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Perspectivas 2009

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) existe desde 1929 e é a
máxima sociedade representativa dos cirurgiões do nosso país. O

Capítulo de São Paulo é o maior dos 22 Capítulos Regionais do CBC e possui
atualmente 1789 membros ativos. O Capítulo foi fundado há 66 anos, em
novembro de 1941, e, desde a sua fundação, tem procurado atuar em todos os
campos relacionados à atividade do cirurgião, particularmente nas áreas de
educação continuada e atualização profissional, no estímulo à pesquisa cien-
tífica, na fiscalização crítica da formação médica nos níveis de graduação,
residência médica e pós-graduação e no rigoroso respeito aos elevados pa-
drões éticos do exercício profissional.

Neste ano de 2009, o objetivo principal desta Diretoria do CBCSP é o de
conseguir uma maior participação dos cirurgiões de todo o Estado de São
Paulo. Para tanto, além de 9 eventos já programados na Capital, temos inten-
sificado o contato com as Regionais, incentivado e apoiado a realização e a
multiplicação de eventos em todo o Estado e com todos os formatos: pales-
tras, cursos, jornadas, simpósios e congressos locais, sempre visando a atuali-
zação e a reciclagem dos cirurgiões. Já temos eventos programados para
Águas de Lindóia, Botucatu, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba,
além de diversos outros em fase de programação, a serem realizados no de-
correr do ano. Além disso, atenção especial tem sido dada ao nosso principal
evento deste ano, que é o XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, que será
realizado em julho de 2009 na cidade de São Paulo.

São Paulo terá a honra e o privilégio de sediar este grandioso evento,
justamente no ano em que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões completa 80
anos de existência, desde sua fundação em 30 de julho de 1929. A grande
responsabilidade que acompanha este evento marcante traz uma grande pre-
ocupação com a qualidade e o aprimoramento científico por parte das Co-
missões Organizadora e Científica, que têm trabalhado intensamente no sen-
tido de poder oferecer aos congressistas uma programação científica de alto
nível, que permita a reciclagem e a atualização das informações e condutas,
sem perder o enfoque da prática diária dos colegas que exercem a cirurgia
neste País. Toda a programação científica já definida e demais informações
referentes à organização do evento podem ser obtidas em nosso site
www.cbcsp.org.br

 Então, até julho no Anhembi, para, juntos, comemorarmos os 80 anos do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho
Mestre do Capítulo de SP do CBC
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ARTIGO

Henrique Carlos Gonçalves
Presidente do Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo

O termo “Erro Médico” tem sido usado de for
ma injusta e preconceituosa para denominar

não só a má prática, mas todos os efeitos adversos
sofridos pelos pacientes.

Verificamos que já na fase de sindicância, 90%
das reclamações recebidas pelo CREMESP não têm
relação com erros (imperícia, negligência ou impru-
dência) em procedimentos médicos. Em 10% das de-
núncias transformadas em processos, a presença de
falta ética somente se confirma na metade dos casos,
e destes, 40% de fato caracterizam a ocorrência de
imperícia, negligência ou imprudência.

Na grande maioria destes processos – em que o
médico foi julgado não culpado, pois não se configu-
rou falta de ética – percebe-se, constantemente, a
ausência de condições de atendimento e de trabalho.

O paciente tem razão na maioria das vezes, mas
o médico não é o culpado.

A falta de estrutura, de equipamentos e de insumos
associada à insuficiência de médicos contratados es-
tão ligadas a inúmeras reclamações dos pacientes junto
ao Cremesp.

Em que pese a responsabilidade do Diretor Técni-
co e do Diretor Clínico, estes médicos, desta-
cadamente no setor público, não detém poderes para
corrigir as deficiências de hospitais e unidades de saú-
de. Eles não têm autonomia para implementar servi-
ços, contratar servidores ou comprar insumos e equi-
pamentos. O poder decisório e executivo, na maioria
das vezes, está nas mãos de pessoas nomeadas pelos
partidos políticos que apóiam o governo. O critério de
designação não contempla, obrigatoriamente, a capa-
cidade técnica e a experiência dos gestores. Além
disso, a alternância dos governantes impede a conti-
nuidade dos programas e projetos de gestão de médio
e longo prazo.

A falta de decisão política dos governos em rela-
ção à quantidade de atenção à saúde da população
está caracterizada na demora do Congresso Nacional
para aprovar a Emenda Constitucional 29, que garan-
tirá aportes e estabilidade no financiamento do SUS.

Assim sendo, há que se concluir que boa parte dos
problemas na atenção à saúde da população decorre
de “erros dos governantes”, muito mais do que do erro
médico. São erros de gestão, mas também de omissão
e de falta de regulação eficiente, como decorre no
campo dos planos de saúde privados.

Por outro lado, não se pode negar que a real ocor-
rência de erros médicos tem crescido nas últimas dé-
cadas, quer nos processos julgados nos Conselhos de
Medicina, quer na Justiça comum.

Tal fato não causa nenhuma estranheza quando ve-
rificamos a crise que se atravessa o ensino médico no
país. A abertura de novas escolas de medicina não
obedece nenhum critério nacional, senão o fato de
que se trata de um bom negócio para empresários da
educação. A ação do governo junto às escolas com
graves deficiências é tímida e demorada.

Se a abertura indiscriminada de novas escolas não
for bloqueada e se as faculdades existentes não forem
obrigadas a cumprir o contrato de formar médicos ca-
pacitados para o exercício profissional, a incidência
dos “erros médicos” irá aumentar assustadoramente.

O Erro Médico e o
erro dos governantes
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ATIVIDADES

As inscrições para o XXVIII Congresso Brasileiros de
Cirurgia já estão abertas. “Cirurgia, Justiça e Cidadania”
será o Tema Central do evento que reunirá os cirurgiões de
26 a 30 de julho no parque do Anhembi em São Paulo.
As atividades do nosso tradicional congresso serão de-
senvolvidas sob a forma de cursos, simpósios, mesas-
redondas, discussão de casos, painéis e sessões
interativas. A data limite para inscrições dos trabalhos
científicos é 30 de abril.

A ECBC Angelita Habr-Gama, professora emérita
da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, foi uma das oito personalidades femininas ho-
menageadas pela sua contribuição à sociedade, na
sessão solene da Associação Paulista de Medicina
que celebrou o Dia Internacional da Mulher no dia
06 de março.

Membro do CBCSP é
homenageada pela APM

Abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro

Entre os 16 convidados internacionais confirmados es-
tão Marco Patti (University of Chicago- Pritzker School of
Medicine), Mitsuro Sasako (Hyogo Medical School
e Japanese Colaborative Oncology Group), Nathaniel Soper
(Northwestern University, Chicago), Richard Schulick (Johns
Hopkins University) e Takeshi Sano (National Cancer
Institute - Tóquio).

Confira a programação e outras informações no site:
www.cbc.org.br/hotsite/

O prazo para recebimento de propostas para ingresso
na categoria de membro titular do CBC encerra-se no dia
30 de abril. A posse dos aprovados será realizada em julho
durante o 28º Congresso Brasileiro de Cirurgia. Lembra-
mos que a monografia exigida como requisito será dispen-
sada para os candidatos com Mestrado, Doutorado, Título
de Especialista do CBC ou das sociedades conveniadas
com o CBC.

Informe-se na secretaria do Capítulo de São Paulo com
as secretárias Flávia e Geise nos telefones (11) 3101-8045/
3101-8792/ 3188-4245 ou no site do Diretório Nacional do
CBC: www.cbc.org.br/estaticas.php?pag=1

Seja membro Titular do CBC
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Anvisa - proibiu a esterilização líquida de equipa-
mentos médico-hospitalares usados em cirurgias
invasivas, como em procedimentos por vídeo cirur-
gias abdominais e pélvicas, mamoplastias e cirur-
gias plásticas, como a lipoaspiração. A proibição
foi publicada no Diário Oficial da União de 02/03/
09 e tem como objetivo controlar o surto de conta-
minação por micobactérias no país. O assunto será
amplamente debatido na próxima edição do Atua-
lidades Cirúrgicas.

Anvisa proíbe esterilização
líquida de equipamentos
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Dentre as atividades que o Capítulo de São Paulo do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões oferece aos associados,
destaca-se o Curso Continuado de Cirurgia coordenado pelo
TCBC Fernando Herbella.

O Curso foi criado em 2006 pelo então Mestre do Ca-
pítulo, TCBC Paulo Roberto Corsi, com intuito de preparar
os candidatos a Prova de Título de Especialista em Cirur-
gia Geral do CBC. Com esse princípio, o Curso estende-se
por todo o ano com módulos mensais que versam sobre o
conteúdo programático do edital do Título de Especialista.
Mais de 200 alunos fazem o Curso todos os anos, tendo
predomínio de residentes que se preparam para o Título.
Cada vez mais há interesse também de cirurgiões que já
terminaram sua formação, mas que estão em busca de
reciclagem. O sucesso do Curso é creditado à qualidade
dos palestrantes, sempre renomados Membros do Colégio,
e ao empenho dos coordenadores de residência médica do
Estado de São Paulo na divulgação do Curso à seus resi-
dentes.

O Curso encontra-se na sua quarta edição. Mais infor-
mações no site www.cbcsp.org.br

A Regional de Jundiaí iniciará em abril reuniões
científicas mensais noturnas na Faculdade de
Medicina sob a coordenação do TCBC Luiz
Alberto Costa. Informações: (11) 4587-1095

O TCBC Sérgio Nahas, diretor do Serviço de Ci-
rurgia do Cólon, Reto e Ânus do Departamento de
Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia do
Hospital das Clínicas da FMUSP, assumiu em setem-
bro de 2008 a presidência da Sociedade Brasileira
de Coloproctologia.

O professor Nahas convida os membros do capí-
tulo a participarem do 58º Congresso Brasileiro de
Coloproctologia que será realizado na cidade de São
Paulo, no WTC Golden Hall entre os dias 3 e 6 de
setembro de 2009.

Mais informações no site: www.sbcp.org.br

Regional de Jundiaí
promoverá encontros
científicos

Curso Continuado
de Cirurgia

Membro do CBCSP
é novo presidente da
Sociedade Brasileira
de Coloproctologia

No dia 21 de fevereiro, o Diretório Nacional do
CBC homologou  a concessão automática da isen-
ção da anuidade para os Membros que tenham mais
de 70 anos e também 20 anos de filiação ao Colé-
gio. Essa medida, que somente era adotada por so-
licitação expressa de cada Membro, se baseia no 
Estatuto do CBC (Art. 10, Letra L). De imediato,
104 Membros serão contemplados. No entanto, para
se beneficiar desse direito, é preciso estar com as
anuidades anteriores quitadas.

Isenção automática
de anuidade

Os resumos dos trabalhos científicos apresen-
tados no II Congresso Paulista de Cirurgia - XVI As-
sembléia Cirurgica do Capítulo de São Paulo do
CBC e VII Congresso Estadual da SOBRACIL - SP,
realizado de 27 a 29 de novembro de 2008, estão
disponíveis no site do Capítulo: www.cbcsp.org.br/
Anais_2008.pdf

Anais do II Congresso
Paulista de Cirurgia
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PALAVRA DO
ESPECIALISTA

Novos dispositivos, já testados
em pacientes, pretendem

substituir a cirurgia bariátrica - último
recurso a pessoas perigosamente obe-
sas - com menos efeitos colaterais. O
primeiro, chamado EndoBarrier, é um
revestimento impermeável instalado
nos primeiros 60 centímetros do intes-
tino delgado. Em testes preliminares, o
aparelho promoveu redução do peso e
controle rápido sobre o diabetes tipo 2.
A proposta da fabricante, GI Dynamics,
é simples e de baixo custo.

O aparelho, envolto por uma cáp-
sula, é inserido pela boca, com o uso
de um endoscópio. A cápsula libera
uma pequena bola que, com a ajuda
de um cateter, estende pelo intestino
um revestimento flexível. O processo
leva menos de uma hora, e o disposi-
tivo pode ser removido, também pela
boca, em menos de dez minutos. No
Hospital Geral de Massachusetts, em
Boston, uma equipe liderada pelo
gastroenterologista Lee Kaplan de-
monstrou que a barreira causa, em ra-
tos, perda de peso em ritmo semelhan-
te ao de uma forma popular de cirur-

EUA testam aparelhos
para substituir cirurgia bariátrica

gia bariátrica humana, com a qual o
consumo de alimentos é restringido
por meio de uma faixa ajustável ins-
talada no estômago.

“Não estamos fazendo nada com
o estômago, e o paciente pode conti-
nuar a comer normalmente”, diz Stuart
Randle, presidente da GI Dynamics.
A equipe de Kaplan também desco-
briu que o aparelho causava uma rá-
pida reversão do diabetes tipo 2 antes
dos efeitos da perda de peso. O resul-
tado é atribuído a mudanças nos si-
nais neurais e hormonais enviados pelo
intestino. Isso também acontece quan-
do um paciente faz a operação de
ponte gástrica, que altera o percurso
gástrico para que os alimentos não
percorram parte do estômago e do in-
testino. A perda de peso que o apare-
lho deflagra é maior do que poderia
ser explicado simplesmente pela re-
dução da absorção de nutrientes, diz
Kaplan.

Cerca de 150 pessoas testaram o
aparelho, e os efeitos em pacientes se
assemelham aos constatados em ratos.
Segundo o fabricante, o custo do dis-
positivo, incluindo instalação e remo-
ção, seria de cerca de US$ 7,5 mil -
uma cirurgia para colocação de cinta
gástrica custa, nos EUA, US$ 15 mil.
Testes mais extensos tentarão verifi-
car se o aparelho é efetivo e pode ser
deixado no intestino de maneira se-
gura por períodos longos, diz David
Flum, da Universidade de Washington,
que estuda resultados de cirurgias
bariátricas.

Impulsos elétricos
Outro dispositivo, em testes com

300 pacientes, é um aparelho eletrô-
nico que bloqueia os sinais dos nervos

vagos ao intestino. Isso parece supri-
mir o apetite, inibir a expansão e o
esvaziamento do estômago e reduzir
a secreção de enzimas gástricas. “Per-
mite aos pacientes que não sintam
tanta fome, e que se sintam saciados
muito mais cedo”, diz Mark Knudson,
presidente da EnteroMedics, que de-
senvolveu o dispositivo.

Os nervos vagos descem do tron-
co cerebral e se estendem em direção
a órgãos como o coração e a laringe,
além dos intestinos. O aparelho blo-
queia os sinais aos intestinos por meio
de estímulos elétricos nos nervos logo
abaixo do diafragma.

Os eletrodos se conectam a um
controlador implantado acima das
costelas. Sinais de rádio programam o
aparelho e recarregam sua bateria.
Quando os nervos vagos são cortados,
o corpo tende a se adaptar e, por isso,
o peso perdido volta. Para impedir que
isso aconteça, o dispositivo bloqueia
os sinais por cinco minutos, passa cin-
co minutos inativo e repete o ciclo ao
longo do dia. À noite, ele fica
desativado. O aparelho deve custar
entre US$ 15 mil e US$ 20 mil.

Fonte: Folha de São Paulo - 10/02/09

EndoBarrier,
é um
revestimento
impermeável
instalado nos
primeiros 60 cm
do intestino delgado

Ilustrações: TCBC Carlos Haruo Arasaki - Escola Paulista de Medicina
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Recentemente um novo dispo-
sitivo técnico a ser colocado

por endoscopia para o tratamento IN-
CRUENTO ou menos invasivo da obe-
sidade foi divulgado e comercializado

Trata-se do Endobarrier que con-
siste na introdução de um manguito
de silicone leve e moldável, que pas-
sa a revestir todo o duodeno e a pri-
meira alça jejunal, impedindo que o
alimento seja absorvido nas primeiras
porções do delgado.

Seu principio fisiológico baseia-se
na liberação de incretinas a partir das
porções proximais intestino delgado e
da participação deste mesmo segmen-
to intestinal na absorção de nutrientes

A técnica foi desenvolvida por
Francisco Rubino em 2001 em ratos,
e a seguir empregada experimental-
mente para tratar o Diabetes tipo II,
no Brasil, Chile e Venezuela. Um es-
tudo piloto com este dispositivo está
sendo conduzido no Serviço de

Novas perspectivas no Tratamento da Obesidade
TCBC Bruno Zilberstein
Professor Associado da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo da FMUSP.
Diretor do Serviço de Cirurgia do Estômago e Intestino Delgado do Hospital das Clínicas – FMUSP
Diretor do Departamento de Cirurgia Bariátrica do Capítulo de SP do CBC

Endoscopia do Hospital das Clinicas
da Faculdade de Medicina da USP.

Os resultados a curto prazo são
animadores com perda de cerca de
20% do excesso de peso. O problema
consiste na manutenção do dispositi-
vo ancorado à primeira porção duo-
denal por longo prazo; mais de 1 ano.
Até o momento não há relatos neste
sentido nem tão pouco resultados a
médio ou longo prazo.

A interpretação do mecanismo fi-
siológico envolvido é também discu-
tível, pois embora não haja absorção
de nutrientes nas porções iniciais do
intestino delgado, há também uma
aceleração do transito intestinal, o que
favoreceria a liberação de incretinas
a partir do íleo terminal e isto favore-
ceria a teoria do intestino terminal e
freio ileal!

Trata-se de um procedimento ain-
da experimental, cujos resultados ain-
da necessitam de comprovação.

Quanto ao marca
passo vagal, é a evolu-
ção da técnica de Cigaina, desenvol-
vida na Itália na década de 90, para
ser implantado por via laparoscópica
no antro gástrico.

O principio seria diminuir a velo-
cidade de esvaziamento do estomago
por estimulação vagal, criando com isto
a sensação de saciez precoce. Os re-
sultados foram desanimadores com per-
da de não mais de 10% do excesso de
peso a médio prazo. O alto custo e a
pouca eficácia fizeram com que o pro-
cedimento não tivesse muita aceitação.

Portanto esta é mais uma tenta-
tiva de criar artefatos e métodos
menos invasivos para enfrentar um
problema que tem se agravado, re-
presentando verdadeira endemia, e
já considerado um problema de saú-
de pública.

Sem muito entusi-
asmo, é ver para crer!

Dentre as técnicas alternati-
vas para o controle da

obesidade mórbida, temos o Endo-
Barrier, uma prótese plástica flexível
com componente metálico auto-
expansível (62cm), que é fixada ao
piloro gastro-duodenal por endoscopia,
orientada por radioscopia. O disposi-
tivo reveste o duodeno/jejuno proxi-
mal, permitindo a passagem dos ali-
mentos pelo seu interior, sem que haja
contato destes com a mucosa e a se-
creção bileopancreática, retardando a
terceira e quarta fases da digestão. Este

TCBC Albino Sorbello
Médico Assistente do Serviço de Gastroenterologia Cirúrgica do Hospital
Servidor Público Estadual de São Paulo
Diretor do Departamento de Técnica Cirúrgica do Capítulo de São Paulo do CBC

método é indicado em obesos e diabé-
ticos tipo II, que não fazem uso de in-
sulina e que apresentam boa função
pancreática, sendo contra-indicado em
pacientes com deformidade bulbar ou
bulbo duodenal de dimensões diminu-
tas, úlceras gastroduodenais em ativi-
dade, hérnias de hiato com esofagite
erosiva, usuários de anticoagulantes,
antiagregantes plaquetários e anti-infla-
matórios.

O Dr. Eduardo G. H. Moura,
Supervisor do Serviço de Endoscopia do
HC-FMUSP relata os resultados preli-

minares deste procedimento emprega-
do em 40 pacientes após quatro me-
ses de acompanhamento houve con-
trole do diabetes em todos e perda do
excesso de peso de 27,5%. Parece
uma técnica promissora, se emprega-
da criteriosamente e associada a um
rigoroso seguimento multidisciplinar.

O estimulador intragástrico
implantável é mais uma opção para
o tratamento da obesidade mórbida
porém com resultados iniciais
desanimadores, devido ao alto custo
e falha na perda de peso.
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As complicações relacionadas a gastrostomia tanto
endoscópicas quanto cirúrgicas são semelhan-

tes, ocorrendo em até 10% dos casos, sendo a mais  fre-
qüente  a infecção local da pele, geralmente de baixa
gravidade. O índice de mortalidade relacionado ao pro-
cedimento é de 0,3 a 1,0% Apresentamos um caso de
migração da sonda, causando obstrução intestinal no íleo
terminal, evento grave e incomum.

Abdome Agudo Obstrutivo Devido
a Migração de Sonda de Gastrostomia

Ana Carolina M. Fernandes,
Rodrigo Travessolo, Eumildo Campos Jr,

TCBC Paulo Cesar Espada,
TCBC Andre Luciano Baitello (foto)

Departamento de Cirurgia Geral do Hospital de Base
de São José do Rio Preto - FAMERP

a obstrução. Realizada enteroto-
mia longitudinal e retirada da
sonda (figura 2). Uma nova son-
da foi posicionada pelo mesmo
orifício gástrico, com boa fixação
a pele. Evoluiu com pneumonia,
recebendo alta no 13º dia de pós-
operatório.

A gastrostomia é um procedimento com baixo índice
de complicações graves associadas à sonda, como:
sangramento, fasceite necrotizante, peritonite e fístula
gastrocólica. A migração da sonda pode provocar obstru-
ção em vários segmentos do trato gastrointestinal como
duodeno, íleo terminal e cólon.

Para o diagnóstico da migração da sonda é importan-
te o relato do paciente ou pelo familiar, e observação da
ausência da sonda junto a pele. O diagnóstico radiológi-
co pode confirmar a suspeita e estabelece o nível da obs-
trução no trato gastrintestinal..  Medidas preventivas po-
dem ser adotadas como fixação adequada da sonda de
gastrostomia a pele e orientações para que os pacientes
retornem rapidamente ao hospital caso reconheçam a
deiscência dos pontos de fixação a pele.

O tratamento pode ser expectante, desde que as con-
dições do paciente assim o permitam. Porém, na quase
totalidade dos casos relatados na literatura os pacientes
foram tratados cirurgicamente.

Fig. 1 – Radiografia abdominal evidenciando sonda
(setas vermelhas) na projeção do íleo terminal.

Fig. 2 – Laparotomia exploradora identificando
a sonda no íleo (2A) e a retirada da mesma por
enterotomia (2B).

Paciente masculino de 64 anos, portador de carcino-
ma espinocelular do esôfago obstrutivo e metastático foi
submetido à gastrostomia pela técnica de Stamm, em-
pregando sonda de Foley. Era acompanhado no serviço
de oncologia clínica quando após dois meses,  procurou
o serviço de emergência com dor abdominal difusa, pio-
ra progressiva e acompanhada de distensão abdominal e
vômitos, sugerindo obstrução intestinal alta. O paciente
e familiares relataram que a sonda de gastrostomia havia
“entrado dentro da barriga”. A radiografia simples do ab-
dome mostrou imagem sugestiva de corpo estranho (Fi-
gura 1).

Laparotomia exploradora identificou distensão de al-
ças de intestino delgado e corpo estranho (sonda de Foley)
cerca de 30 centímetros da válvula íleo-cecal causando

Membro do CBC - Encaminhe seu texto
para a seção Caso do Leitor para
contato@cbcsp.org.br
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SEÇÃO CIENTÍFICA

O clampeamento do pedículo hepático é o méto-
do mais antigo para controle vascular durante

cirurgias hepáticas. Esta manobra foi descrita por Hogarth
Pringle em 1908 e era realizada através da compressão
digital dos vasos hilares para reduzir o sangramento decor-
rente de lesões traumáticas do fígado13. Nos últimos 100
anos, a manobra de Pringle sofreu várias adaptações e foi
largamente utilizada tanto em cirurgias por lesões traumá-
ticas quanto em ressecções anatômicas eletivas.  A sua
utilização durante a transecção hepática resulta em me-
nor perda sanguínea, melhor preservação da função hepá-
tica no período pós-operatório e, conseqüentemente, em
menor morbidade4. Atualmente a manobra de Pringle é
um dos procedimentos mais utilizados para o controle do
influxo vascular hepático devido a sua eficiência na redu-
ção do sangramento, rapidez e facilidade de realização.

Manobra de Pringle contínua

A manobra de Pringle contínua (MPC) é realizada en-
volvendo o ligamento hepatoduodenal com uma fita e
posteriormente aplica-se um torniquete (Figura 1) ou uma
pinça vascular até que o pulso da artéria hepática desapa-
reça distalmente. Antes de aplicar o clamp ou torniquete,
todas as aderências no hilo hepático devem ser liberadas,
assim como a pairs flácida do ligamento hepatoduodenal.
A não liberação destas aderências aumenta o risco de le-
são duodenal e da veia cava inferior durante o
clampeamento. Deve-se tomar cuidado também com ade-
rências hepáticas hipervascularizadas, pois elas podem
permitir fluxo colateral ao fígado se não forem desfeitas.
Na presença de uma artéria hepática esquerda anômala,
originando-se da artéria gástrica esquerda, variação
anatômica que pode ocorrer em cerca de 15 a 20% dos
indivíduos, seu pinçamento também deve ser realizado.

Após o clampeamento, ocorre uma redução moderada
no retorno venoso (10% do índice cardíaco). Simultanea-
mente um reflexo simpático é produzido, resultando em
aumento da resistência vascular periférica e da pressão
arterial. Quando o clampeamento do pedículo hepático é
liberado ocorre uma queda da pressão devido à desativação
deste mecanismo1.

Manobra de Pringle
Ivan R. B. Orso

Residente de Cirurgia do Aparelho Digestivo, FMUSP
TCBC Paulo Herman

Professor Livre Docente do Departamento de Gastroenterologia, FMUSP
Diretor da Seção de Cirurgia Oncológica do Capítulo de São Paulo do CBC.

Ilustrador: Marcos Retzer

Vários estudos estabeleceram como 60 minutos o tem-
po de duração seguro da MPC sob condições normotérmicas
para fígados normais1,3,5,10. Porém alguns trabalhos relatam
clampeamentos de até 90 minutos em fígados normais,
sem alterações na morbidade e mortalidade5.

Apesar da sua efetividade em reduzir o sangramento
derivado da artéria hepática e do sistema porta, a mano-
bra de Pringle não previne o sangramento das veias hepá-
ticas e da veia cava. Devido a isso, deve ser usado com
cautela nas lesões envolvendo a junção hepato-cava. Para
reduzir o sangramento proveniente das veias hepáticas, a
pressão venosa central (PVC) deve ser mantida menor do
que 5 mmHg. O clampeamento do pedículo hepático tam-
bém não evita o sangramento durante liberação dos liga-
mentos hepáticos, por isto deve ser realizada apenas du-
rante a secção do parênquima. Outra causa de sangramento
persistente durante a transecção do parênquima hepático
é o pinçamento incompleto do pedículo, devendo-se sem-
pre checar a ausência de pulso na artéria hepática distal
ao clampeamento.

A manobra de Pringle também pode ser combinada
com o pré-condicionamento isquêmico hepático. Este
método é realizado através de um curto período de isquemia

Figura 1. MANOBRA DE PRINGLE: Cadarço ao redor do
pedículo hepático para facilitar o pinçamento completo
ou para colocação de torniquete.

jornal 40c.pmd 13/4/2009, 11:149



10 - ATUALIDADES CRÚRGICAS

e reperfusão antes do clampeamento prolongado. Uma
oclusão do influxo hepático por 10 minutos seguido por 10
minutos de reperfusão antes do clampeamento definitivo,
mostrou ter um efeito protetor hepático, com elevações
menores nos níveis de transaminases no pós operatório1,5,7.

Manobra de Pringle intermitente

A manobra de Pringle intermitente (MPI) envolve perí-
odos de clampeamento do influxo hepático por 15 a 20
minutos, seguida por períodos de reperfusão de 5 minutos,
até que a secção hepática se complete. O clampeamento
intermitente tem um efeito de pré-condicionamento com
proteção do fígado contra as lesões de isquemia e reperfusão
e permite um aumento importante no tempo de isquemia,
quando comparado com o clampeamento contínuo. O tem-
po de tolerância hepática a MPI ainda é motivo de discus-
são entre os cirurgiões, mas estudos mostram que ela pode
ser utilizada com segurança por períodos de até 120 minu-
tos, tanto para fígados normais quanto para fígados
cirróticos2,3,4,5,9.

SEÇÃO CIENTÍFICA

Clampeamento vascular hemi-hepático

O clampeamento vascular hemi-hepático interrompe
seletivamente o influxo arterial e portal para o fígado di-
reito ou esquerdo. Ele pode ser realizado através da dis-
secção dos ramos vasculares do lobo correspondente ou
através da colocação de uma pinça vascular ocluindo as
estruturas portais direita ou esquerda sem nenhuma dissec-
ção prévia (Figura 2). Esta última manobra é denominada
Hemi-Pringle (HP).

O Hemi-Pringle evita a isquemia do fígado remanes-
cente, previne a congestão esplâncnica e mantém a esta-
bilidade hemodinâmica durante a secção hepática. Per-
mite também uma clara demarcação entre o fígado direi-
to e esquerdo6,8.

Esta técnica pode ser utilizada de maneira intermiten-
te (15-20/5) prolongando o tempo de isquemia. Esta abor-
dagem é particularmente interessante em fígados cirróticos,
reduzindo o potencial de lesão isquêmica6. Esta aborda-
gem também é útil nas ressecções não segmentares e não
regradas de pequenos nódulos hepáticos.

No caso de sangramentos provenientes da área não
isquêmica, o HP pode ser rapidamente convertido na ma-
nobra de Pringle clássica.

Este método não é recomendado em tumores próximos
ao hilo hepático, na presença de aderências firmes próxi-
mas ao hilo e nos casos onde existem variações anatômicas
da veia porta ou artéria hepática.

Conclusão

O conceito de controle vascular durante a
hepatectomia é baseado na tolerância do fígado à
isquemia quente e a forte evidência de que o fígado
tolera melhor a isquemia do que o sangramento1. A
hemorragia e as subseqüentes transfusões sanguíneas au-
mentam muito a morbidade e mortalidade pós operató-
ria1,3,4,11,12. Por isso, todos os esforços para reduzir os
sangramentos e a necessidade de transfusões devem ser
realizados.

O clampeamento contínuo é indicado em ressecções
nas quais a transecção do parênquima hepático possa
ser realizada em menos de 60 minutos. Para ressecções
complexas, com um tempo de transecção estimado
maior, o clampeamento intermitente é uma opção mais
atraente. Para ressecção de lesões periféricas e em pa-
cientes com hepatopatias, a manobra de hemi-Pringle
pode ser utilizada, visando reduzir a lesão isquêmica
no fígado remanescente.

Figura 2. MANOBRA DE HEMI-PRINGLE: Colocação de
pinça vascular sobre o pedículo do hemi-fígado direito
levando à isquemia segmentar.

Durante a utilização do clampeamento intermitente,
deve-se tomar cuidado com as variações da pressão arterial
causadas por este método e também com o sangramento da
área de secção nos períodos não clampeados.

O bom controle do sangramento associado ao efeito
hepato-protetor permite um maior tempo de isquemia, trans-
formando a MPI em um método atraente para ressecções
hepáticas complexas quando o tempo estimado de
transecção hepática ultrapassar 60 minutos.

Este método é empregado pela maioria dos cirurgi-
ões especializados em cirurgia hepática que empregam
rotineiramente a Manobra de Pringle.
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William Macewen.  Cirurgião talentoso e inovador,nas décadas seguintes tor-
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nobra digital para o controle vascular das lesões traumáticas do fígado que
leva o seu nome. Foi um dos pioneiros no emprego de enxerto venoso para a
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of Glasgow.
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AGENDA

Curso Continuado de Cirurgia Geral
do Capítulo de São Paulo
Local: Associação Paulista de Medicina - São Paulo/SP
Datas: 28/03, 09/05, 30/05, 27/06, 22/08; 26/09, 24/10
e 05/12/09
Informações: (11) 3101-8792 / 3101-8045
http://www.cbcsp.org.br

XXVII Curso Anual de Cirurgia de Urgência
Local: Centro de Convenções Maksoud Plaza Hotel -
São Paulo/SP
Datas: 24/04, 16/05, 20/06, 11/07, 08/08, 12/09, 17/10,
14/11/09 (sábados 9h às 17h30)
Informações: (11) 2176-7275 com Cléria

Trauma 2009 - Congresso de Trauma do
Vale do Paraíba
Local: Núcleo do Parque Tecnológico de São José dos
Campos/SP
Data: 01 a 03/04/09
Informações: (12) 3901-3493 ou pelo
e-mail: trauma2008@sjc.sp.gov.br

Jopaddi 2009 - XXI Jornada Paulista de Atualização em
Doenças Digestivas
Local: Águas de Lindóia/SP
Data: 02 a 05/04/09
Informações: (16) 3967-1003 ou no site:
www.oxfordeventos.com.br/jopaddi/

Cirurgião Ano 3 – Atualização em Cirurgia Geral,
Emergência e Trauma
Local: Centro de Convenções Maksoud Plaza Hotel -
São Paulo/SP
Data: 23 a 25/04/09
Informações: (11) 3722-5850 Ramal 201 ou 206 ou no
site: www.perfectaeventos.com.br/eventos

I Jornada do Departamento de Cirurgia da Santa Casa
de São Paulo – Oncologia em Cirurgia do Aparelho
Digestivo
Local: Santa Casa de São Paulo/SP
Data: 07 a 09/05/09
Informações: (11) 2176-7275 / 7271 ou pelo
e-mail: cir.emerg@santacasasp.org.br
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