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RESUMO 

Introdução: A colecistectomia Laparotômica, até 1980, era o padrão-ouro para o 

tratamento de afecções da Vesícula Biliar como a Colecistite Aguda e a Colelitíase, por 

exemplo, de forma que a Colecistectomia Videolaparoscópica (VLC) foi introduzida 

como uma técnica alternativa para a realização da exérese da Vesícula Biliar. 

Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico que utilizou a plataforma DataSus 

para busca, triagem e interpretação de dados a fim da comparação da custo-efetividade 

entre a Colecistectomia Laparotômica e a laparoscópica. Resultados e Discussão: Os 

gráficos e tabulações evidenciam uma lenta crescente do uso da técnica laparoscópica no 

SUS, que representa 20,35% das colecistectomias realizadas de 2008 a 2020, embora 

corresponda a 21,52% do custo total durante esse período. A taxa de permanência 

hospitalar da técnica laparotômica ainda é de 0,15 dias menor que a laparoscópica, 

enquanto a taxa de mortalidade da laparoscópica é 70,37% menor. O custo médio por 

paciente no ano de 2020 teve uma diferença de R$ 20,60 entre as duas técnicas, sendo a 

laparotômica mais barata. Conclusão: Embora, na Bahia, a VLC ainda tenha empecilhos 

como falta de capacitação da equipe médica e gastos acentuados com o material cirúrgico, 

o estudo desenvolvido sugere que a via laparoscópica tem um potencial de crescimento 

para ser a via de escolha para o tratamento da colecistite aguda no estado. 
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INTRODUÇÃO: 

O Sistema Biliar é um conjunto de ductos, canais e canalículos que apresenta a função 

de transporte da Bile produzida pelo Fígado à Vesícula Biliar, a qual é responsável pelo 

armazenamento e liberação intermitente dessa substância (Moore, 2018). Por vezes, 

ocorre a formação de cálculos biliares, que são compostos de colesterol e pigmentos 

biliares que sofrem calcificação sob condições de dificuldades de esvaziamento da 

vesícula biliar e/ou estase, preconizando a Colelitíase (Drake, 2013). 

A Colelitíase acomete cerca de 10% da população mundial acima de 40 anos, sendo 

uma das patologias mais comumente encontradas no trato gastrointestinal, podendo ser 

assintomática ou sintomática2. Esses cálculos podem favorecer a inflamação da Vesícula 

Biliar (Colecistite) e até mesmo impactar no infundíbulo da vesícula biliar. Em outro 

cenário, a migração de pequenos cálculos pode, ainda, obstruir o Ducto Pancreático 

Principal e preconizar a Pancreatite Aguda. Da mesma forma, caso esse cálculo migre 

pelo Ducto Colédoco, pode causar a obstrução da Ampola de Vater e favorecer a situação 

supracitada (Moore, 2018).  

Em casos de Colelitíase sintomática, Colecistite Aguda, Colecistite Crônica e 

Colelitíase Acalculosa, recomenda-se uma abordagem cirúrgica para a exérese da 

Vesícula Biliar, a qual pode ser realizada sob duas vias: aberta ou videolaparoscópica 

(Townsend, 2019). 

Na década de 1980, houve a introdução da técnica de Videolaparoscopia na 

Colecistectomia como alternativa ao então método padrão ouro na exérese da Vesícula 

Biliar, a técnica aberta. A videolaparoscopia apresenta um menor período de 

internamento, menor taxa de complicação cirúrgica, mortalidade e custos hospitalares 

quando comparada à técnica aberta (Silverstein, 2017). Entretanto a via laparoscópica, 

exige o preparo técnico da equipe cirúrgica e a utilização de materiais caros e pouco 

disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Nesse contexto, faz-se necessária uma análise da custo-efetividade e prevalência de 

utilização dos dois métodos de exérese da Vesícula Biliar, visando o mútuo benefício dos 

pacientes, da equipe cirúrgica e do SUS. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de perfil epidemiológico, usando a base de dados do 

DataSus (http://datasus.saude.gov.br) para localizar informações. Os critérios de inclusão 

foram os dados encontrados na plataforma dos últimos treze anos (2008 a 2020) que 



abordassem sobre o perfil das colecistectomias realizadas na Bahia, incluindo 

comparação entre VLC e colecistectomia aberta e variáveis como: número de internações, 

valor dos serviços hospitalares, dias de permanência e taxa de mortalidade. Assim, tabelas 

comparativas foram selecionadas e a análise foi realizada a partir delas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A técnica laparotômica reinou absoluta e com poucas modificações 

(minilaparotômica) até o surgimento da técnica laparoscópica nos anos 1980. Atualmente, 

a técnica laparoscópica é considerada o tratamento de primeira linha para doenças da 

vesícula não complicadas em países de alta renda, sendo amplamente associada a um 

menor tempo de internamento, morbidade diminuída, mais rápido retorno às atividades 

habituais, menor mortalidade e gastos hospitalares significativamente diminuídos 

(Tiwari, 2011). Posto isso, ao analisar os dados do DataSus, é possível observar que a 

VLC está em uma crescente, mas ainda não é a via de escolha, no SUS, quando o assunto 

é colecistectomia. 

 

Na Bahia, a maior parte das colecistectomias realizadas pelo SUS ainda utilizam 

o método laparotômico, embora observar-se uma lenta, mas crescente, ascensão numérica 

da técnica laparoscópica nos últimos anos, como evidenciado no gráfico 1. Através de 

algumas tabulações, pode-se perceber que o número total de procedimentos no período 

de 2008 a 2020 foi de 150.753 e, desse total, 79,64% correspondem a colecistectomia por 

via laparotômica, ou seja, 120.068 em valores absolutos, enquanto apenas 20,35% foram 

por via laparoscópica. 

Apesar de, em países alta renda, a técnica laparoscópica estar associada a menores 

gastos hospitalares, no Brasil ela ainda pode representar gastos acentuados, seja pela 

necessidade de capacitação e treinamento dos cirurgiões da rede pública, seja pelos 

materiais específicos utilizados durante a cirurgia, que não estão plenamente disponíveis 

em toda a rede SUS. Exemplificando, tem-se que o custo total das cirurgias de 

colecistectomia realizadas foi de R$ 136.330.141,2. Desse total, as cirurgias com acesso 

laparoscópico representam 21,51%, com gastos de R$ 29.330.288,05.  

Tendo em vista que foram realizadas 30.685 VLCs nesse período, o valor médio 

de cada procedimento foi de R$ 955,85, enquanto os procedimentos por via laparotômica 

correspondem a 78,48%, ou seja, R$ 106.999.853,2 em gastos totais e com valor médio 



de R$ 891,16 por cirurgia. Assim, tem-se uma diferença de R$ 64,69 entre os valores 

médios das colecistectomias na Bahia pelo SUS. 

Em contrapartida, ao analisar os dados de 2020 referentes ao valor total gasto com 

a colecistectomia aberta versus o valor gasto com a colecistectomia videolaparoscópica 

(VLC), é perceptível que, ainda que a técnica aberta esteja relacionada a um valor bruto 

superior, ao levar em consideração a quantidade de cirurgias realizadas em 2020, o custo 

médio por paciente submetido a colecistectomia aberta foi de R$ 782,18, enquanto o custo 

do paciente submetido a VLC foi de R$ 802,78, de maneira que a diferença entre as duas 

técnicas, por paciente, com os dados mais atualizados, totalize R$ 20,60 para o SUS 

Bahia. Já os dados colhidos em 2018 e 2019 evidenciam uma diferença de R$ 51,52 e R$ 

57,20, respectivamente, sendo que em ambos os anos a técnica videolaparoscópica teve 

menor custo médio, levando em conta gastos com a permanência hospitalar, por exemplo, 

por paciente, do que a colecistectomia aberta. 

Além disso, em relação à média de dias de permanência hospitalar, a 

colecistectomia aberta teve uma média de 2,66 dias, enquanto a VLC, 2,81 dias. Ou seja, 

os dados analisados evidenciam que, ainda que a média de permanência hospitalar pós 

colecistectomia aberta seja 0,15 dias menor que a média da VLC, esses números têm 

diminuído consideravelmente nos últimos 5 anos. Quando analisamos os dados de 2016 

a 2020, observam-se médias de permanência hospitalar menores nos anos – 2016 a 2019 

– ou iguais – 2020 – às da colecistectomia aberta. Adicionalmente, a taxa de mortalidade 

da técnica aberta é 70,37% superior à da técnica laparoscópica, sendo considerada uma 

diferença bastante acentuada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A via videolaparoscópica atualmente é considerada a técnica com maior número 

de benefícios quando comparada a laparotômica, sendo possível notar a crescente nos 

números de VLC nos últimos 13 anos. Todavia, o método ainda não é totalmente 

reconhecido na Bahia, devido à necessidade de um maior domínio da técnica pela equipe 

ou devido à falta de materiais necessários. Adicionalmente, são necessários mais estudos 

que demonstrem conclusivamente o melhor custo-benefício quando se fala de 

videolaparoscopia. O estudo desenvolvido sugere que a via laparoscópica tem um 

potencial de crescimento para ser a primeira via de escolha para o tratamento da 

colecistite aguda no Brasil, com possibilidade de reduzir gastos, tempo de internamento 

e morbimortalidade. 
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