamente para
recuperayao de calculos biliares que cairam na cavidade abdominal e nao
foram achados. Era melhor "esperar para ver", de acordo com WELCH
(1991) e LITWIN (1992). Por outro lado, STRASBERG et al (1992),
conduzem a situayao de maneira diferente, e entendem que a presenya
de calculos na cavidade abdominal e razao suflciente para converter 0
procedimento para laparotomia, principalmente quando estiver associ ado
a derramamento de bile.

h

/

Varios relatos de complicayoe clinicas mostram que os calculos
podem causar compllcayoes, dentre elas fistula billo-br6nquica, i1eo-biliar,
ader€mcias, abscessos, compressao do ducto hepatica por calculo ap6s
CVL e fistulas intrapentoneals 4,5,10.17,20,22.24,25.

Em inquerito nacional nos EUA envolvendo 77 604 CVL, 35 paclentes
(0,045%), foram submetldos a laparotomla por perda de calculos na
cavldade abdominal, sendo que apenas 6 deles (0,008%) evoluiram com

Colculas Bil/ares na Cav/dade Pentoneal - Estudo Expenmental



complicayoes no seguimento p6s-operat6ri09. Em revisao nacional, no
---

Brasil, de 10.044 CVL, SAVASSI-ROCHA (1993) encontrou 13,26% de __ 22_
perfurayao da vesfcula e com perda de calculos na cavidade, entretanto,
nao menciona a conduta e a evoluyao dos pacientes, provavelmente por
se tratar de trabalho que nao tinha esta finalidade21 Em estudo experimental,
ja foi demonstrado 0 risco da presenya de bile e calculos na cavidade,
sendo que esta situayao pode, promover maior morbidade e ate aumentar
a mortalidade14.
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Em nosso estudo expenmental, conseguimos demonstrar efeitos
leslvos que os calculos biliares podem determinar, pnncipalmente quando
situados em regiao supra-hepatica, sendo que as alterayoes parecem estar
relacionadas ao tempo de permanencia, e que poderiam ser
progressivamente mais graves ao longo do tempo. De outra maneira,
comportaram-se os calculos colocados em regiao sub-hepatica, que em
sua grande maioria foram encontrados Iivres na cavidade ou englobados
pelo omento maior, e em apenas um cao encontrou-se uma complicayao
maior com a formayao de abscesso sub-hepatico, junto a pequena curvatura
do est6mago.

Nosso estudo apresentou como achado mais frequente a penetrayao
do calculo no parenquima hepatico, erosando-o e ficando incrustrado no
ffgado. Este achado ocorreu em seis (42,85%) dos quatorze caes, e,
isoladamente, ocorreu em quatro (28,57%). A proporyao de complicayoes
apresentadas pelos calculos em regiao supra-hepatica foi significativamente
malor que nos calculos em regiao sub-hepatica (57,14% para 7,14%),
apresentando risco relativo de 2,81, ou seJa, ha tres vezes mais
possibilidades de complicayao com calculos que sltuem-se em regiao
supra- hepatica (p<0,05). Os achados direcionam para 0 entendimento de
que tempo maior de observacao provavelmente poderiam mostrar lesoes
mais graves. Tambem, provavelmente as erosoes do diafragma e da veia
supra-hepatica poderiam progredir, perfurando estas estruturas. Estes
achados, em relayao ao dlafragma, sac semelhantes aos encontrados por
NASSIF. Em estudos semelhantes ao nosso, COHEN e col (1995-
comunlcayao pessoal) encontraram os calculos billares em regiao supra-
hepatica, englobados pelo ffgado em 70% dos caes, asslm como tambem
nao observou alterayoes mals senas pelos calculos em posiyao
subhepatica, nem complicayoes Infecciosas, todos achados semelhantes15
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A diminuiyao do tamanho dos calculos referida por WELCH (1991)
---que pesquisou em coelhos calculos biliares humanos de colesterol e __ 23_

pigmento separadamente nao foi confirmada neste estudoo Contudo, 0
mesmo fate ocorreu nos trabalhos em ratos de SAX e ADAMS (1993) que
concluiram ser a redUl;ao devida desidratayao dos calculos22. No
entretanto, nenhum destes trabalhos relatou 0 desaparecimento dos
calculos perdidos na cavidade peritoneal. Parece que este e um fate (nao
serem absorvidos) definido, contudo merecedor de outros estudos

As lesoes promovidas pela presenya de calculos no espayo sub-
hepatico, poderiam ser explicados pela ayao protetora que 0 omento malor
exerce neste local, e considera, por outro lado, que no espayo subfr€mico
o calculo biliar pode ser mais frequentemente nucleo de abscesso, porque
ai nao existe a ayao protetora do oment05,17. Todos os trabalhos sobre
calculos nesta pOSlyaOsac uniformes em considera-Ios sem riscos malores
a longo prazo.

A evoluyao da CVL e 0 maior tempo de seguimento dos pacientes,
tem permitido constatar varios relatos de complicayoes relacionadas a
perman€mcia de calculos na cavidade abdominal de pacientes operados,
e que tiveram perfurayao de vesicula biliar com perda de calculos. Parece
que ha importancia 0 tempo de permanencia, pois nao ha relatos de
complicayoes imediatas ap6s as cirurgias, e sim, sempre ap6s varios
meses4,6,13,15,16o Outro aspecto que pode ser constatado nas senes
publlcadas, que relatam complicayoes tardias e 0 relacionado a idade dos
pacientes, sendo a grande maioria deles acima da sexta decada26,23,25

Nao foi possivel definir, em nosso expenmento se 0 tamanho do
calculo teria isoladamente importancia. Mas se a ayao mecanlca for 0 fator
mals importante, 0 risco estara sempre aumentado quanta malor for 0
calculoo Muitos outros aspectos merecem ser pesquisados no futuro para
responder outras perguntas, como: as complicayoes estariam relaclonadas
ao tamanho dos calculos; 0 grau de contaminayao interfere na evoluyao
das compllcayoes; 0 numero e cOmpOSlyaOdos calculos modifica 0 carater
da lesao; podem ainda as complicayoes estarem relacionados a fatores
de risco dos pr6prios paclentes, como: idade, condiyoes de imunidade,
doenyas associadas.

Todos estes parametros poderao ser estudados. A atitude de esperar
para ver, sugenda por alguns autores, em sltuayoes que envolvam grande
numero de calculos, em regiao supra-hepatica e ao nosso entendlmento
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atual, temeraria., Da mesma forma e precipitada a indicaC(aode conversao
em cirurgia aberta para a retirada de pequenos calculos e em pequena __ 2_4_
quantidade quando localizados no espaC(osub-hepatico.

as achados atuais, relatando complicaC(6es cada vez mais
frequentes, relacionadas aos calculos que cairam e foram deixados na
cavidade abdominal, os nossos achados neste experimento, asslm como
os da literatura 6,14,15,22 demonstram que os calculos biliares deixados na
cavldade abdominal nao podem ser considerados de maneira geral,
in6cuos.
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Discussao

Enquanto nao for definido quais, quantos e que tipo de calculos
poderao ser deixados na cavidade peritoneal, alem de, em quais situaC(6es
sera possivel esta conduta, todos os mecanismos conhecidos para evitar
a perda deles durante as CVL deverao ser tomados. A conversao para
cirurgia aberta devera ser uma conduta mais segura e eflcaz para 0

paciente, apesar da contrariedade para 0 clrurgiao que tera a sua
programaC(ao cirurgica alterada, e tambem, em virtude do apelo dos
pacientes pelo procedimento menos traumatico.

,
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Conclus6es

Capitulo 06

Conclusoes

1 - Calculos biliares colocados na regiao supra-hepatica da cavidade
peritoneal causam les6es macresc6picas mais frequentemente nas
estruturas anat6micas adjacentes.

2 - Os calculos migraram do local de sua implantac;ao para outre,
principalmente quando colocados sobre a face diafragmatica do figado.

3 - Calculos sub-hepaticos nao determinam lesoes mais serias, flcando
livres na cavidade peritoneal ou englobados pelo omento maior, tendo
causado abscesso em um caso.

4 - Calculos biliares em regiao supra-hepatica apresentaram complicac;oes
mais frequentes e estatisticamente significantes (p<O,05) quando
comparados aos colocados na regiao sub-hepatica.
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