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RESUMO
Macacari RL. Comparação dos resultados da setorectomia lateral esquerda
pela técnica convencional e minimamente invasiva: revisão sistemática e
metanálise [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2018.

Introdução: A setorectomia lateral esquerda (SLE) é uma das ressecções
hepáticas em que a cirurgia minimamente invasiva tem maior aplicabilidade,
sendo considerada um procedimento exequível e passível de padronização
técnica. Apesar da crescente aceitação da SLE laparoscópica, o corpo de
evidência que suporta a segurança do método, bem como os potenciais
benefícios em relação à abordagem convencional são, na sua maioria,
provenientes de estudos retrospectivos com número limitado de pacientes.
Apenas recentemente, estudos populacionais com grande número de
pacientes e estudos randomizados foram publicados acerca do tema. No
entanto, estes novos dados não foram avaliados adequadamente por meio de
revisão sistemática e metanálise. Desta forma, ainda há carência de
evidência de melhor qualidade que possa comprovar os reais benefícios do
método. Método: Foi realizada revisão sistemática da literatura nas bases de
dados Medline, EMBASE, Cochrane Library Central e LILACS. A data limite
de busca foi 31 de dezembro de 2017. Foram incluídos estudos comparativos
(retrospectivos

e

prospectivos)

que

comparassem

os

resultados

perioperatórios de pacientes submetidos à SLE minimamente invasiva e
convencional. Foram excluídos estudos com pacientes submetidos à SLE
para doação de fígado. Os desfechos estudados foram taxa de conversão,
tempo operatório, perda sanguínea, taxa de transfusão, tempo de internação,
morbidade e mortalidade perioperatória (até 90 dias). Resultados: Foram

avaliados inicialmente 2.838 artigos, sendo 23 estudos incluídos na
metanálise (21 observacionais e 2 randomizados), totalizando 3.415
pacientes. A taxa de conversão foi de 7,4%. Os pacientes submetidos à SLE
laparoscópica apresentaram menor perda sanguínea (diferença de médias
[DM]=-119,81ml; IC95% -127,90 a -111,72; p<0,00001; I2=32%; n=618),
menor taxa de transfusão (4,1% vs. 10,1%; diferença de risco [DR]=-0,06;
IC95% -0,08 a -0,05; p<0,00001; I2=13%; n=2.968) e menor tempo de
internação (DM=-2,02 dias; IC95% -2,15 a -1,89; p<0,00001; I2=77%;
n=3.160). Observou-se ainda diminuição marginal na frequência de
complicações (21,4% vs. 27,5%; DR=-0,03; IC95% -0,06 a 0,00; p=0,05;
I2=0%; n=3.268) e mortalidade perioperatória (0,3% vs. 1,5%; DR=-0,01;
IC95% -0,02 a 0,00; p=0,01; I2=0%, n=3.332) nos pacientes submetidos à
cirurgia minimamente invasiva. Não houve diferença quanto ao tempo
operatório, complicações biliares, cardíacas e pulmonares entre os grupos.
Conclusão: As evidências atuais suportam a abordagem minimamente
invasiva como via de acesso padrão para SLE, sendo um procedimento
exequível, seguro e associado à redução da perda sanguínea, menor taxa de
transfusão e menor tempo de internação hospitalar.

Descritores: hepatectomia; laparoscopia; neoplasias hepáticas/cirurgia;
estudo comparativo; revisão; metanálise.

ABSTRACT
Macacari RL. Laparoscopic vs. open left lateral sectionectomy: a systematic
review and meta-analysis of randomized and non-randomized controlled trials
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”;
2018.
Introduction: Left lateral sectionectomy (LLS) is considered a safe and
straightforward procedure that can be standardized. Despite increasingly
performed, studies comparing laparoscopic and open LLS are mostly
retrospective with underpowered sample size. Recently, population-based
studies and prospective trials brought new data, however this new evidence
was not evaluated in a systematic review and meta-analysis. Therefore, a
high quality evidence of the actual benefits of minimally invasive LLS is still
lacking. Methods: A systematic review until 31st December 2017 was
performed in Medline, EMBASE, Cochrane Library Central and LILACS.
Randomized and observational studies comparing perioperative results
between laparoscopic and open LLS were included. Studies with patients
submitted to LLS for living donation were excluded. Treatment outcomes,
including conversion rate, estimated blood loss, transfusion rate, operative
time, hospital stay, morbidity and mortality (up to 90th day) were evaluated.
Results: A total of 2,838 articles were initially evaluated, and 23 studies (21
observational and 2 randomized trials) were included in the meta-analysis
(3,415 patients). The conversion rate was 7.4%. Patients submitted to
laparoscopic LLS showed lower blood loss (mean difference [MD]=-119.81ml,
95%CI -127.90 to -111.72, P<0.00001, I2=32%, N=618), lower transfusion

rate (4.1% vs. 10.1%; risk difference [RD]=-0.06, 95%CI -0.08 to -0.05,
P<0.00001, I2=13%, N=2,968), and shorter hospital stay (MD=-2.02 days,
95% CI -2.15 to -1.89, P<0.00001, I2=77%, N=3,160). Additionally, marginal
decrease in overall complications (21.4% vs. 27.5%; RD=-0.03, 95%CI -0.06
to 0.00, P=0.05, I2=0%, N=3,268) and perioperative mortality (0.3% vs. 1.5%;
RD=-0.01, 95%CI -0.02 to 0.00, P=0.01, I2=0%; N=3,332) were observed.
There was no difference regarding operative time, biliary, cardiac and
pulmonary complications between groups. Conclusion: Current evidence
supports that laparoscopic LLS is a safe and feasible procedure associated
with reduced blood loss, lower transfusion rate and shorter hospital stay.
Laparoscopic should be recommended as the gold-standard approach for
LLS.

Descriptors:

hepatectomy;

laparoscopy;

comparative study; review; meta-analysis.

liver

neoplasms/surgery;

1. INTRODUÇÃO

Introdução 2

As ressecções hepáticas são consideradas procedimentos de alta
complexidade, carregando intrinsicamente alto risco de complicações e óbito
tanto no período intraoperatório quanto no pós-operatório.1 Por estas razões,
o desenvolvimento da cirurgia hepática só foi possível a partir do
conhecimento da anatomia cirúrgica do fígado, em especial após a
introdução dos conceitos da segmentação hepática funcional por Couinaud,
na década de 50 do século passado.2
Juntamente com o conhecimento anatômico, o desenvolvimento de
técnicas de transecção do parênquima e controle vascular, permitiram a
realização de hepatectomias com maior segurança.1,

3-5

O domínio desses

preceitos técnicos, associado ao desenvolvimento do cuidado anestésico e
da terapia intensiva, levaram a uma sensível melhora nos resultados das
ressecções hepáticas nas últimas décadas.6-9 Atualmente, em centros de
excelência, a morbidade associada ao procedimento varia de 20% a 50%,
com taxas de transfusão de hemoderivados menores que 20% e mortalidade
abaixo de 5%.7, 10-13
Durante a evolução da cirurgia hepática, a utilização de modalidades
minimamente invasivas enfrentou grande resistência inicial, sendo necessária
a quebra de diversas barreiras para seu desenvolvimento.14, 15 A primeira foi
a própria complexidade técnica das hepatectomias, com a necessidade de
transposição para a laparoscopia de passos técnicos fundamentais da
cirurgia convencional, tais como a mobilização hepática, controle vascular,
além da própria transecção do parênquima hepático.8, 14, 16 Adicionalmente,
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outros paradigmas necessitaram ser quebrados, como o risco teórico de
embolia gasosa pelo pneumoperitônio, o potencial de sangramento
intraoperatório não controlável, incertezas quanto aos resultados oncológicos
proporcionados

pela

ressecções

minimamente

invasivas,

além

de

questionamentos quanto à longa curva de aprendizado relacionada com a
técnica.
Em relação à embolia gasosa, estudos experimentais demonstraram,
por exames de imagem, que existe a ocorrência de embolia gasosa em até
2/3 dos casos submetidos a hepatectomias laparoscópicas.17 Porém sua
repercussão clínica é mínima, já que o dióxido de carbono (CO2) é um gás
altamente difusível.17-19 Mirnezami et al.20 em revisão sistemática da
literatura, relataram repercussões clínicas de embolia gasosa em apenas
0,1% dos casos publicados. Da mesma forma, o temor de maior sangramento
durante a transecção do parênquima na laparoscopia não foi confirmado,
com diversas séries e metanálises mostrando, inclusive, menor perda
sanguínea quando comparada com a cirurgia convencional.21,

22

As

incertezas iniciais quanto aos resultados oncológicos proporcionados pelas
ressecções minimamente invasivas também não foram comprovadas.
Diversos estudos mostraram que as ressecções hepáticas laparoscópicas
não cursam com risco aumentado de margens comprometidas ou de
disseminação peritoneal da doença, sendo os resultados oncológicos a longo
prazo comparáveis aos de pacientes operados pela via aberta.20, 23-25
As primeiras hepatectomias laparoscópicas foram descritas no início
da década de 90 por Reich et al.26 e Gagner et al.27 constituindo-se
basicamente em ressecções não regradas de lesões benignas periféricas.
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Ulteriormente, ressecções regradas, como a setorectomia lateral esquerda
(SLE) foram relatadas por Azagra et al.28 e Kaneko et al.29 em 1996. No ano
seguinte, Huscher et al.30 publicaram a primeira série com ressecções
hepáticas maiores (ressecção de 3 ou mais segmentos hepáticos contíguos).
Os bons resultados destas experiências iniciais e das primeiras séries bem
estruturadas, no início dos anos 2000, mostraram que as resseções
hepáticas minimamente invasivas eram exequíveis e seguras.9, 31
No início da experiência, a maioria dos centros utilizava critérios
restritivos para utilização da laparoscopia, sendo o método empregado
basicamente no tratamento de lesões benignas pequenas (< 5 cm) e
periféricas, localizadas nos segmentos anterolaterais do fígado (segmentos 2,
3, 4b, 5 e 6), também chamados de “segmentos laparoscópicos”.16, 32, 33 No
entanto, com o aumento da experiência e o advento de novas tecnologias as
dificuldades técnicas inerentes a essas ressecções puderam ser suplantadas,
possibilitando a realização com sucesso de ressecções hepáticas maiores,34,
35

inclusive para a retirada de enxertos parciais de fígado de doadores

vivos.36, 37
Em 2008, foi realizada a primeira reunião internacional de consenso
sobre as ressecções hepáticas minimamente invasivas, a qual ficou
conhecida como “Consenso de Louisville” e produziu o primeiro documento
com o intuito de padronizar as indicações, aspectos técnicos e perspectivas
de estudo acerca do tema.33 Neste consenso foi padronizada a nomenclatura
das modalidades mais comumente empregadas dentro da cirurgia hepática
minimamente invasiva: a puramente (ou totalmente) laparoscópica, a cirurgia
com auxilio da mão (hand-assisted) e a cirurgia videoassistida (híbrida).33 A
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via puramente laparoscópica é a preferencial na maioria dos serviços, nesta
modalidade todo procedimento é realizado por laparoscopia sendo aberta
uma incisão apenas no final do procedimento para retirada da peça cirúrgica.
A cirurgia hand-assisted é definida como a colocação eletiva de um
dispositivo de mão para auxiliar o procedimento. A hepatectomia híbrida (ou
videoassistida) é definida, por sua vez, como o procedimento iniciado pela via
totalmente

laparoscópica

ou

hand-assisted,

realizando-se

uma

minilaparotomia eletiva para o término do procedimento (em geral a
transecção do parênquima hepático). Estudos recentes desenvolvidos em
nosso grupo demonstraram que a modalidade híbrida tem resultados
perioperatórios semelhantes aos da técnica puramente laparoscópica,
mantendo os mesmos benefícios quando comparada com a cirurgia
convencional.38, 39
A partir da experiência acumulada até aquele momento, o primeiro
consenso internacional considerou as ressecções menores de lesões
localizadas nos segmentos anterolaterais e a SLE (bissegmentectomia 2-3)
como procedimentos que poderiam ser realizados rotineiramente por
videolaparoscopia em centros com experiência em cirurgia hepática
minimamente invasiva.33
O setor lateral esquerdo hepático tem características anatômicas
favoráveis que tornam a sua ressecção um dos procedimentos ideais para o
emprego da cirurgia minimamente invasiva. Os segmentos 2 e 3 têm
localização central no andar superior do abdome, com volume relativamente
pequeno de parênquima, podendo ser seccionado com facilidade por meio do
uso de fontes de energia (Figura 1). Além disso, não é necessária a
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dissecção ou isolamento dos pedículos dos segmentos 2 e 3, possibilitando o
seu controle por meio de grampeadores junto à fissura umbilical.33, 40-42

Figura 1 - Imagens de tomografia computadorizada de abdome em cortes axial (A) e
coronal (B) evidenciando a anatomia do setor lateral esquerdo. Observe a situação
central no abdome superior e a pequena quantidade de parênquima junto à fissura
umbilical.

Diversos centros especializados publicaram modelos de padronização
técnica da SLE com relação ao posicionamento do paciente, colocação dos
trocateres e tempos cirúrgicos. No Serviço de Cirurgia do Fígado e
Hipertensão Portal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), padronizamos a colocação do
paciente em posição francesa, com o cirurgião posicionado entre as pernas
do mesmo (Figura 2A), utilizando habitualmente três trocateres: um de 10mm
na região da cicatriz umbilical, pelo qual é introduzida a câmera do auxiliar, e
dois trocateres nos hipocôndrios direito e esquerdo, sendo um de 12mm no
lado direito do paciente para a introdução do grampeador linear (Figura 2B).
Portal adicional pode ser introduzido na região epigástrica para auxiliar na
retração hepática, em casos com maior dificuldade técnica. A peça cirúrgica
habitualmente é retirada por incisão auxiliar supra-púbica (Pfannenstiel).
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Figura 2 - (A) Posicionamento do paciente e equipe durante a setorectomia lateral
esquerda videolaparoscópica, (B) Posicionamento dos trocateres: a câmera é
introduzida na região umbilical, o portal para entrada dos grampeador linear fica no
hipocôndrio direito, o que facilita o acesso aos pedículos dos seguimento 2 e 3 e
veia hepática esquerda.

Apesar de algumas variações entre os autores, os tempos
fundamentais

da

bissegmentectomia

2-3

são

realizados

de

forma

semelhante, consistindo em: 1- liberação dos ligamento triangular esquerdo;
2- abertura da ponte entre os seguimentos 4b e 3 (quando existente) para
exposição da fissura umbilical e pedículos dos seguimentos 2, 3 e 4; 3secção do parênquima hepático em sentido caudal-cranial; 4- controle dos
pedículos dos seguimentos 2 e 3 com grampeador vascular; 5- controle da
veia hepática esquerda (VHE), em geral com grampeador vascular. A
dissecção e isolamento prévios da VHE não são necessários para a
realização do procedimento (Figuras 3 e 4).
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Figura 3 – Aspectos técnicos da setorectomia lateral esquerda: (A) Paciente com
lesão localizada no setor lateral esquerdo. Note na fissura umbilical os pedículos dos
segmentos 4b e 3, (B) Liberação do ligamento triangular esquerdo até exposição da
veia hepática esquerda (VHE), (C) Demarcação da linha de secção 0,5-1cm a
esquerda do ligamento falciforme e seção do parênquima com fonte de energia, (D)
Controle do pedículo do segmento 3 com grampeador linear.

Figura 4 - Aspecto final da peça cirúrgica na bissegmentectomia 2-3. A porção mais
periférica do parênquima é seccionada com fontes de energia e o aspecto central
(pedículos e veia hepática esquerda) são controlados habitualmente por meio de
grampeadores lineares.
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A possibilidade de padronização técnica da SLE laparoscópica,
permite que este procedimento seja reprodutível e exequível mesmo por
cirurgiões menos experientes, servindo inclusive como “plataforma de
treinamento” para procedimentos mais complexos, além de necessitar de
menor curva de aprendizado.43 Como demonstrado por Vigano et al.44 são
necessários cerca de 60 casos para atingir resultados consistentes com as
ressecções hepáticas minimamente invasivas, ao passo, que os dados atuais
mostram que a curva de aprendizado da SLE pode ser vencida após 15 a 25
casos.45, 46
Todos esses aspectos anatômicos e técnicos favoráveis fizeram com
que a via de acesso laparoscópica fosse progressivamente aceita e proposta
como técnica padrão-ouro para a SLE.43,

47

Em revisão francesa recente,

Goumard et al.48 mostraram que esta é uma das únicas ressecções hepáticas
laparoscópicas com aumento significativo em sua porcentagem quando
comparada à cirurgia convencional. Levantamento recente em 27 centros
especializados mostrou que 32,1% das hepatectomias foram realizadas por
laparoscopia, sendo que nas SLE essa porcentagem chegou a 61,8%.49
Apesar da crescente aceitação da SLE laparoscópica, o corpo de
evidência que suporta a segurança do método e os potenciais benefícios em
relação à abordagem convencional são, na sua maioria, provenientes de
estudos unicêntricos retrospectivos com número limitado de pacientes.
Revisões sistemáticas previamente publicadas destes estudos, apontaram
potenciais benefícios da cirurgia minimamente invasiva, no entanto, incluíram
pequeno número de pacientes, analisando conjuntamente pacientes
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submetidos a ressecções por nódulos hepáticos focais e doadores vivos de
fígado.40, 50
Recentemente, estudos multicêntricos e populacionais com grande
número de pacientes,51, 52 além de dois estudos prospectivos randomizados
foram publicados acerca do tema.53,

54

No entanto, não existem revisões

sistemáticas recentes que tenham avaliado adequadamente estes novos
dados disponíveis. Desta forma, ainda há carência de evidência de melhor
qualidade que possa comprovar os reais benefícios do método. Por esta
razão, justifica-se a realização de revisão sistemática e metanálise dos
estudos existentes na literatura que comparem os resultados perioperatórios
de pacientes submetidos à bissegmentectomia 2-3 minimamente invasiva e
convencional.

2. OBJETIVO

Objetivo 12

Comparar, por meio de revisão sistemática da literatura e metanálise
de trabalhos comparativos, os resultados perioperatórios de pacientes
submetidos à SLE por doenças benignas ou malignas, pelas técnicas
minimamente invasiva e convencional.

3. MÉTODO
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O protocolo de pesquisa desta revisão sistemática e metanálise foi
aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa
(CAPPesq) do HC-FMUSP (Anexo A) e registrado no International
Prospective Register of Systematic Review (http://www.crd.york.ac.uk/
PROSPERO/) com o número: CRD42017056062. Para condução e
organização da metanálise foi utilizado o Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).55

3.1 Busca na literatura

A revisão sistemática da literatura foi realizada de forma independente
por dois pesquisadores nas seguintes bases de dados: Medline (via
PubMed), Excerpta Medica dataBASE (EMBASE), Cochrane Library Central
e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). A
estratégia de busca foi desenhada em cada base procurando-se encontrar
estudos comparativos (prospectivos ou retrospectivos) em humanos que
comparassem técnicas minimamente invasivas (totalmente laparoscópica,
hand-assisted e híbrida) com a convencional em pacientes submetidos à
SLE. Não houve restrição com relação ao idioma ou status da publicação
(trabalho publicado ou não), sendo realizada procura ativa de trabalhos na
literatura cinzenta. Adicionalmente, realizou-se busca manual das referências
bibliográficas dos artigos pré-selecionados e de revisões publicadas sobre o
tema no intuito de recuperar artigos eventualmente não encontrados nas
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buscas primárias. Para todas as bases de dados a data limite da pesquisa foi
31 de dezembro de 2017.
A estratégia de busca foi baseada em diferentes combinações de
palavras-chave e descritores (Medical Subject Headings [MeSH]). Na base de
dados Pubmed foi utilizada a seguinte estratégia de busca: (((((hepatectomy
OR

liver

resection

OR

sectionectomy

OR

segmentectomy)))

AND

((laparoscop*) OR (minimally invasive) OR (Hand Assisted OR HandAssisted)

OR

(video)

(laparoscopy-assisted)))

OR

(hybrid)

AND

OR

(laparoscopic-assisted)

((THERAPY/BROAD[FILTER]

OR
OR

COMPARATIVE STUDY OR EPIDEMIOLOGIC METHODS))). A inclusão do
filtro

(THERAPY/BROAD[FILTER]

OR

COMPARATIVE

STUDY

OR

EPIDEMIOLOGIC METHODS) é uma ferramenta conhecida nessa base para
aumentar a sensibilidade na busca de estudos comparativos, em suas
diversas modalidades.
Na base de dados EMBASE a seguinte estratégia foi utilizada:
hepatectomy OR liver AND resection OR sectionectomy OR segmentectomy
AND (laparoscop* OR hand AND assisted OR 'hand assisted' OR video OR
hybrid) AND 'left lateral sectionectomy' OR 'left lateral segmentectomy' OR
'left hepatectomy'. Nas demais bases (Cochrane e LILACS) foram apenas
utilizados apenas os descritores, sem filtros adicionais, visando recuperar o
maior número de artigos possível.
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3.2 Seleção dos estudos

A seleção dos artigos de interesse foi realizada de forma independente
por dois pesquisadores. Inicialmente, os artigos foram avaliados pelo seu
título e resumo. Os artigos duplicados ou com conteúdo irrelevante ao tema
proposto foram excluídos, sendo então analisados os textos completos dos
estudos com potencial elegibilidade para análise. Os critérios de inclusão dos
estudos na metanálise foram:
•

Estudos

clínicos

comparativos

prospectivos

ou

retrospectivos,

independente do número de pacientes em cada braço que
comparassem técnicas minimamente invasivas vs. convencional.
•

No

grupo

da

cirurgia

hepática

minimamente

invasiva

foram

consideradas as técnicas totalmente laparoscópica, hand-assisted e
videoassistida.
•

Estudos que contemplassem pelos menos um dos desfechos
perioperatórios de interesse.

•

Quando mais de um estudo da mesma instituição reportou resultado
para algum dos desfechos de interesse, apenas o mais recente ou o
estudo com melhor nível de evidência foi considerado para análise.

Os critérios de exclusão utilizados foram:
•

Séries de casos, cartas ao editor, relatos de caso ou descrições
técnicas e estudos não comparativos.
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•

Estudos que, embora comparativos, não possuíssem os subgrupos de
interesse. Foram excluídos estudos que tivessem em seus braços de
comparação

cirurgia

robótica,

cirurgia

por

portal

único

ou

hepatectomias para doadores vivos de fígado.
•

Estudos que não possuíssem os desfechos de interesse.

•

Estudos sem textos completos.

Nos casos em que não houve concordância sobre a inclusão de
determinado estudo, reunião de consenso foi realizada para decidir sobre sua
elegibilidade.

3.3 Extração dos dados

Os

dados

dos

estudos

incluídos

foram

extraídos

por

dois

pesquisadores independentes. Foram coletados os seguintes dados de cada
artigo:
•

Nome de primeiro autor, data de publicação e tipo de estudo.

•

Tipo de comparação: totalmente laparoscópica vs. convencional e/ou
híbrida vs. convencional e/ou hand-assisted vs. convencional.

•

Número de pacientes incluídos em cada braço.

•

Desfechos de interesse (resultados perioperatórios).
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Os desfechos perioperatórios de interesse foram: taxa de conversão,
tempo de cirurgia, perda sanguínea estimada, taxa de transfusão, tempo de
internação, taxa de reoperação, frequência de complicações perioperatórias
totais e específicas (complicações relacionadas à incisão, biliares,
pulmonares e cardíacas), além da mortalidade perioperatória (considerada
até 90 dias de pós-operatório).
Os desfechos foram estudados na casuística global (incluindo todos os
estudos existentes) e, quando possível, em subgrupos compostos por
ensaios

clínicos

randomizados

(ECR)

e

estudos

observacionais.

Adicionalmente, foi realizada análise específica dos estudos que compararam
a modalidade totalmente laparoscópica (a mais utilizada para SLE
laparoscópica) e convencional.

3.4 Nível de evidência e avaliação de qualidade

O nível de evidência dos estudos selecionados foi avaliado pela
Escala de Oxford de 2011.56 O Cochrane Risk of Bias Tool for Randomized
Controlled Trials (CRBT-RCT)57 foi utilizado para avaliar o risco de viés nos
ECR. As variáveis avaliadas por esta escala são a alocação de sequência
aleatória, ocultação de alocação, cegamento de participantes, cegamento de
avaliação de desfecho, dados sobre resultados incompletos, relatórios
seletivos e outros vieses.
Para avaliar a qualidade dos estudos observacionais, utilizou-se a
escala de Newcastle-Ottawa (NOS).58 De acordo com esta escala, o estudo
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avaliado pode ser classificado com até nove estrelas, sendo definido como
critério mínimo de qualidade para inclusão na análise quantitativa, estudos
graduados com seis estrelas ou mais.

3.5 Análise estatística

As análises metanalíticas foram realizadas com o software Review
Manager (RevMan) versão 5.3. (Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre,
The Cochrane Collaboration, 2014).
Foram consideradas a média e o desvio padrão para os desfechos
com variáveis contínuas. Para os dados dicotômicos foram considerados os
valores absolutos de cada desfecho. Para a análise das variáveis contínuas
foi utilizada a diferença de médias (DM) entre os grupos, já as medidas
expressas em números absolutos foram analisadas através da diferença de
risco absoluto (DR). Em ambos os casos foi adotado o intervalo de confiança
de 95% (IC95%). No caso de dados contínuos apresentados como mediana e
intervalo mínimo e máximo, a média e o desvio padrão foram calculados
conforme descrito por Hozo et al.59
A heterogeneidade entre os estudos foi avaliada pelo teste Quiquadrado e pelo método de Higgins (estatística I2). Valores entre 0-25%
foram considerados como indicativos de homogeneidade entre os estudos.
Entre 26-50% considerou-se heterogeneidade moderada, e para valores
maiores que 50%, a heterogeneidade foi considerada elevada. O modelo de
efeito fixo foi utilizado quando a heterogeneidade entre os estudos foi menor
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do que 50% e o modelo de efeito randômico quando houve heterogeneidade
elevada.
O risco de viés de publicação foi avaliado pelo gráfico em funil (Funnel
plot). Em desfechos em que houve risco de viés de publicação, foi realizada
análise de sensibilidade, retirando-se os estudos outliers pelo gráfico em
funil. Foi considerado um nível de significância de 5%.

4. RESULTADOS
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Após a busca nas bases de dados, foram recuperados 2.838 artigos.
Destes, após a leitura dos títulos e resumos foram excluídos 2.637 por não
contemplarem os critérios de inclusão ou por duplicação de dados. O número
de artigos rastreados foi de 201, sendo excluídos 174 pelos motivos
elencados na Figura 5. Foram analisados os textos completos de 27 artigos,
sendo selecionados 23 para análise qualitativa (Figura 5). Todos os artigos
avaliados

qualitativamente

foram

utilizados

na

análise

quantitativa,

totalizando 3.415 pacientes (Tabela 1). Dentre os artigos selecionados, o
estudo de Wong-Lun-Hing et al.54 (ORANGE II trial) realizou a análise dos
dados em dois subgrupos: pacientes randomizados entre grupos cirurgia
minimamente invasiva vs. convencional e pacientes incluídos em um registro
não randomizado por preferência do cirurgião ou do próprio paciente. Sendo
assim, optou-se por dividí-lo em dois estudos independentes para a análise
quantitativa (metanálise).

Identificação
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Estudos recuperados (n=2.838):
PubMed (n=2142), EMBASE (n=396),
Cochrane Central (n=270), LILACS (n=30)

Inclusão

Elegibilidade

Seleção

Duplicados ou fora dos critérios de
inclusão
(n=2.637)

Estudos selecionados
(n=201)

Textos completos
avaliados para
elegibilidade
(n=27)

Estudos excluídos (n=174)
Comparativo não SLE = 94
Protocolo de estudo não SLE = 1
Revisão Sistemática/metanálise não SLE = 21
Resultados a longo prazo = 2
Resultados oncológicos = 3
Artigo de Revisão = 1
Resposta inflamatória = 1
Não comparativo = 1

Estudos excluídos (n=4)
Protocolo de estudo= 1
Revisão sistemática/metanálise = 2
Duplicado: 1

Estudos incluídos na
análise qualitativa
(n=23)

Estudos incluídos na
análise quantitativa
(n=23)

Figura 5 - Fluxograma de seleção e inclusão de estudos
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Tabela 1 – Estudos incluídos na metanálise
Número de pacientes
Autor

Lesurtel M

Tang CN

22

60

Aldrighetti L

Campos RR

Cai XJ

61

62

63

Vanounou T

Endo Y

64

65

Carswell KA

66

Nanashima A

Lee KF

68

Stoot JH

51

Dokmak S

Hilal MA

69

70

Hirokawa F

Bell R

71

72

Zhang Y

73

Cheung TT

Shin YC

75

74

67

País

Ano

Tipo de
Estudo

Nível de
Evidência*

CRBT
- RCT

NOS

Comparação

Aberta

Laparoscopia

França

2003

Observacional

3

-

9

Lap vs.
Aberta

20

18

China

2005

Observacional

4

-

8

Hand-assit
vs. Aberta

7

10

Itália

2007

Observacional

4

-

9

Lap vs.
Aberta

20

20

Espanha

2008

Observacional

3

-

8

Lap vs.
Aberta

10

10

China

2008

Observacional

3

-

9

Lap vs.
Aberta

3

3

EUA

2009

Observacional

3

-

8

Lap + Handassit vs.
Aberta

29

44

Japão

2009

Observacional

4

-

8

Híbrida vs.
Aberta

11

10

Reino
Unido

2009

Observacional

4

-

8

Lap vs.
Aberta

10

10

Japão

2009

Observacional

4

-

7

Híbrida vs.
Aberta

5

3

China

2011

Observacional

4

-

8

Lap vs.
Aberta

10

18

Países
Baixos

2012

Observacional

3

-

8

Lap + Handassit vs.
Aberta

90

30

França

2013

Observacional

4

-

8

Lap + Handassit vs.
Aberta

31

31

Reino
Unido

2013

Observacional

4

-

8

Lap vs.
Aberta

19

46

Japão

2014

Observacional

3

-

8

Lap vs.
Aberta

34

24

Reino
Unido

2014

Observacional

3

-

8

Lap vs.
Aberta

43

43

China

2015

Observacional

3

-

8

Lap vs.
Aberta

20

30

China

2015

Observacional

3

-

9

Lap vs.
Aberta

29

24

Coréia do
Sul

2015

Observacional

3

-

8

Lap vs.
Aberta

30

33
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Goh BKP

76

SIngapura

2016

Observacional

4

-

8

Lap vs.
Aberta

114

42

França

2016

Observacional

3

-

9

Lap vs.
Aberta

1572

626

53

China

2015

ECR

1

Baix
o
Risco

-

Lap vs.
Aberta

49

49

Wong-Lun-Hing
54
EM **

Países
Baixos

2017

ECR

1

Baix
o
Risco

-

Lap vs.
Aberta

11

13

Wong-Lun-Hing
54
EM **

Países
Baixos

2017

Observacional

3

-

9

Lap vs.
Aberta

13

54

China

2017

Observational

4

-

9

Lap vs.
Aberta

23

21

Goutte N

Ding G

Peng L

52

77

CRBT-RCT: Cochrane Risk of Bias Tool for Randomized Controlled Trials; ECR:
ensaio clinico randomizado; NOS: Newcastle-Ottawa Scale
*De acordo com o Oxford Level of Evidence 2011
**O estudo de Wong-Lun-Hing et al.54 (ORANGE II trial) foi dividido em ECR e
estudo observacional para as análises pretendidas

4.1 Taxa de conversão

A taxa de conversão para cirurgia convencional foi de 7,4%, sendo
8,6% nos estudos observacionais e 4% nos ECR.

4.2 Tempo cirúrgico

Foram incluídos 21 estudos, totalizando 1.138 pacientes. Não houve
diferença entre o grupo submetido à cirurgia minimamente invasiva e
convencional (DM=5,43 minutos; IC95% -13,06 a 23,91; p=0,57; I2=97%). A
avaliação

isolada

dos

estudos

comportamento semelhante (Figura 6).

observacionais

e

ECR

mostrou
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Figura 6 - Forest plot dos estudos que avaliaram o tempo cirúrgico

4.3 Perda sanguínea

Foram incluídos os dados de 19 estudos (1.032 pacientes),
evidenciando

menor

volume

de

sangramento

na

laparoscopia

em

comparação à cirurgia convencional quando feita avaliação global dos
estudos (DM=-109,09ml; IC95% -116,00 a -102,19; p<0,00001; I2=92%;
Figura 7). Esse resultado se repetiu tanto na avaliação dos estudos
observacionais (DM=-96,34ml; IC95% -106,84 a -85,84; p<0,00001), quanto
na análise dos ECR (DM=-118,82ml; IC95% -127,99 a -109,65; p<0,00001).
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Figura 7 - Forest plot dos estudos que avaliaram a perda sanguínea

No entanto, quando analisamos o Funnel plot deste desfecho
observamos potencial viés de publicação (Figura 8).

Figura 8 - Funnel plot do desfecho perda sanguínea
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Excluindo os outliers (Aldrighetti 2007, Campos 2008, Stoot 2012, Hilal
2013, Hirokawa 2013, Peng 2017 e Wong-Lun-Hing 2017 - estudo
observacional)

observa-se

manutenção

do

benefício

da

cirurgia

laparoscópica (DM=-119,81ml; IC95% -127,90 a -111,72; p<0,00001, n=618;
I2= 32%), como mostrado nas Figuras 9 e 10.

Figura 9 - Forest plot da perda sanguínea após exclusão dos outliers
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Figura 10 - Funnel plot da perda sanguínea após exclusão dos outliers

4.4 Taxa de transfusão

Foram incluídos 17 estudos, todos observacionais, totalizando 3.174
pacientes, evidenciando menor taxa de transfusão nos paciente submetidos à
cirurgia minimamente invasiva (DR=-0,07; IC95% -0,09 a -0,05; p<0,00001;
Figura 11), com heterogeneidade entre os estudos avaliados (I2= 58%).
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Figura 11 – Forest plot dos estudos que avaliaram taxa da transfusão

A avaliação pelo Funnel plot deste desfecho identificou 2 outliers
(Figura 12).

Figura 12 - Funnel plot da transfusão evidenciando potencial viés de publicação
com 2 outliers
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Com a exclusão destes estudos (Stoot 2012 e Bell 2014) obtivemos
amostra sem viés de publicação (Figura 13), o que não afetou o achado de
menor taxa de transfusão de hemoderivados no grupo laparoscopia (Figura
14).

Figura 13 - Funnel plot da transfusão após retirada dos estudos outliers

Nesta nova análise permanece menor necessidade de transfusão no
grupo submetido à laparoscopia (4,1% vs. 10,1%, DR=-0,06; IC95% -0,08 a 0,05; p<0,00001; n=2.968; Figura 14), com baixa heterogeneidade entre os
estudos avaliados (I2= 13%).
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Figura 14 - Forest plot da transfusão após exclusão dos outliers

4.5 Complicações perioperatórias

As complicações perioperatórias foram reportadas em 20 estudos. A
análise dos dados de 3.331 pacientes, evidenciou menor morbidade no grupo
laparoscopia (DR=-0,04; IC95% -0,07 a -0,01; p=0,02; I2=26%). A análise dos
trabalhos observacionais mostrou tendência para a ocorrência de menos
complicações no grupo submetido à cirurgia minimamente invasiva (RD=0,04; IC95% -0,07 a 0,00; p=0,02). Já entre os estudos randomizados, não
houve diferença entre os grupos (Figura 15).
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Figura 15 - Forest plot do desfecho morbidade perioperatória

A avaliação pelo Funnel plot evidenciou potencial viés de publicação
(Figura 16).

Figura 16 - Funnel plot das complicações perioperatórias, evidenciando potencial
viés de publicação
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Excluindo o estudo outlier (Shin 2015), eliminamos o viés de
publicação (Figura 17). Nesta nova avaliação, incluindo 19 estudos (3.268
pacientes), encontramos tendência a menor número de complicações nos
paciente submetidos à laparoscopia (21,4% vs. 27,5%; DR=-0,03; IC95% 0,06 a 0,00; p=0,05; I2=0%; Figura 18).

Figura 17 - Funnel plot das complicações perioperatórias após exclusão do estudo
outlier
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Figura 18 - Forest Plot das complicações perioperatórias após exclusão do estudo
outlier

4.6 Fístula biliar

Para a análise da ocorrência de fistula biliar após a SLE foram
incluídos 9 estudos (528 pacientes). Não houve diferença entre as técnicas
(DR=-0,02; IC95% -0,05 a 0,01; p=0,17; I2=0%; Figura 19).
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Figura 19 - Forest plot dos estudos que avaliaram fístula biliar

4.7 Complicações pulmonares

Para a análise das complicações pulmonares, foram incluídos os
dados de 12 estudos (2.791 pacientes) não sendo observada diferença entre
os grupos (DR=-0,00; IC95% -0,04 a 0,03; p=0,76; I2=0%; Figura 20).

Figura 20 - Forest plot dos estudos que avaliaram complicação pulmonar
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4.8 Complicações cardíacas

A análise específica das complicações cardíacas, foi realizada com os
dados de 8 estudos, incluindo 418 pacientes. Não houve diferença entre as
técnicas convencional e minimamente invasiva (DR=-0,02; IC95% -0,06 a
0,02; p=0,28; I2=0%; Figura 21).

Figura 21 - Forest plot dos estudos que avaliaram complicação cardíaca

4.9 Complicações relacionadas à ferida operatória

Não

foi

observada

diferença

com

relação

às

complicações

relacionadas à ferida operatória entre a cirurgia laparoscópica e convencional
(DR=-0,01; IC95% -0,01 a 0,00; p=0,22; I2= 36%; 10 estudos, n=2.696; Figura
22).
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Figura 22 - Forest plot das complicações relacionadas à ferida operatória

4.10 Reoperação

Foram incluídos os dados de 7 estudos, todos observacionais,
totalizando 437 pacientes. Não houve diferença entre o grupo submetido à
cirurgia laparoscópica ou convencional (DR=0,00; IC95% -0,04 a 0,03;
p=0,76; Figura 23), com homogeneidade entre os estudos avaliados (I2= 0%).

Figura 23 - Forest plot dos estudos que avaliaram reoperação
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4.11 Tempo de internação

Foram incluídos os dados de 22 estudos, totalizando 3.336 pacientes,
evidenciando

menor

tempo

de

internação

hospitalar

nos

pacientes

submetidos a SLE laparoscópica (DM=-1,95 dias; IC95% -2,08 a -1,83;
p<0,00001, I2=87%). Este resultado se mantém quando analisamos os
estudos observacionais isoladamente (DM=-2,11 dias; IC95% -2,24 a -1,98;
p<0,00001), e também nos ECR (DM=-0,56; IC95% -0,95 a -0,18; p=0,004;
Figura 24).

Figura 24 - Forest Plot dos estudos que avaliaram o tempo de internação

A avaliação deste desfecho pelo Funnel plot evidenciou potencial viés
de publicação (Figura 25).
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Figura 25 - Funnel plot do tempo de internação

Com a exclusão dos estudos outliers observacionais (Campos 2008,
Endo 2009, Dokmak 2013, Zhang 2015) e randomizado (Wong-Lun-Hing
2017), obtemos análise sem viés de publicação (Figura 26).
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Figura 26 - Funnel plot do tempo de internação após exclusão dos outliers

A avaliação de 17 estudos, totalizando 3.160 pacientes, evidenciou
menor tempo de internação nos pacientes submetidos à SLE laparoscópica
(DM=-2,02 dias; IC95% -2,15 a -1,89; p<0,00001; Figura 27). Da mesma
forma, observamos menor tempo de internação analisando os estudos
observacionais (DM=-2,05 dias; IC95% -2,18 a -1,91; p<0,00001) e
randomizados (DM=-1,30 dias; IC95% -2,00 a -0,60; p=0,0003) isoladamente.
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Figura 27 - Forest plot do tempo de internação após exclusão dos outliers

4.12 Mortalidade perioperatória

Foram

incluídos

21

estudos,

totalizando

3.332

pacientes.

A

mortalidade perioperatória foi de 0,3% nos paciente submetidos à cirurgia
minimamente invasiva e de 1,5% nos pacientes submetidos à cirurgia
convencional. A análise dos dados mostrou tendência de menor taxa de
mortalidade nos paciente submetidos à cirurgia hepática minimamente
invasiva (DR=-0,01; IC95% -0,02 a -0,00; p=0,01; I2=0%), o que também foi
observado nos estudos observacionais (DR=-0,01; IC95% -0,02 a -0,00;
p=0,01; I2=0%). Já a análise dos estudos randomizados, não evidenciou
diferença entre as técnicas (Figura 28).
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Figura 28 - Forest plot do desfecho mortalidade perioperatória

4.13 SLE totalmente laparoscópica

A modalidade totalmente laparoscópica é a técnica minimamente
invasiva mais utilizada para a SLE. Por esta razão, foi realizada a análise dos
estudos que compararam isoladamente esta modalidade com a cirurgia
convencional. Dos 23 estudos previamente selecionados foram excluídos
seis artigos que incluíram as modalidades híbrida e hand-assisted no grupo
cirurgia minimamente invasiva (Tang 2005, Vanounou 2009, Endo 2009,
Nanashima 2009, Stoot 2012 e Dokmak 2013), totalizando 3.114 pacientes.
Resumidamente, os resultados perioperatórios foram semelhantes aos
obtidos quando incluídas todas as modalidades minimamente invasivas.
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4.13.1 Taxa de conversão

A taxa de conversão geral foi de 6,9%, sendo de 4% nos ECR e 7,7%
nos observacionais.

4.13.2 Tempo cirúrgico

Foram incluídos 16 estudos, totalizando 910 pacientes. Não houve
diferença entre o grupo submetido à cirurgia totalmente laparoscópica e
convencional (DM=6,52 minutos; IC95% -11,34 a 24,39; p=0,47; I2=95%). A
avaliação dos estudos observacionais e ECR mostrou comportamento
semelhante (Figura 29).

Figura 29 - Forest plot dos estudos que avaliaram o tempo cirúrgico (SLE
puramente laparoscópica vs. convencional)
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4.13.3 Perda sanguínea

Foram incluídos inicialmente os dados de 14 estudos (804 pacientes),
evidenciando menor volume de sangramento no grupo laparoscopia (DM=103,14ml; IC95% -110,16 a -96,12; p<0,00001; I2=88%). Após exclusão dos
outliers pelo Funnel plot (Campos 2008, Aldrighetti 2007, Hirokawa 2014,
Peng 2017 e Wong-Lun-Hing 2017) observou-se manutenção do benefício da
cirurgia laparoscópica (DM=-120,74ml; IC95% -128,85 a -112,63; p<0,00001,
n=575), como mostrado na Figura 30.

Figura 30 - Funnel plot do desfecho perda sanguínea após exclusão dos outliers
(SLE puramente laparoscópica vs. convencional)
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4.13.4 Taxa de transfusão

Foram incluídos 14 estudos, todos observacionais, totalizando 2.919
pacientes, evidenciando menor taxa de transfusão nos paciente submetidos à
cirurgia laparoscópica (DR=-0,06; IC95% -0,08 a -0,05; p=0,03; I2= 45%). No
entanto, o Funnel plot deste desfecho identificou um estudo outlier (Bell
2014). Após, a exclusão deste, permaneceu menor necessidade de
transfusão no grupo submetido à laparoscopia (3,6% vs. 10,0%, DR=-0,07;
IC95% -0,09 a -0,05; p<0,00001; n=2.833; Figura 31), com baixa
heterogeneidade entre os estudos avaliados (I2= 25%).

Figura 31 - Forest plot do desfecho transfusão após exclusão do outlier (SLE
puramente laparoscópica vs. convencional)
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4.13.5 Complicações perioperatórias

As complicações perioperatórias foram reportadas em 15 estudos,
evidenciando menor morbidade no grupo laparoscopia (DR=-0,04; IC95% 0,07 a -0,01; p=0,08; I2=36%). A avaliação pelo Funnel plot evidenciou
potencial viés de publicação em um estudo (Shin 2015). Excluindo este
estudo, os dados de 2.975 pacientes mostraram tendência a menor número
de complicações nos paciente submetidos à laparoscopia (21,7% vs. 27,9%;
DR=-0,03; IC95% -0,06 a 0,00; p=0,08; I2=4%; Figura 32).

Figura 32 - Forest plot das complicações perioperatórias após exclusão do outlier
(SLE puramente laparoscópica vs. convencional)
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4.13.6 Fístula biliar

Para a análise da ocorrência de fistula biliar após a SLE puramente
laparoscópica foram incluídos 8 estudos (507 pacientes). Não houve
diferença significativa entre as técnicas (DR=-0,02; IC95% -0,05 a 0,01;
p=0,23; I2=0%; Figura 33).

Figura 33 - Forest plot dos estudos que analisaram a incidência de fístula biliar (SLE
puramente laparoscópica vs. convencional)

4.13.7 Complicações pulmonares

As complicações pulmonares foram avaliadas em 11 estudos (2.779
pacientes) não sendo observada diferença entre os grupos (DR=0,00; IC95%
-0,04 a 0,03; p=0,80; I2=0%; Figura 34).
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Figura 34 - Forest plot dos estudos que analisaram a incidência de complicações
pulmonares (SLE puramente laparoscópica vs. convencional).

4.13.8 Complicações cardíacas

A análise das complicações cardíacas, foi realizada com os mesmos
dados dos 8 estudos incluídos nos item 4.8, incluindo 418 pacientes. Não
houve diferença entre as técnicas convencional e puramente laparoscópica
(DR=-0,02; IC95% -0,06 a 0,02; p=0,96; I2=0%; Figura 21).

4.13.9 Complicações relacionadas à ferida operatória

A análise inicial deste desfecho foi obtida através da inclusão de 11
estudos (2.796 pacientes). Observando-se tendência a menor taxa de
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complicações relacionadas à ferida operatória nos paciente submetidos à via
laparoscópica (DR=-0,01; IC95% -0,02 a -0,00; p=0,006; I2=83%). A análise
de sensibilidade do funnel plot identificou a presença de 2 outliers (Shin 2015
e Cheung 2015). Com a exclusão destes estudos, foram analisados 2.680
pacientes, mantendo-se a tendência de menor incidência de complicações
relacionadas à ferida operatória no grupo submetido à cirurgia minimamente
invasiva (Figura 35).

Figura 35 - Forest plot dos estudos que analisaram a incidência de complicações
relacionadas à ferida operatória após exclusão dos outliers (SLE puramente
laparoscópica vs. convencional).

4.13.10 Reoperação

Foram incluídos 5 estudos, todos observacionais, totalizando 244
pacientes. Não houve diferença entre o grupo submetido à cirurgia totalmente
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laparoscópica e convencional (DR=-0,01; IC95% -0,05 a 0,03; p=0,70; Figura
36), com homogeneidade entre os estudos avaliados (I2= 0%).

Figura 36 - Forest plot dos estudos que analisaram a taxa de reoperação (SLE
puramente laparoscópica vs. convencional)

4.13.11 Tempo de internação

Foram incluídos os dados de 16 estudos (3.088 pacientes),
evidenciando

menor

tempo

de

internação

hospitalar

nos

pacientes

submetidos a SLE totalmente laparoscópica (DM=-1,71 dias; IC95% -1,89 a 1,53; p<0,00001, I2=88%). O funnel plot identificou a presença de 3 outiliers
(Wong-Lun-Hing 2017 - ECR, Campos 2008 e Zhang 2015). Com a exclusão
destes, a nova análise incluiu 13 estudos (2.994 pacientes) e evidenciou
menor tempo de internação nos pacientes submetidos à SLE laparoscópica
(DM=-1,86 dias; IC95% -2,08 a -1,65; p<0,00001; Figura 37). Da mesma
forma, observamos menor tempo de internação analisando os estudos
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observacionais (DM=-1,92 dias; IC95% -2,15 a -1,7; p<0,00001) e
randomizados (DM=-1,30 dias; IC95% -2,00 a -0,60; p=0,0003) isoladamente.

Figura 37 - Forest plot dos estudos que analisaram o tempo de internação após
exclusão dos outliers (SLE puramente laparoscópica vs. convencional)

4.13.12 Mortalidade perioperatória

Foram incluídos 17 estudos, totalizando 3.056 pacientes. A análise dos
dados mostrou tendência de menor taxa de mortalidade nos paciente
submetidos à cirurgia hepática minimamente invasiva (0,28% vs. 1,6%; DR=0,01; IC95% -0,02 a -0,00; p=0,009; I2=0%), o que também foi encontrado
nos estudos observacionais (DR=-0,01; IC95% -0,02 a -0,00; p=0,01; I2=0%).
Já nos ECR não foi observada diferença entre as técnicas (Figura 38).
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Figura 38 - Forest plot dos estudos que analisaram o mortalidade perioperatória
após exclusão dos outliers (SLE puramente laparoscópica vs. convencional)

5. DISCUSSÃO
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A SLE foi a primeira ressecção hepática regrada realizada por
acesso minimamente invasivo. Desde os primeiros relatos em 1996,28, 29 este
procedimento

tornou-se

opção

técnica

aceita

demonstraram sua exequibilidade e segurança.31,

e,

78, 79

muitos

autores

Atualmente, a SLE

laparoscópica é considerada em diversos centros especializados o
procedimento padrão-ouro para a ressecção de lesões localizadas nos
segmentos 2 e 3.31, 43
A SLE laparoscópica é considerada uma excelente plataforma de
treinamento para a realização de resseções hepáticas mais complexas, pois
além dos aspectos anatômicos favoráveis, envolve elementos fundamentais
para o ganho de experiência com as ressecções hepáticas laparoscópicas,
tais como o treinamento com a visão caudal do fígado imposta pela
laparoscopia, mobilização hepática, transecção do parênquima, tratamento
dos pedículos glissonianos e controle de vasos calibrosos (VHE).79, 80
A SLE laparoscópica é considerada um procedimento de nível de
dificuldade intermediário de acordo com o escore proposto por Ban et al.,81
logo acima das ressecções não regradas nos segmentos anterolaterais do
fígado. Como é um procedimento que pode ser padronizado, permite curva
de aprendizado mais curta quando comparada às hepatectomias mais
complexas, como as ressecções hepáticas maiores, em que os tempos e
dificuldades técnicas são menos previsíveis. Nestes procedimentos, a
proficiência técnica e maturidade dos resultados só é obtida após 45 a 75
casos.45,

82

Hasegawa et al.43 avaliaram retrospectivamente 24 SLE
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laparoscópicas, dividindo-as e três grupos: (A) procedimentos realizados por
cirurgiões sêniores antes da padronização técnica, (B) procedimentos
realizados após padronização técnica e (C) procedimentos realizados por
cirurgiões juniores, mas auxiliados por colegas que já venceram a curva de
aprendizado, e demonstraram que os resultados dos dois últimos grupos são
semelhantes em termos de tempo operatório e conversão, e melhores do que
aqueles realizados por cirurgiões experientes no início da sua curva de
aprendizado. Ratti et al.46 demonstraram em estudo multicêntrico que a curva
de aprendizado da SLE laparoscópica pode ser vencida por cirurgiões
experimentados após 15 casos. Seguindo esse raciocínio, atualmente as
ressecções menores em localização favorável e a SLE são procedimentos
utilizados para treinamento dos cirurgiões mais jovens e residentes no
Serviço de Cirurgia do Fígado e Hipertensão Portal do HC-FMUSP.8
É notório que nas últimas duas décadas as ressecções hepáticas
laparoscópicas têm sido cada vez mais aceitas e difundidas para o
tratamento de lesões hepáticas benignas e malignas.47,

49

Metanálises

recentes, com grande número de estudos tem demonstrado os bons
resultados da cirurgia hepática minimamente invasiva quando comparada
com a abordagem convencional.83,

84

No entanto, apesar do avanço das

ressecções hepáticas laparoscópicas este tipo de procedimento ainda está
restrito a centros de excelência. Estudos recentes, baseados em dados
populacionais, mostram que menos de 15% das ressecções hepáticas em
países como França e Estados Unidos são realizadas por técnicas
minimamente invasivas.85, 86
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Atualmente, na maioria dos centros especializados em tratamento de
doenças hepatobiliares, 30 a 40% das ressecções hepáticas são realizadas
por meio de técnicas minimante invasivas.8, 48 Inquérito recente em centros
especializados de diversos continentes, com 11.712 ressecções hepáticas,
mostrou que 32,1% destas foram realizadas por laparoscopia. No entanto,
observa-se grande variabilidade nessa frequência dependendo do tipo e
complexidade de procedimento. Quando analisadas as hepatectomias
maiores, apenas 24,8% foram realizadas por cirurgia minimamente invasiva,
ao passo que a SLE foi o procedimento mais comumente realizado por
laparoscopia (61,8%).49 Revisão recente da experiência de centros franceses
demonstrou que a SLE laparoscópica foi o único procedimento que
apresentou aumento real em sua realização quando comparado com a via
convencional, passando de 22% em 2007 para 32% em 2011.48
Apesar de atualmente a SLE laparoscópica ser considerada em
diversos centros como procedimento padrão para a ressecção de lesões
localizadas nos segmentos 2 e 3,31,

43

posição reafirmada no 2º consenso

internacional realizado no ano de 2014 em Morioka, no Japão,47 as
evidências que sustentam esse procedimento vêm, em grande parte, de
estudos retrospectivos com pequeno número de pacientes.22, 60, 61, 66, 71
Em 2011, Rao et al.40 publicaram a primeira metanálise de estudos
comparativos entre SLE laparoscópica e convencional. Nesta revisão
sistemática, o grupo submetido à laparoscopia apresentou menor índice de
complicações perioperatórias, menor tempo de internação, cursando, porém,
com maior tempo operatório. Apesar de compilar a literatura existente até a
aquele momento, as principais críticas ao trabalho referem-se ao pequeno
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número de estudos avaliados, apenas sete entre 2005 e 2009 (totalizando
245 pacientes), a maioria com casuísticas ainda iniciais. Ademais, foram
incluídos na mesma análise estudos com pacientes submetidos à SLE para
doação de fígado intervivos.
Após isto, mais de 15 novos artigos foram publicados sobre o tema,
destacando-se estudos com base populacional51, 52 e dois ECR.53, 54 Apesar
de muito aguardados, os ECR não conseguiram dirimir as dúvidas existentes
com relação aos resultados da SLE laparoscópica. O primeiro ECR,
publicado por Ding et al.53 foi um estudo unicêntrico incluindo apenas
pacientes operados por litíase intra-hepática. Já o segundo (ORANGE II
trial)54 não conseguiu randomizar pacientes suficientes em um período de 4
anos, sendo interrompido com um pequeno número de participantes. Grande
parte dos pacientes deste estudo foram incluídos em uma coorte prospectiva,
já que não foi possível sua alocação aleatória, por escolha do paciente ou do
próprio cirurgião. Isso demonstra que, embora seja a melhor evidência
científica, os ECR para a avaliação dos resultados das resseções hepáticas
laparoscópicas são na prática de difícil realização. Nesse contexto, a revisão
sistemática e metanálise dos estudos comparativos existentes, coloca-se
como ferramenta útil e necessária para a avaliação das evidências atuais.
Recentemente, uma nova metanálise foi publicada, incluindo 14
artigos entre 2003 e maio de 2016 (685 pacientes).50 No entanto, mais uma
vez foram incluídos na mesma análise estudos com doadores vivos de
fígado, o que pode alterar os resultados perioperatórios, já que a resseção de
enxertos hepáticos requer cuidados específicos, tais como a ressecção de
parte do segmento 4 e dissecção minuciosa do pedículo hepático esquerdo, o
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que pode aumentar o tempo cirúrgico.37 Chama a atenção, ainda, a não
inclusão de estudos relevantes encontrados em nossa busca.54, 60, 62-65
Nossos resultados demostraram tempo operatório similar entre as
abordagens minimamente invasiva e aberta. Esse achado é diferente da
metanálise publicada por Rao et al.40 que encontrou menor tempo operatório
na SLE convencional. Essa discrepância pode ser explicada pelo pequeno
número de pacientes incluídos neste estudo prévio, os quais vieram em sua
maioria de experiências iniciais. Estudos observacionais recentes e ECR
demostraram não haver diferença ou encontraram menor tempo cirúrgico no
grupo sometido à cirurgia laparoscópica.53,

68, 69, 71, 74

De fato, o tempo

operatório diminui quando a curva de aprendizado é superada, refletindo em
grande parte a padronização técnica dos tempos cirúrgicos.8, 87
Em nossa metanálise encontramos menor perda sanguínea no grupo
submetido à SLE laparoscópica. Este achado também é diferente do
encontrado por Rao et al.40 que não observou diferença entre os métodos,
mas reflete o achado de estudos observacionais recentes22, 70, 71 e dos ECR
disponíveis na literatura.53, 54 O desenvolvimento de novas formas de secção
do parênquima hepático, a magnificação da imagem proporcionada pela
laparoscopia, bem como o próprio pneumoperitonio e uso disseminado de
grampeadores lineares para controle dos pedículos glissonianos e vasos de
grosso calibre, como a VHE, podem explicam esse resultado.15,

88, 89

Fato

relevante é que em nossa metanálise, a menor perda sanguínea se refletiu
em diminuição de 6% no risco absoluto de transfusão de hemoderivados
(4,1% vs. 10,1%).
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Os resultados concernentes à morbidade perioperatória são
controversos. Os dados da metanálise de Liu et al.50 apontaram diminuição
significativa das complicações na SLE laparoscópica (OR=0,37; IC95% 0,240,56, n=663). No entanto, analisando 3.268 pacientes, observamos uma
diminuição marginal favorecendo a abordagem minimamente invasiva, com
redução absoluta de 3% no risco de complicações. A tendência de menor
frequência de complicações também é observada quando analisamos os
estudos observacionais isoladamente, não havendo diferença nos ECR,
embora o número de pacientes randomizado seja pequeno (122 pacientes).
A redução no tempo de internação é um desfecho frequentemente
relacionado com a cirurgia minimamente invasiva, sendo relatada na maioria
dos estudos existentes.53, 64, 69, 71 Consistentemente, observamos redução de
2 dias no grupo submetido à cirurgia laparoscópica. Esse achado deve ser
interpretado como consequência dos ganhos diretos e indiretos relacionados
à cirurgia minimamente invasiva, tais como menor perda sanguínea, menos
complicações e menos dor pós-operatória.65, 67, 90
Por sua vez, a mortalidade perioperatória reportada é baixa (0,3% no
grupo laparoscopia vs. 1,5% no grupo cirurgia convencional). Curiosamente,
observamos uma tendência de menor mortalidade no grupo laparoscopia,
com diminuição no risco absoluto de 1%. Esse achado deve ser interpretado
com cautela, uma vez que sua relevância clínica é questionável. De fato, a
maioria dos estudos individuais não encontrou diferença entre as técnicas.22,
54,

61

No entanto, estudo populacional recente observou mortalidade

significativamente menor até o 90º dia pós-operatório em pacientes
portadores

de

neoplasias

hepáticas

primárias

submetidos

à

SLE
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laparoscópica, após ajuste para fatores de confusão (1,3% vs. 5,8% para
SLE aberta, p=0,006).52
Apesar da busca minuciosa na literatura e do cuidado metodológico,
os resultados obtidos em nossa metanálise devem ser interpretados com
cautela devido a várias limitações. Em primeiro lugar, a maioria dos estudos
incluídos foi retrospectivo, e por esta razão, sujeitos aos vieses inerentes a
esse desenho, em especial, o viés de seleção. Em segundo lugar, embora a
SLE laparoscópica tenha curva de aprendizado mais curta e seja passível de
padronização, os estudos incluídos abrangeram centros com diferente
expertise cirúrgica, em momentos diversos de sua experiência com as
ressecções hepáticas laparoscópicas. Em terceiro lugar, apesar da inclusão
de ECR, que teoricamente tem baixo risco de viés e proporcionam análise
mais fidedigna, o número de pacientes incluídos em cada braço foi pequeno.
Outra potencial crítica seria a inclusão de artigos em que foram utilizadas as
modalidades hand-assisted e híbrida. Por esta razão, realizamos a análise de
subgrupo incluindo apenas estudos que compararam a técnica puramente
laparoscópica, modalidade de eleição na maioria dos centros especializados
em cirurgia hepática. Com isso demonstramos que os seus resultados são
semelhantes aos obtidos quando incluídas as outras modalidades de cirurgia
minimamente invasiva. Algo corroborado em estudos recentes publicados
pelo nosso grupo, os quais mostraram que as ressecções híbridas oferecem
benefícios semelhantes à abordagem totalmente laparoscópica quando
comparada com a cirurgia convencional.38, 39
Apesar das potenciais limitações, a presente revisão sistemática e
metanálise é a maior existente, com 23 estudos totalizando 3.415 pacientes,
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sendo a melhor evidência com relação a SLE laparoscópica. Visando
homogeneizar a amostra e diminuir o risco de viés, optamos por incluir
apenas artigos em que foram estudados pacientes submetidos à SLE por
lesões hepáticas focais. Optamos ainda em fazer a análise global dos
desfechos incluindo todos os artigos e separadamente dividindo as análises
por tipo de estudo (nível de evidência): observacionais e ECR. Com esses
cuidados metodológicos acreditamos ter encontrado resultados fidedignos e
que demonstram a segurança e benefícios da SLE minimamente invasiva.

6. CONCLUSÃO
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Em conclusão, a evidência atual suporta a abordagem minimamente
invasiva como via de acesso padrão para SLE, sendo um procedimento
seguro e associado à redução da perda sanguínea, menor taxa de transfusão
de hemoderivados e menor tempo de internação hospitalar. Estudos
adicionais são necessários para determinar os reais benefícios da via
minimamente invasiva em relação à morbidade e mortalidade perioperatória.
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