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História

• Philipp Bozzini em
1806 realizou a
primeira endoscopia
com um dispositivo
que chamou de
Lichleiter ou condutor
de luz;



História

• Em 1877 Max Nitze
utilizou pela primeira
vez um sistema de
lentes para cistoscopia
e em colaboração com
Joseph Leiter contruiu o
primeiro endoscópio
rudimentar;



História

• Georg Kelling é
considerado o pai de
laparoscopia, quando
em 1901 descreveu a
“celioscopia” realizada
em cães com
pneumoperitôneu;



História

• Em 1910 Jacobaeus foi
o primeiro a realizar
laparoscopia em
humanos utilizando-se
de uma cânula para a
confecção do
peneumoperitônio;



História

• A laparoscopia se
difundiu como meio
diagnóstico à partir
das contribuições de
H. Kalk que introduziu
as lentes de visão
obliqua (1929), além
de advogar o uso de
agulha para realizar o
pneumoperitônio e o
trocar duplo.



História

• Em 1938 na Hungria, Janos
Veress criou um agulha
especial para induzir
pneumotórax para
tratamento de tuberculose;



História

• Em 1951 os ingleses Harold Hopkins e Narinder
Kapany introduziram a tecnologia de fibra óptica na
endoscopia;



História

• Karl Storz, que havia fundado sua empresa em 1945,
dá início a industrialização de equipamentos
endoscópicos, se associando a Hopkins no
desenvolvimento do sistema de lentes de bastão em
1965;



História

• 1971 - Gans e Berci realizaram a primeira
laparoscopia pediátrica;

Stephen GansGeorge Berci



História

• Depois de trenarem em gatos e de uma tentativa
frustrada um ano antes, Dominique Grousseau e
Jean-Luc Alain, realizam a primeira piloromiotomia
videolaparoscópica com instrumentos especialmente
desenvolvidos por Jean-Louis Fougeras



História

• O Dr Kurt Semm criou
inúmeros instrumentos e
técnicas usados até hoje
como insuflação automática,
termocoagulação, tesouras
em gancho, técnicas de nós,
afastarores, porta-agulhas e
clipadores. Em 1983 realizou
e primeira apendicectomia
laparoscópica;



Equipamento

Monitor

Microcâmera

Insuflador de CO2

Fonte de Luz



Equipamento

• Utilização de diferentes tipos de trocartes, que de
diferentes calibres que podem ser descartáveis ou
permanentes;



Equipamento

• Existem ópticas de
diferentes calibres
(4, 5 e 10 mm) e com
graus de inclinação
que vão de 0 a 45°;

• Iluminação com cabo
de fibra ótica com luz
halógena ou de
xenônio;



Equipamento

• Material de dissecção:

Kelly ou Marilan

Grasping

Grasping atraumática

Tesoura reta

Tesoura gancho

Tesoura Metzenbaum



Equipamento

• Material de hemostasia:

Clipador Hook (gancho) monopolar

Eletrocautério de alta frequência bipolar e pinça de coagulação e dissecção



Equipamento

• Material para síntese e suturas

Porta-agulha endoscópico

Staplers lineares reto e articulado 



Principais Indicações
• Colelitíase
• Refluxo gastresofágico
• Testículos impalpáveis
• Apendicite aguda
• Esplenectomias
• Mal rotação intestinal
• Divertículo de Meckel
• Auxílio em abaixamento de 

cólon
• Empiema pleural 

complicado
• Tumores

• Trauma abdominal

• Estenose hipertrófica do 
piloro

• Atresia de esôfago com FTE

• Colestase neo-natal

• Hérnia diafragmática 
congênita

• Cisto broncogênico

• Diagnóstico de estados 
intersexuais



Principais Indicações



Contra-indicações

• Doença pulmonar ou cardíaca grave;

• Doenças intestinais que causem grande distensão;

• Coagulopatia;

• Peritonite;

• Massa abdominal volumosa;

• Celulite em parede abdominal

• Aderências de cirurgias prévias (?)



Técnica Cirúrgica

• Posicionamento do paciente;

• Implante da primeira cânula;

• Criação de campo operatório (penumoperitoneu);

• Técnica cirúrgica;

• Retirada de peça e fechamento; 



Posicionamento

• A posição do paciente vai variar de acordo com a
cirurgia;

• O monitor deve ficar em frente

ao cirurgião e o paciente entre

esses e alinhado com ambos;

• O auxiliar que faz a câmera

também deve estar de frente

para o monitor;



Acesso Cirúrgico

• O primeiro trocarte é normalmente instalado  através 
da cicatriz umbilical:

– Técnica aberta ou Hasson

– Técnica fechada com agulha de Veress



Técnica de Hasson

Incisão umbilical Dissecção da aponeurose

Reparo da aponeurose Introdução de cânula



Trocarte Óptico

• Os trocartes ópticos são tão seguros quanto a técnica
de Hasson uma vez que permitem a visualização dos
tecidos a medida em que são ultapassados;



Agulha de Veress

Introdução da  agulha de Veress

Teste de confirmação de posição



Introdução dos Demais Trocartes

• A partir do segundo, os trocartes são introduzidos
sob visão direta;

Direcionar para a óptica Contrabalanço manual e 
controle digital

Apoio com pinça



Complicações

• 20 a 40% dos acidentes acontecem na introdução do 
primeiro trocarte;

• A taxa de mortalidade é baixa e as causas são quase
totalmente preveníveis;

• O risco pode ser minimizado com conhecimento
anatômico dos grandes vasos, suspensão da parede
abdominal durante a introdução, estômago e bexiga
vazios;



Complicações

• 60% das incisões prévias medianas e 40% das
transversas tem víscera aderida.



Complicações

• As principais complicações na introdução de
trocartes são lesão de alças intestinais e vasculares,
principalmente artéria ilíaca;



Complicações

• A agulha de Veress é menos indicada em crianças;

• Lesões vasculares conversão imediata;



Campo de Trabalho

• Na cavidade abdominal a criação de campo de
trabalho é conseguida com pneumoperitoneu;

• Através de insuflador com controle de fluxo e
pressão CO2 é introduzido;

• Em crianças pequenas deve-se iniciar com pressão
de 5 mmHg e fluxo de 2L/min;

• A maioria dos procedimentos podem ser realizados
com pressão de pnuemoperitôneu de 8 mmHg;



Campo de Trabalho

• Pressões de 12 a 14 mmHg em adultos e 8 a 12
mmHg em crianças;

• Na cirurgia torácica – colapso do pulmão com ar
ambiente;



Alterações Cardiocirculatórias

• Decorrentes do pneumoperitônio, hipercapnia ou
posicionamento do paciente;

• Aumento da PA, redução do DC e aumento da RVP e
pulmonar;

• Aumento da secreção de vasopressina;

• Céfalo-declive para cirurgias de abdômen inferior
diminui efeitos do pneumoperitônio, aumentando o
retorno venoso e o DC. Pode levar à congestão
venosa no segmento cefálico e aumentar a PIC;

• Céfalo-aclive em cirurgias do abdômen superior
diminuem o retorno venoso;



Alterações Respiratórias

• Eliminação do CO2 absorvido no peritônio e do
produzido pelo metabolismo tecidual dependem do
DC, da relação V/P e da ventilação alveolar;

• Aumento do volume abdominal – elevação do
diafragma, aumento da pressão intra-torácica,
diminuindo a capacidade pulmonar e o volume
residual;

• Colapso das bases pulmonares, diminuição da
relação V/P e aumento do shunt pulmonar;

• Diminuição da capacidade vital em até 15% em
posição de céfalo-declive;



Técnica Cirúrgica



Colecistectomia



Colecistectomia

Exposição da vesícula biliar



Colecistectomia

Rebatimento da vesícula e exposição de Trígono de Calot



Colecistectomia

Exploração do Trígono de Calot



Colecistectomia

Dissecção da ducto cístico e da artéria cística



Colecistectomia

Clipagem e incisão do ducto  cístico



Colecistectomia

Clipagem e transecção da artéria cística



Colecistectomia

Ressecção da vesícula



Colecistectomia

Lavagem e aspiração da cavidade



Apendicectomia

10mm
5 mm

5 mm



Apendicectomia

Exploração da cavidade



Apendicectomia

Exposição do apêndice



Apendicectomia

Dissecção do apêndice



Apendicectomia

Mobilização através da incisão umbilical



Apendicectomia

Ligadura do mesoapêndice



Apendicectomia

Clampeamento do apêndice



Apencicectomia

Em  casos  mais complicados como em casos de abscessos a 
indicação é de grampeamento com Stapling



Apendicectomia

Retirada do apêndice com endobag



Apendicectomia

Drenagem da cavidade





Aberta X Laparoscópica



Fundoplicatura

5 ou 10 mm

5 mm5 mm

5 mm



Fundoplicatura

Tração do fígado e exposição do estômago



Fundoplicatura

Abertura do pequeno omento



Fundoplicatura

Dissecção do pilar esquerdo



Fundoplicarura

Dissecção do pilar direito



Fundoplicatura

Dissecção anterior do esôfago completa



Fundoplicatura

Abertura de janela retroesofágica



Fundoplicatura

Mobilização do fundo gástrico pela janela retroesofágica



Fundoplicatura

Sutura dos pilares  atrás do esôfago



Fundoplicatura

Fechamento da crura



Fundoplicatura

Toupet: Sutura da parte esquerda da “gravata”



Fundoplicatura

Toupet:Sutura da parte esquerda da “gravata”



Fundoplicatura

Toupet completo



Fundoplicatura

Nissen completo



Fundoplicatura



Testículo Impalpável

5 ou 10 mm

5 ou 3 mm5 ou 3 mm



Testículo Impalpável

Testículo intra-abdominal



Testículo Impalpável

Tração do testículo e inicio de liberação



Testículo Impalpável

Abertura do peritôneu e dissecção dos vasos testiculares e do 
deferente



Testículo Impalpável

Introdução do testículo no anel inguinal



Esplenectomia

10 mm

5 mm

5 mm

5 mm



Esplenectomia

Liberação da flexura esplênica



Esplenectomia

Ligadura dos vasos gástricos curtos



Esplenectomia

Exposição dos vasos esplênicos



Esplenectomia

Ligadura dos vasos esplênicos junto ao baço com  bisturi hamônico



Esplenectomia

Dissecção final da cápsula esplênica



Esplenectomia

Retirada do baço por endobag



Toracoscopia



Toracoscopia



Biósia de Pleura



Toracoscopia

• Ressecção de cisto

broncogênico



Toracoscopia

• Abordagem de empiema complicado;



Abordagem Renal

• Cirurgias renais podem ser realizadas por via
retroperitoneal ou transperitoneal, sendo esta
preferível em crianças pela menor visualização do
campo;





Retirada de Estruturas

• Ampliação de incisão de trocarte

• Confecção de nova incisão

• Utilização do endobag

• Utilização da cicatriz umbilical



Fechamento

• Checar sangramentos; 

• Aspirar secreções;

• Retirar sempre a óptica por último;

• Desfazer pneumoperitônio;

• Fechar aponeurose de orifícios de trocartes de 
10mm;


