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Descrita por Pablo Descrita por Pablo MirizziMirizzi (1937)(1937)

Recomendada desde 1948Recomendada desde 1948

Uso rotineiro ou seletivo ?Uso rotineiro ou seletivo ?

ControversoControverso

-- cirurgia abertacirurgia aberta

-- videolaparoscopiavideolaparoscopia



RotinaRotina
�� Reduzir taxas de lesões da via biliar durante a CVLReduzir taxas de lesões da via biliar durante a CVL

�� Demonstrar cDemonstrar cáálculos retidos na via biliar principallculos retidos na via biliar principal

�� Aprendizado acadêmicoAprendizado acadêmico

�� Avaliar a anatomia (variaAvaliar a anatomia (variaçções e integridade) da ões e integridade) da 
áárvore biliarrvore biliar

�� Verificar doenVerificar doençças e a permeabilidade da papila de as e a permeabilidade da papila de 
VaterVater

�� PresenPresençça de alteraa de alteraçções inflamatões inflamatóóriasrias

�� Estenoses benignas ou malignasEstenoses benignas ou malignas

�� DocumentaDocumentaçção definitiva do sistema biliarão definitiva do sistema biliar



••ccáálculos retidos na lculos retidos na 
via biliar principalvia biliar principal

��anatomia da anatomia da 
áárvore biliarrvore biliar

••Aprendizado acadêmicoAprendizado acadêmico



Rotina:Rotina:
�� Aumenta a experiênciaAumenta a experiência

�� Melhora a eficMelhora a eficááciacia



SeletivaSeletiva

�� MMáá qualidade das imagensqualidade das imagens

�� Aumento do tempo operatAumento do tempo operatóóriorio

�� Aumento de custosAumento de custos

�� Falsos positivosFalsos positivos

exploraexploraçção cirão cirúúrgica desnecessrgica desnecessááriaria



CCáálculos na via biliar principal:lculos na via biliar principal:

�� CCáálculos não suspeitados 4 lculos não suspeitados 4 -- 5%5%

�� CCáálculo biliar incidental lculo biliar incidental postpost mortenmorten 4%4%

�� 50% dos c50% dos cáálculos retidos aplculos retidos apóós EVB resolvem em 3 mesess EVB resolvem em 3 meses

�� 0,2 a 0,3 % dos pacientes 0,2 a 0,3 % dos pacientes colecistectomizadoscolecistectomizados retornam com retornam com 

evidência clevidência clíínica de cnica de cáálculo na VB principallculo na VB principal

�� CCáálculos menor ou igual a 4mm elevada passagem espontânealculos menor ou igual a 4mm elevada passagem espontânea

�� Estes pacientes se beneficiam da  CPREEstes pacientes se beneficiam da  CPRE

KondylisKondylis etet al. al. ArchArch SurgSurg 132: 347132: 347--350, 1997350, 1997



SeletivaSeletiva

�� IndicaIndicaçções:ões:
IcterIcterííciacia

PancreatitePancreatite

AlteraAlteraçções na funões na funçção hepão hepááticatica

HiperamilasemiaHiperamilasemia

Via biliar dilatada (US)Via biliar dilatada (US)

MicrolitMicrolitííasease

Suspeita Suspeita transoperattransoperatóóriaria
�� ColColéédocodoco dilatadodilatado

�� CCáálculos no ducto clculos no ducto cíísticostico



Indicadores de Indicadores de litlitííasease de VB principalde VB principal

Idade maior que 55 anosIdade maior que 55 anos

Bilirrubina maior que 1,8 Bilirrubina maior que 1,8 mg/dlmg/dl

Diâmetro da VB maior que 6 mmDiâmetro da VB maior que 6 mm

BarkunBarkun etet al. al. AnnAnn SurgSurg 220:32220:32--39, 199439, 1994



Indicadores de Indicadores de litlitííasease de VB principalde VB principal

Idade Idade 

BilirrubinasBilirrubinas

ALTALT

Gama GTGama GT

Diâmetro da VB principalDiâmetro da VB principal

TrondsenTrondsen etet al. al. ArchArch SurgSurg 133:162133:162--166, 1998166, 1998



Indicadores de Indicadores de litlitííasease de VB principalde VB principal

69,6      0,00169,6      0,001

55,3      0,00155,3      0,001

370,8     0,001370,8     0,001

35,8      0,00135,8      0,001

11,7       0,00111,7       0,001

56,956,9

29,129,1

200,3200,3

39,439,4

8,18,1

Idade (anos)Idade (anos)

Bilirrubina (Bilirrubina (mmol/lmmol/l))

FosfataseFosfatase alcalina (alcalina (U/lU/l))

Albumina (Albumina (g/lg/l))

Diâmetro da VB (mm)Diâmetro da VB (mm)

Anormal     pAnormal     pNormalNormal

RobertsonRobertson etet al. al. ArchArch SurgSurg 131: 89131: 89--94,199694,1996



F. alcalinaF. alcalinaUSUS
PacientePaciente\\ExameExame

ColedocolitColedocolitííasease

��UltrassonografiaUltrassonografia X X FosfatasemiaFosfatasemia alcalinaalcalina

28 (93,3%)28 (93,3%)22 (73,3%)22 (73,3%)3030

Torres et al, 1997



Pacientes submetidos a Pacientes submetidos a colecistectomiacolecistectomia VLVL

78,978,9

21,121,1
244244

6565
Com Com colangiografiacolangiografia

Sem Sem colangiografiacolangiografia

100%100%309309PacientesPacientes

Fontes Fontes etet al. Rev  al. Rev  ColCol BrasBras CirCir, 1998, 1998



Causas da não realizaCausas da não realizaçção do exameão do exame

12,312,3

6,86,8

0,60,6

0,60,6

0,30,3

0,30,3

3838

2121

22

22

11

11

Não referidosNão referidos

CCíístico finostico fino

CCáálculo lculo úúniconico

Dificuldades tDificuldades téécnicascnicas

RxRx inoperanteinoperante

ColecistiteColecistite aguda (aguda (procproc. inflam.). inflam.)

%%NNººMotivosMotivos

Fontes Fontes etet al. Rev  al. Rev  ColCol BrasBras CirCir ,19981998



Resultado da Resultado da colangiografiacolangiografia

93,893,8

4,54,5

1,21,2

0,40,4

229229

1111

33

11

NormalNormal

ColedocolitColedocolitííasease

VariaVariaçção anatômicaão anatômica

Cisto de Cisto de colcoléédocodoco

100%100%244244

Fontes Fontes etet al. Rev  al. Rev  ColCol BrasBras CirCir,, 19981998



Pacientes com Pacientes com coledocolitcoledocolitííasease (11 (11 pctspcts.).)

36,336,3

63,763,7

2,8%2,8%

44

77

7/2447/244

-- HistHistóória compatria compatíívelvel

-- OcasionalOcasional

TotalTotal

Fontes Fontes etet al. Rev  al. Rev  ColCol BrasBras CirCir,, 19981998



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria videolaparoscvideolaparoscóópicapica
no Brasil em 13.514 pacientesno Brasil em 13.514 pacientes

%         38,5%         38,5

90,7     35,090,7     35,0

9,3        3,59,3        3,5

61,561,5

100,0100,0

5.2175.217

4.7314.731

486486

8.2978.297

13.51413.514

Indicada Indicada 

PossPossíível (bem sucedido)vel (bem sucedido)

Mal sucedidoMal sucedido

Não realizadoNão realizado

TotalTotal

%%NNººColangiografiaColangiografia

SavassiSavassi –– Rocha Rocha etet al. al. ArqArq BrasBras CirCir Dig 10:40Dig 10:40--46, 1995 46, 1995 



Resultado da Resultado da colangiografiacolangiografia intraintra--operatoperatóória ria 
em 3.781 pacientes submetidos a em 3.781 pacientes submetidos a 
colecistectomiacolecistectomia videolaparoscvideolaparoscóópicapica no Brasilno Brasil

90,6190,61

6,936,93

0,610,61

0,080,08

0,030,03

1,751,75

100,00100,00

3.4263.426

262262

2323

33

11

6666

3.7813.781

Normal Normal 

LitLitííasease do ducto biliardo ducto biliar

Anomalia anatômicaAnomalia anatômica

Lesão da VB principalLesão da VB principal

Cisto de ducto biliarCisto de ducto biliar

InterpretaInterpretaçção duvidosaão duvidosa

TotalTotal

%%NNººResultadosResultados

SavassiSavassi –– Rocha Rocha etet al. al. ArqArq BrasBras CirCir Dig 10:40Dig 10:40--46, 199546, 1995



ColedocolitiaseColedocolitiase nos 13.514 casos nos 13.514 casos –– 622 (4,6%)622 (4,6%)

Procedimento na presenProcedimento na presençça de a de litlitííasease de ducto de ducto 
biliar em 622 pacientes submetidos a biliar em 622 pacientes submetidos a 

colecistectomiacolecistectomia videolaparoscvideolaparoscóópicapica no Brasilno Brasil

12,8612,86
20,4220,42
40,3540,35
26,3726,37
100,00100,00

8080
127127
251251
164164
622622

ConversãoConversão
PapilotomiaPapilotomia endoscendoscóópica ppica póóss
ResoluResoluçção laparoscão laparoscóópicapica
PapilotomiaPapilotomia endoscendoscóópica prpica préé
Total Total 

%%NNººProcedimentoProcedimento

SavassiSavassi –– Rocha Rocha etet al. al. ArqArq BrasBras CirCir Dig 10:40Dig 10:40--46, 1995 46, 1995 



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria -- ccáálculoslculos

16          4          2                0                  10  16          4          2                0                  10  00
31         17          1                1                  12  31         17          1                1                  12  22
47         21         3                1                  22   47         21         3                1                  22   2 2 

≤≤ 44
≥≥ 55
TotalTotal

NNºº EVB        EVB        IrrigaEVB        EVB        Irrigaçção      Cão      Cáálculo       CPRE        lculo       CPRE        
PacPac.     aberta    .     aberta    LapLap.       associada     Residual  adicional.       associada     Residual  adicional

Diâmetro Diâmetro 
do cdo cáálculo lculo 

(mm)(mm)

KondylisKondylis etet al. al. ArchArch SurgSurg 132:347132:347--350, 1997 350, 1997 



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� CustosCustos

Tempo de sala operatTempo de sala operatóória excedenteria excedente

Aluguel do aparelho de Raios XAluguel do aparelho de Raios X

CateterCateter

Duas seringas descartDuas seringas descartááveisveis

Um frasco de contraste iodadoUm frasco de contraste iodado

Valor R$ 466,29 Valor R$ 466,29 

BrescianiBresciani etet al al –– Rev Rev SobracilSobracil, 2001., 2001.



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� Tempo do procedimento (minutos)Tempo do procedimento (minutos)

Hospital de ClHospital de Clíínicas nicas –– 31,3431,34

Hospital Privado Hospital Privado –– 18,518,5

BrescianiBresciani etet al al –– Rev Rev SobracilSobracil, 2001., 2001.



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� Aspectos tAspectos téécnicoscnicos

MaterialMaterial

�� Cateter venoso luz Cateter venoso luz úúnica (nica (intracathintracath 14)14)

�� Contraste iodado (Contraste iodado (TelebrixTelebrix RR))

DiluDiluíído a 50%do a 50%

�� Seringas descartSeringas descartááveis (20ml)veis (20ml)

�� Aparelho de Raios  XAparelho de Raios  X

�� Soro fisiolSoro fisiolóógico a 0,9%gico a 0,9%



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� TTéécnicacnica

ClipClip no ducto cno ducto cíístico prstico próóximo ximo àà vesvesíícula biliarcula biliar

Abertura lateral do ducto cAbertura lateral do ducto cíístico com tesourastico com tesoura

PalpaPalpaçção da parede abdominal e espaão da parede abdominal e espaçço o 

intercostal (linha mintercostal (linha méédio clavicular D)dio clavicular D)

SSéétimo espatimo espaçço intercostal D o intercostal D 



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� TTéécnicacnica

punpunçção intercostal com agulhaão intercostal com agulha

introduintroduçção do cateter no ducto cão do cateter no ducto cíísticostico

�� guiar com movimentos da agulhaguiar com movimentos da agulha

�� orientar com o orientar com o dissectordissector

fixafixaçção do cateter com ão do cateter com clipclip

�� injetar soluinjetar soluçção salinaão salina

�� fechar gradualmentefechar gradualmente

�� Parar no inParar no iníício da resistênciacio da resistência



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

��TTéécnicacnica



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

��TTéécnicacnica

5ml de contraste a 50%5ml de contraste a 50%

1 placa 1 placa –– verificar cverificar cáálculos no VBlculos no VB

aguardar 3 minutosaguardar 3 minutos

22ªª placa placa –– funcionalidade da papilafuncionalidade da papila

10ml de contraste (210ml de contraste (2ªª infusão)infusão)

33ªª placa placa –– anatomia da anatomia da áárvore biliar rvore biliar 

intra e extraintra e extra--hephepááticatica



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� TTéécnicacnica

CuidadosCuidados

fixafixaçção dos campos com fiosão dos campos com fios

manter manter trocatertrocater afastado da VBafastado da VB

inclinainclinaçção lateral D da mesa operatão lateral D da mesa operatóória ria 

(afastar coluna)(afastar coluna)

preencher cateter com solupreencher cateter com soluçção salinaão salina

esvaziar esvaziar pneumoperitôneopneumoperitôneo

manter paciente em manter paciente em apnapnééiaia



Identificar:Identificar:

��Lesões da via biliar durante a CVLLesões da via biliar durante a CVL

��CCáálculos retidos na via biliar principallculos retidos na via biliar principal

��Anatomia (variaAnatomia (variaçções e integridade) da ões e integridade) da áárvore biliarrvore biliar

��DoenDoençças e a permeabilidade da papila de as e a permeabilidade da papila de VaterVater

��AlteraAlteraçções inflamatões inflamatóóriasrias

��Estenoses benignas ou malignasEstenoses benignas ou malignas

ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� CanulaCanulaççãoão do ducto cdo ducto cíísticostico

Pode ser difPode ser difíícilcil

�� Cateter penetra de forma oblCateter penetra de forma oblííqua no ducto cqua no ducto cíísticostico

�� O rebordo O rebordo costalcostal éé baixobaixo

�� PosiPosiçção do ducto cão do ducto cíístico stico éé altaalta

KoniarisKoniaris etet al. J Am Coll al. J Am Coll SurgSurg 190:752190:752--756, 2000756, 2000



ColangiografiaColangiografia perper--operatoperatóóriaria

�� 309 pacientes309 pacientes

308 308 –– sucessosucesso

1 1 –– mal sucedido mal sucedido 

CCáálculos lculos –– 1818
Não observados Não observados -- 290290

KoniarisKoniaris etet al. J Am Coll al. J Am Coll SurgSurg 190:752190:752--756, 2000756, 2000



Obrigado!


