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Inês	  Abreu	  

Interna	  do	  2º	  ano	  de	  Radiologia	  -‐	  CHUC	  



INFORMAÇÃO	  CLÍNICA	  

¨  Sexo	  feminino	  
¨  35	  anos	  	  

¨  Antecedentes	  pessoais:	  
¤  Portadora	  de	  banda	  gástrica	  desde	  2007	  (há	  7	  anos)	  
¤  Náuseas	  e	  vómitos	  esporádicos	  nos	  últimos	  2	  anos	  



Filme zero 





























































































Ortostatismo	   Decúbito	  dorsal	  



TC	  Abdominal	  
sem	  contraste	  
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DIAGNÓSTICOS	  DIFERENCIAIS	  

¨  Complicação	  tardia	  pós-‐colocação	  de	  banda	  gástrica	  



DIAGNÓSTICOS	  DIFERENCIAIS	  

¨  Erosão/migração	  intra-‐gástrica	  da	  banda	  
¤  Completa?	  
¤  Incompleta?	  

¨  Complicação	  tardia	  pós-‐colocação	  de	  banda	  gástrica	  



DIAGNÓSTICOS	  DIFERENCIAIS	  

¨  Erosão/migração	  intra-‐gástrica	  da	  banda	  
¤  Completa?	  
¤  Incompleta?	  

¨  Complicação	  tardia	  pós-‐colocação	  de	  banda	  gástrica	  

EDA	  



BANDA	  GÁSTRICA	  –	  anatomia	  normal	  

¨  Começou	  a	  ser	  utilizada	  em	  1993	  na	  Europa	  e	  foi	  aprovada	  em	  2001	  
nos	  EUA	  

¨  Mecanismo	  exclusivamente	  restritivo	  



BANDA	  GÁSTRICA	  –	  anatomia	  normal	  

¨  2cm	  abaixo	  da	  junção	  esófago-‐gástrica	  
¨  Bolsa	  com	  cerca	  de	  15cc	  a	  montante	  



BANDA	  GÁSTRICA	  –	  anatomia	  normal	  

¨  Localização	  	  
¤  4-‐5	  cm	  abaixo	  do	  diafragma	  

¨  Orientação	  
¤  Angulação	  de	  10-‐58º	  (média	  
de	  45º)	  para	  a	  esquerda,	  em	  
relação	  à	  linha	  média	  
(ângulo	  Phi)	  

¨  Calibre	  
¤  3-‐5mm	  



BANDA	  GÁSTRICA	  –	  complicações	  

PRECOCES	  
¨  Má	  colocação	  
¨  Perfuração	  

TARDIAS	  
¨  Erosão/migração	  intra-‐gástrica	  

¤  Perfuração	  
¤  Abcesso	  
¤  Obstrução	  

¨  Estenose	  do	  estoma	  
¨  Dilatação	  da	  bolsa	  
¨  Deslizamento	  (anterior	  ou	  posterior)	  

¤  Vólvulo	  gástrico	  

¨  Relacionadas	  com	  a	  porta	  
¤  Desconexão	  
¤  Infecção	  



BANDA	  GÁSTRICA	  –	  complicações	  
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TARDIAS	  
¨  Erosão/migração	  intra-‐gástrica	  
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¨  Estenose	  do	  estoma	  
¨  Dilatação	  da	  bolsa	  
¨  Deslizamento	  (anterior	  ou	  posterior)	  

¤  Vólvulo	  gástrico	  

¨  Relacionadas	  com	  a	  porta	  
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¤  Infecção	  



¨  Prevalência	  <	  2%	  
	  
¨  Sintomas	  e	  sinais	  

¤  Assintomática	  (50%)	  
¤  Aumento	  de	  peso	  
¤  Dor	  epigástrica	  
¤  Hematemeses	  
¤  Aspiração	  de	  soro	  turvo	  a	  partir	  da	  porta	  

¨  Complicações:	  
¤  Perfuração	  
¤  Abcesso	  
¤  Obstrução	  

EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  



MECANISMO	  
¨  Isquemia	  crónica	  devido	  à	  pressão	  da	  banda	  sobre	  a	  
parede	  gástrica	  

EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  



DIAGNÓSTICO	  
	  
¨  Trânsito	  Gastro-‐Duodenal	  

¨  TC	  abdominal	  

¨  Endoscopia	  digestiva	  alta	  

EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  



Trânsito	  Gastro-‐Duodenal	  
¤  Patognomónico	  

EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  



EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  

TC	  abdominal	  
¤  Avaliação	  de	  complicações	  e	  da	  relação	  da	  
banda	  com	  a	  parede	  gástrica	  



EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  

TC	  abdominal	  
¤  Avaliação	  de	  complicações	  e	  da	  relação	  da	  
banda	  com	  a	  parede	  gástrica	  



EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  

Endoscopia	  digestiva	  alta	  
¤  Gold	  Standard	  
¤  Diagnóstico	  deoinitivo	  
¤  Tratamento	  



EROSÃO/MIGRAÇÃO	  INTRA-‐GÁSTRICA	  

TRATAMENTO	  
	  
¨  Remoção	  da	  banda	  

¤  Laparoscopia	  
¤  EDA	  



CONCLUSÕES	  

¨  A	  erosão	  intra-‐gástrica	  da	  banda	  é	  uma	  complicação	  major	  tardia	  que	  
implica	  a	  sua	  remoção.	  

¨  A	  sua	  prevalência	  está	  subestimada	  pois	  é	  assintomática	  em	  50%	  dos	  
casos,	  durante	  anos.	  

¨  O	  diagnóstico	  é	  feito	  maioritariamente	  por	  EDA,	  no	  entanto	  as	  
alterações	  no	  trânsito	  gastro-‐duodenal	  são	  patognomónicas.	  

¨  A	  tomograoia	  computorizada	  está	  indicada	  na	  suspeita	  de	  
complicações	  e	  para	  melhor	  caracterização	  da	  relação	  da	  banda	  com	  a	  
parede	  gástrica.	  

	  



BIBLIOGRAFIA	  

¨  Levine	  MS;	  Carucci	  LR;	  Imaging	  of	  Bariatric	  surgery:	  Normal	  Anatomy	  and	  
Postoperative	  Complications;	  Radiology:	  Volume	  270:	  Number	  2—February	  
2014	  

¨  Sonavane	  SK;	  Menias	  CO;	  Kantawala	  KP;	  Laparoscopic	  Adjustable	  Gastric	  
Banding:	  What	  Radiologists	  Need	  to	  Know;	  RadioGraphics	  2012;	  32:1161–
1178	  	  

¨  Nguyen	  NT;	  Wilson	  SE;	  Complications	  of	  antiobesity	  surgery;	  2007	  Nat	  Clin	  
Pract	  Gastroenterol	  Hepatol	  4:	  128–147	  

¨  Hainaux	  B;	  Agneessens	  E;	  Rubesova	  E	  et	  al;	  Intragastric	  Band	  Erosion	  After	  
Laparoscopic	  Adjustable	  Gastric	  Banding	  for	  Morbid	  Obesity:	  Imaging	  
Characteristics	  of	  an	  Underreported	  Complication;	  AJR:184,	  January	  2005	  	  

¨  Wiesner	  W;	  Schob	  O;	  Hauser	  RS;	  Hauser	  M	  et	  al;	  Adjustable	  Laparoscopic	  
Gastric	  Banding	  in	  Patients	  with	  Morbid	  Obesity:	  Radiographic	  Management,	  
Results,	  and	  Postoperative	  Complications;	  Radiology	  2000;	  216:389–394	  



OBRIGADA	  
Inês	  Abreu	  

Interna	  do	  2º	  ano	  de	  Radiologia	  -‐	  CHUC	  


