Quiz - pós operatório de gastrectomia vertical - agosto 2020
Por Vitor Brunaldi - Endoscopia Terapêutica - https://endoscopiaterapeutica.com.br

Paciente feminina, 32 anos, IMC=37kg/m2, pré-diabética, foi submetida à Gastrectomia Vertical para
tratamento da obesidade. Período pós-operatório imediato sem intercorrências. Ao progredir dieta para
pastosa, 1 mês após a cirurgia, passou a apresentar náuseas e vômitos pós-alimentares. No momento, com
2 meses pós-operatório, IMC 28kg/m2, tolerando apenas líquidos. Solicitada EDA e EED, com imagens
abaixo.
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Figura 3
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A estenose isolada do Sleeve é uma condição pouco frequente, com incidência variando entre 0,1% e
3,9% (1–3), mas que, habitualmente, cursa com sintomatologia importante. Náuseas e vômitos são as
queixas mais frequentes, mas perda ponderal exacerbada e desnutrição também podem ocorrer (4). A
apresentação inicial pode ser desde o pós-operatório precoce\/imediato até anos depois da cirurgia (5,6).
Os fatores causais da estenose do sleeve não são bem definidas, embora faz-se hipotetizar que aspectos
técnicos da cirurgia sejam determinantes, tais como:
Tubularização estreita da manga gástrica
Sobressutura da linha de grampos
Rotação inadvertida da linha grampeamento
Hematoma
Edema (7)
A estenose pode estar associada ao desvio do eixo, conhecido também como Twist ou Torção.
Vale lembrar que o Twist também pode ocorrer sem evidente ponto de estenose à endoscopia, e
cursa com sintomatologia semelhante (8). Nesta situação, exames com noção tridimensional (TC
com reconstrução 3D ou EED) podem auxiliar na definição diagnóstica (9). Por fim, não é rara a
associação Estenose\/Twist com fístulas gástricas. Nesta situação, a fístula representa uma
condição mais ameaçadora, devendo ela ditar a conduta terapêutica (9,10).
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Acerca do tratamento da estenose isolada, existem três grandes modalidades:
Conservador: suporte clínico, sintomáticos, reposição hidroeletrolítica, corticoides
Endoscópico: dilatação com sondas de Savary, Dilatação com Balão CRE, Dilatação
Pneumática (Figura 4 e 5), Próteses metálicas auto-expansíveis (Figura 6 – Cortesia Dr.
Guilherme Falcão), G-POEM (miotomia endoscópica por tunelização – Figura 7 –
Cortesia Dr. João Paulo Pontual)
Cirúrgica: Ressecção em cunha, Seromiotomia, Conversão para Bypass Gástrico

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Existe pouco consenso sobre qual a melhor abordagem
terapêutica, e alguns algoritmos já foram propostos.
Recentemente, uma grande meta-análise compilou dados de
32 estudos, totalizando 419 casos de estenoses isoladas do
sleeve. As taxas de sucesso do tratamento conservador,
endoscópico e cirúrgico foram, respectivamente 68%, 82% e
75%. Não houve diferença estatística entre taxa de sucesso
endoscópico e cirúrgico, porém o tratamento operatório
mostrou maior incidência de complicações (p=0.01).
Dentre as modalidades endoscópicas, as dilatações
hidrostática com balões CRE e pneumática são as mais
comumente descritas na literatura, não havendo diferença
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estatística entre suas taxas de sucesso, que giram ao redor de
80%. A prótese metálica tem taxas mais elevadas de sucesso
(~95%) (9), porém há número pequeno de casos relatados e
existe potencial elevado de migração (11).
Os dados apresentados permitiram desenvolver fluxograma
terapêutico, que se inicia com tratamento conservador
(suporte clínico, sintomáticos, reposição hidroeletrolítica,
corticoides), especialmente eficaz nas apresentações
precoces (< 1 mês). Segue-se com tentativa de tratamento
endoscópico com dilatação, seguida de passagem de prótese
metálica caso falha. Por fim, casos refratários devem ser
abordados cirurgicamente de preferência com conversão
para Bypass Gástrico - Figura 8.
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