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RESUMO

INTRODUÇÃO: A colecistite ainda é uma das doenças mais frequentes nas
emergências em todo o mundo. Ocorre uma obstrução do ducto biliar por
um cálculo, que leva à inflamação aguda da vesícula na maioria dos
casos. O procedimento laparoscópico realiza-se sob anestesia geral, é
uma intervenção videolaparoscópica em que se introduzem três ou quatro
pequenas cânulas no abdômen através de pequenos orifícios. Através dos
pequenos instrumentos cirúrgicos é possível separar a vesícula dos outros
órgãos e removê-la através de um desses orifícios. OBJETIVO: O objetivo
desse estudo foi avaliar os resultados cirúrgicos e a segurança da
colecistectomia laparoscópica em pacientes com colecistite. MÉTODO: O
estudo consiste em uma revisão bibliográfica, de caráter descritivo,
fundamentado na análise de 6 artigos indexados na base PubMed, os
quais foram publicados em português e inglês. No estudo teve um total
de 300 pacientes com base na história clínica e lesões macroscópicas. A
média de idade foi 45 anos, tendo prevalência no sexo feminino. Como
parâmetro de inclusão optou-se por estudos referentes à análise clínica da
colecistectomia laparoscópica. RESULTADO: Evidenciou-se que o tempo
cirúrgico variou de 50 minutos a 140 minutos, com média de 1 hora e 30
minutos. Nas avaliações de acompanhamento, houve coleções de fluidos
em 20 pacientes e cálculos biliares residuais em  9 pacientes, os quais
não tiveram relevância clínica. Logo, lesão do ducto biliar ocorreu em
0,8% dos casos (2/300). A mortalidade operatória foi 0. 9%, evidenciando
que  a colecistectomia laparoscópica é hoje a técnica de escolha para a
colecistite, é  segura e com mortalidade e índice de complicações muito
baixas. Certamente  menores que os problemas decorrentes das doenças
vesiculares. CONCLUSÃO: A colecistectomia laparoscópica para colecistite
é um procedimento seguro e oferece uma solução simples que previne
lesões do ducto biliar e diminui a taxa de conversão em situações
anatomicamente difíceis.  AL-AZAWI, Dhafir; MAHON, Donal Mc; RAJPAL,
Pawan K. O diagnóstico de colecistite aguda em pacientes submetidos à
colecistectomia laparoscópica precoce em um hospital comunitário.
Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques , v.
17, n. 1, pág. 19-21, 2007. IRIGONHÊ, Alan Tibério Dalpiaz et al. Avaliação
epidemiológica e clínica de pacientes submetidos à colecistectomia
videolaparoscópica em um hospital universitário de Curitiba. Revista do
Colegio Brasileiro de Cirurgioes, v. 47, p. e20202388-e20202388,
2020. DEL GRANDE, Leonardo de Mello et al. Prevalência e preditores de
mudanças nos hábitos intestinais após colecistectomia
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laparoscópica. ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva
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cirúrgica, v. 22, n. 1, pág. 8-15, 2008. LOW, Shiong-Wen et
al. Colecistectomia laparoscópica para colecistite aguda: implementação
segura de estratégias bem-sucedidas para reduzir as taxas de
conversão. Endoscopia cirúrgica , v. 23, n. 11, pág. 2424-2429, 2009.  
PALAVRAS-CHAVE: Colecistectomia, Laparoscopia, Colecistite

2 Universidade Potiguar (UNP), nascimentonatalia716@gmail.com
 Universidade Potiguar (UNP), ceciliapferraz@hotmail.com
 Universidade Potiguar (UNP), bebepompal@hotmail.com
 Universidade Católica de Pernambuco (UNICAMP), 12.medeiros@gmail.com
 Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE), carolinerenata884@gmail.com
 Universidade Federal do Tocantis (UFT), heloyselima@gmail.com

1
2
3
4
5
6


