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DiverticulumDiverticulum

(latim)(latim)

““ pequeno desviopequeno desvio

do trajeto normal ". do trajeto normal ". 

95% afeta o sigm95% afeta o sigmóóideide

35% atinge c35% atinge cóólon proximallon proximal



Nomenclatura Nomenclatura Nomenclatura 

•• DiverticuloseDiverticulose -- doendoençça  assintoma  assintomááticatica

•• DoenDoençça Diverticulara Diverticular -- associaassociaçção a sintomasão a sintomas

não complicadanão complicada

complicadacomplicada inflamainflamaçção (ão (diverticulitediverticulite))

abscesso, fabscesso, fíístula, perfurastula, perfuraçção ou obstruão ou obstruççãoão

hemorragia (não associada a inflamahemorragia (não associada a inflamaçção) ão) 

SchoetzSchoetz DJ  DJ  -- DisDis Colon RectumColon Rectum 42: 703 42: 703 -- 9, 19999, 1999
““ DiverticularDiverticular DiseaseDisease ofof the Colon  the Colon  -- AA CenturyCentury--Old  ProblemOld  Problem ““



IncidênciaIncidênciaIncidência

30 %30 % > 45 a 70 anos> 45 a 70 anos

50 %50 % 70 a 85 anos70 a 85 anos

65 %65 % > 85 anos> 85 anos

>  no sexo feminino>  no sexo feminino

>  em pa>  em paííses ocidentais  ses ocidentais  

População em geralPopulaPopulaçção em geralão em geral

ASCRS ASCRS -- DCR 38: 126 DCR 38: 126 -- 32, 199532, 1995
Makela etMakela et al al -- DCR  41: 1523 DCR  41: 1523 -- 28, 199828, 1998

131 mil interna131 mil internaçções / ano  (EUA)ões / ano  (EUA)



Complicações
agudas

ComplicaComplicaççõesões
agudasagudas

inflamainflamaçção agudaão aguda

obstruobstruççãoão

perfuraperfuraççãoão

hemorragiahemorragia

peritoniteperitonite



Diagnóstico
Investigação  Racional

DiagnDiagnóósticostico
InvestigaInvestigaçção  Racionalão  Racional

Suspeita com  base em dados  clSuspeita com  base em dados  clíínicosnicos

IndividualizaIndividualizaçção  da  escolha  do  exame  realizadoão  da  escolha  do  exame  realizado

Mais  comumenteMais  comumente::

•• ex.ex. proctolproctolóógicogico
•• enema  enema  opacoopaco
•• colonoscopiacolonoscopia

Valor  especValor  especííficofico::

•• RxRx simplessimples
•• ultrassomultrassom / CT/ CT
•• urografiaurografia // cistografiacistografia
•• arteriografia/ mapeamento  arteriografia/ mapeamento  



Quadro  ClínicoQuadro  ClQuadro  Clííniconico

SintomasSintomas

DiverticuloseDiverticulose (assintom(assintomáática)tica)

DoenDoenççaa diverticular  diverticular  

-- dor, distensão, dor, distensão, altalt. h. háábitobito

-- controle sintomcontrole sintomááticotico

Diverticulite

dor quadrante inferior E (93-100%)

febre (57-100%)

massa abdominal, náuseas

constipação, diarréia, disúria

ASCRS - The Standard Task  Force
Wong & Wexner - DCR 2000; 43: 290 - 97

DiverticuliteDiverticulite

ddor quadrante inferior E (93or quadrante inferior E (93--100%)100%)

febre (57febre (57--100%)100%)

massa abdominal, nmassa abdominal, nááuseasuseas

constipaconstipaçção, diarrão, diarrééia,ia, disdisúúriaria

ASCRS ASCRS -- TheThe StandardStandard Task  Task  ForceForce
WongWong && WexnerWexner -- DCR 2000; 43: 290 DCR 2000; 43: 290 -- 9797



•• ÓÓstios diverticularesstios diverticulares

•• ComplicaComplicaççõesões

•• AssociaAssociaçção com neoplasiaão com neoplasia

colonocolono

Enema Enema opacoopaco



AutoresAutores ÍÍndices (%)ndices (%)

DoringerDoringer, 1992, 1992 valorvalor preditivopreditivo + + 73   %73   %

inflamainflamaççãoão pericolônicapericolônica 88   %88   %

inflamainflamaçção parietalão parietal 100 %100 %

Smith, 1990Smith, 1990 sensibilidade sensibilidade > 90%> 90%

Doença Diverticular  Complicada
Tomografia  Computadorizada

DoenDoenççaa Diverticular  Diverticular  ComplicadaComplicada
Tomografia  ComputadorizadaTomografia  Computadorizada

•• inflamainflamaçção,  abscessos  ou   tumor ão,  abscessos  ou   tumor 
•• presenpresençça de  ar  ou  alteraa de  ar  ou  alteraçções  vesicaisões  vesicais
•• local  e  etiologia do processo associadolocal  e  etiologia do processo associado
•• documentadocumentaçção  do  trajeto  da  fão  do  trajeto  da  fíístula  stula  

estadiamento

&

terapêutica

estadiamentoestadiamento

&&

terapêuticaterapêutica



HincheyHinchey II

HincheyHinchey II + fII + fíístulastula

Diverticulite
Tomografia  Computadorizada

DiverticuliteDiverticulite
Tomografia  ComputadorizadaTomografia  Computadorizada

““ CT CT scan scan of of the abdomen and pelvisthe abdomen and pelvis
is is usually the most appropriate usually the most appropriate 
imaging modality imaging modality in in the assessmentthe assessment
of of suspected diverticulitis suspected diverticulitis ““

Level Level of of evidenceevidence: III: III
Grade of Grade of recomendationrecomendation: A: A

Standards Committee Standards Committee of of the Americanthe American
Society Society of of Colon and Rectum SurgeonsColon and Rectum Surgeons
Dis Colon Rectum Dis Colon Rectum 49: 939, 200649: 939, 2006



10  a  25%10  a  25% diverticulitediverticulite

dos pacientes dos pacientes agudaaguda

perfuraperfuraçção  livre  ou  bloqueadaão  livre  ou  bloqueada

indicaindicaçção cirão cirúúrgica mais comumrgica mais comum e e maismais gravegrave

podepode ser a ser a primeiraprimeira e e úúnica manifestanica manifestaçção da doenão da doenççaa

Stollman Stollman & & RaskinRaskin –– Lancet 363: 631Lancet 363: 631--9, 20049, 2004

Schoetz Schoetz DJ. DJ. –– DCR 42: 703 DCR 42: 703 –– 9, 19999, 1999

Diverticulite - EvoluçãoDiverticuliteDiverticulite -- EvoluEvoluççãoão



Diverticulite - EvoluçãoDiverticuliteDiverticulite -- EvoluEvoluççãoão

apapóós quadro  agudo inicials quadro  agudo inicial
30 %       crises  recorrentes30 %       crises  recorrentes (1 ano)(1 ano) StollmannStollmann, 2004, 2004

25 %       readmissão25 %       readmissão Douglas &Douglas & WexnerWexner, 2000, 2000

2 a 7 %   2 a 7 %   reoperareoperaççõesões CormanCorman, 1993, 1993

apapóós vs váárias crises agudasrias crises agudas
complicacomplicaçções são mais freqões são mais freqüüentesentes

diminui resposta ao tratamento cldiminui resposta ao tratamento clííniconico

70% (1 crise)70% (1 crise) vsvs 6% (3 crises)6% (3 crises)

ParksParks TG TG -- BMJ 1969; 4: 639 BMJ 1969; 4: 639 -- 4545



Classificação  de Hinchey, 1978 Classificação  de Hinchey, 1978 

I  abscesso pericólico II  peritonite localizada

III peritonite purulenta generalizada IV peritonite fecal



ComplicaComplicaçção raraão rara

Mortalidade             6 % a 35 %Mortalidade             6 % a 35 %

grau de contaminagrau de contaminaççãoão

magnitude damagnitude da sepsesepse

momento da operamomento da operaççãoão

Krukowski   Krukowski   && MathesonMatheson, 84, 84

AugusteAuguste etet al, 85 ;al, 85 ; Hackford etHackford et al,  85 al,  85 

Diverticulite
perfuração  livre
DiverticuliteDiverticulite

perfuraperfuraçção  livreão  livre



Obstrução  &  Perfuração
Rx simples de abdômen

ObstruObstruçção  &  Perfuraão  &  Perfuraççãoão
RxRx simples de abdômensimples de abdômen



Doença diverticular complicada
Fístulas  Internas

DoenDoenççaa diverticulardiverticular complicadacomplicada
FFíístulas  Internasstulas  Internas

0

50

100

C-Vesical C-Entérica C-Vaginal C-Uterina C-Cólica

0

50

100

C-Vesical C-Entérica C-Vaginal C-Uterina C-Cólica

65 %65 %65 %

16 %16 %16 % 15 %15 %15 %
2,5 %2,5 %2,5 % 1,5 %1,5 %1,5 %

n =  202  fístulas (3 séries)n =  202  fn =  202  fíístulas (3 sstulas (3 sééries)ries)

Woods, Lavery, Fazio, Jagelman - DCR 31: 591, 1988WoodsWoods,, LaveryLavery,, FazioFazio,, JagelmanJagelman -- DCR 31: 591, 1988DCR 31: 591, 1988



Doente assintomDoente assintomááticotico / forma não complicada/ forma não complicada

•• adicionar fibras gradualmente adicionar fibras gradualmente àà dieta (20 dieta (20 -- 30g)30g)

•• psilliumpsillium,, metilcelulosemetilcelulose

•• ingerir grande quantidade de lingerir grande quantidade de lííquidosquidos

•• responder prontamente aos estresponder prontamente aos estíímulos intestinaismulos intestinais

•• evitar forevitar forçça para evacuara para evacuar

•• anti  anti  -- espasmespasmóódicosdicos

•• controle do stress  /  exerccontrole do stress  /  exercíícios fcios fíísicos regularessicos regulares

Tratamento ClínicoTratamento ClTratamento Clííniconico



Tratamento Clínico
Fibras

Tratamento ClTratamento Clííniconico
FibrasFibras

•• pão integral, trigo, aveia e cereais pão integral, trigo, aveia e cereais 

•• frutas (mafrutas (maççã, pêssego, banana) ã, pêssego, banana) 

•• vegetais (espinafre, cenoura,vegetais (espinafre, cenoura, brbróócolicoli) ) 

•• legumes (feijão,  ervilha) legumes (feijão,  ervilha) 

* * evitar excesso de cascas, sementes, ou grãosevitar excesso de cascas, sementes, ou grãos
(nozes, milho de pipoca, semente de ab(nozes, milho de pipoca, semente de abóóbora ou gergelim)bora ou gergelim)



•• internainternaççãoão

•• jejum + hidratajejum + hidrataççãoão

•• antibioticoterapiaantibioticoterapia

•• anti anti -- espasmespasmóódicosdicos

Tratamento Clínico
Diverticulite
Tratamento ClTratamento Clííniconico
DiverticuliteDiverticulite

AtAtéé melhoramelhora (48 (48 -- 72h) 72h) 

febrefebre

taquicardiataquicardia

leucocitoseleucocitose

irritairritaççãoão peritonealperitoneal



•• EsquemasEsquemas
ciprocipro ++ metronidazolmetronidazol // clindamicinaclindamicina
ampiampi ++ aminoglicosaminoglicosíídeodeo ++ metronidazolmetronidazol
cefalosporinacefalosporina ++ metronidazolmetronidazol

anaeranaeróóbiosbios Bacteroides fragilisBacteroides fragilis
PeptostreptococcusPeptostreptococcus
ClostridiumClostridium

aeraeróóbiosbios Escherichia coliEscherichia coli
KlebsiellaKlebsiella,, ProteusProteus
StreptococcusStreptococcus

Diverticulite - AntibioticoterapiaDiverticuliteDiverticulite -- AntibioticoterapiaAntibioticoterapia



pequenopequeno grandegrande

antibioticoterapia antibioticoterapia ++ drenagemdrenagem percutâneapercutânea

resoluresoluççãoão persistênciapersistência

op. eletivaop. eletiva oop. urgênciap. urgência

Diverticulite
abscesso bloqueado

DiverticuliteDiverticulite
abscesso bloqueadoabscesso bloqueado



Tratamento  Cirúrgico
Indicações

Tratamento  CirTratamento  Cirúúrgicorgico
IndicaIndicaççõesões

•• falha do tratamento  clfalha do tratamento  clííniconico

•• > 2 epis> 2 episóódios agudos (acima dos 50 anos)dios agudos (acima dos 50 anos)

•• 1 epis1 episóódio  agudo  (abaixo dos 50 anos)dio  agudo  (abaixo dos 50 anos)

•• suspeita de  associasuspeita de  associaçção com  câncerão com  câncer colônicocolônico

•• complicacomplicaçções (estenose, fões (estenose, fíístula, perfurastula, perfuraçção, hemorragia)ão, hemorragia)

•• pacientespacientes imunedeprimidosimunedeprimidos



Circunstâncias EspeciaisCircunstâncias EspeciaisCircunstâncias Especiais

Pacientes jovensPacientes jovens

< 40 anos:  2 a 8% dos casos< 40 anos:  2 a 8% dos casos

predompredomíínio no sexo masculinonio no sexo masculino

associada a maior morbidade ?associada a maior morbidade ?

> risco de quadros > risco de quadros recidivantes recidivantes ??

Imunedeprimidos

corticoterapia, quimioterapia,

transplante, IR, AIDS

curso mais grave

sinais e sintomas ausentes

risco de perfuração

ImunedeprimidosImunedeprimidos

corticoterapiacorticoterapia, quimioterapia,, quimioterapia,

transplante, IR, AIDStransplante, IR, AIDS

curso mais gravecurso mais grave

sinais e sintomas ausentessinais e sintomas ausentes

risco de perfurarisco de perfuraççãoão



Tratamento Cirúrgico
Princípios  Gerais

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico
PrincPrincíípios  Geraispios  Gerais

Cirurgia  EletivaCirurgia  Eletiva

remover  cremover  cóólon  espessado  e  doente*lon  espessado  e  doente*

ressecar  todo  o  cressecar  todo  o  cóólon  sigmlon  sigmóóideide

anastomose  com  reto  sadio seguindo anastomose  com  reto  sadio seguindo 

princprincíípios  tpios  téécnicos  adequadoscnicos  adequados

The American SocietyThe American Society ofof Colon  Colon  && Rectal  SurgeonsRectal  Surgeons

Dis Colon RectumDis Colon Rectum 43: 290 43: 290 -- 97, 200097, 2000



Tratamento Cirúrgico
Princípios  Gerais

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico
PrincPrincíípios  Geraispios  Gerais

Cirurgia  de  UrgênciaCirurgia  de  Urgência

ressecressecçção e derivaão e derivaçção são geralmente necessão são geralmente necessááriasrias

ressecressecçção primão primáária e anastomose em casos muito selecionadosria e anastomose em casos muito selecionados

lavagemlavagem colônicacolônica intraintra--operatoperatóória como adjuvante de RP + Aria como adjuvante de RP + A

derivaderivaçção intestinal para proteger anastomoseão intestinal para proteger anastomose

The American SocietyThe American Society ofof Colon  Colon  && Rectal  SurgeonsRectal  Surgeons

Dis Colon RectumDis Colon Rectum 49: 929 49: 929 -- 944, 2006944, 2006

Peritonite difusaPeritonite difusa
Falha do tratamento da crise agudaFalha do tratamento da crise aguda
Graus: evidência III / recomendaGraus: evidência III / recomendaçção Bão B



Tratamento  CirúrgicoTratamento  CirTratamento  Cirúúrgicorgico

IndicaIndicaççõesões AnAnáálise  Crlise  Crííticatica

•• 3  tempos3  tempos > risco cir> risco cirúúrgicorgico >>>  morbidade>>>  morbidade
mantmantéém  foco  sm  foco  séépticoptico
>>> tempo hospital>>> tempo hospital

•• 2  tempos2  tempos >  inflama>  inflamaççãoão reduzreduz morbimorbi--mortalidademortalidade
abscesso localabscesso local reduz n operareduz n operaççõesões
ffíístula/obstrustula/obstruççãoão reduz custosreduz custos

•• 1  tempo1  tempo <  inflama<  inflamaçção  ão  <  morbidade <  morbidade 
infecinfecçção controladaão controlada <  tempo  interna<  tempo  internaççãoão
ccóólon  preparadolon  preparado remove  foco  sremove  foco  séépticoptico
ausência de obstruausência de obstruççãoão





Peritonite Diverticular
Mortalidade

Peritonite DiverticularPeritonite Diverticular
MortalidadeMortalidade

0

10

20

30

 com  ressecção  sem  ressecção

0

10

20

30

 com  ressecção  sem  ressecção

11 %11 %

25 %25 %

KrukowskiKrukowski &  Matheson &  Matheson -- Br J Br J SurgSurg 71:92171:921--27, 198427, 1984



Margem  proximal  segmento não inflamado

sem hipertrofia

Margem  distal     reto proximal

Não incluir divertículos na anastomose

Diverticulite
Princípios Técnicos

DiverticuliteDiverticulite
PrincPrincíípios Tpios Téécnicoscnicos

Grau de evidência: IIIGrau de evidência: III

Grau de recomendaGrau de recomendaçção: Bão: B

The American SocietyThe American Society ofof Colon  Colon  && Rectal  SurgeonsRectal  Surgeons

Dis Colon RectumDis Colon Rectum 49: 929 49: 929 -- 944, 2006944, 2006



Diverticulite
Aspectos Técnicos

DiverticuliteDiverticulite
Aspectos TAspectos Téécnicoscnicos

IdentificaIdentificaçção do ureter antes da ressecão do ureter antes da ressecççãoão

EvitarEvitar dissecdissecççãoão do mesentdo mesentéério fririo friáávelvel

VascularizaVascularizaçção apropriadaão apropriada

Preservar  nervos  prPreservar  nervos  préé--sacraissacrais

MobilizaMobilizaçção da  flexura esplênicaão da  flexura esplênica

Anastomose manual ou mecânica   Anastomose manual ou mecânica   



Lavagem
Intra - Operatória

LavagemLavagem
Intra Intra -- OperatOperatóóriaria

Permite anastomose primPermite anastomose primááriaria
Muray etMuray et al al -- DCR 34: 527, 1991DCR 34: 527, 1991

Deiscência ~ cirurgia eletivaDeiscência ~ cirurgia eletiva
ScottScott--Conner etConner et al Am Jal Am J SurgSurg 153: 153, 1987153: 153, 1987

Pouco tempo operatPouco tempo operatóório adicional rio adicional 

Não recomendadaNão recomendada
HincheyHinchey IV IV 

alteraalteraççõesões ccáárdiordio--pulmonarespulmonares

imunocomprometidosimunocomprometidos



Doença  Diverticular
Opções  Técnicas

DoenDoençça  Diverticulara  Diverticular
OpOpçções  Tões  Téécnicascnicas

RP  +  anastomose  ( +RP  +  anastomose  ( + colostomiacolostomia ))

operaoperaçção  e  reversão  pão  e  reversão  póóss--HartmannHartmann

drenagem  laparoscdrenagem  laparoscóópica ???pica ???



3628 3628 QuestionQuestionááriosrios a a membros damembros da SAGES e ASCRSSAGES e ASCRS

85% dos 85% dos que responderam fazem operaque responderam fazem operaçções laparoscões laparoscóópicaspicas

IndicaIndicaççõesões % dos % dos cirurgiõescirurgiões

doendoenççaa diverticular diverticular 74    % 74    % 
ppóóliposlipos colônicos colônicos 68    %68    %
adenoma adenoma viloso viloso 61    % 61    % 
IleIleíítete de de CrohnCrohn 36    %36    %
carcinoma carcinoma 15    %  15    %  ((curativascurativas))

CA CA retoreto altoalto 8,5 %  8,5 %  ((curativascurativas))

CA CA retoreto baixobaixo 7,0 %  7,0 %  ((curativascurativas))

E.U.A.E.U.A.E.U.A.
MavrantonisMavrantonis C, C, WexnerWexner SD et al  SD et al  

Surg EndoscSurg Endosc 16 (8): 115216 (8): 1152--7, 20027, 2002



outras indicações diverticuliteoutras indicações diverticulite

Prospective Multicentre Study - 1.118 pacientes

Laparoscopic Colorectal Surgery Study Group

Prospective Multicentre Study - 1.118 pacientes

Laparoscopic Colorectal Surgery Study Group

Kockerling F et al -
Surg Endosc 13: 567, 1999

304 (27,2%)304 (27,2%)

EuropaEuropaEuropa



DoenDoenççaa Por centoPor cento

neoplasianeoplasia 40   %40   %
doendoençça diverticulara diverticular 20   %20   %
megacmegacóólonlon 12   %12   %
procidênciaprocidência 4,3 %4,3 %
doendoençça de Crohna de Crohn 4,1 %4,1 %
ppóóliposlipos 4,0 %4,0 %

InquInquéérito Nacional em rito Nacional em 

Cirurgia Cirurgia LaparocLaparocóópicapica ColoColo--RetalRetal

Campos FG  et  al  Campos FG  et  al  --

Rev Rev BrasBras Coloproct  Coloproct  21: 135, 200121: 135, 2001

outras indicações doença diverticularoutras indicações doença diverticular

No BrasilNo BrasilNo Brasil

20 %20 %



ClCláássicasssicas::
sintomas recorrentes ou apsintomas recorrentes ou apóós s 2 crises 2 crises agudasagudas
formas cronicas complicadas formas cronicas complicadas ((ffíístulastula, , estenoseestenose ouou sangramentosangramento) ) 
suspeitasuspeita de de associaassociaççãoão com com câncer câncer 

LaparoscopiaLaparoscopia: : 
formas crônicasformas crônicas nãonão complicadas complicadas 
formas agudas formas agudas -- estadios Hincheyestadios Hinchey I e III e II

Tratamento  Cirúrgico
Indicações em vídeo-laparoscopia
Tratamento  CirTratamento  Cirúúrgicorgico
IndicaIndicaçções em vões em víídeodeo--laparoscopialaparoscopia

Consensus development conferenceConsensus development conference. . The Scientific CommitteeThe Scientific Committee

of of the European Associationthe European Association for Endoscopic for Endoscopic SurgerySurgery

Kohler L, Kohler L, SauerlandSauerland S, S, NeugebauerNeugebauer EE

Surg EndoscSurg Endosc 13 (4): 43013 (4): 430--6,6, 1999 1999 



NNúúmeromero 100 (a)100 (a) 170 (b)170 (b) 396 (c)396 (c)

Conversão (%)Conversão (%) 99 4,04,0 6,86,8

Morbidade (%)Morbidade (%) 1919 6,56,5 7,67,6

Mb tardia   (%)Mb tardia   (%) 1010 5,95,9 2,72,7

MortalidadeMortalidade (%)(%) 00 00 0,50,5

Tratamento eletivo
resultados
Tratamento eletivoTratamento eletivo
resultadosresultados

a.  a.  PerniceniPerniceni et alet al-- Gastroenterol Clin BiolGastroenterol Clin Biol. 24 (2):189. 24 (2):189--92, 2000 92, 2000 
b.  b.  TrebuchetTrebuchet et al et al -- Surg EndoscSurg Endosc 16 (1):1816 (1):18--21, 2002 21, 2002 
c.  c.  SchwandnerSchwandner -- LangenbecksLangenbecks Arch Arch SurgSurg 389 (2):97389 (2):97--103, 2004 103, 2004 



Nationwide Inpatient SamplesNationwide Inpatient Samples (1998, 1999, and 2000)(1998, 1999, and 2000)

709 709 laparoscopiaslaparoscopias (3.8%)  (3.8%)  vs.vs. 17.735 17.735 laparotomiaslaparotomias (96.2%)(96.2%)

menor  hospitalizamenor  hospitalizaçção  ão  (7.47 x 9.37 (7.47 x 9.37 diasdias (p <.001)(p <.001)

menosmenos complicacomplicaççõesões gastrointestinais  gastrointestinais  (p =.03)(p =.03)

menor  menor  ííndicendice de de complicacomplicaççõesões (p =.007)(p =.007)

Laparoscopic vs. open colectomy: outcomes 
comparison based on large nationwide databases
Guller U et al - Arch Surg 138 (11): 1179-86, 2003 

LaparoscopicLaparoscopic vsvs. open . open colectomycolectomy: outcomes : outcomes 
comparison based on large nationwide databasescomparison based on large nationwide databases
GullerGuller U et al U et al -- Arch Arch SurgSurg 138 (11): 1179138 (11): 1179--86, 2003 86, 2003 

Existem vantagens ?Existem vantagens ?Existem vantagens ?

“ Laparoscopic sigmoid resection for diverticular disease has statistically 
and clinically significant advantages over open sigmoid resection “

““ LaparoscopicLaparoscopic sigmoid resection for sigmoid resection for diverticulardiverticular disease has statistically disease has statistically 
and clinically significant advantages over open sigmoid resecand clinically significant advantages over open sigmoid resection tion ““



Prospective Multicentre Study - 1.118 pacientes
Laparoscopic Colorectal Surgery Study Group

Prospective Multicentre Study - 1.118 pacientes
Laparoscopic Colorectal Surgery Study Group

Kockerling F et al -
Surg Endosc 13: 567, 1999
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ASCRS:
The laparoscopic approach
is appropriated in selected patients

Grau de evidência III
Grau de recomendação: A
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