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RESUMO 

Objetivo: estudar as características clínicas, laboratoriais e cirúrgicas nos períodos 
pré e pós-operatório a colecistectomia videolaparoscópica em crianças e 
adolescentes com doença falciforme (DF). Metodologia: Foi realizado um estudo 
observacional, longitudinal, retrospectivo no serviço de cirurgia pediátrica de um 
hospital filantrópico, situado na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. O período de 
estudo correspondeu a Janeiro de 2011 a Janeiro de 2017. A coleta de dados 
efetuada entre março e outubro de 2017. Foram incluídas todas as crianças e 
adolescentes até 19 anos, que tinham doença falciforme (DF) e colelitíase 
internadas para a realização de colecistectomia por videolaparoscopia. O 
instrumento utilizado para a pesquisa foi um formulário, no qual foram incluídas as 
informações necessárias, além dos dados laboratoriais e exames de imagem. Foram 
consideradas complicações a ocorrência de óbito, admissão na UTI, uso de oxigênio 
após queda da saturação para menos que 90% (hipóxia), infecção, transfusão 
sanguínea, crises vaso-oclusivas, entre outras. Resultados: Foram avaliadas 47 
crianças e adolescentes; 89,4% dos pacientes eram sintomáticos, sendo que dor era 
o sintoma principal. Todos os pacientes tinham ultrassonografia (USG) no pré-
operatório que mostrava, na sua maioria, múltiplos cálculos. Pacientes com 
hemoglobina (Hb) menor que 10mg/dl foram submetidos a transfusão. Complicações 
pós-operatórias foram descritas em 25,5% dos pacientes, sendo que hipóxia foi a 
mais comum. Nenhum óbito foi registrado. Os tempos cirúrgicos e de recuperação 
anestésica foram similares entre os grupos que tiveram ou não tiveram 
complicações, bem como os volumes infundidos entre os dois grupos. Conclusões: 
O presente estudo mostrou que a utilização da técnica videolaparoscópica, 
associada ao manejo adequado dos pacientes portadores de doença falciforme (DF) 
resultou em baixa frequência de complicações pós-operatórias graves. As 
complicações foram predominantemente relacionadas ao uso de oxigênio pós-
operatório. Logo, o tratamento cirúrgico (colecistectomia videolaparoscópica) 
mostrou-se seguro e com baixo risco de complicações, devendo ser o método de 
escolha. 
 
Palavras-chave: Anemia falciforme. Doença falciforme colelitíase. Colescistectomia 
laparoscópica. Pediatria. 
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ABSTRACT 
 

Aim: To study the clinical, laboratory and surgical characteristics in the pre- and 
postoperative periods of videolaparoscopic cholecystectomy in children and 
adolescents with sickle cell disease (SCD). Methodology: An observational, 
longitudinal, retrospective study was performed at the Pediatric Surgery Service at 
Santo Antônio Hospital, located in the city of Salvador, Bahia, Brazil. The study 
period corresponded from February 2016 to December 2017, and data collection was 
performed between March and October 2017. All children and adolescents up to the 
age of 19 years who had sickle cell disease. The instrument used for the research 
was a record, which included basic information of each patient, besides the 
laboratory data and imaging tests. Complications included death, admission to the 
ICU, use of oxygen after saturation decreased to less than 90% (hypoxia), infection, 
blood transfusion, vaso-occlusive crises, among others. Results: We evaluated 47 
children and adolescents; 89.4% of the patients were symptomatic, with pain being 
the main symptom. All patients had preoperative USG that showed, for the most part, 
multiple stones in the gallbladder.  Patients with Hb lower than 10mg / dl were 
transfused. The surgical technique chosen was laparoscopic. Postoperative 
complications were described in 25.5% of the patients, with hypoxia being the most 
common. No deaths were observed. Surgical and anesthetic recovery times were 
similar between groups who had or had no complications, as well as volumes infused 
after, during and post-operatory period. Conclusions: The present study showed 
that the use of videolaparoscopic surgical technique, associated to the adequate 
clinical and peri-operatory management of SCD patients, reduces the risk of 
postoperative complications, mainly characterized by vaso-occlusive crises. 
Complications were predominantly related to the use of postoperative oxygen 
(hypoxia). Therefore, the surgical treatment (videolaparoscopic cholecystectomy) 
was safe and with a low risk of complications, and should be the method of choice. 
 
Keywords: Sickle cell disease. Cholelithiasis. Laparoscopic cholecystectomy. 
Pediatric. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença falciforme (DF) é a patologia hematológica de caráter genético mais 

comum no mundo(1) sendo que, no Brasil, acomete cerca de 0,8 a 60/100.000 

nascidos vivos, a depender da região estudada(2). Caracteriza-se por hemólise 

crônica e recorrente, anemia crônica, crises agudas de dor devido a micro infartos, 

maior susceptibilidade a infecções e disfunções de órgãos(3). 

As alterações hepáticas são frequentes em pacientes com DF em decorrência 

da elevada excreção de bilirrubinas. Dentre elas podemos citar a colelitíase, cuja 

prevalência varia de 6% a 37,6% em menores de 15 anos(4-6), alcançando entre 50% 

e 58% entre adultos jovens(7). A prevalência aumenta com a idade, sendo mais 

comum, na faixa etária pediátrica, em crianças maiores e adolescentes. 

Coledocolitíase tem sido descrita em 18% dos pacientes submetidos a 

colecistectomia(7). Estudo em crianças e adolescentes norte-americanas com DF 

demonstrou ser a colecistectomia uma cirurgia frequentemente realizada neste 

grupo de pacientes(8). 

 A colecistectomia em pacientes sintomáticos é consenso, porém a 

colecistectomia nos casos assintomáticos ainda é controversa(9-12). Os defensores 

da conduta expectante têm como justificativa a possibilidade da litíase biliar levar um 

longo tempo sem apresentar sintomas ou nunca tê-los. Além disso, o trauma 

cirúrgico em pacientes com doença falciforme poderia acarretar a precipitação de 

uma crise hemolítica grave, podendo levar, em alguns casos, ao óbito(11). No caso 

da abordagem conservadora, o tratamento consistiria em antiespasmódicos e dieta 

hipolipídica(13).  

Já os que defendem a cirurgia, alegam o risco elevado de complicações, por 

vezes fatais, pela migração do cálculo, tais como coledocolitíase, pancreatite, 

obstrução do ducto biliar comum, peritonite biliar e sepse(10,12,14). A cirurgia, 

preferencialmente, deve ser realizada pela técnica videolaparoscópica, tomando-se 

todos os cuidados pré e pós-operatórios(15-18).  

As complicações pós-cirúrgicas nos pacientes portadores de doença 

falciforme descritas incluem crises de dor por vaso oclusão(15-17,19,20), síndrome 

torácica aguda (STA)(15-18,20), hemólise(17), infecção de ferida cirúrgica(15), 

pancreatite(4) e sangramento pós-operatório, com necessidade de 
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hemotransfusão(16) e, embora incomum, óbito. Alguns estudos descrevem maior 

incidência destas complicações nas abordagens cirúrgicas abertas(16,18,21) e/ou 

realizadas em situações emergenciais(12, 22). 

Apesar desses dados, são escassos os estudos sobre as condições pré e 

pós-operatórias de crianças e adolescentes com DF na população brasileira, e 

inexistentes na população desses pacientes no estado da Bahia, o estado com 

maior incidência dessa hemoglobinopatia no Brasil(23). Adicionalmente, os 

parâmetros clínicos e cirúrgicos que possam predizer a evolução do paciente com 

DF pós colecistectomia videolaparoscópica ainda precisam ser melhor conhecidos, 

especialmente em relação as práticas de volemia utilizadas no pré e pós-operatório.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral estudar as características clínicas, 

laboratoriais e cirúrgicas nos períodos pré e pós-operatório de colecistectomia 

videolaparoscópica em crianças e adolescentes com DF e colelitíase.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1) quantificar a taxa de mortalidade intra-hospitalar pós colecistectomia 

videolaparoscópica;  

2) Identificar as características clínicas e/ou laboratoriais que se associam a 

desfechos desfavoráveis, como maior tempo de internamento, crises vaso-oclusiva 

(crises álgicas, síndrome torácica aguda) e internamento em unidade de terapia 

intensiva pediátrica (UTIP). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Doença Falciforme e Colelitíase 

 

A hemoglobina S ocorre quando o aminoácido valina é substituído pelo ácido 

glutâmico na sexta posição da cadeia de ß-globulina da molécula de hemoglobina(3). 

Essa alteração torna a hemoglobina S (HbS) menos solúvel sob desoxigenação, 

ocorrendo a polimerização, que altera a forma da hemácia(24). Quando presente em 

homozigose (anemia falciforme) ou em heterozigose com outra hemoglobina 

anômala, como a hemoglobina C (hemoglobinopatias SC), por exemplo, tem-se a 

doença falciforme(25). 

A DF é considerada um problema de saúde pública em diversas regiões do 

mundo, e estima-se o nascimento anual de 312.000 crianças com essa 

hemoglobinopatia, sendo que destes, 237.253 nascem na África Subsaariana todo 

ano(1). No Brasil, as regiões de maior prevalência da população africana, são a costa 

da região nordeste, em especial os estados da Bahia, Pernambuco e Maranhão, e 

os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que concentram as maiores 

incidências da DF(26).  

Na DF, as hemácias tornam-se desidratadas, exibem rigidez celular e 

aumentam, anormalmente, a adesão ao endotélio dos vasos sanguíneos, impedindo 

o fluxo sanguíneo(3). Desta forma, essa patologia caracteriza-se por dois eventos 

principais, que variam em nível de gravidade: A hemólise crônica e a oclusão 

vascular pelos glóbulos vermelhos, com consequente infarto de tecidos e      

órgãos(2, 25).  

Na DF ocorre um aumento na produção de bilirrubinas, secundária a hemólise 

crônica(3, 27). Assim sendo, neste grupo de pacientes há uma maior probabilidade da 

formação de cálculos por pigmentos de bilirrubina não conjugada, que são 

extremamente comuns e representam uma significante causa de morbidade(3,7,28).  

      A presença de colelitíase nos pacientes com DF varia entre 30-70%, 

dependendo da faixa etária do paciente(4,5,7,28,30). Alguns estudos descrevem 

prevalências de colelitíase de até 15% se o paciente tiver uma idade abaixo de 10 

anos; 50% quando os pacientes têm até 22 anos e cerca de 80% quando maiores de 

30 anos(14,31). 
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3.2 Colecistectomia na Doença Falciforme na Infância a Adolescência 

 

A indicação de colecistectomia é consenso em pacientes com DF 

sintomáticos, porém o mesmo não acontece para aqueles sem sintomas(3,5,6,8,9,12,14). 

A baixa ocorrência de complicação tem sido reportada em alguns estudos, sugerindo 

conduta expectante(5,9,13,14,32). Colecistectomia profilática é considerada para 

pacientes com DF assintomáticos por várias razões, tais como, o fato de crises vaso-

oclusivas e complicações biliares poderem ter semelhantes apresentações clínicas, 

incluindo febre, dor abdominal, leucocitose, icterícia, o que leva a uma definição 

diagnóstica definitiva e um manejo clínico difíceis nessas situações. Se por um lado 

a ocorrência de complicações, mesmo em baixa prevalência, estimula a conduta 

expectante, por outro lado, a colecistectomia profilática tem sido defendida pelo 

maior risco de complicações observadas nas cirurgias emergenciais(12,22,33).  

Embora os que defendam a conduta expectante, tenham como principal 

argumento as baixas taxas de complicações em pacientes assintomáticos, entre os 

pacientes com hemólise crônica a taxa de complicações é maior e a necessidade de 

intervenção cirúrgica mais frequente(34). Estudo canadense, em seguimento de 194 

crianças com colelitíase de diversas etiologias, inicialmente assintomática, em média 

por 3 anos, observou que complicações se desenvolveram em somente 9 (5%), 

sendo coledocolitíase em seis casos, pancreatite em dois pacientes, colecistite 

aguda em um deles(34). Entretanto, o grupo de paciente com anemia falciforme (AF), 

esferocitose e eliptocitose tiveram maiores taxas de complicações e de necessidade 

de intervenção cirúrgica(34).  

Desta forma, devido a técnica videolaparoscópica ser bem menos associada 

a complicações do que a cirurgia aberta(16,21,35), após realizar o preparo dos 

pacientes com DF de maneira adequada e em condições clinicas de 

estabilidade(12,17,19,22), a colecistectomia videolaparoscópica eletiva pode ser utilizada 

como método de escolha nestes casos, sendo este um grupo de crianças e 

adolescentes que tem indicação cirúrgica, mesmo com doença assintomática(19,28,36). 

 

 



15 
 

3.3 Técnica laparoscópica 

 

Após a criança estar sob anestesia geral, realiza-se uma incisão infra-

umbilical para colocação do trocater de 10mm sob visão direta do peritônio. Pelo 

trocarte é infundido o gás carbônico (CO2) na cavidade peritoneal com o insuflador 

automático. O CO2 é o gás escolhido por não ser inflamável e por ter fácil dispersão 

para o ar expirado pelos pulmões. O insuflador expande-se até uma pressão entre 8-

10 mmHg, fixado previamente neste instrumento. Essa pressão afasta a parede 

abdominal das vísceras criando um espaço de trabalho na cavidade(37). 

Pelo trocarte da região umbilical, uma óptica conectada a uma microcâmera e 

uma fonte de luz permitem iluminar e visualizar a cavidade, mostrando em uma 

televisão ou monitor de vídeo. Sob visão interna da câmera, outros trocartes são 

introduzidos: um de 5 mm e outro de 10 mm pela parede abdominal(37). 

Nesses orifícios são introduzidos os instrumentais de trabalho (pinças, 

tesouras, aspirador, entre outros). A ótica introduzida pelo trocarte localizado no 

umbigo aumenta a imagem transmitida na tela entre 16 e 20 vezes(15). 

A profilaxia cirúrgica é feita com cefalosporinas de primeira geração. Durante 

todo o procedimento cirúrgico, a criança é monitorizada com oxi-capnógrafo(37). 

O ducto cístico e os vasos císticos são clipados com clips de titânio. A 

vesícula após ser liberada do leito hepático, é retirada da cavidade abdominal 

através do trocarte de 10mm passado na parede abdominal(37). Os orifícios dos 

trocartes são fechados no plano músculo-aponeurótico por fios absorvíveis de 

poliglactina. A pele é fechada por fio absorvível de poliglecaprone 25(37). 

 

3.4 Complicações da colecistectomia videolaparoscópica em crianças e 

adolescentes com DF 

 

Estudos com população de crianças e adolescentes com doença falciforme 

mostraram taxa de complicações no pós-operatório que variam de 3 a 45%(16,18,22,33). 

Essa ampla variação depende do que foi definido pelos autores como complicações 

e se estas foram limitadas ao período intra-hospitalar ou posterior a alta hospitalar. 

 Algumas complicações, no pós-operatório, como infecções e crises vaso 

oclusivas são descritas na literatura. A longo prazo, também foram descritos outros 

tipos de complicações como: dilatação da via biliar comum; síndrome pós 
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colecistectomia que se caracteriza pela apresentação dos mesmos sintomas que se 

tinha antes da cirurgia como dispepsia e dor no quadrante superior direito, por 

exemplo; cálculos de bilirrubina na via biliar comum e câncer colorretal(1). 

 Complicações relacionadas ao procedimento por via laparoscópica também 

são descritas na literatura, tais como necessidade de conversão para cirurgia aberta, 

sangramento no pós-operatório devido a lesão da artéria cística acessória, 

pancreatite pós-procedimento entre outros. Infecções de ferida cirúrgica e óbito são 

relatados com baixa incidência(38). 
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4 METODOLOGIA  

 

Foi realizado um estudo observacional, longitudinal, retrospectivo, no Serviço 

de Cirurgia Pediátrica (CIPE) de um Hospital filantrópico vinculado ao SUS (Hospital 

Santo Antônio), situado na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Foram coletados 

dados de prontuários de pacientes submetidos á cirurgia entre janeiro de 2011 a 

janeiro de 2017. A coleta de dados foi efetuada entre março e outubro de 2017. 

Foram incluídas todas as crianças e adolescentes (até 19 anos) que tinham o 

diagnóstico confirmado de AF ou hemoglobinopatias SC e que foram admitidos no 

serviço de CIPE. O período de estudo correspondeu a janeiro de 2011 até janeiro de 

2017. Neste período foram identificados 67 pacientes com estes critérios. Pacientes 

cujos prontuários não foram encontrados foram excluídos, perfazendo 19 casos. Um 

paciente, que foi submetido a esplenectomia e colecistectomia conjunta por cirurgia 

aberta, também foi excluído da amostra final, composta por 47 crianças. 

No serviço em estudo, as crianças são internadas entre 24 h e 48h antes da 

cirurgia. À admissão, hemograma é colhido para detectar anemia e possível 

necessidade de hemotransfusão em caso de hemoglobina menor que 10mg/dl. Na 

véspera da cirurgia, ao entrar em jejum, as crianças já começam a ser hidratadas 

com solução glicosada acrescidas de eletrólitos, cerca de 100-150 ml/kg calórico, 

para evitar aumento da viscosidade sanguínea e reduzir o risco de vaso oclusão. 

Durante o intra-operatório, as crianças recebem, via intravenosa, hidratação 

com cristalóides 1,5 vezes a taxa de manutenção prevista. No pós-operatório, 

mantem-se a taxa de solução glicosada com eletrólitos até que o paciente retorne a 

ingesta oral completa. 

A profilaxia antibiótica é feita com cefalosporina de primeira geração, 

endovenosa, na indução anestésica. Não é mantido tratamento com antibióticos no 

pós-operatório. 

Durante o período pós-operatório, os pacientes são mantidos bem oxigenados 

através da utilização de cateter nasal com 3 L de oxigênio, caso a saturação esteja 

abaixo de 90%, e sem dor. Fisioterapia respiratória também é realizada. Para 

controlar a dor, a analgesia sistemática com dipirona 20 mg/kg de forma sistemática 

e opióides, se necessário, são administrados.  

As variáveis avaliadas foram as correspondentes aos dados clínicos (regime 

de hipertransfusão, número de CVO, STA nos 12 meses prévios à colecistectomia 



18 
 

videolaparoscópica, tempo de diagnóstico de colelitíase, presença de sinais de 

colangite), laboratoriais (níveis de hemoglobina, leucócitos e plaquetas), USG            

(mostrando um ou múltiplos cálculos) e cirúrgicos (tempo de cirurgia, volume 

infundido durante procedimento operatório/kg de peso calórico, tempo de 

recuperação pós-anestésica). 

Foram considerados desfechos principais a ocorrência de óbito peri ou pós-

operatório; o tempo de internamento total; tempo de internamento em unidade de 

terapia intensiva pediátrica (UTIP), quando existente; ocorrência e gravidade de 

crises vaso-oclusivas (CVO) e infecções. Qualquer outro evento não esperado 

dentro da evolução pós-operatória considerada normal foi descrito. 

O instrumento utilizado para a pesquisa foi uma ficha (apêndice 9.1) no qual 

foram incluídas as informações acima descritas, além de dados laboratoriais 

complementares e de exames de imagem. Foram consideradas complicações as 

relatadas nos prontuários médicos pela equipe de cirurgia pediátrica, pediatria 

intensiva e/ou hematologia pediátrica. Especificamente, uso de oxigênio 

complementar foi considerado uma complicação e definido como a necessidade de 

oxigenoterapia após queda da saturação para menos que 90%, diagnosticado 

através do oxímetro de pulso, depois do procedimento cirúrgico. Foi considerado 

volume pré-operatório, intra-operatório e pós-operatório, a quantidade total de 

líquido infundido entre, respectivamente, as 24h antes do procedimento cirúrgico, 

durante a cirurgia e após 24h da cirurgia. O tempo de cirurgia, período 

compreendido entre o início da anestesia e a saída do paciente da sala de cirurgia, e 

o tempo de recuperação, compreendido entre chegada no centro de recuperação 

anestésica e o retorno do paciente para a enfermaria, foi mensurado em minutos e 

obtido a partir das fichas anestésicas. O tempo de internamento foi mensurado em 

dias, por meio da subtração entre as datas de alta e admissão. 

Realizou-se uma análise estatística descritiva, seguida de análise bivariada 

entre os desfechos e as exposições descritas anteriormente. Para verificar 

associação entre variáveis qualitativas, utilizou-se o teste do qui-quadrado ou exato 

de Fisher; entre uma variável continua e outra categórica, os testes t para amostra 

independentes ou o teste não paramétrico de Mann-Whitney, quando pertinente. 

Para ajuste de confundimento, regressão de Poisson com variância de erro 

robusto (ocorrência de complicações) foi utilizada para estimar o risco relativo 

ajustado (RRajust). 
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O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola 

Bahiana de Medicina e Saúde Pública e do Hospital Santo Antônio, CAAE: 

56063616.6.3001.0047. 
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5  RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 47 crianças e adolescentes, com média (DP) de idade de 

11,6 (3,8) anos, variando de 2 a 18 anos. Desses pacientes, 27 (57,4%) eram do 

sexo masculino, com 93,6% (44/47) diagnosticados com AF e a maior parte deles 

(41,3%) residiam em Salvador, capital do estado da Bahia. Em relação ao 

diagnóstico de litíase biliar, 89,4% (42/47) dos pacientes eram sintomáticos e todos 

apresentavam dor como sintoma principal. Dois pacientes (4,3%) apresentaram 

icterícia e, um adolescente, coledocolitíase (2,1%), perfazendo 6,4% de 

complicações pré-operatórias. Este foi submetido à colangiopancreatografia 

retrógada endoscópica (CPRE) em outra instituição e posteriormente, 

colecistectomia por videolaparoscopia no hospital da pesquisa. Acolia fecal e colúria 

não foram descritas. Dados prévios acerca das complicações da DF não estavam 

descritos no prontuário, uma vez que os pacientes não eram acompanhados no 

hospital da pesquisa, sendo encaminhados apenas para o procedimento cirúrgico. 

Todos os pacientes possuíam Ultrassonografia (USG) de abdômen total no 

pré-operatório. Múltiplos cálculos foram descritos em 45 pacientes (95,7%) e cálculo 

único nos demais, sem nenhum relato ultrassonográfico de sinais de colecistite. 

Trinta e seis pacientes (76,6%) necessitaram de transfusão no pré-operatório. Todos 

os pacientes com Hb de admissão abaixo de 8,5g/dl foram submetidos a transfusão 

pré-operatória. Após esse valor, entre 9,5 g/dl e 11,2g/dl, não foi observado 

consenso para realizar concentrado de hemácias prévio ao procedimento. Das 23 

crianças e adolescentes que estavam nessa faixa de Hb admissional, quinze 

(65,2%) foram submetidas ao uso prévio de hemocomponentes. Os quatro pacientes 

com Hb acima de 11,2 g/dl não receberam hemotransfusão pré-operatória. 

As características peri e pós-operatórias das crianças e adolescentes 

submetidas a colecistectomia videolaparoscópica estão descritas na tabela 1. Nesta, 

descreve-se as taxas hídricas utilizadas nos períodos pré, intra e pós-operatório de 

acordo com o volume total, o volume por quilo de peso corporal e o volume por peso 

calórico.   
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Tabela 1 - Características laboratoriais e operatórias das 47 crianças e adolescentes 
com doença falciforme submetidas a Colecistectomia Vídeolaparoscópica, Hospital 
Santo Antônio, Janeiro de 2011 a janeiro de 2017. 

Variável N (%) Média (DP) Min-Max 

Transfusão pré-operatória    

   Realizada 36 (76,6) NA NA 

Exames Laboratoriais    

   Hb (g/dl) 47 (100,0) 9,2 (1,4) 6,6 – 12,5 

   Ht (%) 42 (89,4) 27,4 (4,5) 19,2 – 39,0 

   Plaquetas (x103) 41 (87,2) 351,6 (115,6) 123,0 – 712,0 

    

Pré e Intra-operatório    

   Tx hídrica pré-op (ml) 47 (100,0) 2038,5 (603,8) 500,0 – 3000,0 

   Tx hídrica pré-op (ml)/Kg 47 (100,0) 61,0 (23,3) 8,8 – 125,0 

   Tx hídrica pré-op (ml)/Kg cal 47 (100,0) 112,6 (31,2) 22,3 – 153,8 

   Tempo de cirurgia (min) 47 (100,0) 97,5 (30,7) 50,0 – 170,0 

   Tx hídrica intra-op (ml) 42 (89,4) 1293,8 (527,6) 300,0 – 2500,0 

   Tx hídrica intra-op (ml)/kg 42 (89,4) 37,4 (20,4) 14,9 – 119,8 

   Tx hídrica intra-op (ml)/Kg cal 42 (89,4) 70,3 (28,4) 20,4 – 149,8 

    

Pós-operatório    

   Tx hídrica pós-op (ml) 46 (97,9) 2129,6 (648,6) 500,0 – 3000,0 

   Tx hídrica pós-op (ml)/Kg 46 (97,9) 65,8 (30,3) 10,1 – 179,6 

   Tx hídrica pós-op (ml)/Kg cal 46 (97,9) 119,0 (37,2) 23,9 – 224,7 

   Tempo de recuperação (min) 47 (100,0) 68,2 (31,8) 15,0 – 150,0 

   Tempo de internamento (dias) 47 (100,0) 4,4 (1,4) 2,0 – 10,0 

Min: valor mínimo; Max: valor máximo; NA: Não se aplica; Tx: taxa; pré-op: pré-operatório; 
intra-op: intra-operatório; pós-op: pós-opertório; Kg cal: quilo calórico; min: minutos. 
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A exceção da ultrassonografia e da hemoglobina, presentes nos prontuários 

de todos os pacientes, outros exames foram pouco solicitados no pré-operatório 

(tabela 1). Observou-se uma variação de 38,2% no volume de líquidos infundidos a 

cada quilo de peso corporal nos pacientes submetidos a colecistectomia 

videolaparoscópica. Para a taxa hídrica intra e pós-operatória por quilo de peso 

calórico, essa variação foi, respectivamente, de 54,5% e 46,0%. Utilizando o peso 

calórico, essa variação foi, respectivamente, de 27,7%; 40,4% e 31,2%, para as 

taxas hídricas pré e pós-operatória. 

O tempo mediano (p25-p75) de internamento e de duração da cirurgia foi, 

respectivamente, de 4,0 (4,0 – 5,0) dias e 95,0 (70,0 – 120,0) minutos, com máximo 

de 10,0 dias e 170 minutos, respectivamente (tabela 1). Oito procedimentos (17,0%) 

duraram mais de 120 minutos e dezessete pacientes (36,2%) demoraram mais de 

60 minutos em recuperação anestésica. 

Complicações pós-operatórias, segundo os critérios utilizados neste estudo, 

foram observadas em 12 pacientes (25,5%), cujas características estão descritas na 

tabela 2. Hipóxia, a mais frequente, foi relatada em 11 pacientes (23,4%), seguida 

por crise hemolítica, em 4 pacientes (8,5%), e síndrome torácica aguda (1/47; 2,1%) 

e enfisema subcutâneo abdominal (1/47; 2,1%). Dos pacientes que tiveram 

complicações, um deles foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva, após 

24h do procedimento cirúrgico devido a ocorrência de STA em unidade de 

enfermaria. 

 Dentre os pacientes que tiveram complicações pós-operatórias registradas, a 

maioria era adolescente (58,3%; 7/12) e do sexo feminino (8/12;66,7%). Dez 

pacientes apresentavam AF (10/12; 83,3%). O único caso que apresentou STA 

como complicação pós-operatória foi de uma criança de 9 anos com Hb pré-

procedimento de 8,2g/dl e que teve o maior tempo de cirurgia e também de 

internamento, respectivamente de 120 minutos e 10 dias.   
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Tabela 2 - Caracterização clínica, laboratorial e operatória das 12 crianças e adolescentes com doença falciforme submetidas a 
CVL e que apresentaram complicações pós-operatórias. Hospital Santo Antônio, Janeiro de 2011 a janeiro de 2017. 

Caso 
Idade 
(anos) 

Sexo Diag 
Peso 
(Kg) 

Hb  
pré-op 

Colecistite e/ou 
Coledocolitíase 

Tempo 
Cirurgia 

(minutos) 

Tempo 
Recuperação 

(minutos) 

Tempo 
internamento 

(dias) 

Complicação  
Pós-operatória 

UTI 

1 4 Mas SS 16,7 9,2 Não 70 75 4 
Hemólise + Enfisema 

Subcutâneo Abdominal 
Não 

2 5 Mas SS 19,4 10,6 Não 66 45 4 Hipóxia Não 

3 6 Fem SS 18,4 6,7 Sim 120 85 8 Hipóxia + Hemólise Não 

4 9 Mas SS 26,8 9 Não 135 90 4 Hipóxia Não 

5 9 Fem SS 30,0 8,1 Não 90 120 10 
Hipóxia + STA + 

Hemólise 
Sim 

6 11 Fem SS 30,0 10,9 Não 70 65 4 Hipóxia Não 

7 13 Fem SS 37,6 7,7 Não 125 45 4 Hipóxia Não 

8 14 Fem SS 34,0 10,1 Não 60 45 6 Hipóxia+ Hemólise Não 

9 17 Fem SC 57,0 12,5 Não 80 60 4 Hipóxia Não 

10 17 Fem SS 50,0 10,7 Não 100 45 3 Hipóxia Não 

11 17 Mas SS 41,0 7,2 Não 140 90 6 Hipóxia + má-perfusão Não 

12 18 Fem SC 67,0 9,7 Não 60 30 6 Hipóxia Não 

Diag: Diagnóstico; Hb: hemoglobina, expressa em g/dl; Pré-op: pré-operatório; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; STA: Síndrome Torácica Aguda 

 

 

   2
3
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Em nenhum dos pacientes houve a necessidade de conversão para cirurgia 

aberta. Não houve casos de sangramento no pós-operatório imediato e não houve 

casos de infecção. Nenhum óbito intra-hospitalar foi registrado. 

A comparação das características demográficas, clínicas, laboratoriais e 

operatórias entre os pacientes que tiveram ou não complicações pós-operatórias 

estão descritas na tabela 3. 

Não foram observadas diferenças significativas em relação a faixa etária 

(p=0,297), tipo de hemoglobinopatias (p=0,156), presença de sintomas pré-

operatórios (p=0,309) e de ter sido realizado hemotransfusão antes da 

colecistectomia videolaparoscópica (p=0,880) na análise bivariada. Observou-se 

uma maior proporção de crianças e adolescentes do sexo feminino entre os 

pacientes que tiveram complicações (40% versus 14,8%; p=0,05). 

Os tempos cirúrgicos e de recuperação anestésica foram similares entre os 

grupos, bem como os volumes infundidos entre os dois grupos, conforme está 

descrito na tabela 3. De fato, os tempos medianos de internamento nos grupos de 

pacientes que tiveram ou não complicações foram os mesmos, quatro dias. 

 Dentre as variáveis analisadas, o sexo feminino apresentou tendência a 

apresentar maior incidência de complicações (RRbruto: 2,70; IC95%: 0,94 – 7,73). 

Após ajuste para idade e tipo de hemoglobinopatia, o sexo feminino manteve-se com 

maior tendência a risco de complicações pós-operatórias (RRajust: 2,78; IC95%: 1,00 

– 7,71). 

As complicações mais graves (STA e crise hemolítica) só foram observadas 

entre os pacientes com AF (tabela 2). Para estes pacientes, também se observou 

um tempo médio (DP) maior de internamento (6,1[2,2] versus 4,1[0,9];p=0,004), mas 

não de procedimento cirúrgico (p=0,363) e recuperação anestésica (p=0,300). 
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Tabela 3 - Caracterização das variáveis demográficas, clínicas, laboratoriais e 
operatórias segundo a presença de complicações pós-operatórias entre as 47 
crianças e adolescentes com doença falciforme submetidas a CVL, Hospital Santo 
Antônio, Janeiro de 2011 a janeiro de 2017 

Variável 
Complicações 

p Presente 
N (%) 

Ausente 
N (%) 

Idade (anos)* 11,7 (5,1) 11,6 (10,4) 0,959 

Idade    0,297 

   0-9 anos 05 (35,7) 09 (64,3)  

   10-19 anos 07 (21,2) 26 (78,8)  

Sexo   0,050 

   Masculino 04 (14,8) 23 (85,2)  

   Feminino 08 (40,0) 12 (60,0)  

Hemoblobinopatia   0,156a 

   Hb SS 10 (22,7) 34 (77,3)  

   Hb SC 02 (66,7) 01 (33,3)  

Sintomas pré-operatórios   0,309a 

   Presente 12 (28,6) 30 (71,4)  

   Ausente - 05 (100,0)  

Transfusão pré-operatória   0,880a 

   Sim 09 (25,0) 27 (75,0)  

   Não 03 (27,3) 08 (72,7)  

Tempo de internamento (dias)** 4,0 (4,0 –6,0) 4,0 (4,0 – 5,0) 0,118b 

Tempo de internamento   0,401a 

   Até 4 dias 07 (21,9) 25 (78,1)  

   > 4 dias 05 (33,3) 10 (66.7)  

Hb pré-operatoria (g/dl)* 9,4 (1,7) 9,1 (1,3) 0,549 

Plaquetas (x103 cels/mm3)* 353,5 (105,4) 350,9 (120,4) 0,952 

Tx hídrica/kg pré-operat.* 63,7 (26,7) 60,1 (22,7) 0,659 

Tx hídrica/kg cal pré-operat. (ml) ** 
115,0 

(105,6 – 132,6) 
120,2 

(93,5 – 138,9) 
0,714b 

Tx hídrica/kg intra-operat.(ml) ** 
35,8 

(15,2 – 39,9) 
32,1 

(28,3 – 38,8) 
0,906b 
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Tabela 3 - Caracterização das variáveis demográficas, clínicas, laboratoriais e 
operatórias segundo a presença de complicações pós-operatórias entre as 47 
crianças e adolescentes com doença falciforme submetidas a CVL, Hospital Santo 
Antônio, Janeiro de 2011 a janeiro de 2017 – Continuação) 

Variável 

Complicações 

p Presente 
N (%) 

Ausente 
N (%) 

Tx hídrica/kg cal intra-operat.(ml) * 70,2 (41,5) 70,4 (23,7) 0,987 

Tx hídrica/kg pós-operat (ml) ** 
70,6  

(51,3 – 93,0) 
63,4  

(48,1 – 82,8) 
0,305b 

Tx hídrica/kg cal pós-operat. (ml) ** 
128,5 

(118,3 – 141,6) 
119,8 

(98,0 – 137,9) 
0,271b 

Tempo cirurgia (min) * 93,0 (30,0) 99,0 (31,3) 0,565 

Tempo de cirurgia   0,545 

   Até 90 minutos 
06 (30,0) 

14 (70,0)  

> 90 minutos 06 (22,2) 21 (77,8)  

Tempo recuperação (min) ** 
62,5 

(45,0 – 87,5) 
60,0 

(45,0 – 90,0) 
0,921b 

* Média (desvio-padrão); ** Mediana (p25-p75); a Teste exato de Fisher; b Teste de Mann-Whitney 
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6 DISCUSSÃO 

             

No presente estudo, observou-se um grande predomínio de pacientes com AF 

e adolescentes. Esse perfil foi registrado em diversos estudos prévios(6,12,38), 

indicando a maior probabilidade de colelitíase em pacientes com maior gravidade 

clínica (padrão homozigótico para HbS) e na adolescência, refletindo o acúmulo dos 

mecanismos fisiopatológicos durante a infância, especialmente a hemólise 

crônica(4,7,10,29,34).  

 Estudo realizado por Bogue e colaboradores. mostrou que a pancreatite é a 

complicação mais comum das crianças com colelitíase(34), já outros descrevem a 

colecistite aguda e a coledocolitíase como as causas mais comuns(6,13) de 

complicações pré-operatórias. No presente estudo foram observado três casos de 

complicações pré-operatórias (6,4%). Dois pacientes com icterícia (4,3%) e um 

paciente com coledocolitíase (2,1%). Nenhum dos pacientes submetidos á 

colecistectomia videolaparoscópica estava em situação de emergência, 

configurando as cirurgias como eletivas, embora a grande maioria era sintomática, 

em conformidade com o descrito previamente em um estudo norte-americano com 

5254 crianças e adolescentes submetidos a colecistectomia(8). 

 Uma em cada quatro crianças e adolescentes com doença falciforme 

apresentou alguma complicação pós-operatória, predominantemente caracterizada 

pela necessidade de uso de oxigênio nas primeiras 24h pós-procedimento. STA, 

uma das complicações de maior gravidade, foi observada em apenas um paciente. 

Não houve registro de óbitos e/ou infecções relacionadas á colecistectomia 

videolaparoscópica. Adicionalmente, nenhuma das características do ambiente peri-  

e pós-operatório estudadas foi associada à ocorrência de complicações, embora o 

sexo feminino tenha sido uma característica dos pacientes estudados com tendência 

a complicações. Adicionalmente, somente pacientes com AF apresentaram 

complicações graves, como STA, crise hemolítica e internamento em UTI.  

Em geral, os estudos revelam que a colecistectomia videolaparoscópica 

eletiva cursa com baixa incidência de complicações, especialmente as mais graves, 

como a STA e, a mortalidade pós-operatória é nula ou desprezível. Notadamente, o 

percentual de complicações irá variar de acordo com os eventos clínicos e/ou 

cirúrgicos definidos como complicações estudadas. No presente estudo, foram 

observadas 25,5% de complicações, sendo que a hipóxia, definida como queda da 
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saturação para menos que 90%, foi a complicação mais frequentemente descrita, 

mais precisamente, em 92% (11/12 casos) dos participantes que tiveram alguma 

complicação pós-operatória. Desconsiderado essa complicação, não considerada 

em estudos anteriores, que descreveram febre, hipotermia, sangramento, síndrome 

vaso-oclusiva, STA, infecções, deiscência de sutura, pneumonia e pancreatite como 

intercorrências registradas(6,16,33,38), a taxa de complicação pós-operatória no 

presente trabalho foi de 10,6% (5/47 casos).   

Estudos prévios com população de crianças e adolescentes com doença 

falciforme mostraram taxa de complicações no pós-operatório que variam de 3,0 a 

45,0%(16,18,22,33). Suell e colaboradores (2004) ao estudarem 34 crianças e 

adolescentes com DF e mediana de idade à cirurgia de 11 anos, submetidas a 

colecistectomia videolaparoscópica eletiva descreveram um caso de crise vaso-

oclusiva no pós-operatório, perfazendo 3,0% como taxa de complicações(33). Neste 

estudo há descrição de que todos os pacientes receberam oxigênio por cateter nasal 

no pós-operatório, sendo essa medida uma rotina, não sendo considerada uma 

complicação, como descrito em nosso estudo. Goers e colaboradores (2008) em 98 

procedimentos por videolaparoscopia em crianças e adolescentes com DF com 

idade, em média(DP) de 10,8(5,0) anos, descrevem crise álgica (4,0%), STA (5%) e 

transfusão (4,0%) como as complicações ocorridas, não fornecendo uma taxa global 

de eventos pós cirúrgicos(16). Entre 20 pacientes com anemia falciforme de uma 

casuística francesa, com média de idade de 12,3 anos, nove apresentaram 

complicações (45,0%), sendo cinco casos de hemólise (25,0%), dois casos de STA 

(10,0%) e dois casos de crise vaso-oclusiva (10,0%)(17). Já estudo conduzido na 

Arábia Saudita, com 21 pacientes com doença falciforme entre 7 e 14 anos, 

submetidos a colecistectomia videolaparoscópica eletiva, registrou que em dois 

casos houve necessidade de conversão para cirurgia aberta (9,5%), mas nenhuma 

complicação pós-operatória foi registrada(22). De modo semelhante, Al-Salem & Issa 

(2012) em estudo com 52 crianças e adolescentes com DF de 4 a 15 anos (média 

de 11,4 anos) relataram 7,7% de complicações (4 casos), sendo um deles 

relacionados ao procedimento cirúrgico (sangramento pós-operatório devido a lesão 

em artéria cística assessória) e os demais com a doença de base (dois casos de 

STA e um caso de febre pós-operatória não infecciosa)(18).  

Outros estudos realizados(6,19,20,39) incluíram adultos na casuística não 

discriminando as complicações operatórias por faixa etária ou, apresentavam 
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múltiplas etiologias de litíase biliar sem especificar a evolução peri-operatória dos 

pacientes com doença falciforme(34), impossibilitando a comparação com os dados 

do presente estudo. Entre estes, dois estudos realizados no Brasil podem ser 

citados(6,13). Gumiero e colaboradores (2008) descrevem que, entre 46 pacientes de 

4 a 30 anos com DF, 19,5% (9 casos) apresentaram complicações peri-operatórias, 

sendo quatro casos de ruptura de vesícula e a mesma quantidade de pneumonia(6). 

Também foram descritas fístula biliar, hematoma abdominal e deiscência de sutura, 

com um registro de cada complicação em três pacientes diferentes(6). Martins e 

colaboradores (2017)(13) descrevem, entre 16 pacientes submetidos a 

colecistectomia – 14 por videolaparoscopia e dois por técnica aberta, três (18,6%) 

complicações, descritas como esplenectomia por sangramento agudo, pancreatite 

aguda e uma complicação tardia por sequestro esplênico resultando em óbito(13). 

Contudo, em nenhum dos dois estudos o perfil demográfico e clínico dos pacientes 

que evoluíram com complicações foi descrito. 

Ao contrário de outros estudos descritos na literatura, em que registram uma 

taxa de conversão para cirurgia aberta que varia entre 1 % a 21%(18,27,35,40), no 

presente estudo não houve óbitos, nem conversão para cirurgia aberta entre os 

pacientes avaliados. Algumas características da amostra estudada podem explicar 

estes achados, tais como, não terem sido operados pacientes com colecistite ou 

colangite, em situação de emergência(12,27), realização de  transfusão pré-operatória 

quando os níveis de Hb estavam abaixo de 10g/dl(17,41,42), e sem a associação do 

procedimento com esplenectomia. Todos apresentavam menor risco cirúrgico pois, 

de fato, está bem estabelecido que a presença de colangite e/ou colecistite é um 

fator de risco para o óbito e outras complicações não fatais(12,38). 

 O manejo do paciente é muito importante para justificar um índice aceitável de 

complicações e abaixo de outras casuísticas relatadas previamente. Essas medidas 

incluem: hidratação adequada, oxigenoterapia suplementar, analgesia e transfusão 

sanguínea quando necessário(41,43,44). Para o preparo da cirurgia, a medida mais 

rotineira observada no serviço de cirurgia pediátrica analisado foi a transfusão 

sanguínea, realizada em quase 80% dos pacientes. Os níveis basais de Hb em 

pacientes com AF geralmente giram em torno de 7 a 9g/dl(12,39).  

 Em nosso estudo, a Hb média pré-operatória observada foi de 9,2 g/dl, o que 

reflete o caráter de estabilidade da maioria dos pacientes abordados. Em geral, 

procedimentos cirúrgicos requerem hemoglobina em valores de 10g/dl ou acima 
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disto, sendo esta estratégia considerada efetiva para procedimentos cirúrgicos na 

DF, sem diferenças com regimes de hemotransfusão mais agressivos(42,45). A 

transfusão sanguínea no pré-operatório, pelo fato de reduzir a quantidade de células 

vermelhas doentes circulantes e aumentar a quantidade de células vermelhas 

sadias, facilita o transporte de O2 e diminui o risco de crise vaso-oclusiva(43,44). No 

serviço em que o estudo foi realizado a taxa de hemoglobina desejada para 

realização do procedimento cirúrgico foi maior que 10 g/dl. Ademais, a realização de 

hemotransfusão prévia não se associou a maiores riscos de complicação. 

Outra medida contemplada corresponde a hidratação no pré–operatório(43), 

uma vez que a desidratação intra-eritrocitária é reconhecidamente uma causa de 

aumento da eritrofalciformação(44)..Por essa razão, indivíduos com doença falciforme 

devem receber hidratação parenteral adequada no período peri-operatório e, se 

possível, devem ingerir líquidos o mais precocemente possível no período pós-

operatório. No presente estudo, em média, as crianças e adolescentes receberam 

uma taxa hídrica por peso calórico de 112%, ou seja, um pouco acima do basal. A 

literatura é consensual em preconizar uma boa hidratação no preparo pré-operatório 

destes pacientes(17,41-44), tendo a manutenção de boa perfusão como parâmetro 

clínico(43). Contudo, não especifica a volemia que deve ser realizada, pois não 

existem evidências que indiquem valores devidamente validados(46). 

         A duração média do procedimento cirúrgico foi de 97,5 minutos, valores 

próximos aos descritos previamente em alguns estudos(18,47) e superiores a 

outros(20,22,35). Experiência dos cirurgiões, ocorrências de complicações intra-

operatórias como rutura de duto cístico, lesão vascular e conversão para cirurgia 

aberta podem explicar essas diferenças. Cabe ressaltar, também, que o serviço 

estudado forma médicos residentes em cirurgia pediátrica, fator que, por si só, está 

associado ao aumento do tempo cirúrgico(48). Em relação ao tempo médio de 

internamento, no presente estudo de 4,4 dias, foi comparável a outros estudos 

prévios(12,18), mas superior em outros casos(35,40). Deve-se observar que alguns 

serviços realizam transfusão pré-operatória em regime ambulatorial, o que reduz o 

tempo global de internamento(17,41). Em nosso estudo, praticamente 80% das 

crianças e adolescentes realizaram hemotransfusão pré-operatória em regime de 

internação. 

Umas das principais recomendações para o manejo do paciente com DF em 

situações de estresse agudo corresponde a uma adequada hidratação(17,41,44). No 
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presente estudo, observou-se uma variação de quase 40% no volume de líquido pré-

operatório infundido por quilo de peso corporal total. Apesar disso, os valores 

médios e/ou medianos de volume infundido antes do procedimento não foram 

diferentes entre os grupos que tiveram ou não complicações, independente do 

cálculo ser realizado pelo peso calórico ou total. Achado similar foi observado para a 

infusão de líquidos no intra e pós-operatório, não sendo essas variáveis associadas 

a maior ocorrência de complicações. Não foi encontrado nenhum estudo que tenha 

avaliado o volume de liquido infundido durante o período pré, intra e pós-operatório 

em crianças e adolescentes com DF submetidos a colecistectomia 

videolaparoscópica. Os estudos apenas ressaltam uma hidratação adequada a fim 

de se evitar uma crise vaso-oclusiva(41,43,44). Pode-se sugerir que pacientes que 

tenham complicado necessitam de maior volume pós-operatório, dado ser a 

reposição hídrica e de hemocompnentes, uma terapêutica efetiva nessa situação(43). 

O fato de apenas um paciente ter tido STA e outro má-perfusão impediu que se 

pudesse comparar os volumes infundidos nestas situações entre os indivíduos com 

e os sem complicação. Amostras maiores devem ser estudadas para se comprovar o 

papel da hidratação do peri-operatório na ocorrência de complicações. 

 Adicionalmente, tempo cirúrgico e de recuperação anestésica também não se 

mostraram associados a ocorrência de complicações. Poucos estudos descrevem 

essas variáveis e o fazem de forma isolada(20,38). Isso impede uma comparação 

adequada com o presente trabalho. 

 A principal limitação do estudo diz respeito ao tamanho amostral. Mesmo com 

um período de análise de seis anos e em um centro de referência para cirurgia 

pediátrica localizado no estado com a maior incidência de doença falciforme do 

Brasil(23,26), somente 47 pacientes tiveram os dados identificados e disponibilizados. 

Apesar disso, poucos estudos, em diferentes países, apresentaram amostras 

maiores. Além disso, muitos deles incluem adultos jovens na casuística(1,7,8,9,11). 

Ademais, a baixa incidência de complicações associada ao tamanho amostral 

reduzido, não permitiu analises mais robustas, limitando as conclusões do estudo.  

 Outra limitação consiste no fato que somente cirurgias eletivas foram 

realizadas. Estudos que abordem pacientes com DF em situação de colecistite em 

nosso meio são necessários para um perfil mais completo das complicações pós-

operatórias nestes pacientes. 
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 Em suma, o presente estudo mostrou que a colecistectomia por 

videolaparoscopia em pacientes com DF estáveis é um procedimento seguro e que 

apresenta um baixo índice de complicações graves e de morbimortalidade. Além 

disso, os dados demonstraram que os achados em nosso meio são bem 

semelhantes aos observados em outros países com elevada prevalência de doença 

falciforme. 

  



33 
 

7  CONCLUSÃO 

 

A participação de crianças e adolescentes com anemia falciforme com o 

diagnóstico de colelitíase é alta, superando mais de 90% da amostra, o que ressalta 

a maior gravidade desta forma de apresentação da DF.  

Dos pacientes estudados, 89,4% apresentavam sintomas, sendo que dor foi o 

principal deles, presente em todos os sintomáticos.  

A média de idade foi em torno dos 12 anos, com predomínio de adolescentes 

entre os submetidos ao procedimento cirúrgico.  

O método utilizado para o rastreamento foi o USG, que imagens compatíveis 

com múltiplos cálculos, na maioria dos casos. 

As principais complicações observadas foram a hipoxemia pós-operatória e, 

dentre as classicamente associadas a doença falciforme, as crises hemolíticas e a 

STA. Infecções e óbitos não foram observados até a alta hospitalar. 

A utilização da técnica laparoscópica, com todos os benefícios inerentes a 

mesma, mostrou-se eficaz nesses casos. 

        Logo, conclui-se que a colecistectomia por videolaparoscopia em pacientes 

com DF estáveis é um procedimento seguro e que apresenta um baixo índice de 

complicações graves e de morbimortalidade, podendo ser o método de escolha 

nesses casos. 
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RESUMO 

Objetivo: estudar as características clínicas, laboratoriais e cirúrgicas nos períodos pré e pós-

operatório de colecistectomia videolaparoscópica(CVL) em crianças e adolescentes com 

doença falciforme(DF). Metodologia: estudo observacional, longitudinal, retrospectivo em 

serviço de cirurgia pediátrica de Hospital de referência. Foram incluídas crianças e 

adolescentes com DF submetidas a CVL e com prontuários disponíveis entre janeiro de 2011 

e janeiro de 2017. Dados clínicos (sinais de colangite), laboratoriais (níveis de hemoglobina, 

leucócitos e plaquetas), ultrassonográficos e cirúrgicos (tempo de cirurgia, volume infundido 

durante procedimento operatório/kg de peso calórico, tempo de recuperação pré-anestésica) 

foram avaliados. Foram considerados complicações a ocorrência de óbito, admissão na UTIP, 

uso de oxigênio após queda da saturação para menos que 90% (hipóxia), infecção, transfusão 

sanguínea, crises vaso-oclusivas, entre outras. Resultados: Avaliou-se 47 pacientes com 

média(DP) de idade de 11,6(3,8) anos; 89,4% sintomáticos e com dor como sintoma 

principal(42/47 casos). A ultrassonografia pré-operatória mostrava múltiplos cálculos em 

95,7% dos casos. O tempo mediano(p25-p75) de internamento e de duração da cirurgia foi, 

respectivamente, de 4,0(4,0–5,0) dias e 95,0(70,0–120,0) minutos. Complicações pós-

operatórias foram descritas em 25,5%(12/47) dos pacientes, sendo hipóxia a mais incidente 

(11/12 casos). Nenhum óbito ou infecção foi registrado. Os tempos cirúrgicos e de 

recuperação anestésica e os volumes infundidos foram similares entre os grupos que tiveram 

ou não tiveram complicações. As complicações mais graves (STA e crise hemolítica) só 

foram observadas entre os pacientes com Anemia Falciforme. Conclusões: colecistectomia 

videolaparoscópica foi associada com baixo risco de complicações graves e nenhum fator 

avaliado associou-se a presença de complicações. 
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INTRODUÇÃO 

A doença falciforme (DF) corresponde a patologia hematológica de caráter genético 

mais comum no mundo(1) e, no Brasil, acomete cerca de 0,8 a 60/100.000 nascidos vivos, a 

depender da região estudada(2). Caracteriza-se por hemólise e anemia crônicas e recorrente, 

crises álgicas, devido a micro infartos, maior susceptibilidade a infecções e disfunções de 

órgãos(1). 

Na DF ocorre aumento na produção de bilirrubinas, secundária a hemólise crônica(1, 

3). Assim sendo, neste grupo de pacientes há uma maior probabilidade da formação de 

cálculos por pigmentos de bilirrubina não conjugada, que são extremamente comuns e 

representam uma significante causa de morbidade(1, 4). A colelitíase, cuja prevalência varia 

de 6% a 37,6% em menores de 15 anos(5), alcançando entre 50% a 58% entre adultos 

jovens(6), consiste na complicação hepática mais frequente nestes pacientes. 

A colecistectomia em pacientes sintomáticos é consenso, porém, nos casos 

assintomáticos ainda é controversa(7-9). Os defensores da conduta expectante justificam que 

a litíase biliar leva um longo tempo sem apresentar sintomas ou estes não ocorrem. Ademais, 

o trauma cirúrgico poderia precipitar crise hemolítica grave, podendo levar, em alguns casos, 

ao óbito(9). Os que preconizam a cirurgia em assintomáticos, alegam o risco elevado de 

complicações, por vezes fatais, pela migração do cálculo, tais como coledocolitíase, 

pancreatite, obstrução do ducto biliar comum, peritonite biliar e sepse(8, 10). A cirurgia, 

preferencialmente, deve ser realizada pela técnica videolaparoscópica, tomando-se todos os 

cuidados pré e pós-operatórios(11-13). 

As complicações pós-cirúrgicas descritas nestes pacientes incluem crises de dor por 

vaso oclusão(11, 12, 14), síndrome torácica aguda (STA)(11, 12, 14), hemólise(15), infecção 

de ferida cirúrgica(11), pancreatite(16) e sangramento pós-operatório, com necessidade de 
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hemotransfusão(12) e, embora incomum, óbito(16). Alguns estudos descrevem maior 

incidência destas complicações nas abordagens cirúrgicas abertas(12, 13, 17) e/ou realizadas 

em situações emergenciais(8, 18). 

Apesar desses dados, são escassos os estudos sobre as condições pré e pós-operatórias 

de crianças e adolescentes com DF na população brasileira(5, 16) e inexistentes no estado 

com maior incidência dessa hemoglobinopatia no Brasil(19). Adicionalmente, os parâmetros 

clínicos e cirúrgicos que possam predizer a evolução do paciente com DF pós colecistectomia 

videolaparoscópica ainda precisam ser melhores conhecidos, especialmente em relação as 

práticas de volemia utilizadas no pré e pós-operatório. Desta forma, objetivou-se estudar as 

características clínicas, laboratoriais e cirúrgicas nos períodos pré e pós-operatório de 

colecistectomia videolaparoscópica em crianças e adolescentes com DF e identificar 

características que se associam a ocorrência de complicações após colecistectomia 

videolaparoscópica (CVL). 
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MÉTODOS 

Estudo observacional, longitudinal, retrospectivo, realizado no Serviço de Cirurgia 

Pediátrica (CIPE) de Hospital filantrópico (Hospital Santo Antônio), situado na cidade de 

Salvador, Bahia, Brasil, entre fevereiro de 2016 e dezembro de 2017. 

Foram incluídas todas as crianças e adolescentes que tinham o diagnóstico confirmado 

de Anemia Falciforme (AF) ou hemoglobinopatias SC e que foram admitidos no serviço de 

CIPE entre janeiro de 2011 e janeiro de 2017. Neste período foram identificados 67 pacientes 

com estes critérios. Aqueles cujos prontuários não foram encontrados foram excluídos, 

perfazendo 19 casos. Um paciente, submetido a esplenectomia e colecistectomia conjunta por 

cirurgia aberta, também foi excluído da amostra final, composta por 47 crianças. 

No serviço em estudo, as crianças são internadas entre 24 h e 48h antes da cirurgia. À 

admissão, hemograma é colhido para detectar necessidade de hemotransfusão em caso de 

hemoglobina (Hb) menor que 10mg/dl. Na véspera da cirurgia, ao entrar em jejum, os 

pacientes são hidratados com solução glicosada acrescidas de eletrólitos, cerca de 100-150 

ml/kg calórico. Durante o intra-operatório, recebem, via intravenosa (IV), hidratação com 

cristalóides 1,5 vezes a taxa de manutenção prevista. No pós-operatório, mantém-se a infusão 

IV de solução glicosada com eletrólitos até que o paciente retorne a ingesta oral completa. A 

profilaxia antibiótica é feita com cefalosporina de primeira geração IV, na indução anestésica. 

Não é mantido tratamento com antibióticos no pós-operatório. 

Durante o período pós-operatório, realiza-se fisioterapia respiratória e analgesia 

sistemática com dipirona na dosagem de 20 mg/kg de forma sistemática e opióides, se 

necessário. 

As exposições avaliadas foram as correspondentes aos dados clínicos (presença de 

sinais de colangite), laboratoriais (níveis de hemoglobina, leucócitos e plaquetas), 
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ultrassonográficos (mostrando um ou múltiplos cálculos) e cirúrgicos (tempo de cirurgia, 

volume infundido durante procedimento operatório/kg de peso calórico, tempo de recuperação 

pré-anestésica). Foram considerados desfechos principais a ocorrência de óbito; o tempo de 

internamento total; internamento em unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP), 

ocorrência de crises vaso-oclusivas (CVO), síndrome torácica aguda (STA) e infecções. 

Qualquer outro evento não esperado dentro da evolução pós-operatória considerada adequada 

também foi descrito. 

Foram consideradas as complicações relatadas nos prontuários pela equipe de CIPE, 

pediatria intensiva e/ou hematologia pediátrica. Especificamente, uso de oxigênio 

complementar foi considerada uma complicação e definida como a necessidade de 

oxigenoterapia após queda da saturação para menos que 90%, diagnosticado através do 

oxímetro de pulso. Foi considerado volume pré-operatório, intra-operatório e pós-operatório, 

a quantidade total de líquido infundido entre, respectivamente, as 24h antes do procedimento 

cirúrgico, durante a cirurgia e após 24h da cirurgia. O tempo de cirurgia, período 

compreendido entre o início da anestesia e a saída do paciente da sala de cirurgia, e o tempo 

de recuperação, compreendido entre chegada no centro de recuperação anestésica e o retorno 

do paciente para a enfermaria, foi mensurado em minutos e obtido a partir das fichas 

anestésicas. O tempo de internamento foi mensurado em dias, por meio da subtração entre as 

datas de alta e admissão. 

Realizou-se uma análise estatística descritiva, seguida de análise bivariada entre os 

desfechos e as exposições descritas anteriormente. Para verificar associação entre variáveis 

qualitativas, utilizou-se o teste do qui-quadrado ou exato de Fisher, quando indicado; e o teste 

t para amostra independentes ou o teste não paramétrico de Mann-Whitney, quando 

pertinente, para comparar médias ou medianas, respectivamente. Para ajuste de 
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confundimento, regressão de Poisson com variância de erro robusto foi utilizada para estimar 

o risco relativo ajustado (RRajust). 

O projeto foi aprovado pelos Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Bahiana 

de Medicina e Saúde Pública e do Hospital Santo Antônio, CAAE:56063616.6.3001.0047. 
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RESULTADOS 

Foram avaliadas 47 crianças e adolescentes, com média(DP) de idade de 11,6(3,8) 

anos, variando de 2 a 18 anos. Desses pacientes, 27 (57,4%) eram masculinos, com 93,6% 

(44/47) diagnosticados com AF. Em relação ao diagnóstico de litíase biliar, 89,4% (42/47) 

dos pacientes eram sintomáticos e todos apresentavam dor como sintoma principal. Dois 

pacientes (4,3%) apresentaram icterícia e, um adolescente, coledocolitíase (2,1%), perfazendo 

6,4% de complicações pré-operatórias. Este foi submetido à colangiopancreatografia 

retrógada endoscópica (CPRE) em outra instituição e posteriormente, colecistectomia por 

videolaparoscopia no hospital da pesquisa. 

Todos os pacientes possuíam ultrassonografia (USG) de abdômen total no pré-

operatório. Múltiplos cálculos foram descritos em 45 pacientes (95,7%) e cálculo único nos 

demais, sem nenhum relato ultrassonográfico de sinais de colecistite. Trinta e seis pacientes 

(76,6%) necessitaram de transfusão no pré-operatório. Todos os pacientes com Hb de 

admissão abaixo de 8,5g/dl foram submetidos a transfusão pré-operatória. Após esse valor, 

entre 9,5 g/dl e 11,2g/dl, não foi observado consenso para realizar concentrado de hemácias 

prévio ao procedimento. Das 23 crianças e adolescentes que estavam nessa faixa de Hb 

admissional, quinze (65,2%) foram submetidas ao uso prévio de hemocomponentes. 

As características peri e pós-operatórias das crianças e adolescentes submetidas a 

colecistectomia videolaparoscópica estão descritas na tabela 1.  

Observou-se uma variação de 38,2% no volume de líquidos infundidos a cada quilo de 

peso corporal nos pacientes submetidos a CVL. Para a taxa hídrica por quilo de peso calórico, 

essa variação foi, respectivamente, de 27,7%; 40,4% e 31,2%, para as taxas hídricas pré, intra 

e pós-operatória. O tempo mediano (p25-p75) de internamento e de duração da cirurgia foi, 
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respectivamente, de 4,0 (4,0–5,0) dias e 95,0 (70,0–120,0) minutos, com máximo de 10,0 dias 

e 170 minutos, respectivamente. 

Complicações pós-operatórias foram observadas em 12 pacientes (25,5%), cujas 

características estão descritas na tabela 2. Hipóxia foi relatada em 11 pacientes (23,4%), 

seguida por crise hemolítica, em 4 pacientes (8,5%), e STA (1/47;2,1%) e enfisema 

subcutâneo abdominal (1/47;2,1%). Dos pacientes que tiveram complicações, um deles foi 

encaminhado para a UTIP, após 24h do procedimento cirúrgico devido a ocorrência de STA 

em unidade de enfermaria. Em nenhum dos pacientes houve a necessidade de conversão para 

cirurgia aberta. Não houve casos de sangramento no pós-operatório imediato. Nenhuma 

infecção ou óbito intra-hospitalar foi registrado. 

 Dentre os pacientes que tiveram complicações pós-operatórias, a maioria era 

adolescente (58,3%;7/12) e do sexo feminino (8/12;66,7%). Dez pacientes apresentavam AF 

(10/12;83,3%). O único caso que apresentou STA como complicação pós-operatória foi de 

uma criança de 9 anos com Hb pré-procedimento de 8,2g/dl e que teve o maior tempo de 

cirurgia e também de internamento, respectivamente de 120 minutos e 10 dias. 

A comparação das características demográficas, clínicas, laboratoriais e operatórias 

entre os pacientes que tiveram ou não complicações pós-operatórias estão descritas na tabela 

3. 

Não foram observadas diferenças significativas em relação a faixa etária (p=0,297), 

tipo de hemoglobinopatias (p=0,156), presença de sintomas pré-operatórios (p=0,309) e de ter 

sido realizado hemotransfusão antes da colecistectomia videolaparoscópica (p=0,880) na 

análise bivariada. Observou-se uma maior proporção de crianças e adolescentes do sexo 

feminino entre os pacientes que tiveram complicações (40% versus 14,8%;p=0,05). 
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Dentre as variáveis analisadas, o sexo feminino apresentou tendência a apresentar 

maior incidência de complicações (RRbruto: 2,70; IC95%: 0,94 – 7,73). Após ajuste para idade 

e tipo de hemoglobinopatia, o sexo feminino manteve-se com maior tendência a risco de 

complicações pós-operatórias (RRajust: 2,78; IC95%: 1,00 – 7,71). 

As complicações mais graves (STA e crise hemolítica) só foram observadas entre os 

pacientes com AF (tabela 2). Para estes pacientes, também se observou um tempo médio[DP] 

maior de internamento (6,1[2,2] versus 4,1[0,9];p=0,004), mas não de procedimento cirúrgico 

(p=0,363) e recuperação anestésica (p=0,300). 
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DISCUSSÃO 

No presente estudo, uma em cada quatro crianças e adolescentes com DF apresentou 

alguma complicação pós-operatória, predominantemente caracterizada pela necessidade de 

uso de oxigênio nas primeiras 24h pós-procedimento. STA, uma das complicações de maior 

gravidade, foi observada em apenas um paciente. Não houve óbitos e/ou infecções 

relacionadas a colecistectomia videolaparoscópica. Ademais, nenhuma das características do 

ambiente peri- e pós-operatório estudadas foi associada à ocorrência de complicações, embora 

o sexo feminino tenha sido uma característica dos pacientes estudados com tendência a 

complicações. Adicionalmente, somente pacientes com AF apresentaram complicações 

graves. 

Observou-se um grande predomínio de pacientes com AF e adolescentes. Esse perfil 

foi registrado em diversos estudos prévios(5, 8, 20), indicando a maior probabilidade de 

colelitíase em pacientes com maior gravidade clínica e na adolescência, refletindo o acúmulo 

dos mecanismos fisiopatológicos durante a infância, especialmente a hemólise crônica(3, 6, 

21). 

Estudo realizado por Bogue et. al. mostrou que a pancreatite é a complicação mais 

comum das crianças com colelitíase(21), já outros descrevem a colecistite aguda e a 

coledocolitíase como as causas mais comuns(5, 22) de complicações pré-operatórias. No 

presente estudo foi observado três casos de complicações pré-operatórias (6,4%). Nenhum dos 

pacientes submetidos a colecistectomia videolaparoscópica estava em situação de emergência, 

configurando as cirurgias como eletivas, embora a grande maioria era sintomática, em 

conformidade com o descrito previamente com mais de 5000 pacientes(23). 

Em geral, os estudos revelam que a CVL eletiva cursa com baixa incidência de 

complicações, especialmente as mais graves, como a STA e, a mortalidade pós-operatória é 
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nula ou desprezível. Notadamente, o percentual de complicações irá variar de acordo com os 

eventos clínicos e/ou cirúrgicos definidos como complicações estudadas. No presente estudo, 

foram observadas 25,5% de complicações, sendo que a hipóxia, definida como queda da 

saturação para menos que 90%, foi a complicação mais frequentemente descrita, mais 

precisamente, em 92% (11/12 casos) dos que tiveram alguma complicação. Desconsiderado 

esse evento, não considerado em estudos anteriores, que descreveram febre, hipotermia, 

sangramento, síndrome vaso-oclusiva, STA, infecções, deiscência de sutura, pneumonia e 

pancreatite como intercorrências registradas(5, 12, 20, 24), a taxa de complicação pós-

operatória no presente trabalho foi de 10,6% (5/47 casos). 

Estudos prévios com população de crianças e adolescentes com doença falciforme 

mostraram taxa de complicações no pós-operatório que variam de 3,0 a 45,0%(12, 13, 18, 24). 

Suell et. al. (2004) ao estudarem 34 crianças e adolescentes com DF e mediana de idade à 

cirurgia de 11 anos, submetidas a CVL eletiva descreveram um caso de CVO no pós-

operatório, perfazendo 3,0% como taxa de complicações(24). Neste estudo há descrição de 

que todos os pacientes receberam oxigênio por cateter nasal no pós-operatório, sendo essa 

medida uma rotina, não sendo considerada uma complicação, como em nosso estudo. Goers 

et. al. (2008) em 98 procedimentos por videolaparoscopia em crianças e adolescentes com DF 

com idade, em média(DP) de 10,8(5,0) anos, descrevem crise álgica (4,0%), STA (5%) e 

transfusão (4,0%) como as complicações ocorridas, não fornecendo uma taxa global de 

eventos pós cirúrgicos(12). Já estudo conduzido na Arábia Saudita, com 21 pacientes com DF 

entre 7 e 14 anos, submetidos a colecistectomia videolaparoscópica eletiva, registrou dois 

casos de conversão para cirurgia aberta (9,5%), mas nenhuma outra complicação pós-

operatória(18). De modo semelhante, Al-Salem & Issa (2012), em estudo com 52 crianças e 

adolescentes com DF de 4 a 15 anos (média de 11,4 anos), relataram 7,7% de complicações (4 

casos), sendo um deles relacionados ao procedimento cirúrgico (sangramento pós-operatório 
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devido a lesão em artéria cística assessória) e os demais com a doença de base (dois casos de 

STA e um caso de febre pós-operatória não infecciosa)(13). 

Outros estudos realizados(5, 14, 16) incluíram adultos na casuística não discriminando 

as complicações operatórias por faixa etária impossibilitando a comparação com o presente 

estudo. Entre estes, dois estudos realizados no Brasil podem ser citados(5, 16). Gumiero et. al. 

(2008) descrevem que, entre 46 pacientes de 4 a 30 anos com DF, 19,5% (9 casos) 

apresentaram complicações peri-operatórias, sendo quatro casos de ruptura de vesícula e a 

mesma quantidade de pneumonia(5). Também foram descritas fístula biliar, hematoma 

abdominal e deiscência de sutura, com um registro de cada complicação em três pacientes 

diferentes. Martins et. al. (2017)(16) descrevem, entre 16 pacientes submetidos a 

colecistectomia – 14 por videolaparoscopia e dois por técnica aberta, três (18,6%) 

complicações, descritas como esplenectomia por sangramento agudo, pancreatite aguda e uma 

complicação tardia por sequestro esplênico resultando em óbito. Contudo, em nenhum dos 

dois estudos o perfil demográfico e clínico dos pacientes que evoluíram com complicações foi 

descrito. 

Ao contrário de outros estudos descritos na literatura, em que registram uma taxa de 

conversão para cirurgia aberta que varia entre 1 % a 21%(3, 13, 25), no presente estudo não 

houve óbitos, nem conversão para cirurgia aberta. Algumas características da amostra podem 

explicar estes achados, tais como, não terem sido operados pacientes com colecistite ou 

colangite, em situação de emergência(8), sem realizar transfusão pré-operatória quando os 

níveis de Hb estavam abaixo de 10g/dl(26), e sem a associação do procedimento com 

esplenectomia. No presente estudo, a Hb média pré-operatória observada foi de 9,2 g/dl, o que 

reflete o caráter de estabilidade da maioria dos pacientes abordados. 
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 Em geral, procedimentos cirúrgicos requerem hemoglobina em valores de 10g/dl ou 

acima disto, sendo esta estratégia considerada efetiva para procedimentos cirúrgicos na DF, 

sem diferenças com regimes de hemotransfusão mais agressivos(27). A transfusão sanguínea 

no pré-operatório, pelo fato de reduzir a quantidade de células vermelhas doentes circulantes e 

aumentar a quantidade de células vermelhas sadias, facilita o transporte de O2 e diminui o 

risco de crise vaso-oclusiva(27). 

Outra medida contemplada corresponde a hidratação no pré–operatório(28), uma vez 

que a desidratação intra-eritrocitária é reconhecidamente uma causa de aumento da 

eritrofalciformação(28)..No presente estudo, em média, as crianças e adolescentes receberam 

uma taxa hídrica por peso calórico de 112%, ou seja, um pouco acima do basal. Embora 

houvesse variação de quase 30% no volume de líquido pré-operatório infundido por quilo de 

peso calórico, os valores medianos de volume infundido antes do procedimento não foram 

diferentes entre os grupos que tiveram ou não complicações. 

Achado similar foi observado para a infusão de líquidos no intra e pós-operatório, não 

sendo essas variáveis associadas a maior ocorrência de complicações. Embora a literatura seja 

consensual em preconizar uma boa hidratação no preparo pré-operatório destes pacientes(15, 

26, 28), não especifica a volemia que deve ser realizada, pois não existem evidências que 

indiquem valores devidamente validados(29). Adicionalmente, não foi encontrado nenhum 

estudo que tenha avaliado o volume de liquido infundido durante o período pré, intra e pós-

operatório em crianças e adolescentes com DF submetidos a colecistectomia 

videolaparoscópica. Pode-se sugerir que pacientes que tenham complicado necessitam de 

maior volume pós-operatório, dado ser a reposição hídrica e de hemoderivados, uma 

terapêutica efetiva nessa situação(28). O fato de apenas um paciente ter tido STA e outro má-

perfusão impediu que se pudesse comparar os volumes infundidos nestas situações entre os 

indivíduos com e os sem complicação. 
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 A duração média do procedimento cirúrgico foi de 97,5 minutos, similar aos descrito 

em estudo prévio(13), mas superiores a outros(14, 18, 25). Experiência dos cirurgiões, 

ocorrências de complicações intra-operatórias como rutura de duto cístico, lesão vascular e 

conversão para cirurgia aberta podem explicar essas diferenças. Ressalta-se, também, que o 

serviço estudado forma médicos residentes em cirurgia pediátrica, fator que, por si só, está 

associado ao aumento do tempo cirúrgico(30). Em relação ao tempo médio de internamento, 

no presente estudo de 4,4 dias, foi comparável a outros estudos prévios(8, 13), mas superior 

em outros casos(25). Deve-se observar que alguns serviços realizam transfusão pré-operatória 

em regime ambulatorial, o que reduz o tempo global de internamento(15, 26). 

 Adicionalmente, tempo cirúrgico e de recuperação anestésica também não se 

mostraram associados a ocorrência de complicações. Poucos estudos descrevem essas 

variáveis e o fazem de forma isolada(14, 20), impedindo comparação dos resultados. 

 A principal limitação do estudo diz respeito ao tamanho amostral. Mesmo com um 

período de análise de seis anos e em um centro de referência para cirurgia pediátrica 

localizado no estado com a maior incidência de doença falciforme do Brasil(19), somente 47 

pacientes tiveram os dados identificados e disponibilizados. Apesar disso, poucos estudos, em 

diferentes países, apresentaram amostras maiores. Além disso, muitos deles incluem adultos 

jovens na casuística(6, 23). Ademais, a baixa incidência de complicações associada ao 

tamanho amostral reduzido, não permitiu analises mais robustas, limitando as conclusões do 

estudo, bem como o fato de que somente cirurgias eletivas foram realizadas, limitando a 

validade externa dos dados. 

 Em suma, o presente estudo mostrou que a colecistectomia por videolaparoscopia em 

pacientes falcêmicos estáveis é um procedimento seguro e que apresenta um baixo índice de 

complicações graves e de morbimortalidade. Além disso, os dados demonstraram que os 
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achados em nosso meio são bem semelhantes aos observados em outros países com elevada 

prevalência de doença falciforme. 
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Tabela 1 – Características laboratoriais e operatórias das 47 crianças e adolescentes com 

doença falciforme submetidas a Colecistectomia videolaparoscópica, Hospital Santo Antônio, 

Janeiro de 2011 a janeiro de 2017. 

Variável N (%) Média (DP) Min-Max 

Transfusão pré-operatória    

   Realizada 36 (76,6) NA NA 

Exames Laboratoriais    

   Hb (g/dl) 47 (100,0) 9,2 (1,4) 6,6 – 12,5 

   Ht (%) 42 (89,4) 27,4 (4,5) 19,2 – 39,0 

   Plaquetas (x103) 41 (87,2) 351,6 (115,6) 123,0 – 712,0 

    

Pré e Intra-operatório    

   Tx hídrica pré-op (ml) 47 (100,0) 2038,5 (603,8) 500,0 – 3000,0 

   Tx hídrica pré-op (ml)/Kg 47 (100,0) 61,0 (23,3) 8,8 – 125,0 

   Tx hídrica pré-op (ml)/Kg cal 47 (100,0) 112,6 (31,2) 22,3 – 153,8 

   Tempo de cirurgia (min) 47 (100,0) 97,5 (30,7) 50,0 – 170,0 

   Tx hídrica intra-op (ml) 42 (89,4) 1293,8 (527,6) 300,0 – 2500,0 

   Tx hídrica intra-op (ml)/kg 42 (89,4) 37,4 (20,4) 14,9 – 119,8 

   Tx hídrica intra-op (ml)/Kg cal 42 (89,4) 70,3 (28,4) 20,4 – 149,8 

    

Pós-operatório    

   Tx hídrica pós-op (ml) 46 (97,9) 2129,6 (648,6) 500,0 – 3000,0 

   Tx hídrica pós-op (ml)/Kg 46 (97,9) 65,8 (30,3) 10,1 – 179,6 

   Tx hídrica pós-op (ml)/Kg cal 46 (97,9) 119,0 (37,2) 23,9 – 224,7 

   Tempo de recuperação (min) 47 (100,0) 68,2 (31,8) 15,0 – 150,0 

   Tempo de internamento (dias) 47 (100,0) 4,4 (1,4) 2,0 – 10,0 

Min: valor mínimo; Max: valor máximo; NA: Não se aplica; Tx: taxa; pré-op: pré-operatório; intra-op: 

intra-operatório; pós-op: pós-opertório; Kg cal: quilo calórico; min: minutos. 
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Tabela 2 – Caracterização clínica, laboratorial e operatória das 12 crianças e adolescentes com doença falciforme submetidas a CVL e que 

apresentaram complicações pós-operatórias. Hospital Santo Antônio, Janeiro de 2011 a janeiro de 2017. 

Caso 
Idade 

(anos) 
Sexo Diag 

Peso 

(Kg) 

Hb  

pré-op 

Colecistite e/ou 

Coledocolitíase 

Tempo 

Cirurgia 

(minutos) 

Tempo 

Recuperação 

(minutos) 

Tempo 

internamento 

(dias) 

Complicação  

Pós-operatória 
UTI 

1 4 Mas SS 16,7 9,2 Não 70 75 4 
Hemólise + Enfisema 

Subcutâneo Abdominal 
Não 

2 5 Mas SS 19,4 10,6 Não 66 45 4 Hipóxia Não 

3 6 Fem SS 18,4 6,7 Sim 120 85 8 Hipóxia + Hemólise Não 

4 9 Mas SS 26,8 9 Não 135 90 4 Hipóxia Não 

5 9 Fem SS 30,0 8,1 Não 90 120 10 
Hipóxia + STA + 

Hemólise 
Sim 

6 11 Fem SS 30,0 10,9 Não 70 65 4 Hipóxia Não 

7 13 Fem SS 37,6 7,7 Não 125 45 4 Hipóxia Não 

8 14 Fem SS 34,0 10,1 Não 60 45 6 Hipóxia+ Hemólise Não 

9 17 Fem SC 57,0 12,5 Não 80 60 4 Hipóxia Não 

10 17 Fem SS 50,0 10,7 Não 100 45 3 Hipóxia Não 

11 17 Mas SS 41,0 7,2 Não 140 90 6 Hipóxia + má-perfusão Não 

12 18 Fem SC 67,0 9,7 Não 60 30 6 Hipóxia Não 

Diag: Diagnóstico; Hb: hemoglobina, expressa em g/dl; Pré-op: pré-operatório; UTI: Unidade de Terapia Intensiva; STA: Síndrome Torácica 

Aguda 

 

       6
2
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Tabela 3 – Caracterização das variáveis demográficas, clínicas, laboratoriais e operatórias 

segundo a presença de complicações pós-operatórias entre as 47 crianças e adolescentes com 

doença falciforme submetidas a CVL, Hospital Santo Antônio, Janeiro de 2011 a janeiro de 

2017. 

Variável 
Complicações 

p Presente 

N (%) 

Ausente 

N (%) 

Idade (anos)* 11,7 (5,1) 11,6 (10,4) 0,959 

Idade    0,297 

   0-9 anos 05 (35,7) 09 (64,3)  

   10-19 anos 07 (21,2) 26 (78,8)  

Sexo   0,050 

   Masculino 04 (14,8) 23 (85,2)  

   Feminino 08 (40,0) 12 (60,0)  

Hemoblobinopatia   0,156a 

   Hb SS 10 (22,7) 34 (77,3)  

   Hb SC 02 (66,7) 01 (33,3)  

Sintomas pré-operatórios   0,309a 

   Presente 12 (28,6) 30 (71,4)  

   Ausente - 05 (100,0)  

Transfusão pré-operatória   0,880a 

   Sim 09 (25,0) 27 (75,0)  

   Não 03 (27,3) 08 (72,7)  

Tempo de internamento (dias)** 4,0 (4,0 –6,0) 4,0 (4,0 – 5,0) 0,118b 

Tempo de internamento   0,401a 

   Até 4 dias 07 (21,9) 25 (78,1)  

   > 4 dias 05 (33,3) 10 (66.7)  

Hb pré-operatoria (g/dl)* 9,4 (1,7) 9,1 (1,3) 0,549 

Plaquetas (x103 cels/mm3)* 353,5 (105,4) 350,9 (120,4) 0,952 

Tx hídrica/kg pré-operat.* 63,7 (26,7) 60,1 (22,7) 0,659 

Tx hídrica/kg cal pré-operat. (ml) ** 
115,0 

(105,6 – 132,6) 

120,2 

(93,5 – 138,9) 
0,714b 

Tx hídrica/kg intra-operat.(ml) ** 
35,8 

(15,2 – 39,9) 

32,1 

(28,3 – 38,8) 
0,906b 

  



64 
 

Variável 

Complicações 

p Presente 

N (%) 

Ausente 

N (%) 

Tx hídrica/kg cal intra-operat.(ml) * 70,2 (41,5) 70,4 (23,7) 0,987 

Tx hídrica/kg pós-operat (ml) ** 
70,6  

(51,3 – 93,0) 

63,4  

(48,1 – 82,8) 
0,305b 

Tx hídrica/kg cal pós-operat. (ml) ** 
128,5 

(118,3 – 141,6) 

119,8 

(98,0 – 137,9) 
0,271b 

Tempo cirurgia (min) * 93,0 (30,0) 99,0 (31,3) 0,565 

Tempo de cirurgia   0,545 

   Até 90 minutos 06 (30,0) 14 (70,0)  

> 90 minutos 06 (22,2) 21 (77,8)  

Tempo recuperação (min) ** 
62,5 

(45,0 – 87,5) 

60,0 

(45,0 – 90,0) 
0,921b 

* Média (desvio-padrão); ** Mediana (p25-p75); a Teste exato de Fisher; b Teste de Mann-Whitney 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Parecer Consubstanciado do CEP – Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública 
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Anexo B – Parecer Consubstanciado do CEP – Hospital Santo Antônio 
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