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Introdução: A gastrectomia vertical laparoscópica (GVL) é um procedimento validado 

para o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. O objetivo deste estudo foi avaliar 

a morbidade relacionada a gastrectomia vertical (GVL) realizada em pacientes obesos 

e cirróticos em comparação com pacientes obesos e  não cirróticos. 

Método: Estudo do Grupo de Pesquisa do CNPQ vinculados á Universidade Federal 

do Maranhão e aprovado no comitê de ética (22264313.0.0000.508). Entre janeiro de 

2010 e janeiro de 2019, foram incluídos todos os pacientes com cirrose hepática 

submetidos a gastrectomia vertical laparoscópica para tratamento da obesidade 

mórbida associada. Esses dez pacientes (Grupo GVL Cirrose+) foram pareados em 

termos de dados pré-operatórios (idade, sexo, índice de massa corporal e 

comorbidades) em uma base de 1:2, pacientes não cirróticos (Grupo GVL Cirrose-) 

de uma coorte de aproximadamente 200 pacientes bariátricos. A Cirrose foi 

diagnosticada no perioperatório e confirmada no pós-operatório pelo exame 

histológico. O desfecho primário avaliado foi a taxa geral de morbimortalidade e os 

desfechos secundários foram o tempo de operação, fístula gástrica, taxas de 

sangramento, e perda de peso ao longo de um período de 24 meses 

Resultados: O grupo GVL Cirrose (+) consistiu em 10 pacientes com mediana de 

idade de 56 anos. Todos os pacientes do grupo GVL Cirrose eram Child A com cirrose 

compensada. A etiologia da cirrose estava relacionada à Esteatohepatite Não 

Alcóolica em 100% dos casos. O tempo médio de operação no grupo GVL Cirrose (+) 

e no Grupo GVL Cirrose (-) foi de 87 minutos versus 72 minutos (p = 0,75). Neste 

estudo ocorreu um caso de óbito no Grupo GVL Cirrose (-) por embolia pulmonar). A 

taxa geral de complicações pós-operatórias não apresentou diferença significativa 

entre os grupos e taxa de emagrecimento foi semelhante (p=0,65). 

Conclusão: A GVL pode ser realizada nos pacientes com Cirrose Hepática Child A 

Compensada sem risco aumentado de complicações perioperatórias específicas 

relacionadas à cirrose e com taxa de emagrecimento semelhante à observada em 

pacientes não cirróticos. 
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