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Colelitíase Sintomática 

70% terá episódios recorrentes 

6-8% ao ano necessitará de cirurgia 

67% se mantem assintomático 



Colecistite Aguda 
! Colecistite Aguda 

–  Doença inflamatória da vesícula biliar 

–  Corresponde de 3 a 10 % de todos os pacientes com 

dor abdominal aguda 

! <50 anos = 6,3 %   

! >50 anos = 20,9 %  



Etiologia 

! 90 a 95 %: Colecistolitíase 
–  5 a 15 % da população 
–  1 a 3 % evoluem com infecção biliar aguda 
–  Custo de 5,8 bilhões dólares / ano EUA 
 

! 5 a 10%: Acalculosa 



Fisiopatologia 
Obstrução do 
Ducto Cístico 

Aumento da 
pressão intra- 

vesicular 

Obstrução/
Duração 

CÓLICA BILIAR COLECISTITE 
AGUDA 





Complicações 

! Perfuração / Empiema / Peritonite biliar 
! Abscesso Perivesicular 
! Fístula Biliar (intestino / colédoco) 
! Íleo-biliar 
! Vesícula em Porcelana 



Prognóstico 

! Mortalidade: 0 a 10 % 
– Maior em idosos 

! Recorrência 
– Após tratamento conservador = 2,5 a 22 % 



Diagnóstico 

! Ecografia 
– Litíase / Conteúdo espesso / ar  
– Sinal de Murphy 
– Parede espessa (>4mm) 
– Edema perivesicular 
– Excluir cirrose, ascite ou ICC 

! TAC E RNM 



Ecografia 



Diagnóstico Diferencial 
Coledocolitíase	
 Apendicite	


Pielonefrite	
 Hematoma reto abdominal	


Gastrite / Úlcera Péptica	
 Colangite	


Pancreatite	
 Colite	


Oclusão Intestinal	
 IAM	


Hepatite	

Pneumonia	

	


Tumor Hepático / Cólon	

	

	




Colecistite Aguda 

! Internação 
! Hidratação 
! Iniciar antibiótico endovenoso 

– Qual tipo? 
! Quinolonas orais (Ciprofloxacina, Levofloxacina) 
! Cefalosporina 1ª (Cefazolina) 
! Penicilina + inib. B lact (Ampi / Sulbactam) 
! Piperacilina/Tazobactam) 
! Cefalosporina 2ª geração (Mefoxin) 
! Cefalosporina 3ª + Metronidazol 



Quando Realizar Colecistectomia? 

! Precocemente, após a admissão 



Convencional ou Laparoscópica? 

q < mortalidade 
q < internação 
q < tempo operatório 
q < custo 
q  Mais Seguro 
q  Recuperação 

Vantagens Contra-Indicações 

q Neoplasia 
q Hipertesão Porta 
q Pancreatite 
q Fístula Biliar 
q Sindrome Mirizzi 
q Gestação 3° trim? 
q Paciente 



Tratamento 

! Considerar Colecistostomia em Disfunções 
– Cardíaca: hipotensão exigindo DVA 
– Neurológico: queda nível consciência 
– Respiratório: ventiliação mecânica 
– Renal  
– Hepática: RNI > 1,5 



Anatomia das Vias Biliares 



! Trígono de Calot 
–  Face inferior do fígado 
–  Ducto Cístico 
–  Ducto Hepático Comum 

! Conteúdo 
–  Artéria Cística 
–  Artéria Hepática Direita 
–  Linfonodo Cístico 

ANATOMIA 



Ducto Cístico - Variações Anatômicas 



Ducto Hepático Direito - Variações Anatômicas 



A, Most common anatomy. B, Double cystic artery—one off the proper hepatic artery. C, Origin off the proper 
hepatic artery and coursing anterior to the bile duct. D, Origin off the right hepatic artery and coursing anterior to 
the bile duct. E, Origin from the left hepatic artery and coursing anterior to the bile duct. F, Origin off the 
gastroduodenal artery. G, Origin off the celiac axis. H, Origin from a replaced right hepatic artery.  

Variações Anatômicas da Artéria Cistíca 



Drenagem Venosa 

! As veias da vesícula drenam para a veia 
porta direita, e por dentro do fígado, para a 
veia hepática média.  

! Por isso é necessário ressecar segmentos IV 
e V juntamente com a origem da veia 
hepática média em carcinoma da vesícula 



Cuidados a Serem Considerados 
no Tratamento Cirúrgico da 

Colecistite Aguda 
 

EVITAR LESÃO DE VIA BILIAR 



Cuidados a Serem Considerados 

Boa Visualização	

Mínimo de Cautério	


	


Evitar a Noite	
 Tração do fundo adequada	


Posição do Paciente	

Tração do infundíbulo 

adequada	


Reconhecimento Anatômico	
 Aspiração da vesícula	


Dissecção posterior	
 Ajuda Precoce	


Manter perto da vesícula	
 Pneumoperitônio	




Cuidados a Serem Considerados 

! Posição do Paciente 

q Trendelenburg reverso 
q Lateral para esquerda 
q Fixação do paciente 
  



Cuidados a Serem Considerados 

! Posição dos Trocáteres 

q Supra-umbilical (10mm) 
q Subxifóide (10mm) 
q Junto a vesícual (5mm) 
q Lateral (5mm) 
  



Cuidados a Serem Considerados 

! Aspiração da Vesícula 

q Diminui a Tensão 
q Permite o Pinçamento 

do Fundo 
q Melhora Exposição 
  



Técnica - Colecistectomia Laparoscópica 

! Tração do fundo superiormente - auxiliar 
! Tração do infundíbulo da vesícula 

– Súpero-lateralmente 
! Exposição do Trígono de Calot 



! Visualização do fígado posteriormente 

Cuidados a Serem Considerados 



Tração do 
Infundíbulo 

Ducto Cístico 

Artéria Cística 

Visualizar o fígado, posteriormente à artéria cística 





! Tração excessiva do 

ducto cístico 

– Lesão em Tenda 

Cuidados a Serem Considerados 



! Identificação do 
ducto cístico e 
infundíbulo 

! Colocação de 2 
clips distais e um 
proximal 

! Cortar 
visualizando 
ambas as 
mandíbulas da 
tesoura 

Técnica - Colecistectomia Laparoscópica 



! Falha na oclusão do 

ducto cístico 

– Fístula do Ducto Cístico 

Cuidados a Serem Considerados 



! Colocação dos clipes 

muito inferiormente 

Cuidados a Serem Considerados 



Cuidados a Serem Considerados 

! Interpretação Errônea da Anatomia 

–  Interpretar ducto hepático comum como 

cístico 

–  Interpretar ducto hepático direito como ducto 

cístico 

70 a 90% 



Cuidados a Serem Considerados 

! Utilizar o Aspirador para Dissecção 

! Evitar utilizar cautério em excesso 



! Vascularização 

– 60% para cima 

– 38% para baixo 

! 3 e 9 horas 

! Evitar dissecção  

circunferencial excessiva 

Uso Excessivo do Cautério 



 

Dissecção excessiva 

 

 

Estenose 

 

 

Lesões Isquêmicas 



! Dissecção para dentro do fígado 

! Uso inadequado de clipes em sangramentos 

! Técnica inadequada na exploração de VVBB 

Cuidados a Serem Considerados 



! Ducto de Luschka  
– Entre vesícula e ducto hepático comum ou 

direito 
– Colangiografia identifica em 1 a 2%  

Cuidados a Serem Considerados 



Considerações 

! Sulco de Rouviere  
! Incisura de Ganz 
! Traçar uma linha e ficar acima 



Considerações 

! Dissecção Posterior 



! Literatura Controversa 

! Não evita lesão  

– Pode evitar aumentar as lesão 

– Aumenta a chance de identificar 

uma lesão já realizada 
–  Interpretação da colangiografia 
– Qualidade da colangiografia 

Colangiografia Intra-Operatória 



! Pode identificar coledocolitíase 

Colangiografia Intra-Operatória 



 Lesão de Ducto Direito 



 Lesão de Ducto Direito 



Cálculo Residual 

! Colecistite perfurada 8-40% 
! Abscesso em até 60% 

– Subhepático ou subfrênico 
! Aderências, fístulas, empiemas 



! Não começar a noite 

! Solicite ajuda 

– Outro cirurgião com a CABEÇA FRESCA 

! Exposição adequada  

– Solicite mais auxiliares  

– Coloque mais trocáteres 

– Conversão 

Casos Difíceis 



! Impossível reconhecer o ducto cístico 

– Take your time 

– Respire fundo, pare a cirurgia 

– Colecistectomia parcial 

– Colecistostomia 

– Drenagem da cavidade 

Casos Difíceis 



! Lembrar 

– Fístula biliar quase sempre fecha 

– Estenoses podem ser reparadas 

– Não tem problema parar a cirurgia 

Casos Difíceis 



Lesão de Via Biliar 

A maioria das lesões 
acontecem em casos não 

complicados 



EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 



TRABALHO EM EQUIPE 


