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RESUMO 

 
 
O bypass gástrico em Y de Roux é a segunda modalidade cirúrgica mais realizada 
no mundo para tratamento da obesidade. Nesta técnica, os afastadores clássicos de 
cirurgia laparoscópica são geralmente rígidos, necessitam de uma incisão adicional 
para sua instalação, ou de manuseio por um auxiliar durante o ato cirúrgico e 
envolvem risco de injúria hepática. O objetivo deste trabalho foi de avaliar e validar 
uma técnica de exposição da junção esofagogástrica obtida pelo afastador flexível 
de fígado em cirurgia bariátrica comparando sua eficácia com a de afastador 
classicamente utilizado para este fim. Tratou-se de um estudo prospectivo, aberto, 
controlado e comparativo em pacientes com indicação de cirurgia, distribuídos de 
forma randomizada em dois grupos: clássico (controle) e afastador flexível (teste). 
Foram incluídos 100 pacientes (n=50 grupo controle, n=50 grupo teste), sem 
diferença estatística na distribuição por idade e por morbidezes, havendo diferença 
estatística somente no gênero (grupo controle obteve proporção maior de homens, 
p=0,020). Em relação ao tempo médio de realização das cirurgias, não foi 
constatada diferença estatisticamente. No quesito visibilidade, verificou-se que 100% 
dos pacientes do grupo afastador flexível obtiveram nível de visibilidade ótima, 
porém sem significância estatística com relação ao grupo clássico (94%). 
Invariavelmente, foi necessário um porte a mais de trocarte quando do uso do 
afastador clássico, representando uma ferida a mais na parede abdominal podendo 
elevar risco de sangramento, infecção, herniação ou mesmo da resposta inflamatória 
ao trauma, além de aumentar o número de cicatrizes na pele, uma evidente 
desvantagem estética. O afastador flexível de fígado demonstrou-se seguro, eficaz, 
ergonômico, de baixo custo, de perfil estético satisfatório, não requerendo 
instrumental especifico para uso ou nova curva de adaptação e aprendizado para 
manuseio. 
 
Palavras-Chave: Cirurgia Bariátrica; Junção Esofagogástrica; Laparoscopia; 
Obesidade Mórbida. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Roux-en-Y gastric bypass is the second most widely performed surgical modality in 
the world for the treatment of obesity. In this technique, classic laparoscopic surgical 
retractors are usually rigid, require an additional incision for its installation, or handled 
by an assistant during the surgical procedure, and involve the risk of liver injury. The 
objective of this study was to evaluate and validate a technique of exposure of the 
esophagogastric junction obtained by the flexible liver retractor in bariatric surgery, 
comparing its efficacy with the retractor classically used for this purpose. It was a 
prospective, open, controlled and comparative study in patients with indication of 
surgery, randomly distributed in two groups: classic (control) and flexible (test) 
retractor. A total of 100 patients (n=50 control group, n=50 test group) were included, 
with no statistically significant difference in age and morbidity distribution, with only 
gender differences (control group obtained a higher proportion of males, (p=0.020). 
Regarding the mean duration of surgery, no statistically significant difference was 
observed. Regarding the visibility, it was verified that 100% of the patients in the 
flexible retractor group had an optimal visibility level, although without statistical 
significance in relation to the classic group (94%). Invariably, it was necessary to 
carry a trocar when using  the classical retractor, representing an additional wound in 
the abdominal wall, which could increase the risk of bleeding, infection, herniation or 
even the inflammatory response to trauma, as well as increasing the number of scars 
on the skin, an obvious aesthetic disadvantage. The flexible liver retractor has shown 
to be safe, effective, ergonomic, low cost, with a satisfactory aesthetic profile, 
requiring no specific instruments to be used, neither new adaptation curve and 
trainning for its handling. 
 
 
 
Keywords: Bariatric Surgery; Esophagogastric Junction; Laparoscopy; Obesity. 
  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Afastador flexível de fígado composto por fio agulhado zero de seda de 
60 cm enluvado por uma sonda de nelaton número 12, de seis a oito 
centímetros................................................................................................ 39 

Figura 2: Deslocamento do lobo esquerdo do fígado anterior e lateralmente para a 
direita, provocando exposição ampla da junção 
esofagogástrica.......................................................................................... 40 

Figura 3: Afastamento hepático em forma de V utilizado em hepatomegalias com 
esteatose severa........................................................................................ 41 

Figura 4: Afastador flexível de fígado disposto de sua forma mais frequente.......... 46 

Figura 5: Modelo de afastamento hepático proposto para grandes fígados............. 46 

Figura 6: Afastador clássico, introduzido na cavidade abdominal através de portal 
próprio........................................................................................................ 47 

Figura 7: Tempo cirúrgico, em minutos, referente aos pacientes operados 
utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível............................ 49 

Figura 8: Tempo de colocação do afastador, em segundos, verificado nos 
pacientes operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador 
flexível........................................................................................................ 49 

Figura 9: Tempo de retirada do afastador, em segundos, verificado nos pacientes 
operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador 
flexível........................................................................................................ 50 

Figura 10: Tempo total de colocação e retirada do afastador, em segundos, 
verificado nos pacientes operados utilizando-se o afastador clássico e o 
afastador flexível........................................................................................ 50 

Figura 11: Grau de visibilidade da junção esofagogástrica proporcionado pelo 
afastador clássico e pelo afastador flexível, considerando apenas o 
primeiro tempo de colocação do afastador flexível................................. 52 

Figura 12: Grau de visibilidade da junção esofagogástrica proporcionado pelo 
afastador clássico e pelo afastador flexível, considerando também o 
segundo tempo de colocação do afastador flexível, quando 
executado.................................................................................................... 53 

Figura 13: Número de incisões na pele para colocação de trocárteres nos pacientes 
operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível........ 54 

 

  

   

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1: Características demográficas e clínicas dos pacientes operados 
utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível..................... 48 

Tabela 2: Tempo cirúrgico, tempo de colocação e de retirada e tempo total de 
colocação e retirada do afastador verificados nos pacientes 
operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível.......  51 

Tabela 3: Visibilidade da junção esofagogástrica ótima ou completa 
proporcionada pelo afastador clássico e pelo afastador flexível, 
considerando apenas o primeiro tempo de colocação do afastador 
flexível. ................................................................................................. 52 

Tabela 4: Grau de visibilidade da junção esofagogástrica, considerando o 
primeiro (1T) e o segundo (2T), caso executado, tempos de 
colocação do afastador flexível, bem como o número de incisões na 
pele para introdução de trocárteres verificados nos pacientes 
operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível....... 53 

Tabela 5: Visibilidade da junção esofagogástrica ótima ou completa 
proporcionada pelo afastador clássico e pelo afastador flexível, 
considerando também o segundo tempo de colocação do afastador 
flexível, quando executado................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Pontuação do grau de visibilidade da junção esofagogástrica por meio 
da escala de Likert................................................................................. 42 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 16 

1.1 Obesidade................................................................................................. 16 

1.1.1 Cirurgia Bariátrica...................................................................................... 22 

1.1.2 Afastador Hepático.................................................................................... 27 

2 OBJETIVOS............................................................................................. 32 

2.1  Objetivo geral.......................................................................................... 32 

2.2 Objetivos específicos................................................................................ 32 

3 METODOLOGIA........................................................................................ 34 

3.1 Tipo de Estudo........................................................................................... 34 

3.2 Aspectos Éticos......................................................................................... 34 

3.3 Local do Estudo e Equipe Cirúrgica.......................................................... 34 

3.4 Critérios de Elegibilidade ........................................................................ 35 

3.4.1 Critérios de inclusão.................................................................................. 35 

3.4.2 Critérios de exclusão................................................................................. 35 

3.5 Grupos do Estudo...................................................................................... 35 

3.6 Randomização........................................................................................... 36 

3.7 Técnica Cirúrgica e Material Utilizados.................................................... 36 

3.8 Técnica de Afastamento Hepático pelo Método do Afastador Clássico.... 39 

3.9 Técnica de Afastamento Hepático pelo Método do Afastador Flexível de 

Fígado........................................................................................................ 39 

3.10 Parâmetros Utilizados para Comparação dos Métodos de Afastamento 

Hepático..................................................................................................... 41 

3.11 Análise Estatística..................................................................................... 43 

4 RESULTADOS.......................................................................................... 46 

5 DISCUSSÃO............................................................................................. 56 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................... 63 

7 CONCLUSÕES.......................................................................................... 65 

 REFERÊNCIAS........................................................................................ 67 

 APÊNDICES............................................................................................. 74 

 ANEXOS................................................................................................... 78 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Obesidade 

 

A obesidade é definida como uma condição de excesso de tecido adiposo 

no organismo, na qual o peso corpóreo está acima do padrão de peso para a altura 

e o esqueleto ósseo, onde a ingestão de calorias (a mais) e o consumo inferior ou 

normal destas calorias determinam um ganho ponderal gradativo, refletindo, em 

longo prazo, num desequilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico, resultando em 

excesso de gordura corporal em relação à massa magra, levando a reserva lipídica 

acumulada sob a forma de triglicerídeos no tecido adiposo, de uma magnitude tal, 

que compromete a saúde (COUTINHO, 1999, HALPEN, 2002, BARON, 2011). 

É uma enfermidade crônica, multifatorial e heterogênea, associada a 

complicações metabólicas. O conceito de Síndrome Plurimetabólica é caracterizado 

por hipertensão arterial sistêmica, intolerância a glicose, diabetes melito tipo II, 

dislipidemia, resistência insulínica e obesidade. Sendo denominador comum um 

componente que se destaca: Hiperinsulinemia/resistência insulínica e obesidade 

(DIAZ CORVALAN, 2000). 

Pacientes obesos com aumento da circunferência abdominal (> 102 cm 

nos homens e > 88 cm nas mulheres) tem maior risco de diabetes mellitus, derrame 

cerebral, doença da artéria coronariana, e morte precoce, comparados com 

pacientes com pesos menores (COSTA et al., 2008, FAINTUCH, 2008, BARON, 

2016). 

A obesidade é quase certamente tão antiga quanto a humanidade, 

embora as Sagradas Escritura nada registrem sobre o aumento do perímetro 

abdominal de Adão e Eva, quando eles se excediam no consumo das delícias 

existentes no Jardim do Éden ou se esqueciam de praticar atividades físicas. 

Evidentemente lá não era necessário trabalhar, e todos os alimentos situavam-se ao 

alcance das mãos, um ambiente deveras obesogênico (FAINTUCH, 2008). 

A obesidade é uma doença crônica que vem aumentando de prevalência 

entre adultos, adolescentes e crianças, sendo considerada uma epidemia global. Na 

maioria das populações a prevalência de sobrepeso e obesidade tem se elevado 

nos últimos 30 anos. Dados norte-americanos demonstram o risco de um indivíduo 
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evoluir para sobrepeso ou obesidade ao longo da vida é de 50% e 25%, 

respectivamente (LYRA et al., 2015). 

O estudo longitudinal de Framingham, conduzido com mais de 5.000 

indivíduos por mais de três décadas, foi o primeiro a identificar conclusivamente o 

excesso de peso fator de risco independente para doenças cardíacas (FAINTUCH, 

2008). 

A obesidade, considerada a doença do século XX, tem apresentado um 

aumento considerável em sua incidência, o que preocupa a comunidade médica do 

mundo inteiro. A dificuldade em fazer um tratamento clínico que a resolva 

definitivamente faz com que muitas vezes os pacientes percam a “vontade de viver”. 

Não raro, são obesos desde a infância quando, ainda sem consciência do problema, 

são obrigados a fazer dietas, psicoterapia, atividades físicas assistidas e até usar 

medicamentos por longo tempo. Assim há crianças que passam pela infância sem 

poder aproveitá-la. O problema continua na adolescência e na vida adulta, pois o 

fato de viverem vários anos com tentativas de emagrecimento, algumas vezes 

conseguindo, mas dificilmente mantido ocasiona várias frustrações. O paciente 

sente que seus esforços não foram recompensados e que a perda de peso é 

praticamente impossível (NASSER, 2002). 

A obesidade tem alcançado proporções epidêmicas no mundo ocidental e 

tem elevado custo humano e financeiro nos Estados Unidos. Esta doença é a 

segunda causa de morte evitável, ficando atrás do cigarro, seguindo-se do câncer de 

colón. Trezentas mil pessoas morrem anualmente deste distúrbio; em adição, o 

custo anual do tratamento da obesidade, nos Estados Unidos, excede 100 bilhões 

de dólares. Isso tem resultado em um dramático aumento de cirurgias, e mais de 

140.000 cirurgias bariátricas são realizadas anualmente somente nos Estados 

Unidos. A cirurgia bariátrica pode não ser o tratamento ideal, entretanto, atualmente 

é o mais efetivo e durável quando comparado com outras terapias disponível em 

termos de perda de peso, alívio das condições de comorbidades, redução do risco 

de mortalidade e diminuição a longo prazo dos custos com a saúde (ROBISON, 

2009). 

Nos últimos 30 anos, a prevalência de obesidade praticamente duplicou 

entre crianças de 2 a 5 anos e quadruplicou entre crianças 12 a 19 anos nos 

Estados Unidos. A obesidade vem aumentando nas últimas décadas em todo o 

mundo, inclusive no Brasil. Dados publicados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), baseado na pesquisa de Orçamento Familiar 2008-

2009, mostram que, em crianças de 5 a 9 anos, o excesso de peso compromete 

34,8% dos meninos, 32% das meninas e a obesidade, 16,6% dos meninos e 11,8% 

das meninas, mostrando elevado percentual de excesso de peso em crianças 

pequenas. Nos adolescentes, 21,7% dos meninos e 19,4% das meninas estão com 

excesso de peso e 5,9% dos meninos e 4% das meninas, com obesidade 

(CALLIARI; KOCHI, 2015). 

A obesidade hoje é uma epidemia nos Estados Unidos. Dois terços de 

sua população apresentam Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 25 Kg/m², 

metade da população tem IMC maior que 30 Kg/m², 24 milhões de pessoas 

apresentam IMC maior que 35 Kg/m² e 8 milhões de pessoas apresentam IMC maior 

que 40 Kg/m². Aproximadamente 98% dos novos casos de diabetes mellitus (DM) 

tipo 2 nos Estados Unidos têm o IMC acima de 30 Kg/m². A porcentagem de 

crianças obesas entre 6 a 11 anos de idade cresceu de 7 para 18% entre 1980 e 

2012. No mesmo período, a taxa de adolescentes obesos subiu de 5 para 21%. Há 

aumento da prevalência de obesos, também entre os jovens, com obesidade 

atingindo 25% dos menores de 17 anos e surgimento das comorbidades, como 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes, hiperlipidemia e apnéia do sono (KREIMER, 

2016). 

Na América Latina é provável que 200 mil pessoas morram anualmente 

em decorrência das comorbidades relacionadas com obesidade (hipertensão 

arterial, diabetes melito tipo 2, dislipidemia, doença coronariana, apneia do sono, 

câncer, entre outras). A taxa de mortalidade para obesos mórbidos é 12 vezes 

maior, entre homens com 25 a 40 anos, quando comparada a indivíduos de peso 

normal. São candidatos para o tratamento cirúrgico (cirurgia bariátrica) os pacientes 

com IMC maior que 40Kg/m² ou IMC maior que 35Kg/m² portadores de comorbidez 

(COUTINHO, 2002). 

Dados publicados no início de 2014 mostram uma tendência de 

estabilização da epidemia da obesidade e até redução em algumas faixas etárias. 

Os dados do National Health and Nutrition Examination Survey – Centers for 

Desease Control and Prevention (NHANES - CDC) 2011-2012, com avaliação de 

26.690 crianças e adolescentes (2 a 19 anos) mostram uma prevalência de 

obesidade de 17,3%, praticamente mantendo a mesma de levantamentos anteriores. 

Esses dados americanos são semelhantes aos publicados por países ocidentais, 
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nos quais a prevalência de obesidade também está estabilizada (CALLIARI; KOCHI, 

2015).  

Esses números são importantes, visto que a chance de uma criança 

obesa se tornar um adulto obeso aumenta com a idade e o grau de obesidade, e a 

redução de 5 a 10% do peso diminui significativamente o risco de complicações 

decorrentes da resistência insulínica. Um adolescente obeso tem 80% de chance de 

se tornar um adulto obeso e com maior gravidade (CALLIARI; KOCHI, 2015). 

A obesidade é uma doença crônica, universal de prevalência crescente e 

que vem adquirindo proporções de uma epidemia global, sendo um os principais 

problemas de saúde pública da sociedade moderna (GUEDEA et al., 2004, 

BENCHIMOL et al., 2010). Uma Grande preocupação medica é o risco elevado de 

doenças associada ao sobrepeso e à obesidade, tais como diabetes, doenças 

cardiovasculares (DCV) e alguns tipos de câncer, por isso é crucial a identificação 

dessas comorbidades e os resultados adversos. As doenças mais frequentes 

associadas à obesidade por sistemas e aparelhos são: 

 

 Coração: doença arterial coronariana, hipertrofia ventricular esquerda, angina 

do peito, fibrilação atrial, arritmia ventricular, insuficiência cardíaca congestiva. 

 Sistema vascular: hipertensão arterial sistêmica, edema de membros 

inferiores, Veias varicosas, doenças hemorroidárias, doenças 

tromoembólicas. 

 Sistema respiratório: apnéia obstrutiva do sono, asma, hipoventilação 

alveolar, policitemia secundária, hipertrofia ventricular direita. 

 Sistema digestório: refluxo gastroesofágico (DRGE), colelitíase, esteatose, 

fibrose e cirrose hepática, pancreatite (hipertrigliceridemia). 

 Rins: proteinúria, insuficiência renal crônica. 

 Doenças metabólica e hormonais: Diabetes Mellitus Tipo 2, gôta 

(hiperuricemia), hiperlipidemia.  

 Sistema nervoso: disfunção cognitiva, demência vascular, doença de 

Alzheimer, acidente vascular cerebral, pseudo tumor cerebral. 

 Doenças osteomusculares: osteoartrose de joelhos, osteoartrose de coluna, 

epifisiolistese femoral, osteoartrites, esporão de calcâneo, agravo de defeitos 

posturais, hérnias Ventrais. 
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 Neoplasias:  endométrio, vesícula, mama, próstata, cólon. 

 Função sexual e reprodutora: diminuição da performance obstétrica, risco de 

toxemia, risco de hipertensão, risco de diabetes mellitus, parto prolongado, 

cesárea mais frequente, irregularidade menstrual, ciclos anovulatórios, 

fertilidade diminuída. 

 Função psicossocial: diminuição da autoimagem, sentimento e inferioridade, 

isolamento social, bullyiung, suscetibilidade a neuroses, perda de mobilidade, 

abscenteismo, aposentadoria precoce. 

 Outras comorbidades: aumento do risco cirúrgico e anestésico, maior tempo 

cirúrgico, hérnias, propensão a acidentes, dificuldade de outros diagnósticos, 

limitação técnica de aparelhos de imagem, como tomografia computadorizada 

(TC) e ressonância magnética nuclear (RMN). É de suma importância o 

conhecimento das comorbidades mais frequentes para possibilitar o 

diagnóstico precoce e o tratamento destas condições, e para identificar os 

pacientes mais propensos a lograr benefícios com a perda de peso. Isso 

tornará possível a identificação precoce e avaliação de risco de modo que as 

intervenções adequadas possam ser implementadas para reduzir tanto o risco 

como a mortalidade (CARNEIRO, 2008; RICHARDS; MANCINI, 2015; 

KREIMER, 2016). 

 

Existe uma gama enorme e complexa de métodos e instrumentos 

disponíveis para o diagnóstico de obesidade: ressonância magnética, tomografia 

computadorizada, ultrassonografia, absorciometria de fótons, análise de impedânia 

bioelétrica tetrapolar (bioimpedância), medida das pregas (plicometria), dobras e 

perímetros corporais, densidade corporal, medida da água corporal total e do 

potássio corporal, excreção urinária de creatinina, dentre outros. De acordo com 

Monteiro (1998), os métodos para serem usados, epidemiológica, clínica e 

laboratorialmente, no diagnóstico da obesidade, devem ser práticos e econômicos. 

Conforme Diaz Corvalan (2000), estes se resumem a dois: o índice da relação 

cintura/quadril, onde a medida da cintura se faz com o paciente em decúbito dorsal, 

na altura do umbigo e a circunferência do quadril se faz com o paciente em pé. A 

relação normal deste índice deve ser inferior a um no homem e a 0,8 na mulher. E o 

índice de massa corporal (IMC), de Quetelet, astrônomo belga, de 1850, calculado 
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dividindo-se o peso, expresso em quilogramas, pela altura, expressa em metros e 

elevada ao quadrado.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), classifica-se a 

obesidade considerando-se o Índice de Massa Corpórea (IMC), que é calculado 

como o peso em quilos, dividido pela altura em metros quadrados, baseando-se no 

risco de mortalidade independente do sexo e idade. Quanto à gravidade a OMS 

define: 

  

 Obesidade Grau I: quando o IMC se situa entre 30 e 34,9Kg/m² 

 Obesidade Grau II: quando o IMC se situa entre 35 e 39,9Kg/m² 

 Obesidade Grau III: quando o IMC ultrapassa 40Kg/m².  

 

O National Institute of Health (NIH), define o IMC do seguinte modo: 

 

 Magro: IMC situa-se < 18,5Kg/m² 

 Normal: IMC situa-se entre 18,5 e 24,9Kg/m² 

 Sobrepeso: IMC situa-se entre 25 e 29,9Kg/m² 

 Obesidade I: IMC situa-se entre 30 e 34,9Kg/m² 

 Obesidade II: IMC situa-se entre 35 e 39,9Kg/m² 

 Obesidade III: IMC situa-se acima de 40Kg/m² 

 

O IMC ainda é utilizado pelas sociedades nacionais e internacionais, bem 

como pelo Conselho Federal de Medicina para normatizar a indicação da Cirurgia da 

Obesidade. 

A mudança de hábito alimentar através da dietoterapia, da reeducação 

alimentar, a importância da atividade física regular em resposta ao sedentarismo e o 

tratamento cognitivo-comportamental, bloqueando a ansiedade, a síndrome do 

comer compulsivo, e outros distúrbios psicológicos devem estar aliados no 

tratamento da obesidade, que tem por objetivo promover a redução do peso e a 

manutenção desta redução. Aliado a isso, têm-se alguns fármacos, classificados de 

acordo com seu mecanismo de ação em anorexígenos ou sacietógenos, 

termogênicos ou drogas que provocam má-absorção de macronutrientes que podem 

auxiliar no tratamento clínico da obesidade.  



22 
 

1.2 Cirurgia Bariátrica  

 

Conforme Garrido Junior (1998), a obesidade de grandes proporções, 

inclui-se na esfera da terapêutica cirúrgica quando a comunidade médica 

internacional compreendeu, com base na experiência clínica, que essa situação 

implica em três consequências: piora da qualidade de vida (dada a alta frequência 

de doenças associadas), redução da expectativa de vida e altíssima possibilidade de 

fracasso dos tratamentos conservadores. 

De acordo com a International Federation for the Surgery of Obesyty & 

Metabolic Disorders (IFSO), os critérios seguintes devem ser obedecidos para a 

indicação cirúrgica: 

1. Pacientes obesos mórbidos (IMC maior ou igual a 40 kg/m2), com 

refratariedade ao tratamento clínico bem conduzido de, no mínimo, dois 

anos. 

2. Pacientes com IMC entre 35 e 40 kg/m2 que tenha comorbidezes que 

requeiram redução do peso e justifique o risco de submeter-se ao 

procedimento cirúrgico. 

3. Ausência de doenças endócrinas que possam causar obesidade e cujo 

tratamento é clínico. 

4. Avaliação favorável do ponto de vista psíquico, de o paciente suportar as 

modificações de comportamento impostas pela cirurgia. 

Apesar da obesidade mórbida, algumas situações podem contraindicar o 

tratamento cirúrgico: 

1. Doenças associadas cujo risco cirúrgico torna-se inaceitável tais como: 

cirrose hepática, miocardiopatia severa, pneumopatias graves como 

enfisema avançado, dentre outras. 

2. Doenças que impeçam adaptação pós-operatória como distúrbios 

psiquiátricos não controlados, tendência suicida, dependência química. 

3. Desajuste familiar. 

 

No começo deste ano, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou, 

no Diário Oficial da União (DOU), nova resolução (número 2131) da diretriz brasileira 

para realização da cirurgia bariátrica. Foram mantidos os padrões de indicação 

baseados no Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 40kg/m2 ou acima de 
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35kg/m2 com comorbidades clínicas. As mudanças principais foram a inclusão de 

novas doenças na lista de comorbidades, além da hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes tipo 2, dislipidemias, apneia do sono e doenças ortopédicas que já 

constavam, foram incluídas uma gama de doenças cardiovasculares como 

insuficiência coronariana, acidente vascular cerebral e angina, doença do refluxo 

gastro-esofágico, incontinência urinária e infertilidade entre outras. Ainda dentro 

desta normatização, a cirurgia deverá ser indicada somente para pessoas com falha 

na perda de peso, com tratamento clínico e com idade acima de 16 anos, não 

havendo limite superior de idade para ser operado. 

A palavra bariátrica nasceu no século XX e tem a sua raiz etimológica na 

palavra grega barys ou baras – que significa “pesado” ou “pesadez” e “peso que 

abruma” – e, no vocabulário latino, iatria, do grego iatrikos “relativo ao tratamento 

médico”.  (OLIVEIRA et al., 2014). É o tratamento da obesidade por meio da cirurgia. 

O termo cirurgia bariátrica foi descrita pelo Dr. Edward Mason, considerado pai da 

cirurgia bariátrica, The Bariatric Colloquium in Iowa City em 1977, anos após o 

nascimento da cirurgia para induzir perda de peso (BALTAZAR, A1., 2000, 

OLIVEIRA et al., 2014).  

O tratamento cirúrgico da obesidade mórbida é conhecido como cirurgia 

bariátrica, cuja origem remonta década de 1950, quando cirurgias disarbsortivas 

foram idealizadas por Kreimer et al. (2016), para o tratamento de síndromes 

dislipidêmicas, destacando-se, a hipercolesterolemia familiar. Com o passar do 

tempo, derivação jejunoileal começou a ser para obtenção de perda de peso durante 

as décadas de 1960 e 1970, principalmente. Esta cirurgia, entretanto, produzia 

complicações metabólicas inaceitáveis (MOTTIM, 2005; OLIVEIRA et al., 2014, 

KREIMER et al., 2016). 

A partir da década de 1990, as técnicas laparoscópicas, introduzidas no 

campo da medicina, associadas ao aumento da prevalência dos distúrbios 

alimentares e do excesso de peso na população, fizeram com que houvesse um 

aumento expressivo na demanda por esse tipo de abordagem cirúrgica. Inúmeros 

procedimentos foram desenvolvidos ao longo do tempo, poucos conseguindo unir 

segurança e efetividade terapêutica. À medida que o campo se desenvolvia, ficava 

claro que o tratamento da obesidade envolveria não apenas perda de peso, mas 

uma miríade de alterações metabólicas que precisariam ser compreendidas antes 

que a efetividade e segurança do procedimento fossem determinadas. Além disso, 
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para que as metas fossem alcançadas, seria necessário um acompanhamento pré e 

pós-operatório rigoroso, pois não apenas a quantidade, mas também a durabilidade 

da perda de peso e o efetivo controle dos efeitos colaterais, inerentes a qualquer 

procedimento cirúrgico, precisariam ser obtidos (KREIMER et al., 2016). 

Assim sendo, evidencia-se neste histórico a busca incessante por parte 

de grandes cirurgiões que se dedicaram à cirurgia bariátrica de alcançar o objetivo 

de uma cirurgia próxima do ideal, deter um procedimento que garanta ao paciente a 

perda de peso sustentada, com o menor número possível de complicações, que seja 

reproduzível e que, de fato permita a tão sonhada melhora na qualidade de vida. 

Todos cirurgiões citados e tantos outros que deram sua contribuição à cirurgia da 

obesidade mórbida merecem ser louvados como homens que honram a Medicina e 

em especial a cirurgia, porém é absolutamente necessário que prossigam os 

estudos e as pesquisas, no sentido de alcançar procedimentos que diminuam ainda 

mais as deficiências e as complicações dos procedimentos que hoje temos como 

padrões das cirurgias bariátricas (GARRIDO JÚNIOR et al., 2015). 

A cirurgia bariátrica teve início em 1950, portanto há mais de meio século, 

quando operações malabsortivas foram primeiramente realizadas para síndromes de 

hiperlipidemia (RICHARDS; SCHIMER, 2008).  

Em 1952, na Suécia, Victor Henrikson realizou a primeira cirurgia para 

obesidade, o primeiro bypass intestinal (jejuno-ileal); depois foram realizados e 

publicado por Kremen e Linner, em Minesota nos EEUU, em 1954, baseados em 

cirurgias com estudos experimentais em cães que eram submetidos a diferentes 

tipos de desvios intestinais, de tal modo a provocar emagrecimento intenso por 

diminuição da absorção de nutrientes, sem, no entanto, comprometer a sobrevida do 

animal (SILVEIRA, 2008).  

Descobriu-se posteriormente que Richard Varco da Universidade de 

Minnesota, independentemente, realizou um bypass jejuno-ileal na mesma época da 

operação realizada por Kreimer (2016). Subsequentemente, o procedimento foi 

amplamente utilizado ao longo da década de 1960 e popularizado por Payne e DE 

Wind, Scott e colaboradores. Pouco antes, em 1956, Payne havia proposto o bypass 

jejuno-cólico, fazendo a anastomose dos 37 centímetros do jejuno proximal ao colo 

transverso. Lewis aumentou o segmento jejunal para 75 centímetros fazendo 

anastomose ao colo transverso. Como a válvula ileocecal era excluída do trânsito 

intestinal, a diarreia apresentada por esses pacientes era intolerável e todos tiveram 
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que ser submetidos a uma reintervenção cirúrgica. Payne alterou sua operação 

original fazendo anastomose de 35 centímetros proximais do jejuno a 10 centímetros 

de íleo terminal. Scott, Salmon e Buchwald, propuseram um bypass jejunoileal 

termino-terminal fazendo anastomose de 30 centímetros do jejuno proximal aos 20 

centímetros do íleo terminal e anastomose do segmento intestinal excluído ao colón 

transverso, sigmoide ou ceco, respectivamente. Nesses procedimentos, o coto 

intestinal do segmento excluído era fixado na raiz do mesocólon transverso para 

evitar intussuscepção e o apêndice vermiforme, removido sistematicamente (LEITE, 

M.A.M., AT AL, 2002, FARIAS, F., 2005).  

O pioneiro da cirurgia bariátrica no Brasil foi Salomão Chaib, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que realizou mais de uma 

centena dessas operações, tipo bypass jejunoileal. Garrido Júnior, A.B, também 

iniciou sua experiência com esse tipo de derivação jejunoileal de 1978 a 1980 

(GARRIDO JÚNIOR et al., 2015).   

São várias as técnicas operatórias e de acordo com Balsinger, Leon e 

Sarr (1997), seus mecanismos de ação seguem alguns conceitos: 

 

a) Indução global de má-absorção, que ocorre na derivação jejunoileal, 

onde se realiza exclusão jejunoileal, com consequente má-absorção e severa 

esteatorréia, além de complicações como cirrose e falência hepática aguda, 

nefropatias, artropatias e deficiência metabólica de ferro, cálcio e proteínas. Foi 

executada no início por Payne (1963), hoje abandonada. 

 

b) Limitação da ingestão oral. Diante do insucesso das técnicas mal 

absortivas, a septação gástrica e a banda gástrica, limitando o reservatório gástrico 

para 30 a 40 ml, vieram como alento, porém a ingestão de líquidos hipercalóricos 

limita o resultado destas técnicas, além do que complicações como dilatação 

esofagiana, esofagite de refluxo e deslizamentos ou erosão da prótese para o 

estômago limitam seus resultados. Atualmente a gastrectomia vertical se encaixa a 

esta categoria de cirurgias. 

 

c) Indução seletiva de má-digestão e de má-absorção, que envolvem 

gastrectomias de 80% (limitando o volume de ingestão oral de alimentos) e rearranjo 

da anatomia do intestino delgado, numa longa derivação aonde as secreções 
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biliopancreáticas irão se encontrar com o alimento a 50 cm do íleo distal. Má-

digestão e relativa má-absorção são estabelecidas, principalmente de proteínas e 

gorduras além das vitaminas lipossolúveis, ferro, cálcio e vitamina B12. 

 

d) Limitação da ingestão oral de alimentos e indução de dumping 

fisiológico através da separação da cárdia e da pequena curvatura completamente 

do restante do estômago, formando uma pequena bolsa gástrica proximal de 

aproximadamente 50 ml, passando a drenar o alimento num segmento de jejuno 

situado a entre 50 e 100 cm do ângulo de Treitz, formando uma derivação com a 

vasta maioria do estômago e o duodeno exclusos. Essa operação é efetiva para 

induzir a perda de peso e sua manutenção. As principais complicações são anemia 

por deficiência de ferro e vitamina B12, havendo necessidade de suplementação 

permanente (BALSINGER; LEON; SARR, 1997). 

 

A partir da década de 1990, as diferentes modalidades de derivação 

gástrica em Y de Roux passaram a ganhar a preferência dos cirurgiões bariátricos e 

são atualmente estimadas em cerca de 65% das operações para obesidade. 

Consistem na redução do reservatório alimentar gástrico por sua secção, deixando, 

funcionante, uma bolsa de aproximadamente 50ml de capacidade e excluindo do 

trânsito de nutrientes todo o restante do estômago, duodeno e o jejuno proximal. 

Uma alça jejunal isolada em “Y” é anastomosada à pequena bolsa. O tamanho desta 

alça, do jejuno excluso e da bolsa gástrica é variável, conforme proposta de 

diferentes cirurgiões. As modificações do bypass gástrico propostas por Fobi e 

Capella acrescentaram um anel de silicone à saída da bolsa gástrica, aumentando o 

componente restritivo mecânico da DGYR e são hoje consideradas o “padrão ouro” 

da cirurgia bariátrica. Esse tipo de operação tornou-se o mais realizado para o 

tratamento cirúrgico da obesidade mórbida (BALTAZAR, A2., 2000, LEITE et al., 

2002; SILVEIRA, 2008, GARRIDO JÚNIOR et al., 2015). Estas operações 

proporcionam uma perda media de 40% do peso inicial com melhoria das doenças 

associadas em 90% dos pacientes. 

São sempre procedimentos de grande porte, complexos por si, pelo 

excesso de peso e doenças associadas e podem apresentar elevada 

morbimortalidade pós-operatória (fístulas, abscessos, sangramentos, complicações 

pulmonares e cardiovasculares) que podem necessitar de reoperações.  
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Do ponto de vista cirúrgico, talvez a complicação mais temida e 

potencialmente fatal quando não ou, mesmo que diagnosticada precocemente, seja 

a fístula da bolsa gástrica no ângulo de His (junção esofagogástrica), região de 

menor vascularização gástrica (MARCHESINI, 2007) e também a de maior grau de 

dificuldade de exposição durante a cirurgia. Durante o procedimento bariátrico 

clássico (cirurgia laparotômica), mesmo com incisões adequadas e com a utilização 

de afastadores de parede abdominal associados à afastadores hepáticos, por vezes, 

o tempo cirúrgico da septação gástrica, em determinados pacientes, principalmente 

homens e com lobos hepáticos esquerdos grandes e esteatóticos, é realizado com 

auxílio importante do tato, com pouca ou mesmo nenhuma visualização do ângulo 

de His, que depois de seccionado entre grampos é melhor visualizado e revisado. 

Com o advento da laparoscopia e o desenvolvimento de novas tecnologias, se por 

um lado perde-se o tato, por outro, se ganha em imagem e, portanto, em 

visualização, e isso não é diferente em cirurgia bariátrica. Porém, persiste um 

importante problema: a localização do ângulo de His sob o lobo esquerdo do fígado, 

por vezes grande e esteatótico, dificultando sua visualização.  

 

1.3 Afastador Hepático 

 

Na cirurgia laparoscópica, é extremamente importante estabelecer um 

campo operatório suficiente e garantir um espaço de trabalho adequado. A precisão 

e a segurança destas cirurgias dependem do estabelecimento de um campo 

operatório amplo. Na cirurgia laparoscópica para o trato gastrointestinal superior, 

particularmente do estômago, é necessário deslocar o fígado, a fim de obter um bom 

campo de visão (SAKAGUCHI et al., 2008). 

A retração do fígado é uma parte integrante de todos os procedimentos 

bariátricos, incluindo o bypass gástrico em Y de Roux. É realizada para assegurar 

vista operatória adequada e espaço de trabalho. O lobo esquerdo hipertrófico e 

esteatótico do fígado em pacientes com obesidade mórbida faz a retração hepática 

mais desafiadora para os cirurgiões bariátricos. Afastadores de fígado tradicionais 

exigem uma incisão a mais para inserção, são volumosos, e podem causar lesão 

hepática iatrogênica. A ferida adicional necessária também pode dar origem a 

infecção local, com complicações relacionadas, como infecção e hérnia e pode 



28 
 

causar aumento da dor pós-operatória e desconforto. A resposta do fígado para 

retração também precisa ser monitorada (GOEL et al., 2013). 

Um bom afastador de fígado deve ser fácil de usar e precisa fornecer uma 

exposição adequada da junção esofagogástrica, do ângulo de His, e da pequena e 

grande curvatura do estômago, sem traumatizar o fígado (GOEL et al., 2013). 

Para ultrapassar estes problemas, vários cirurgiões desenvolveram 

técnicas concebidas para retração do fígado:  

Hamzaoglu et al. (2010) publicou um modelo de afastamento hepático 

batizado de The Istanbul Technique, utilizado inicialmente em três pacientes 

submetidos a cirurgia de Nissen por portal único (Single Port). A visualização da 

junção esofagogástrica foi obtida por introdução na cavidade abdominal de um dreno 

de Penrose de 8 cm de comprimento por 1 cm de largura com um fio de seda de 10 

cm amarrado a cada uma de suas extremidades. Após dissecção e abertura do 

ligamento triangular do fígado, este dispositivo foi passado por este forame e 

disposto abaixo do lobo esquerdo do fígado. Os dois fios foram, então, içados por 

passadores de fio por punção transparietal, em dois pontos diferentes, suspendendo 

o fígado como uma maca.  

Galvani et al. (2010) descreveu técnica de retração hepática por 

dispositivo totalmente intracorpóreo composto por um Bulldog clamp (Aesculap) 

preso por dois pontos de sutura a um gancho retrator (Lone Star Medical Products). 

Este afastador foi utilizado em sete pacientes submetidos a gastrectomia vertical 

para obesidade. Introduzido na cavidade abdominal por trocarte de 15 mm e fixado 

ao pars flaccida com o bulldog, sendo o gancho fixado à parede anterior interna do 

abdome.  

Saber et al. (2009) publicou sua experiência inicial com incisões 

transumbilicais únicas para colocação de bandas gástricas para obesidade. Cinco 

pacientes do sexo feminino foram operadas e, como alternativa de afastamento 

hepático foi utilizado um dispositivo Endostitch (Covidien) para passar ponto de 

sutura em pilar diafragmático, sendo, então, uma sonda passada recobrindo os fios 

que foram reintroduzidos no abdome e recuperados por passador de fio, por punção 

tranparietal, em epigástrio, e fixados com pinça, rente a pele.  

Em 2015, de la Torre et al. publicou estudo retrospectivo que incluiu 487 

pacientes submetidas a procedimentos bariátricos entre 2012 e 2014, selecionadas 

para método de afastamento hepático constituído por fio de seda 0 agulhado que 
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após introduzido na cavidade e passado pelo pilar direito do diafragma teve cada 

uma de suas extremidades recuperadas por punção transparietal por passadores de 

fio, elevando o lobo esquerdo do fígado em ”V”. 

Sakaguchi et al. (2008) criou um modelo de afastamento hepático e 

descreveu para gastrectomias laparoscópicas para câncer gástrico, proporcionando 

adequado campo operatório.  

Shibao et al. (2011) descreveram o método de suspensão hepática com 

disco de silicone como alternativa para melhorar o campo de visão já oferecido por 

afastadores tipo snake retractor diminuindo lesão hepática durante gastrectomias 

laparoscópicas para câncer. 

Woo et al. (2011) analisaram retrospectivamente 92 pacientes submetidos 

a gastrectomias para câncer no qual utilizaram, como alternativa de afastamento 

hepático, a suspensão do fígado por pontos de sutura transfixantes do parênquima 

hepático em dois sítios diferentes com exteriorização destes fios por punção 

retrograda da parede abdominal e tração externa deles. 

Huang et al. (2009) publicou relato de caso de bypass gástrico em Y de 

Roux onde utilizou fita de suspensão hepática como alternativa de exposição da 

junção esofagogástrica. Tal dispositivo consta de um segmento de dreno Jackson-

Pratt cortado de acordo com o tamanho do lobo esquerdo do fígado com um fio de 

prolene agulhado (agulha reta) fixado a cada uma de suas extremidades. O 

dispositivo foi introduzido na cavidade e o fígado foi perfurado de sua face visceral 

para parietal pelas duas agulhas que foram exteriorizadas do abdome por punção 

retrograda e os fios, então, tracionados externamente com consequente suspensão 

hepática. Em 2010, Huang propõe outro modelo de afastamento hepático que 

chamou de V-LIST, composto por dreno Fortune de silicone medindo 8x300mm que, 

introduzido na cavidade abdominal, foi fixado em seu ponto médio ao pilar 

diafragmático direito e em cada uma de suas extremidades à parede abdominal 

anterior por uso de grampeador descartável Endo Universal® (Covidien). 

Goel et al. (2013) publicaram o único estudo randomizado que compara 

métodos de afastamento hepático. 60 pacientes foram divididos em 3 grupos: 

Afastador de Nathanson, fita de suspensão hepática e V-LIST. 

 

Baseado no fato de que a maioria dos cirurgiões experimenta dificuldade 

em afastar um fígado esquerdo hipertrófico e esteatótico (NGUYEN, 2005); os 
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afastadores “convencionais” de cirurgia laparoscópica são geralmente rígidos, 

necessitando de uma incisão adicional para sua instalação, ou, de manuseio por um 

auxiliar durante o ato cirúrgico, envolvendo risco de injúria hepática (PASSENAU J, 

2000) e de que a incisão adicional eleva o risco relativo à ferida e eleva o número de 

cicatrizes,  uma série de trabalhos foi desenvolvida na tentativa de melhor solucionar 

a questão da exposição do ângulo de His, sendo o assunto, tema frequente durante 

congressos de cirurgia sejam eles regionais, nacionais ou internacionais. 

Durante o décimo quarto congresso mundial de cirurgia bariátrica (IFSO, 

2009) em Paris, foi apresentado um método de afastamento hepático no qual após a 

instalação do pneumoperitôneo, uma agulha reta era introduzida na cavidade 

abdominal através de punção em epigástrio e, então o lobo esquerdo do fígado era 

inicialmente transfixado de sua superfície parietal para a visceral e, utilizando-se da 

mesma agulha, transfixado novamente, através de outro ponto de inserção, em 

sentido contrário (de face visceral para parietal) e, então, a agulha era retirada da 

cavidade abdominal também por punção em epigástrio de dentro para fora do 

abdome. Com isso, o fígado esquerdo era suspenso e a área de trabalho (junção 

esofagogástrica) exposta adequadamente, sem a necessidade de introdução de um 

afastador de fígado clássico que ocuparia um trocarter adicional através de uma 

nova incisão e dispensava a necessidade de manipulação do instrumento por 

auxiliar durante todo o procedimento (Huang et al. 2009). Contudo, havia o risco de 

sangramento visto a dupla transfixação hepática. 

Desta observação, surgiu a ideia no Núcleo do Obeso do Ceará (entidade 

privada com atividade em cirurgia bariátrica no nosso estado desde 1997 e 

composta pelos cirurgiões: Luiz Gonzaga de Moura Junior, Francisco Heine Ferreira 

Machado, Heládio Feitosa de Castro Filho e Rodrigo Feitosa de Albuquerque Lima 

Babadopulos) de desenvolver afastador e criar um novo modelo de afastamento 

hepático que trouxesse as mesmas vantagens quanto à exposição da junção 

esofagogástrica, supressão de uma incisão na pele, ausência de necessidade de 

manipulação do instrumento por médico auxiliar, porém que não causasse injúria ao 

fígado ou elevasse o risco de sangramento. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a eficácia do afastador flexível de fígado na exposição do ângulo 

His em bypass gástrico em Y de Roux para obesidade mórbida, validando o uso 

deste instrumento. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Comparar a qualidade da exposição do ângulo de His proporcionada pelo 

afastador flexível de fígado com a do afastador clássico; 

 Identificar possíveis benefícios e restrições da utilização do afastador flexível de 

fígado. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Tratou-se de um estudo prospectivo, aberto, controlado e comparativo 

com 100 pacientes obesos distribuídos de forma randomizada em dois grupos, que 

tem em comum o fato de preencherem critérios para indicação de cirurgia bariátrica 

da IFSO e estarem em preparo pré-operatório. 

 

3.2 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará (COMEPE), credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS) /Ministério da Saúde para análise 

quanto aos princípios éticos.  

Seguiram-se as normas da ética para estudos clínicos com seres 

humanos, de acordo com os termos da Resolução nº 466/12 do CNS, a Declaração 

de Helsinque (OMS) (1965) e suas revisões. O projeto foi aprovado pelo COMEPE, 

sob protocolo nº 1.482.503 (Anexo A). A amostra obtida foi usada exclusivamente 

para execução desta pesquisa, mantendo-se o sigilo e a privacidade dos indivíduos 

envolvidos.  

Todos os sujeitos da pesquisa foram informados previamente das 

condições, dos objetivos e da importância do estudo, sendo esclarecidos de que 

eram livres para se retirar a qualquer momento do estudo, sem que isto lhe 

causasse qualquer prejuízo. Aqueles que concordaram em participar do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.3 Local do Estudo e Equipe Cirúrgica 

 

Todos os procedimentos do estudo foram realizados no Hospital Regional 

Unimed Fortaleza em pacientes do Núcleo do Obeso do Ceará, entre abril e agosto 

de 2016, pela mesma equipe, composta por três cirurgiões, um responsável pela 
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execução da técnica, e dois com a função de primeiro e segundo auxiliares e que 

julgaram o grau de visibilidade da junção esofagogástrica pela Escala de Likert. 

Sempre o mesmo instrumentador cirúrgico e a mesma equipe de dois 

anestesiologistas. 

No pós-operatório, os pacientes ficaram aos cuidados de equipe 

interdisciplinar composta por cirurgiões, intensivistas, cardiologistas, nutricionistas, 

psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros. 

 

3.4 Critérios de Elegibilidade 

 

3.4.1 Critérios de Inclusão 

 

Participaram da pesquisa pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 

anos e menores de 65 anos, dentro dos critérios de inclusão da IFSO para 

submeter-se ao tratamento cirúrgico da obesidade mórbida pela técnica do Bypass 

gástrico em Y de Roux por via de acesso laparoscópico e que concordaram em 

participar do estudo de forma randomizada, após compreensão, autorização e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os pacientes que não aceitaram participar da pesquisa 

e/ou por qualquer outra condição que o investigador julgou relevante para a não 

participação no estudo. 

 

3.5 Grupos do Estudo 

 

Os 100 pacientes incluídos no estudo foram, de forma randomizada, 

alocados em um dos seguintes grupos, diferenciados pelo método de afastamento 

hepático utilizado durante a cirurgia: 
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 Grupo Afastador Clássico – controle (n=50) 

 

O afastador clássico de fígado é uma forma usualmente e há vários anos 

utilizada para afastamento hepático durante a maioria das gastroplastias realizadas 

no Brasil, onde uma pinça de 5mm de diâmetro, de apreensão, com dentes, é 

introduzida no abdome, após instalação do pneumoperitôneo, através de um trocarte 

de 5mm em posição subxifoideana e fixada de forma autoestática com cremalheira 

no cabo da pinça após apreensão do pilar diafragmático direito proporcionando 

rebatimento súpero-medial do lobo esquerdo do fígado, promovendo a exposição do 

ângulo de His. 

 

 Grupo Afastador Flexível – teste (n=50) 

 

Técnica de afastamento hepático desenvolvida pela equipe cirúrgica do 

Núcleo do Obeso do Ceara.  

 

3.6 Randomização  

 

Por tratar-se de um estudo aberto, todos os pacientes que concordaram 

em participar da pesquisa tiveram conhecimento da técnica operatória empregada, o 

bypass gástrico em Y de Roux. O método de afastamento hepático foi definido por 

randomização, por meio de lista de randomização gerada pelo website 

http://www.randomization.com e lhes foi informado após o ato cirúrgico. 

 

3.7  Técnica Cirúrgica e Material Utilizados 

 

Os pacientes foram colocados em decúbito dorsal. Após indução da 

anestesia geral e ventilação mecânica, realizou-se a monitorização não invasiva da 

pressão arterial, oxigenação sanguínea, cardioscopia e da ventilação pulmonar por 

meio da capnografia. Colocou-se uma sonda de Fouchet número 32 french, por via 

orogástrica, para esvaziar o ar do estômago, com finalidade de prevenir alguma 

lesão, principalmente de estômago, na introdução do trocarte. 

Pneumoperitôneo: após este tempo pré-operatório, introduziu-se agulha 

de Verres, na linha hemi-clavicular em hipocôndrio esquerdo rente ao rebordo costal, 

http://www.randomization.com/
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para realização do pneumoperitônio que é feito com CO², através de insuflador, 

automático, da Storz®, sendo a pressão intra-abdominal é programada com 15 a 16 

mmHg.  

Posição do paciente: após constituído o pneumoperitôneo foram 

introduzidos os trocarteres. O paciente foi operado em posição de proclive 

(aproximadamente 45º) e ligeiro (aproximadamente 10º) lateral direito, para melhor 

visualização do hipocôndrio esquerdo. 

Foram utilizados 4 a 6 trocarteres: 1 Trocarte de 12 mm descartável 

(Jonshon & Jonshon®), para introdução do grampeador, os demais trocarteres 

permanentes, sendo 1 trocarte de 10 mm (Ótica de 10 mm), e 2 a 4 trocarteres de 5 

mm (a depender do tipo de afastador utilizado). Para hemostasia e dissecção 

durante a operação foi utilizado tesoura de Ultracision 5 mm (Ethicon Endo-

surgery®). A técnica cirúrgica realizada em todos os pacientes do protocolo foi o 

bypass gástrico em Y de Roux (BPGYR), por vídeolaparoscopia.  

Etapa da confecção da bolsa gástrica (pouch): Iniciou-se após a 

colocação do afastador flexível® de fígado ou do afastador clássico, conforme o 

grupo de randomização. Após a apresentação com boa visualização do ângulo de 

His, na junção esôfago gástrica, introduziu-se a sonda de Fouchet para moldar a 

bolsa gástrica (pouch gástrico), fez-se uma abertura na pequena curvatura com 

dissecção com a tesoura de ultra-cision (Jonshon&Jonshon®), entre o segundo e o 

terceiro vasos, colocou-se o grampeador EchelonFlex-45cm (Jonshon&Jonshon®), 

flexionado ± 45º, junto a sonda de Fouchet, em direção ao ângulo de His e, neste 

momento, o anestesiologista segurou  a sonda de Fouchet para mantê-la na 

posição, e fez-se, então, o primeiro grampeamento com carga azul. A seguir, isolou-

se a parte posterior do estômago e aplicou-se mais 2 grampeamentos com cargas 

azuis em direção ângulo de His, com secção completa das partes do estômago. A 

pequena bolsa gástrica confeccionada, em forma tubular, com 1,5 cm de diâmetro e 

5 cm de comprimento, fica com capacidade volumétrica de, aproximadamente de 

60cm³. Após confecção da bolsa gástrica (pouch gástrico) foi realizada sutura 

reforço com embricamento das linhas de grampeamento, no estômago excluso e na 

bolsa gástrica, com Caprofil® 3-0, com agulha cilíndrica de 2,5cm (Ethicon-

Jonshon&Jonshon®) esse reforço reduz significativamente a incidência de 

sangramento na linha de sutura (SHIKORA, S., A., at., al., 2015).  
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Etapa da confecção da anastomose gastro-jejuno e jejunojejunal: 

terminado este tempo cirúrgico, fez-se exclusão da alça biliar, a partir do ângulo de 

Treitz, de 100 cm. Levou-se este segmento de alça jejunal, antecólica e 

antegástrica, em direção à bolsa gástrica previamente confeccionada e fixou-se no 

bordo lateral inferior da mesma, fez-se, então, a gastrojejunoanastomose, manual, 

com Caprofil® 3-0, com agulha cilíndrica de 2,5cm (Ethicon-Jonshon&Jonshon®). 

Seccionou-se a alça jejunal, bem próximo à gastrojejunoanastomose com 

grampeador EchelonFlex-45cm carga branca (Ethicon Endo-surgery®). Mediu-se, 

então, a alça alimentar, com 120 cm e confeccionou-se a anastomose jejunojejunal 

mecânica, carga branca, seguindo-se com fechamento da brecha do grampeador. 

Os fios usados nas anastomoses foi o Caprofil® 3-0, agulha cilíndrica 2,5cm (Ethicon 

Endo-surgery®). 

Teste de permeabilidade luminar interessando a anastomoses 

gastrojejunal, com passagem de sonda de Fouchet. 

Teste de impermeabilidade das linhas de grampeamento, sutruras e 

anastomoses com azul de metileno, para observar se foram hermeticamente 

fechadas. 

Fechamento dos espaços (brechas) do mesocólon com mesentério 

(espaço de Patersen) e espaço mesentério-mesentério, com finalidade de prevenir 

possíveis hérnias internas. 

Realizou-se revisão criteriosa da hemostasia. 

Conferência do material e instrumental utilizados no transcurso operatório. 

Retirada do afastador flexível de fígado ou do afastador clássico, 

conforme o tipo de afastamento utilizado. 

Retirada dos trocarteres sob visão direta, para verificar possíveis 

sangramentos pelos seus orifícios.  

Síntese das punções com sutura intradérmica, com monocryl® 4.0 

(Ethicon-Jonshon&Jonshon®). 

Não se colocou dreno na cavidade abdominal.  

A sonda oro-gástrica de Fouchet foi retirada logo após realização do teste 

com azul de metileno, previamente ao paciente ser extubado.  
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3.8 Técnica de Afastamento Hepático pelo Método do Afastador Clássico 

 

Uma incisão na pele subxifoideana foi realizada para introdução de um 

trocarte de 5 mm. Uma pinça com dentes e cremalheira (Stortz®) foi introduzida 

através deste trocarte em direção ao pilar diafragmático direito, passando entre a 

face visceral do lobo esquerdo do fígado e o estomago, mantendo o figado entre ela 

e a parede abdominal, após fixação de seus dentes no pilar diafragmático direito. 

 

3.9 Técnica de Afastamento Hepático pelo Método do Afastador Flexível de 

Fígado 

 

Um fio agulhado zero de seda de 60 cm com agulha de 2,5 cm (Ethicon 

Endo-surgery®), enluvado por uma sonda de nelaton número 12, cortada para oito 

centímetros para evitar que o fio traumatize o tecido hepático (FIGURA 1). 

 

Figura 1 – Afastador flexível de fígado composto por fio agulhado zero de seda de 60 cm enluvado 
por uma sonda de nelaton número 12, de seis a oito centímetros. 

 
                      Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O conjunto fio-sonda, aqui denominado afastador flexível de fígado foi 

introduzido na cavidade abdominal após confecção do pneumoperitôneo e aposição 

dos trocárteres. Com o auxílio da porta-agulhas, a agulha do afastador foi 

apreendida e o braço direito do pilar diafragmático direito foi transfixado próximo à 

membrana frenoesofágica. O fio foi tracionado até que a sonda que o reveste serviu 
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de esbarro ao encontrar-se com o pilar. As duas pontas do fio foram, então, 

tracionadas e a agulha presente em uma das extremidades seccionada do fio e 

retirada da cavidade abdominal. Os dois fios, então apreendidos pela pinça 

introduzida através do trocarte em epigástrio (trocarte de trabalho da mão esquerda 

do cirurgião), ligeiramente à direita do paciente, de cinco mm, foram tracionados e 

retirados da cavidade abdominal juntamente com o trocarte em questão que foi 

prontamente reintroduzido pelo mesmo orifício na pele, por onde doravante, passam 

os fios e o trocarte. À medida que foi tracionado, o afastador deslocava o lobo 

esquerdo do fígado anterior e lateralmente para a direita, provocando exposição 

ampla da junção esofagogástrica (FIGURA 2) sem traumatizar o tecido hepático e 

sem a necessidade de incisão suplementar para afastador de fígado. O sistema foi 

fixado de forma extracorpórea, por um porta-agulhas de cirurgia laparotômica, que 

apreendeu os dois fios, rentes à pele. 

 

Figura 2 – Deslocamento do lobo esquerdo do fígado anterior e lateralmente para a direita, 
provocando exposição ampla da junção esofagogástrica  

 
Fonte: adaptado de NETTER (2015). 

 
Em hepatomegalias com esteatose severa, com fígado em tenda, foi 

realizado afastamento em forma de V (FIGURA 3), com fixação do fio através de 

transfixação do pilar direito e em seguida no diafragma em parede interna anterior 

mantendo a saída das duas extremidades do fio pelo orifício de trocarte de trabalho 

da mão esquerda do cirurgião situado em epigástrio.  
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Figura 3 – Afastamento hepático em forma de V utilizado em hepatomegalias com esteatose severa.  

 
                                  Fonte: adaptado de NETTER (2015). 

 

 
Ao fim da cirurgia, o afastador foi removido da cavidade abdominal por 

tração de uma das extremidades do fio e retirado pelo trocarte de trabalho da mao 

direita do cirurgião (de 12 mm). 

 

3.10 Parâmetros Utilizados para Comparação dos Métodos de Afastamento 

Hepático 

Os seguintes dados foram registrados durante o procedimento cirúrgico 

nos dois grupos (teste e controle) para comparação das duas técnicas de 

afastamento hepático utilizadas no estudo: 

 Tempo total de operacão: considerado do início do pneumoperitôneo ao 

último ponto de sutura na pele. 

 Tempo para colocação do afastador clássico de fígado (início: incisão na pele 

para introdução do trocarte que possibilitou sua passagem, término quando 

do afastamento hepático e fixação dos dentes da pinça afastadora ao pilar 

diafragmático direito). 

 Tempo para retirada do afastador clássico de fígado (início: quando da 

abertura dos dentes da pinça afastadora e término quando da rafia da pele 

após sua retirada e do trocarte que o permitiu passagem). 
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 Tempo para colocação do afastador flexível de fígado (início: quando da 

introdução do afastador na cavidade abdominal e término quando da retirada 

das duas extremidades dos fios pelo trocarte da mão esquerda do cirurgião e 

fixação dele externamente com porta-agulhas). 

 Tempo para retirada do afastador flexível de fígado (início: da abertura do 

porta-agulhas que o fixa externamente e término quando da retirada do 

afastador da cavidade abdominal). 

 Número de incisões na pele para aposição dos trocárteres. 

 Visibilidade da junção esofagogástrica: Após aposição, seja do afastador 

clássico de fígado, seja do afastador flexível de fígado, foi julgado o grau de 

visibilidade da junção esofagogástrica que foi classificado de acordo com a 

resposta psicométrica (por dois cirurgiões em campo cirúrgico) através da 

escala de Likert (QUADRO 1). A região compreendendo o ligamento 

hepatogástrico (pars flaccida) e a pequena curvatura gástrica a esquerda, o 

antro gástrico inferiormente, a grande curvatura gástrica (o fundo gástrico, 

principalmente) e o baço a direita, ângulo de His e a junção esofagogástrica 

superiormente, delimitam o quadrilátero de interesse para o estudo. A ampla 

visualização de todos estes marcos anatômicos implica em pontuação 5 na 

escala. A medida em que se perde visualização de uma ou mais estruturas, 

cai-se em nível de visualização da área de interesse e diminui-se a 

pontuação, por consequente. Pontuação 1 significa exposição insuficiente da 

junção esofagogástrica. As pontuações intermediarias traduzem visualizações 

parciais desses elementos, porém permitindo algum grau de visualização do 

ângulo de His. O Objetivo dos afastamentos hepáticos foi obter, sempre que 

possível, níveis 4 ou 5 de visibilidade. 

 
Quadro 1 – Pontuação do grau de visibilidade da junção esofagogástrica através da escala de Likert. 

Grau de Visibilidade Imagem Pontuação 

Insuficiente 

 

1 
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Ruim 

 

2 

Regular 

 

3 

Bom 

 

4 

Ótimo 

 

5 

   Fonte:Elaborado pelo autor, 

 

 Quando visibilidade avaliada 1, cirurgia não prosseguiria por questão de 

segurança. A partir da pontuação 2 o procedimento prosseguiu, porém com a 

utilização de um dos trocarteres do cirurgião auxiliar para introdução de pinça 

que servia como complementação ao afastamento proporcionado, no caso do 

afastador clássico de fígado. No caso do afastador flexível de fígado, o 

segmento agulhado do fio foi fixado em parede abdominal anterior de forma a 

melhorar a visibilidade, sem a necessidade de adição de mais um trocarte 

através de mais uma incisão, permitindo a liberação das duas mãos do 

cirurgião auxiliar para o trabalho cirúrgico. A partir da pontuação 3, nenhuma 

manobra suplementar foi necessária para o adequado andamento das 

operações. 

 

3.11 Análise Estatística 

As variáveis quantitativas (contínuas e discretas) foram inicialmente 

analisadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da 

distribuição. Para a estatística descritiva, calcularam-se a média e o desvio padrão 
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(dados paramétricos) ou a mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo 

(dados não paramétricos). Comparações entre os grupos de pacientes operados 

com o afastador clássico e com o afastador flexível foram feitas mediante o uso do 

teste t para variáveis não emparelhadas (dados paramétricos) ou do teste de Mann-

Whitney (variáveis não paramétricas). 

 Variáveis qualitativas nominais foram expressas como frequência 

absoluta e relativa e analisadas pelo teste exato de Fisher ou pelo teste de qui-

quadrado, conforme o caso. Variáveis qualitativas ordinais, por sua vez, foram 

expressas como mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e máximo e 

analisadas pelo teste de Mann-Whitney. 

Nas comparações entre os grupos, determinaram-se a diferença de 

médias, para variáveis quantitativas, ou de proporções, para variáveis qualitativas, 

bem como os seus respectivos intervalos de confiança de 95%. 

Em todas as análises, estabeleceu-se o nível de significância em 0,05 

(5%), sendo considerado como estatisticamente significante um valor P menor que 

0,05. Os softwares IBM SPSS Statistics para Windows® versão 20.0 (IBM Corp., 

Armonk, NY, USA, 2011) e GraphPad Prism para Windows® versão 5.00 (GraphPad 

Software, San Diego, California, USA, 2007) foram utilizados para a realização dos 

procedimentos estatísticos. O último software também foi usado para a elaboração 

dos gráficos. 
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4 RESULTADOS  
 

A FIGURA 4 representa o afastador flexível de fígado disposto de sua 

forma mais frequente onde os dois fios foram tracionados na mesma direção, saindo 

pelo mesmo orifício do trocarte do epigástrio (trocarte de trabalho da mão esquerda 

do cirurgião) e deslocando o lobo esquerdo anterolateralmente permitindo a 

adequada visualização do ângulo de His. 

 

                   Figura 4 – Afastador flexível de fígado disposto de sua forma mais frequente. 

 
          Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

A FIGURA 5 representa o modelo de afastamento hepático proposto para 

grandes fígados, onde a disposição em V do afastador flexível otimiza a visibilidade 

do ângulo de His. 

 

Figura 5 – Modelo de afastamento hepático proposto para grandes fígados. 

 
                                 Fonte: Elaborado pelo autor 
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A FIGURA 6 representa a visualização do afastador clássico, introduzido 

na cavidade abdominal através de portal próprio. 

 

     Figura 6 – Afastador clássico, introduzido na cavidade abdominal através de portal próprio. 

 
                              Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A TABELA 1 exibe as características demográficas e clínicas dos 

pacientes operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível. O teste t 

para variáveis não emparelhadas foi usado para comparar os grupos referentes aos 

afastadores clássico e flexível em relação à idade e índice de massa corporal (IMC). 

A análise das variáveis gênero, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 

mellitus, osteoartropatia, dislipidemia e apneia do sono foi realizada pelo teste exato 

de Fisher, enquanto as variáveis esteatose hepática e doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE) foram analisadas pelo teste de qui-quadrado. O grupo 

afastador flexível apresentou uma diferença estatisticamente significante referente 

ao gênero, visto que foram incluídas mais pessoas do sexo feminino neste grupo, 

quando comparado ao grupo afastador clássico. 
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Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos pacientes operados utilizando-se o afastador 
clássico e o afastador flexível. 

Característica 
Tipo de afastador 

Clássico Flexível 

Tamanho da amostra 50 50 

Idade (anos)a 38,10 ± 9,77 36,08 ± 10,77 

Gênerob 
   Masculino 
   Feminino 

 
23 (46,00%) 
27 (54,00%) 

 
11 (22,00%) 
39 (78,00%) 

IMC (kg/m2)c 41,82 ± 5,15 40,10 ± 4,54 

HASd 
   Presente 
   Ausente 

 
18 (36,00%) 
32 (64,00%) 

 
21 (42,00%) 
29 (58,00%) 

Diabetes mellituse 
   Presente 
   Ausente 

 
9 (18,00%) 
41 (82,00%) 

 
3 (6,00%) 

47 (94,00%) 

Osteoartropatiaf 
   Presente 
   Ausente 

 
37 (74,00%) 
13 (26,00%) 

 
41 (82,00%) 
9 (18,00%) 

Dislipidemiag 
   Presente 
   Ausente 

 
22 (44,00%) 
28 (56,00%) 

 
23 (46,00%) 
27 (54,00%) 

Apneia do sonoh 
   Presente 
   Ausente 

 
25 (51,02%) 
24 (48,98%) 

 
19 (38,00%) 
31 (62,00%) 

Esteatose hepáticai 
   0 (ausente) 
   1 (leve) 
   2 (moderada) 
   3 (severa) 

 
8 (16,00%) 
11 (22,00%) 
19 (38,00%) 
12 (24,00%) 

 
12 (24,00%) 
18 (36,00%) 
13 (26,00%) 
7 (14,00%) 

DRGEj 
   0 (ausente) 
   1 (A de Los Angeles) 
   2 (B de Los Angeles) 
   3 (C de Los Angeles) 

 
28 (56,00%) 
18 (36,00%) 
3 (6,00%) 
1 (2,00%) 

 
27 (54,00%) 
23 (46,00%) 
0 (00,00%) 
0 (00,00%) 

a
P=0,328; 

c
P=0,079 (teste t): média ± desvio padrão. 

b
P=0,020; 

d
P=0,682; 

e
P=0,121; 

f
P=0,470; 

g
P=1,000; 

h
P=0,228 (teste exato de Fisher): n (%).  

i
P=0,177; 

j
P=0,201 (teste de qui-quadrado): n (%). 

 

Não foi constatada diferença estatisticamente significante entre os dois 

grupos em relação ao tempo médio de realização das cirurgias, efetuadas em 50 

sujeitos de ambos os grupos (P=0,748) (FIGURA 7).   
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Figura 7 – Tempo cirúrgico, em minutos, referente aos pacientes operados utilizando-se o 
afastador clássico e o afastador flexível.  
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*Dados expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 50 sujeitos de 
ambos os grupos. P=0,748. 

 

Com relação ao tempo de colocação do afastador, constatou-se que o 

tempo de colocação do afastador flexível foi significante maior que o do afastador 

clássico (***P<0,001) (FIGURA 8).  Em contrapartida, o tempo de retirada do 

afastador flexível foi significante menor que o do afastador clássico (***P<0,001) 

(FIGURA 9).  

 

Figura 8 – Tempo de colocação do afastador, em segundos, verificado nos pacientes 
operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível.  
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*Dados expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 50 sujeitos de 
ambos os grupos. ***P<0,001.  
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Figura 9 – Tempo de retirada do afastador, em segundos, verificado nos pacientes operados 
utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível. 
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*Dados expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 50 sujeitos de 

ambos os grupos. Constatou-se que o tempo de retirada do afastador flexível foi significante 
menor que o do afastador clássico (***P<0,001). 

 

Quando somados os tempos de colocação e retirada dos afastadores, foi 

verificado que o tempo médio total do afastador flexível foi significante maior que o 

do afastador clássico (***P<0,001) (FIGURA 10).  

 

Figura 10 – Tempo total de colocação e retirada do afastador, em segundos, verificado nos 
pacientes operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível. 
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*Dados expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 50 sujeitos de 
ambos os grupos. ***P<0,001. 

 

A TABELA 2 exibe as médias do tempo cirúrgico, tempo de colocação e 

de retirada e tempo total de colocação e retirada do afastador verificados nos 

Clássico 

Clássico 
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pacientes operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível. Os 

dados correspondem à análise de 50 pacientes em cada grupo. 

 

Tabela 2 – Tempo cirúrgico, tempo de colocação e de retirada e tempo total de colocação e retirada 
do afastador verificados nos pacientes operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador 
flexível.  

Tempos 
Clássico 

Média ± DP 
Flexível 

Média ± DP 
Significância 

 (teste t) 

Diferença 
de 

médias 
IC 95% 

Cirúrgico 
(min) 

85,70 ± 14,06 
86,66 ± 
15,66 

P=0,748 -0,96 -6,88 a 4,96 

Colocação 
(seg) 

25,64 ± 18,62 
120,96 ± 

44,45 
P<0,001 -95,32 

-108,87 a -
81,77 

Retirada 
(seg) 

33,18 ± 11,35 10,90 ± 9,54 P<0,001 22,28 
18,11 a 
26,45 

Colocação+ 
retirada (s) 

58,82 ± 23,53 
131,86 ± 

48,45 
P<0,001 -73,04 

-88,18 a -
57,90 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 
*Os dados correspondem à análise de 50 pacientes em cada grupo. 

 

 

Foi verificado o grau de visibilidade da junção esofagogástrica (JEG) 

proporcionado pelos dois afastadores. A técnica do afastador flexível permite 

aumentar o grau de visibilidade por meio de uma segunda fixação do fio através de 

transfixação do pilar direito e em seguida no diafragma em parede interna anterior. 

Desta forma, verificou-se o grau de visibilidade nos dois momentos. O teste de 

Mann-Whitney foi usado para comparar os grupos referentes aos afastadores 

clássico e flexível. Constatou-se que o grau de visibilidade proporcionado pelo 

afastador flexível no primeiro tempo de colocação foi significante menor que o do 

afastador clássico (**P=0,003) (FIGURA 11). Quando considerado o segundo tempo 

de colocação do afastador flexível de fígado, quando colocado, não foi constatada 

diferença estatisticamente significante entre o grau de visibilidade proporcionado 

pelo afastador clássico e pelo afastador flexível (P=0,743) (FIGURA 12). 
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Figura 11 – Grau de visibilidade da junção esofagogástrica proporcionado pelo afastador 
clássico e pelo afastador flexível, considerando apenas o primeiro tempo de colocação do 
afastador flexível.  
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* O gráfico mostra a dispersão dos dados referentes a 50 sujeitos de ambos os grupos, assim 

como a posição da mediana, indicada pela linha horizontal. **P=0,003. 

 

Verificou-se que a proporção de pacientes em que a visibilidade da JEG 

foi graduada em ótima ou completa entre aqueles operados com o afastador flexível 

(74,00%) foi significantemente menor (P=0,012) que entre os sujeitos operados com 

o afastador clássico (94,00%) quando considerado apenas o primeiro tempo de 

colocação do afastador flexível (TABELA 3), enquanto que quando considerado o 

segundo tempo, quando este se fez necessário, todos os paciente do grupo 

afastador flexível obtiveram visibilidade ótima ou completa, porem sem significância 

estatística com relação ao grupo clássico (TABELA 5). 

 

Tabela 3 – Visibilidade da junção esofagogástrica ótima ou completa proporcionada pelo afastador 
clássico e pelo afastador flexível, considerando apenas o primeiro tempo de colocação do afastador 
flexível.  

Tipo de afastador 

Visibilidade da JEG ótima ou completa 

Total 

Sim Não 

Clássico 47 (94,00%) 3 (6,00%) 50 (100,00%) 

Flexível 37 (74,00%) 13 (26,00%) 50 (100,00%) 

Total 84 16 100 

 

 

Clássico 



53 
 

Figura 12 – Grau de visibilidade da junção esofagogástrica proporcionado pelo afastador 
clássico e pelo afastador flexível, considerando também o segundo tempo de colocação do 
afastador flexível, quando executado. 
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*. O gráfico mostra a dispersão dos dados referentes a 50 sujeitos de ambos os grupos, 

assim como a posição da mediana, indicada pela linha horizontal. P=0,743. 

 

A TABELA 4 apresenta o grau de visibilidade da junção esofagogástrica, 

considerando o primeiro (1T) e o segundo (2T), caso executado, tempos de 

colocação do afastador flexível, bem como o número de incisões na pele para 

introdução de trocárteres verificados nos pacientes operados utilizando-se o 

afastador clássico e o afastador flexível. Os dados correspondem à análise de 50 

pacientes em cada grupo. 

Dados analisados pelo teste de exato de Fisher não evidenciaram 

diferença estatisticamente significante entre os dois tipos de afastadores no que se 

refere à proporção de pacientes em que a visibilidade da JEG foi graduada em ótima 

e completa (P=0,242) (TABELA 5). 
 

Tabela 4 – Grau de visibilidade da junção esofagogástrica, considerando o primeiro (1T) e o segundo 
(2T), caso executado, tempos de colocação do afastador flexível, bem como o número de incisões na 
pele para introdução de trocárteres verificados nos pacientes operados utilizando-se o afastador 
clássico e o afastador flexível.  

Parâmetro 
Clássico Flexível Significância 

(Teste de 
Mann-Whitney) Mediana IQ (mín; máx) Mediana IQ (mín; máx) 

Grau de 
visibilidade (1T) 

5,00 
5,00 – 5,00 
(2,00; 5,00) 

5,00 
2,00 – 5,00 
(2,00; 5,00) 

P=0,003 

Grau de 
visibilidade (2T) 

5,00 
5,00 – 5,00 
(2,00; 5,00) 

5,00 
5,00 – 5,00 
(4,00; 5,00) 

P=0,743 

Número de 
incisões 

6,00 
6,00 – 6,00 
(5,00; 6,00) 

5,00 
5,00 – 5,00 
(5,00; 5,00) 

P<0,001 

IQ: intervalo interquartil (percentil 25 – percentil 75); mín: valor mínimo; max: valor máximo. 
* Os dados correspondem à análise de 50 pacientes em cada grupo. 

Clássico 
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Tabela 5 – Visibilidade da junção esofagogástrica ótima ou completa proporcionada pelo afastador 
clássico e pelo afastador flexível, considerando também o segundo tempo de colocação do afastador 
flexível, quando executado. 

Tipo de afastador 

Visibilidade da JEG ótima ou 
completa 

Total 

Sim Não 

Clássico 47 (94,00%) 3 (6,00%) 50 (100,00%) 

Flexível 50 (100,00%) 0 (0,00%) 50 (100,00%) 

Total 97 3 100 

 

 A FIGURA 13 exibe o número de incisões na pele para colocação de 

trocárteres nos pacientes operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador 

flexível. O teste de Mann-Whitney foi usado para comparar os grupos referentes aos 

afastadores clássico e flexível. Constatou-se que o número de incisões observado 

nos pacientes operados com o afastador flexível foi significante menor que o 

verificado nos sujeitos operados com o afastador clássico (***P<0,001). 

 

Figura 13 – Número de incisões na pele para colocação de trocárteres nos pacientes 
operados utilizando-se o afastador clássico e o afastador flexível.  
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* O gráfico mostra a dispersão dos dados referentes a 50 sujeitos de ambos os grupos, assim 

como a posição da mediana, indicada pela linha horizontal. ***P<0,001. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Operações sobre grandes obesos são desafiadoras seja pela dificuldade 

técnica que impõem, seja pelas morbidezes apresentadas por esses pacientes, que 

podem ser fonte de complicações clinico-cirúrgicas pós-operatórias. 

O Bypass gástrico em Y de Roux é, por diversos autores, a intervenção 

de referencia do tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e a adequada exposição 

e visualização da junção esofagogástrica, cerne deste estudo, são fundamentais 

para sua realização (GARRIDO JÚNIOR et al., 2015). 

Complicações podem ocorrer em pacientes submetidos ao bypass 

gástrico em Y de Roux, que incluem peritonites devido a vazamento de anastomose, 

fístulas, hérnias de parede abdominal (cirurgias abertas), rotura na linha de grampo, 

litíase biliar, neuropatia, úlcera marginal, estenose na gastrojejunoanastomose, 

infecção de parede (cirurgias abertas), tromboembolismo, deficiência nutricional, 

incluindo: ferro, vitamina B12, folato, cálcio, vitamina D. As taxas de mortalidade 

operatória em 30 dias, são de zero a 1%. Um grande estudo da Suécia indica que a 

cirurgia bariátrica está associada com uma significante redução na mortalidade em 

11 anos de follow-up (PALERMO et al., 2015, BARON, 2016).  

O efetivo afastamento hepático deve permitir acesso fácil, visualização 

adequada do campo operatório, espaço para que as manobras sejam realizadas 

com segurança, traumatizando minimamente os tecidos e planos anatômicos com a 

maior preservação e menor manipulação possível dessa região. 

Diversos modelos de afastadores, desde os mais simples e de baixo 

custo, até sofisticados afastadores autoestáticos, como o de Nathanson, existem 

para utilização. Fatores como custo de uso, grau de visibilidade da junção 

esofagogástrica proporcionado, risco de trauma hepático, facilidade de manuseio, 

preparo e aquisição, dentre outros, são motivos que levam equipes cirúrgicas a 

escolherem modelos que mais se adequem as suas operações.  

 

O Afastador de Nathanson proporciona boa retração do lobo esquerdo do 

fígado (CAPIZZI et al., 2002). No entanto, tem elevado custo de aquisição e 

necessita de um orifício próprio na pele para sua aposição, além de, por ser de 

metal, rígido, apresentar risco de compressão excessiva, ou mesmo de fratura de 
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grandes fígados esteatóticos. Vários outros afastadores, cada um com seus 

benefícios e restrições, estão na literatura descritos: 

 O modelo de afastamento hepático batizado de The Istanbul Technique 

(Hamzaoglu et al. 2010) tem como vantagens, ser atraumático, portanto, evita 

sangramento hepático, e, segundo o autor, expõe bem a junção esofagogástrica, 

porém, há necessidade de dissecção do ligamento triangular do fígado, nem sempre 

de fácil execução em pacientes obesos, podendo elevar o tempo operatório e trazer 

riscos adicionais relacionados a este tempo especifico de disseção. Traz ainda o 

inconveniente de ser içado de forma transparietal por dispositivo passador de fio em 

dois pontos distintos, podendo levar a traumatismo de vasos da parede abdominal. 

A técnica de retração hepática por dispositivo totalmente intracorpóreo 

composto por um Bulldog clamp (Aesculap®) preso por dois pontos de sutura a um 

gancho retrator (Lone Star® Medical Products). Segundo o autor (Galvani et al. 

2010), tem como vantagem poder ser fixado em qualquer ponto da parede anterior 

do abdome, além de poder ser reposicionado durante a operação, não ficando 

limitado a posicionamentos abaixo do gradil costal como a maioria dos afastadores 

que necessitam ter fios içados da cavidade abdominal como no caso da técnica de 

Istanbul. Porém, em grandes fígados esteatoticos, o peso pode fazer deslizar o 

dispositivo, limitando seu uso a fígados menores. Por tratar-se de dispositivo 

totalmente intracavitário, deve-se aventar a hipótese de esquecimento no interior do 

abdome ao fim do procedimento, elevando o risco de corpo estranho no abdome. 

Saber et al. (2009) publicou sua experiência inicial com incisões 

transumbilicais únicas para colocação de bandas gástricas para obesidade. Como 

restrição, a utilização de um endostitch®, equipamento descartável, de alto custo e a 

montagem, durante o procedimento, do afastador o que pode elevar o tempo 

cirúrgico. 

Em 2015, De La Torre et al. publicou estudo retrospectivo que incluiu 487 

pacientes submetidas a procedimentos bariátricos entre 2012 e 2014, selecionadas 

para método de afastamento hepático constituído por fio de seda 0 agulhado que 

após introduzido na cavidade e passado pelo pilar direito do diafragma teve cada 

uma de suas extremidades recuperadas por punção transparietal por passadores de 

fio, elevando o lobo esquerdo do fígado em ”V”. O fato de o fio não ser recoberto por 

alguma forma de proteção pode levar a injuria hepática e a recuperação transparietal 

do fio por passador de fio também pode causar sangramento em parede abdominal. 
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Sakaguchi et al. (2008) criou um modelo de afastamento hepático e 

descreveu para gastrectomias laparoscópicas para câncer gástrico, proporcionando 

adequado campo operatório, mas com tempo médio de colocação de 10 minutos e 

com necessidade de dissecção do ligamento triangular do fígado, que pode levar a 

complicações ligadas diretamente a este tempo operatório, além de necessitar de 

dispositivo próprio para facilitar sua aposição (Endo Close® da United States 

Surgical Corporation) e de passador de fio transparietal para apreensão e 

exteriorização dos fios que sustentam o dispositivo. 

Shibao et al. (2011) descreveu o método de suspensão hepática com 

disco de silicone como alternativa para melhorar o campo de visão já oferecido por 

afastadores tipo snake retractor diminuindo lesão hepática durante gastrectomias 

laparoscópicas para câncer. Ele conclui que há menos lesão hepática e melhor 

afastamento no grupo onde se utilizou o disco. Como restrição, o custo de um disco 

descartável por cirurgia, a necessidade do uso do snake retractor e, portanto, de 

uma incisão a mais para passagem deste e de fixação de forma extracorpórea do 

afastador ou de manuseio durante toda a operação por cirurgião auxiliar por tratar-se 

de afastador laparoscópico.  

Woo et al. (2011) analisou retrospectivamente 92 pacientes submetidos a 

gastrectomias para câncer no qual utilizou, como alternativa de afastamento 

hepático, a suspensão do fígado por pontos de sutura transfixantes do parênquima 

hepático em dois sítios diferentes com exteriorização destes fios por punção 

retrograda da parede abdominal e tração externa deles. Traz a indubitável 

desvantagem de, por duas vezes, transfixar o parênquima hepático com agulha que, 

por si, já eleva o risco de sangramento. 

Huang et al. (2009) publicou relato de caso de bypass gástrico em Y de 

Roux onde utilizou fita de suspensão hepática como alternativa de exposição da 

junção esofagogástrica. Inquestionavelmente, o mecanismo proposto se inicia pela 

injuria hepática quando das punções. Foi este modelo que inspirou o grupo de 

cirurgiões do Núcleo do Obeso do Ceará a procurar alternativa que preservasse a 

vantagem de não haver incisão própria para sua instalação, porem sem o dano 

evidente ao fígado. Huang em 2010 propõe outro modelo de afastamento hepático 

que chamou de V-LIST, composto por dreno Fortune de silicone medindo 8x300mm 

que, introduzido na cavidade abdominal, foi fixado em seu ponto médio ao pilar 

diafragmático direito e em cada uma de suas extremidades à parede abdominal 
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anterior por uso de grampeador descartável Endo Universal® (Covidien), resolvendo 

a injuria hepática, porém elevando sobremaneira o custo do afastador. 

Goel et al. (2013) publicaram o único estudo randomizado que compara 

métodos de afastamento hepático. 60 pacientes foram divididos em 3 grupos: 

Afastador de Nathanson, fita de suspensão hepática e V-LIST. Ele observa que o 

tempo necessário para a aposição do afastador V-LIST foi consideravelmente maior, 

porém considera que este resultado pode ter a interferência de sua maior 

familiaridade com o afastador de Nathanson. Invariavelmente, para o afastador de 

Nathanson, foi necessária uma incisão a mais na pele, limitando seu uso para 

procedimentos de portal único. Embora as chances de infecção de ferida operatória 

ou de hérnias de parede abdominal por orifícios de 5mm sejam mínimas, elas 

podem ocorrer. Os níveis séricos de enzimas hepáticas elevaram-se 

significativamente mais com o afastador de Nathanson, bem como houve mais dor 

pós-operatória, quando comparados com os dois outros grupos. 

Desde 2009, o grupo de cirurgiões do Núcleo do Obeso do Ceara vem 

utilizando de forma regular o Afastador Flexível de Fígado em suas operações 

bariátricas, apresentando o modelo e a técnica de afastamento em congressos 

brasileiros e internacionais (MOURA JR et al. 2012; MOURA JR et al. 2014). 

Entretanto, o modelo não havia sido, cientificamente, estudado quanto as suas 

eficácia e segurança. Este trabalho comparou o Afastador Flexível de Fígado com o 

classicamente utilizado pelo maior número de serviços de cirurgia bariátrica no 

Brasil. Talvez, a observação de maior relevância seja a de que todas as cirurgias se 

concluíram com adequado nível de visualização da junção esofagogástrica, sendo o 

Afastador Flexível de Fígado, no mínimo, não inferior ao afastador clássico. Porém, 

relevantes aspectos merecem considerações: 

Randomizados, porém não pareados por sexo, idade ou morbidezes, os 

grupos se mostraram bastante semelhantes, diferindo estatisticamente apenas no 

gênero, onde o grupo afastador clássico obteve proporção maior de homens quando 

comparado com o grupo afastador flexível (p=0,020). A distribuição por idade e por 

morbidezes foi assemelhada, o que confere ao trabalho confiabilidade. 

O afastador flexível, por necessitar de maior número de manobras, 

inclusive com manipulação de agulha, demandou mais tempo para sua aposição, 

representando diferença estatisticamente significante quando comparado com o 

tempo necessário a aposição do afastador clássico, de mais simples manuseio. Já 
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para retirada, houve diferença em favor do afastador flexível, que necessita apenas 

de ser puxado para fora do abdome após abertura do porta-agulhas que o sustenta 

fora da cavidade abdominal. O afastador clássico, por necessitar de incisão na pele 

e porte próprio de trocarte para sua instalação, requer sutura da pele incisada, o que 

eleva seu tempo de retirada por ser etapa inexistente quando da utilização do 

afastador flexível. Somados os tempos de colocação e retirada, obteve-se o tempo 

para utilização de um ou de outro afastador, que se mostrou diferente, em favor do 

afastador clássico, com tempo médio total de 58,82 segundos, contra um tempo de 

131,86 segundos do afastador flexível. 

 Apesar dessa diferença, quando são comparados os tempos operatórios 

totais, parâmetro cirúrgico de real interesse, não há relevância estatística em favor 

de um ou de outro afastador, o que pode indicar, indiretamente, a adequada 

visibilidade oferecida pelo afastador flexível. 

Invariavelmente, foi necessário sempre um porte a mais de trocarte 

quando do uso do afastador clássico, pois ele demanda orifício próprio na pele para 

sua aposição. Em tempo de cirurgias minimamente invasivas, quando se procura o 

mesmo ou o melhor resultado, porém causando o menor dano possível seja 

relacionado a resposta inflamatória ao trauma, seja a possibilidade de menor 

sangramento, de hérnias incisionais, de infecção ou de cicatrização hipertrófica que 

cada nova incisão pode representar, essa é uma indubitável vantagem da utilização 

do afastador flexível de fígado. Outro ponto a se considerar, apesar de não ter sido 

demonstrado nessa serie de 100 pacientes, é a injuria hepática, que pode ser 

minimizada pelo uso do afastador flexível, pois este se molda a superfície hepática 

tendo menor tendência a fraturá-lo que afastadores rígidos como o caso do que se 

compara nesse estudo. Também importante a característica espacial do afastador 

flexível, que, por ficar totalmente intracavitário, não é passível de colisões com os 

braços ou com as pinças dos cirurgiões ou auxiliares, o que pode ganhar 

importância ainda maior se considerarmos cirurgias realizadas com assistência 

robótica, onde os braços do robô podem colidir com o paciente ou com uma haste 

de afastador que se projeta para fora do paciente, predispondo acidentes. 

Durante procedimentos laparoscópicos, são utilizados trocárteres por 

onde se passam os instrumentais e, na medida do possível, utiliza-se o menor 

numero deles contanto que não se comprometa a segurança do gesto cirúrgico, pois 

podem ser sede de focos de infecção ou de sangramento ou de dor ou de cicatrizes 
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hipertróficas ou de hérnias de parede que podem complicar com obstrução intestinal, 

que, apesar de raras, são descritas mesmo com punções de 5mm. 

Não houve acidentes ou complicações pelo uso de ambos os afastadores. 

Uma vez colocado, o afastador clássico deixa pouca alternativa de 

reposicionamento para otimizar o grau de visualização da junção esofagogástrica 

que, se inadequada a ponto de interferir com a segurança do procedimento, 

somente pode ser corrigida com a introdução de nova pinça afastadora por um porte 

adicional de trocarte, ou como na pratica clínica, por ocupar uma das mãos do 

cirurgião auxiliar durante o tempo principal da cirurgia, que trabalhará apenas com 

uma das mãos, enquanto mantém adequado afastamento do fígado com a outra , o 

impedindo de usar apenas um porte auxiliar, o que minimizaria, ainda mais, a 

quantidade de incisões na parede. Ao evita-se uma punção a mais, limita-se a 

capacidade de ajuda do auxiliar. O afastador flexível, por sua vez, permite 

posicionamento variável de uma de suas alças (um dos fios que o constitui), o que 

proporciona versatilidade de uso em fígados de conformações diferentes.  

Apesar de não ter representado diferença estatística neste estudo, o dado 

de que os pacientes que foram operados com o afastador flexível de fígado, o foram 

com níveis de visualização no mínimo ótimos (100%) foi por nos considerado 

importante. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por não demonstrar inferioridade ao método de afastamento clássico, 

diante do estudo comparativo com esse método, o afastador flexível apresenta 

condições técnicas para ser validado como instrumento de retração do fígado para 

exposição adequada e segura da junção esofagogástrica em operações bariátricas e 

em outros procedimentos do andar superior do abdome onde o fígado dificulte a 

visibilidade. 

Por tratar-se de opção de exposição do andar superior do abdome sem a 

necessidade de incisões para este fim, preenche características de equipamentos 

para cirurgia minimamente invasiva, podendo ser utilizado em operações por portal 

único.  

Por não necessitar de mecanismos de fixação externos, pode fazer do 

afastador flexível de fígado, uma opção aos afastadores atualmente utilizados em 

cirurgia robótica pelos mínimos riscos de colisão deste com os braços do robô. 

A transfixação do pilar diafragmático com agulha pode causar menor dano 

tecidual e menor resposta inflamatória ao trauma que a apreensão por pinça 

denteada autoestática mantida durante todo o tempo operatório, embora estudos 

complementares façam-se necessários para averiguar esta hipótese.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O afastador flexível de fígado mostrou-se seguro, eficaz, ergonômico, de 

baixo custo, de perfil estético satisfatório e não requer instrumental especifico para 

uso ou curva de adaptação e aprendizado para manuseio, podendo ser utilizado 

como alternativa aos afastadores atualmente encontrados a disposição para uso. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

I. Dados de Identificação do paciente submetido à pesquisa ou responsável legal  

1. Nome do paciente  

 

Documento de identidade  

Sexo  

Data de nascimento  

Endereço  

Telefone  

 

2. Responsável legal  

 

Grau de parentesco  

Documento de identidade  

Sexo  

Data de nascimento  

Endereço  

Telefone  

II. Dados sobre a pesquisa científica  

1. Título do protocolo de pesquisa: Avaliação da eficácia da exposição da junção esofagogástrica 

obtida pelo afastador flexível de fígado em Gastroplastia para Obesidade 

2. Pesquisador: Rodrigo Feitosa de Albuquerque Lima Babadopulos.  

 

Cargo ou função: Pós-graduando, médico inscrito no CREMEC 7745.  

Unidade do HC-UFC: Departamento de Cirurgia  

3. Avaliação do risco da pesquisa:  

 

Sem risco  

Risco mínimo  

Risco baixo  

Risco médio  

Risco elevado  

 

4. Duração da pesquisa: 2 anos  

III. Registro das explicações do pesquisador ao paciente ou seu representante legal sobre a 

pesquisa, consignando:  

1. Justificativa do objetivo da pesquisa: O objetivo do estudo é descrever técnica inovadora de 

afastamento hepático por videolaparoscopia com auxílio de um afastador flexível de fígado 

preparado artesanalmente e propor modelo de patente.  

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos:  

 

Você está sendo convidado a participar deste estudo porque tem indicação médica para cirurgia 

bariátrica (bypass gástrico em Y de Roux para obesidade mórbida). 
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Um dos procedimentos desta cirurgia é o afastamento do fígado para visualização da ligação entre 

o esôfago e estômago. 

Caso concorde em participar do estudo, o pesquisador irá realizar um sorteio (randomização) para 

saber em qual dos 2 grupos você irá participar: grupo afastador flexível de fígado (teste) ou grupo 

afastador clássico. 

Caso seja sorteado para o grupo teste, será utilizado um afastador flexível de fígado, composto por 

fio de seda e segmento de sonda de nelaton, em substituição ao afastador rígido rotineiramente 

utilizado, não implicando em acréscimo de dor ou de risco para você.  

 

3. Benefícios que poderão ser obtidos: Diminuição do número de incisões e, portanto de cicatrizes 

na pele e menor traumatismo do tecido hepático.  

IV. Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre as garantias do paciente submetido à 

pesquisa  
 

Solicitamos que leia atentamente as informações que seguem e pergunte o que desejar para obter 

todos os esclarecimentos necessários para decidir conscientemente sobre a sua participação (ou a 

do paciente sob sua responsabilidade nesse estudo) então, se de acordo, assine a autorização na 

última folha:  

 

1. Acesso a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados 

à pesquisa, inclusive para diminuir eventuais dúvidas. Observe que todas as medidas, 

procedimentos e medicamentos serão as mesmas da rotina. O que haverá de diferente será o 

afastador de fígado.  

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo 

sem explicação e sem que isso traga prejuízo à continuidade da assistência.  

3. Salvaguardam de confidencialidade, sigilo e privacidade.  

4. Liberdade do paciente, ou do responsável pelo mesmo, de desistir ou de interromper a 

participação neste estudo, sem a necessidade de qualquer explicação e sem que isso venha a 

interferir no atendimento médico desta instituição. 

5. Caso seja verificada pelos profissionais assistentes ou pelo pesquisador, qualquer alteração que 

possa comprometer a saúde ou a recuperação devido aos procedimentos ou produtos usados, o 

mesmo será excluído do protocolo de pesquisa.  

6. Disponibilidade de assistência no Hospital Regional Unimed por eventuais danos a saúde 

decorrentes da pesquisa ou de complicações inerentes ao ato operatório. Quando de alguma 

intercorrência estão habilitados ao atendimento e imediato contato com o responsável por este 

estudo clínico.  

7. A pesquisa, em princípio, não implicará em eventuais danos à saúde, salvo os decorrentes da 

sua própria doença e dos riscos inerentes ao ato operatório.  

8. Não haverá qualquer forma de ressarcimento de despesas, haja vista que não acarretará em 

qualquer prejuízo financeiro ao paciente devido à pesquisa, salvo os que já lhe adviriam em 

decorrência de sua própria doença.  

9. Fica o responsável por esta pesquisa, abaixo identificado, encarregado de informar ou 

esclarecer, em relação ao progresso da mesma, em qualquer tempo, conforme solicitação do 

paciente ou de seu responsável.  

10. Este estudo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará e está de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 

466/2012) que assegura proteção aos voluntários envolvidos em pesquisas biomédicas.  
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Se você tiver quaisquer dúvidas sobre os seus direitos como um sujeito de pesquisa ou sobre a 

ética do estudo, favor contatar o Comitê de Ética em Pesquisa citado abaixo: 

Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE) da Universidade Federal do Ceará  

Endereço: Rua Cel. Nunes de Melo, 1000 – Rodolfo Teófilo. 

Telefone (85) 3366-8344, horário de atendimento 2ª às 6ª feiras das 8h00 às 14h00.  

 

V. Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da 

pesquisa para contato em casos de intercorrências clínicas e reações adversas.  
 

Rodrigo Feitosa de Albuquerque Lima Babadopulos  
Residência: Rua Professor Otávio Lobo, 540 – apto. 1602. Cocó, Fortaleza – CE. Telefone: 

32625501/987571215  

Consultório: Av. Antônio Sales, 1540, Joaquim Távora, Fortaleza – CE. Telefone: 32461031.  

 

VI. Observações complementares.  
 

Todos os pacientes submeteram-se a mesma rotina pré-operatória, foram informados dos riscos e 

benefícios do tratamento proposto e orientados sobre todos os detalhes do estudo que 

concordaram participar.  

  



77 
 

VII. Consentimento pós-esclarecido.  
 

5. Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente protocolo de pesquisa: Avaliação da eficácia da 

exposição da junção esofagogástrica obtida pelo afastador flexível de fígado em Gastroplastia 

para Obesidade. 

 

 

O abaixo assinado______________________________________________________  

nome 

 

 ______ anos, R.G. número__________________________, residente e domiciliado à  

  idade     identidade/órgão emissor  

 

__________________________________________________________________ 

endereço – número – bairro – cidade – estado – telefone  

 

 

Recebido 2a via  

 

 

 

 

 

Assinatura do paciente.  

 

 

 

 

 

Assinatura do responsável  

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador.  

 

 

 

Fortaleza,_____de__________________de 20____. 
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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