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RESUMO 

 



Lima HVG. Prevenção de deiscência da aponeurose com uso profilático de tela pré-

aponeurótica em laparotomias de emergência: ensaio clínico randomizado [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

INTRODUÇÃO: Laparotomias de emergência apresentam alto risco de complicações e 

evoluem com deiscência da aponeurose (DA) em até 14,9% dos casos. O uso profilático 

de tela no fechamento da parede abdominal reduz a incidência de hérnia incisional após 

cirurgias eletivas, sem aumento significativo de morbidade. Porém, não há estudos que 

comprovem seu benefício na prevenção de DA e seu uso ainda é controverso em 

laparotomias de emergência e em cirurgias contaminadas ou infectadas. OBJETIVOS: 

Avaliar se o uso profilático de tela no fechamento da parede abdominal reduz a 

incidência de DA em pacientes submetidos a laparotomia de emergência, assim como a 

morbidade de sua aplicação. MÉTODOS: Foi realizado um ensaio clínico randomizado 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Indivíduos com alto risco para DA e indicação de laparotomia mediana de emergência 

foram randomizados em grupos de sutura (síntese contínua da aponeurose com fio de 

polidioxanona e agulha de 36 mm, com objetivo de alcançar a relação entre os 

comprimentos do fio e da incisão igual ou superior a quatro) ou de tela profilática 

(síntese da aponeurose como no grupo de sutura, reforçada com tela pré-aponeurótica de 

polipropileno). Alto risco foi definido segundo escore de risco pré-operatório de 

Rotterdam adaptado. A equipe cirúrgica permaneceu cega no intraoperatório 

(randomização somente após síntese completa da aponeurose). RESULTADOS: De 

junho de 2015 a fevereiro de 2018, foram randomizados 145 pacientes, dos quais 30 

foram excluídos (20,7%) por óbito ou reoperação nos primeiros 30 dias, não 

relacionados a intervenção do estudo; 52 foram alocados no grupo de sutura e 63 no de 

tela profilática. Ambos foram equivalentes quanto a dados demográficos e 

características clínicas, exceto idade, cuja média foi maior no grupo de sutura (66,1 anos 

vs 61,0 anos, p = 0,03). Os pacientes foram classificados como ASA III ou IV em 44 

(38,3%) casos. Dentre as operações, 49 (42,6%) foram contaminadas ou infectadas, 63 

(54,8%) envolveram a realização de ostomia e 89 (77,4%) foram cirurgias colorretais. 

Os tempos de internação hospitalar e em UTI foram semelhantes. O tempo operatório 

médio foi 50,8 minutos mais longo no grupo de tela profilática (p = 0,01). A DA 

ocorreu em sete casos do grupo de sutura (13,5%) e em nenhum do grupo de tela 

profilática (p = 0,003). Não houve diferença estatística em relação ao número de 

participantes que apresentou ocorrências de sítio cirúrgico (SSO) [15 (28,8%) vs 27 

(42,9%), p = 0,12] ou ocorrências de sítio cirúrgico que necessitaram de intervenção 

(SSOPI) [9 (17,3%) vs 14 (22,2%), p = 0,51]. Porém, algumas SSO foram mais 

frequentes no grupo de tela profilática: seroma [3 (5,8%) vs 12 (19,0%), p = 0,03], 

infecção de sítio cirúrgico (SSI) [4 (7,7%) vs 13 (20,6%), p = 0,05] e deiscência 

superficial de ferida operatória [3 (5,8%) vs 15 (23,8%), p = 0,008]. Sete casos do grupo 

de tela profilática tiveram deiscência superficial com exposição de tela e foram tratados 

com curativos locais e cicatrização por segunda intenção, havendo resolução completa 

em menos de 90 dias. Nenhum caso necessitou de remoção completa da tela. Das SSO 

do grupo de tela profilática, 92,3% tiveram resolução espontânea ou com intervenções à 

beira-leito, o que aconteceu em 73,3% do grupo de sutura. CONCLUSÕES: A tela 

profilática pré-aponeurótica em laparotomias de emergência é segura e evita DA, com 

morbidade aceitável, em 30 dias. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética local 



(CAPPesq) e registrado na Plataforma Brasil (2024878) e no "ClinicalTrial.gov" 

(NCT03293862).  

Descritores: Deiscência de ferida operatória; Prevenção primária; Telas cirúrgicas; 

Emergências; Laparotomia; Parede abdominal; Ensaio clínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 



Lima HVG. Prevention of fascial dehiscence with prophylactic use of onlay mesh in 

emergency laparotomies: a randomized clinical trial [thesis]. São Paulo: "Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo"; 2019. 

INTRODUCTION: Emergency laparotomies have a high risk of complication with 

reports of fascial dehiscence (FD) in up to 14.9% of cases. The use of onlay mesh in the 

closure of abdominal wall reduces incidence of incisional hernia after elective surgeries 

without increased morbidity. However, there are no studies demonstrating its benefit in 

FD prevention and its use is controversial in emergency laparotomies and in 

contaminated or infected surgeries. OBJECTIVES: To evaluate whether the use of 

onlay mesh in the closure of the abdominal wall reduces the incidence of FD in patients 

submitted to emergency laparotomy, as well as the morbidity of its application. 

METHODS: A randomized clinical trial was conducted at the Hospital das Clínicas, 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Patients at high risk for FD and 

indication of emergency midline laparotomy were randomized either to the suture group 

(running suture with polidioxanone thread and 36 mm needle size, aiming to achieve 

suture-to-wound length ratio of 4:1) or to the prophylactic mesh group (fascial closure 

as in the suture group, reinforced with polypropylene onlay mesh). High risk was 

defined according to the adapted Rotterdam preoperative risk model. The surgical team 

was blinded to the groups during the intraoperative period (randomization occurred only 

after complete fascial suture). RESULTS: From June 2015 to February 2018, 145 

patients were randomized, 30 of whom were excluded (20.7%) because of death or 

reoperation, not related to the mesh procedure, in the first 30 days; 52 were allocated in 

the suture group and 63 in the prophylactic mesh group. Both groups were equivalent 

for demographic data and clinical characteristics, except for age, whose mean was 

higher in the suture group (66.1 years vs 61.0 years, p = 0.03). Patients were classified 

as ASA III or IV in 44 (38.3%) cases. Among the operations, 49 (42.6%) were 

contaminated or infected, 63 (54,8%) involved ostomy formation and 89 (77.4%) were 

colorectal surgeries. Hospital length of stay (LOS) and intensive care unit LOS were 

similar. Mean operative time was 50.8 minutes longer in the prophylactic mesh group (p 

= 0.01). FD occurred in seven cases of the suture group (13.5%) and none in the 

prophylactic mesh group (p = 0.003). There was no statistical difference between the 

groups regarding the number of patients with surgical site occurrence (SSO) [15 

(28.8%) vs 27 (42.9%), p = 0.12], or surgical site occurrences that required procedural 

interventions (SSOPI) [9 (17.3%) vs 14 (22.2%), p = 0.51]. However, some SSO were 

more frequent in the prophylactic mesh group: seroma [3 (5.8%) vs 12 (19.0%), p = 

0.03], surgical site infection (SSI) [4 (7, 7%) vs 13 (20.6%), p = 0.05] and superficial 

wound dehiscence [3 (5.8%) vs 15 (23.8%), p = 0.008)]. Seven cases of the prophylactic 

mesh group had superficial wound dehiscence with mesh exposure, treated with local 

dressings and healing by second intention, with complete resolution in less than 90 

days. No case required complete removal of mesh. Of the SSO in the prophylactic mesh 

group, 92.3% had spontaneous resolution or with bedside interventions; the same 

occurred in 73.3% of the suture group. CONCLUSIONS: The onlay prophylactic mesh 

in emergency laparotomy is safe and avoids FD, with acceptable morbidity in 30 days. 

This project was approved by the local ethics committee (CAPPesq), registered at 

Plataforma Brasil (2024878) and ClinicalTrial.gov (NCT03293862). 

Descriptors: Surgical wound dehiscence; Primary prevention; Surgical mesh; 

Emergencies; Laparotomy; Abdominal wall; Clinical trial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Conceitos iniciais 

 

 Pacientes submetidos a laparotomia em situações de emergência apresentam 

elevada mortalidade, em torno de 20% nos primeiros 30 dias pós-operatórios, e alta 

incidência de complicações clínicas e cirúrgicas, chegando a 47%
1
. 

 O acesso mediano é amplamente realizado nesse contexto, já que oferece uma 

rápida e ampla exposição de toda a cavidade abdominal, com mínima lesão de estruturas 

nervosas, vasculares e musculares
2
. Apesar de a Sociedade Europeia de Hérnia (EHS) 

sugerir evitá-lo sempre que possível, por estar associado a maior índice de hérnia 

incisional, esse acesso ainda é um dos mais utilizados em laparotomias de 

emergência
3,4

. 

 Todos os acessos à cavidade abdominal estão sujeitos a deiscência de ferida 

operatória, que pode ser classificada como total ou parcial
5, 6

. A deiscência total envolve 

todas as camadas da ferida operatória. Nesse caso, as vísceras podem ser exteriorizadas 

da cavidade abdominal (evisceração) ou ficar contidas (evisceração contida)
7-9

. A 

deiscência parcial envolve uma ou mais camadas da ferida operatória e pode ser 

subclassificada da seguinte forma
6, 10

:  

 Deiscência superficial da ferida operatória: deiscência da pele e do tecido 

subcutâneo, com aponeurose íntegra; 

 Deiscência profunda da ferida operatória: deiscência da aponeurose, porém com 

pele e tecido subcutâneo íntegros, também denominada eventração
11

. Quando 

esse evento é diagnosticado tardiamente, denomina-se hérnia incisional.  

 Portanto, a deiscência da aponeurose (DA) pode ocorrer isoladamente 

(eventração) ou acompanhada de deiscência das demais camadas da ferida operatória 

(evisceração)
12

. A eventração e a evisceração possuem fatores de risco semelhantes e 

ocorrem, na maioria das vezes, entre o 4º e o 14
o
 dias pós-operatórios (PO), com média 

no 8º PO
7, 8, 10, 12-17

. Apenas 10% dos casos são detectados após esse período, mesmo 

assim, ainda no primeiro mês após a cirurgia.  
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 A evisceração é um evento de diagnóstico mais evidente, enquanto as 

eventrações são subdiagnosticadas, já que, para sua identificação, é necessária a 

palpação cuidadosa da ferida operatória por examinador experiente durante as primeiras 

semanas após a operação, podendo o diagnóstico ser confirmado por exames de 

imagem. A saída de grande quantidade de secreção serossanguinolenta pela ferida 

operatória é, muitas vezes, o único indício da eventração e nem sempre é valorizado
8, 18, 

19
. Além do subdiagnóstico, outra questão que dificulta seu estudo é a controvérsia 

quanto à definição do termo. Alguns autores consideram eventração como sinônimo de 

hérnia incisional
8, 20

, não fazendo distinção quanto ao tempo necessário para o 

diagnóstico, enquanto outros a definem como hérnia incisional aguda, apesar da 

inexistência de saco herniário
21

. 

  Existe uma variedade de termos para se referir a evisceração e eventração na 

língua portuguesa, como ruptura aguda de laparotomia, estripação, eventração aguda, 

explosão de ferida, separação de ferida, deiscência total ou parcial, evisceração total ou 

parcial e hérnia incisional aguda
6, 11, 22

. Na língua inglesa, várias expressões também são 

utilizadas, como "fascial dehiscence", "abdominal wound dehiscence", "wound 

dehiscence", "deep wound dehiscence", "burst abdomen", "evisceration", "eventration", 

"acute postoperative wound failure", "acute hernia" e "acute postoperative open 

abdominal wall"
3, 10, 12-14, 16, 19, 22-26

. Essa falta de uniformidade pode dificultar a 

abordagem desse assunto. Portanto, para manter a clareza do tema estudado, o termo 

"deiscência da aponeurose" (DA), do inglês "fascial dehiscence", que engloba 

evisceração e eventração, será utilizado para se referir aos nossos objetos de estudo.  

 A incidência de deiscência da aponeurose varia entre 0,4% e 3,5% na população 

geral submetida a laparotomia mediana. No entanto, em pacientes de alto risco para o 

evento, submetidos a cirurgia de emergência, a incidência aumenta, variando de 12,3% 

a 14,9%
7, 9, 13, 16, 17, 23, 27-29

. A deiscência da aponeurose é considerada uma complicação 

grave, associada a elevada mortalidade no período perioperatório, cujas taxas variam 

entre 3% e 35%
18, 23, 26

. 

 Também é associada a elevada morbidade e a aumento de custos hospitalares e 

sociais
8, 23, 26, 30, 31

. Gili-Ortiz et al.
31

 analisaram banco de dados com 323.894 pacientes 

submetidos a laparotomia em 87 hospitais espanhóis e demonstraram que a deiscência 

da aponeurose aumenta o tempo médio de internação hospitalar em 15,6 dias e eleva os 

custos em 14.327 euros por paciente. Van Ramshorst et al.
26

, em estudo de coorte, 
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também fizeram estimativa dos custos diretos associados à deiscência da aponeurose, 

baseando-se na internação hospitalar e nos cuidados de enfermagem com ferida 

operatória após alta. A DA ocasionou aumento médio de 10.850 euros quando os 

pacientes foram tratados de forma conservadora e, para os operados, houve um custo 

médio adicional de 1.424 euros por paciente. 

 

1.2. Fatores de risco e escores preditores para deiscência da aponeurose 

 

 Diversos estudos têm demonstrado uma variedade de fatores de risco, por vezes 

conflitantes, para a ocorrência de DA. Podem ser divididos em pré-operatórios, 

intraoperatórios e pós-operatórios. Dentre os fatores pré-operatórios, destacam-se idade 

maior de 65 anos, gênero (masculino), tabagismo, obesidade, uso crônico de 

corticoides, anemia, icterícia, uremia, diabetes, hipoalbuminemia, doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), neoplasia maligna, laparotomia prévia e cirurgias de 

emergência. Os principais fatores intraoperatórios são: local e tipo de incisão, órgão 

operado, técnica e tipo de sutura da aponeurose, assim como material utilizado. E dentre 

os fatores pós-operatórios, são relatados infecção de sítio cirúrgico, aumento de pressão 

abdominal (ex: tosse, vômitos, distensão abdominal) e déficits de oxigenação e de 

suprimento sanguíneo
5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 32-34

. Vários estudos concordam que o 

principal fator de risco para DA é a infecção de sítio cirúrgico
13, 14, 17, 27, 35, 36

.  

 O conhecimento desses fatores permite suas correções e a adoção de medidas 

preventivas no intraoperatório, como o reforço do fechamento da aponeurose com o uso 

profilático de tela (tela profilática)
17, 23, 34, 35, 37

. Nesse contexto, dois escores de risco 

foram criados para prever a ocorrência de DA
17, 37

, mas possuem limitações, como a 

inclusão de fatores pós-operatórios e a ausência de alguns fatores de risco relevantes, 

mencionados pela literatura internacional. 

 Em 2003, Webster et al.
37

, pesquisadores norte-americanos, publicaram escore 

utilizando 12 variáveis ("Veterans Affairs Medical Center risk model"), sendo quase 

metade pós-operatórias (tabela 1), o que inviabiliza sua utilização para adoção de 

medidas preventivas
35

. Por outro lado, o escore de Rotterdam, publicado em 2010 por 

van Ramshorst et al.
17

, vem sendo utilizado para esse fim. Os pesquisadores 

compararam 363 casos de deiscência da aponeurose com 1089 controles num período de 
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dez anos. As variáveis que apresentaram diferença estatística significativa na análise 

multivariada foram utilizadas para compor o escore, formado por dez itens, sendo 

apenas dois referentes ao pós-operatório (infecção de sítio cirúrgico e tosse). Foi 

atribuído um valor numérico para cada fator de risco, cuja soma resulta no escore de 

Rotterdam, com valor máximo de 10,6 (tabela 1). Cada ponto a mais no somatório 

corresponde a um aumento de 2,96 no risco para o evento e o resultado também pode 

ser convertido em valor percentual por meio de fórmula matemática.  

 Goméz Díaz et al.
35

 sugeriram uma modificação do modelo de Rotterdam, 

excluindo os dois itens pós-operatórios, para que possa ser usado como preditor de DA. 

Em análise retrospectiva, os pesquisadores confirmaram que um valor mais elevado 

representa maior risco, mas sugerem que o escore subestima a real incidência de DA
35

. 

Essa divergência deve ser explicada pelo perfil dos pacientes por eles estudado: apenas 

laparotomias medianas, cerca de 2/3 de cirurgias colorretais e mais de 50% de 

procedimentos de emergência, características distintas daquelas documentadas por van 

Ramshorst et al.  Outra limitação para aplicação desse escore é que alguns fatores de 

risco relevantes são desconsiderados como preditores de risco, como tabagismo, 

obesidade, desnutrição e neoplasia maligna. 

 Até o início da coleta de dados do estudo aqui apresentado, a literatura dispunha 

apenas dos dois escores mencionados. Em 2016, Mir et al.
34

 publicaram o primeiro 

escore de risco para DA com casuística de um país emergente (Índia), mas ainda não 

havia sido validado até o início de 2019. Nesse modelo de risco, foram utilizadas as 

mesmas duas variáveis pós-operatórias do escore de Rotterdam (tabela 1).  

 Os três escores descritos foram elaborados em continentes distintos, com perfis 

de pacientes diferentes, mas ainda são necessários estudos complementares para 

aprimorá-los e para verificar suas validades em outras populações
14, 23

. 
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Tabela 1 - Escores de risco de "Veterans Affairs Medical Center" (VAMC), Rotterdam e Mir para 

deiscência da aponeurose após laparotomia 

VAMC, 2003
37

 Rotterdam, 2010
17

 Mir et al, 2016
34

 

Variável Escore Variável Escore Variável Escore 

AVE sem déficit residual 4 

Fa
ix

a 
d

e 
id

ad
e 40 - 49 anos 0,4 Gênero masculino 1,209 

DPOC 4 50 - 59 anos 0,9 Doença pulmonar crônica 1,548 

Pneumonia atual 4 60 - 69 anos 0,9 Uso de corticoides 1,179 

Cirurgia de emergência 6 > 70 anos 1,1 Tabagismo 2,454 

Duração da operação > 2,5 
horas* 

2 Gênero masculino 0,7 Obesidade 1,721 

R4 como cirurgião* 3 
Doença pulmonar 
crônica 

0,7 Anemia 1,564 

Cirurgia limpa quanto ao 
grau de contaminação* 

-3 Ascite 1,5 Icterícia 3,197 

Infecção superficial de sítio 
cirúrgico** 

5 Icterícia 0,5 Ascite 2,411 

Infecção profunda de sítio 
cirúrgico** 

17 Anemia 0,7 Sepse 2,422 

Falha de desmame de VM** 6 
Cirurgia de 
emergência 

0,6 
Cirurgia em fígado, 
vesícula, vias biliares ou 
pâncreas 

3,281 

Uma ou mais complicações 
além da deiscência da 
aponeurose** 

7 

Ti
p

o
 d

e 
ci

ru
rg

ia
 o

u
 ó

rg
ão

 o
p

e
ra

d
o

 

Vesícula ou vias 
biliares 

0,7 
Cirurgia vascular, 
esplênica, adrenal ou 
renal 

3,062 

Retorno ao centro 
cirúrgico** 

-11 Esôfago 1,5 
Cirurgia esofágica, 
gastroduodenal, intestinal 
ou cólica 

1,786 

  

Gastroduodenal 1,4 Tosse** 1,387 

Intestino delgado 0,9 
Infecção de sítio 
cirúrgico** 

3,251 

Intestino grosso 1,4 

  

Vascular 1,3 

Tosse** 1,4 

Infecção de sítio 
cirúrgico** 

1,9 

Escore (Somatório) Risco de DA Escore (Somatório) 
Risco 
de DA 

Escore (Somatório) Risco de DA 

11 - 14 5% 0 - 2 0,1% Variação de 0 a 25,7 Quanto 
maior o 

valor, maior 
o risco 

> 14 10% 2 - 4 0,7% 

  

4 - 6 5,5% 

6 - 8 26,2% 

> 8  66,5% 

* Fatores de risco intraoperatórios 

** Fatores de risco pós-operatórios 

AVE = acidente vascular encefálico, DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica, R4 = 

residente no 4º ano de formação, VM = ventilador mecânico, DA = deiscência da aponeurose 
Tabela adaptada da "World Union of Wound Healing Societies" (WUWHS)

38 
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1.3. O fechamento da parede abdominal 

 

 Considerando que deiscência da aponeurose é um evento que pode ser 

prevenido, um órgão americano de controle de qualidade hospitalar ("Agency for 

Healthcare Research and Quality") a elegeu como um indicador de segurança do 

paciente
19

. Para sua prevenção, os fatores de risco clínicos devem ser corrigidos ou 

controlados antes do procedimento cirúrgico, sempre que possível
11, 30

, já que são 

considerados os principais determinantes para deiscência da aponeurose segundo vários 

autores
13, 14, 17, 35, 37

. 

 No entanto, muitos desses fatores não são passíveis de correção, especialmente 

diante de laparotomias de emergência. Por isso, alguns autores dão grande importância à 

técnica de fechamento da parede abdominal e ao material utilizado. Em relação à 

incidência de hérnia incisional, há pesquisadores que consideram que esses são os 

principais fatores determinantes
3, 39

.  

 A literatura está repleta de resultados contraditórios quanto à melhor forma de 

fechamento da aponeurose, inclusive entre as revisões sistemáticas. As divergências 

podem ser ocasionadas pela falta de detalhamento dos métodos utilizados nos artigos, 

como tamanho da agulha, relação entre os comprimentos do fio utilizado e da incisão da 

aponeurose, distância entre os pontos, entre outros
3, 39

.  

 Por esse motivo, a Sociedade Europeia de Hérnia (EHS), baseada nas 

publicações mais atuais e consistentes, desenvolveu em 2015 uma diretriz para o 

fechamento da parede abdominal, com o objetivo de reduzir as incidências de 

deiscência da aponeurose e de hérnia incisional. Estava prevista uma atualização para 

2017, porém não foi divulgada até o início de 2019
3
. 

 

 1.3.1. Sutura contínua ou sutura com pontos separados 

 

 Diante dos dados discordantes da literatura, a EHS elegeu duas metanálises, 

consideradas de alta qualidade, para orientar suas recomendações. Baseado na 

metanálise INLINE
40

, a sutura contínua foi fortemente recomendada, por reduzir a 
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incidência de hérnia incisional em cirurgias eletivas (OR 0,59, IC 95% 0,43 - 0,82, p = 

0,02).  

 Em relação a cirurgias de emergência, não há recomendações formais
3
, porém 

Van't Riet et al.
41

 incluíram, em metanálise, estudos envolvendo essas condições e não 

observaram diferença na incidência de hérnia incisional quando compararam suturas 

contínuas com suturas com pontos separados. Em 2017, a metanálise da Cochrane
42

, 

envolvendo estudos em cirurgias eletivas e de emergência, também não demonstrou 

diferença em relação a hérnia incisional (RR 1,01, IC 95% 0,76 - 1,35), nem a 

deiscência da aponeurose (RR 1,21, IC 95% 0,90 - 1,64) quanto ao tipo de sutura 

utilizada. 

 As vantagens de uma sutura contínua são economia de tempo, menor quantidade 

de nós e distribuição de tensão por igual ao longo da aponeurose
20

. 

 

 1.3.2. Sutura "em massa" ou sutura em plano único 

 

 Alguns autores defendem o fechamento da parede abdominal com "pontos em 

massa", ou seja, envolvendo maior quantidade de tecido (todas as camadas, exceto 

pele), em geral com pontos passados além de 1 cm da borda da aponeurose
23, 24, 43-46

. 

Segundo seus defensores, uma zona de fraqueza (colagenólise) se desenvolve até a 1 cm 

da incisão da aponeurose, decorrente da reação inflamatória normal pós-trauma 

cirúrgico. Caso a sutura seja realizada a menos de 1 cm da borda, em um fechamento 

em único plano (apenas aponeurose), o tecido fragilizado tenderia a se romper
20, 24, 47

.  

 Esse conceito tem fundamento teórico em estudos experimentais das décadas de 

1970 e 1980, porém Cengiz et al.
15, 48

 publicaram um estudo experimental em 2001, 

com melhor padronização técnica, demonstrando que a resistência da aponeurose à 

ruptura é maior quando os pontos são passados entre 3 e 6 mm de sua borda, 

comparados com sutura realizada a mais de 1 cm. Resultado semelhante foi 

reproduzido, em 2009, por Harlaar et al.
49

. Além disso, estudos clínicos mais recentes 

demonstraram redução da incidência de hérnia incisional em pacientes submetidos a 

sutura em plano único, com pontos passados a menos de 1 cm da borda da aponeurose
48, 

50-52
.  
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 A Sociedade Europeia de Hérnia considera que os termos "sutura em massa" e 

"sutura em plano único" não são bem definidos na literatura, não sendo possível tirar 

conclusões em relação à maioria dos trabalhos. Apesar de não haver bons estudos 

clínicos comparando especificamente essa questão, a EHS recomenda o fechamento da 

parede abdominal em camada única, envolvendo apenas aponeurose, mas esta é 

considerada recomendação fraca
3
.  

  

 1.3.3. A relação entre o comprimento do fio utilizado e o comprimento da 

incisão da aponeurose 

 

 Em 1976, Jenkins
53

 publicou uma abordagem mecânica para a deiscência da 

aponeurose. Segundo o autor, o comprimento de uma incisão de laparotomia pode 

aumentar em até 30% no período pós-operatório, devido ao aumento da pressão intra-

abdominal por diversas causas. Em uma sutura contínua, a depender da distância dos 

pontos à borda da aponeurose e da distância entre eles, o fio pode causar maior ou 

menor tensão no tecido, podendo cortá-lo e ocasionar deiscência. O comprimento do fio 

utilizado (CF) e o comprimento da incisão da aponeurose (CA) foram correlacionados e, 

utilizando princípios de geometria e física, foi possível concluir que, quanto maior a 

relação CF:CA, menor a tensão do fio exercida nas bordas da aponeurose e, portanto, 

menor o risco de deiscência. Segundo o autor, a deiscência da aponeurose é associada a 

uma relação CF:CA de 2:1 ou inferior. Por outro lado, a relação CF:CA ≥ 4:1 poderia 

prevenir o evento
24, 53, 54

. 

 Mesmo passados mais de 40 anos dessa publicação, o conceito permanece 

aceito. Vários estudos confirmaram clinicamente sua teoria e atualmente a maioria dos 

autores recomenda alcançar uma relação CF:CA ≥ 4:1 durante o fechamento da 

aponeurose
3, 14, 15, 41, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55-61

.  

 Originalmente, Jenkins descreveu que, para alcançar a relação CF:CA de 4:1 em 

uma sutura contínua, os pontos deveriam ser passados a 1 cm da borda da aponeurose e 

com uma distância de 1 cm entre si. No entanto, os estudos de Israelsson et al. 
15, 39, 48, 51, 

55-57
 demonstraram que essa relação pode ser alcançada utilizando outras medidas, com 

melhores resultados. Em estudo experimental publicado em 2001, foi demonstrado que, 

quando os pontos são passados entre 3 e 6 mm da borda da aponeurose, a resistência à 



Introdução  10 
 

ruptura é maior, desde que mantida a relação CF:CA ≥ 4:1
15

, sendo esse resultado 

reproduzido por outros pesquisadores
49

. Essa menor distância foi nomeada de "small 

bites", enquanto a distância ≥ 10 mm foi chamada de "large bites". 

 Em 2009, seguindo a linha de pesquisa, através de estudo clínico prospectivo e 

randomizado, o grupo concluiu que o fechamento da aponeurose pela técnica "small 

bites" reduz as incidências de hérnia incisional (18% para 5,6%, p < 0,001) e de 

infecção de sítio cirúrgico (10,2% para 5,2%, p = 0,02)
48

. O fechamento "large bites" 

teoricamente aumentaria a quantidade de tecido necrótico na ferida operatória
15

, o que 

poderia justificar a maior incidência de infecção. Em 2015, um ensaio clínico 

multicêntrico europeu ("STITCH Trial") reproduziu o resultado em relação a hérnia 

incisional (redução de 21% para 13%, com p = 0,02), mas não demonstrou diferença em 

relação a infecção de sítio cirúrgico
50

.  

 Esses estudos foram realizados em cirurgias eletivas e não foi analisada 

deiscência da aponeurose, porém, em 2017, Tolstrup et al.
61

 demonstraram, em coorte 

histórica, redução da incidência de deiscência da aponeurose (6,6% para 3,8%, p = 0,03) 

utilizando a técnica "small bites" em cirurgias de emergência. Os resultados tardios 

foram publicados em 2019, sendo observada também redução da incidência de hérnia 

incisional (27,0% para 15,0%, p = 0,02)
52

.  

 A última diretriz da Sociedade Europeia de Hérnia, publicada em 2015, ainda 

considerou o fechamento da aponeurose com relação CF:CA ≥ 4:1 uma recomendação 

fraca, justificando que a maioria dos estudos foi realizada por único grupo de 

pesquisadores. Há forte recomendação para que todos os estudos prospectivos 

documentem essa relação
3
. 

 

 1.3.4. Material utilizado na sutura da aponeurose 

 

 Em cirurgias eletivas, os fios de absorção rápida, como poliglactina, são 

fortemente desencorajados, por aumentar a incidência de hérnia incisional
3
. A EHS não 

faz recomendações específicas para cirurgias de emergência, nem para prevenção de 

deiscência da aponeurose.  
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 Em teoria, a sutura da aponeurose deve manter sua resistência à tração por 

quatro a seis semanas, quando a cicatrização adquire cerca 50% de sua resistência 

original, segundo estudos experimentais em animais
20

. O fabricante do fio de absorção 

rápida Vicryl® (poliglactina 910) informa que, após 4 semanas, este permanece com 

apenas 25% de sua força tênsil, sendo completamente absorvido entre 56 e 70 dias
62

. 

Por outro lado, o fio de absorção lenta PDS II® (polidioxanona), do mesmo fabricante, 

mantém 70% de sua força tênsil em 4 semanas e é completamente absorvido entre 182 e 

238 dias
63

. Portanto, os fios de absorção lenta são preferíveis, o que foi constatado por 

duas metanálises
3, 40, 41

. Essa característica do fio cirúrgico é mais relevante para 

prevenção de hérnia incisional. Com relação à DA, por ser um evento precoce, o 

material do fio provavelmente tem menos influência
18

, a não ser que seja de má 

qualidade e venha a se romper no pós-operatório, evento considerado raro
17, 24, 47

. 

 Já a comparação entre fios de absorção lenta e fios inabsorvíveis não demonstra 

diferença quanto à incidência de hérnia incisional, mas há formação de sinus (p=0,02) e 

aumento de dor crônica (p < 0,005)
3, 41, 42

. Fios inabsorvíveis, como os de náilon e 

polipropileno, devem ser evitados para fechamento da aponeurose e fixação de tela. Por 

efeito memória, são necessários muitos seminós para que o nó não desate, o que 

aumenta seu volume final, causando desconforto ou mesmo erodindo a pele. Além 

disso, o nó pode sofrer reação de corpo estranho e formar um biofilme de bactérias 

inacessível aos neutrófilos e macrófagos, tornando-se substrato para infecção local e 

formação de sinus
3, 20, 60, 64

. 

 Quanto à estrutura do fio, acreditava-se que os fios monofilamentados estavam 

associados a menor índice de infecção de sítio cirúrgico, quando comparados com os 

multifilamentados, porém essa hipótese não é comprovada por revisões sistemáticas e 

não há recomendações sobre esse aspecto
3, 42

. Em relação à agulha, Israelsson et al.
39, 65

 

consideram que a cilíndrica e de menores dimensões (26 mm ou 36 mm) é superior, mas 

não há dados na literatura que suportem essa afirmação
3
. 

 Também pela escassez de estudos, em cirurgia de emergência, a Sociedade 

Europeia de Hérnia não faz nenhum tipo de recomendação em relação ao material ou à 

técnica cirúrgica
3
. 

 Em 2017, a Cochrane publicou metanálise de 55 estudos para definir as 

melhores técnicas e materiais de sutura para o fechamento da parede abdominal, 
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buscando responder questões relativas a absorção do material (absorvível vs não 

absorvível, absorção rápida vs absorção lenta), ao método de sutura ("em massa" vs por 

planos) e à técnica utilizada (sutura contínua vs sutura com pontos separados). Em 

relação a hérnia incisional, apenas o uso de fios monofilamentados reduziu seu risco 

relativo (RR 0,76, IC 95% 0,59 - 0,98, I
2
 = 30%). Quanto a deiscência da aponeurose, 

nenhum desses aspectos técnicos influenciou sua ocorrência. Os autores pediram 

ponderação na interpretação dos resultados, tendo em vista que os estudos foram 

considerados de baixa ou moderada qualidade, sendo que vários reportavam múltiplas 

comparações, havendo grande heterogeneidade entre eles. Além disso, os trabalhos têm 

divergências nas definições dos termos utilizados e incluíram casos de cirurgias de 

emergência e eletiva juntos, doenças de base diversas e diferentes tipos de incisão 

(mediana, paramediana e subcostal). A conclusão dos autores é que ensaios clínicos 

maiores e de alta qualidade são necessários para definir essas questões
42

.  

 

 1.3.5. Método ideal de fechamento da parede abdominal 

 

 Mesmo diante de tantas divergências e resultados contraditórios, a literatura 

atual tem tendência a considerar que a melhor forma de fechamento da parede 

abdominal é a sutura contínua com fio monofilamentado de absorção lenta, com pontos 

envolvendo apenas a aponeurose e passados entre 3 mm e 8 mm de sua borda ("small 

bites"), mantendo relação CF:CA ≥ 4:1
3, 4, 39, 50, 51, 54, 65, 66

. Essas recomendações são 

baseadas, em sua maioria, em estudos realizados em condições eletivas e, até 2016, não 

havia dados suficientes na literatura para recomendações formais em cirurgias de 

emergência
3, 67

.  

 Entretanto, em 2017 e em 2019, Tolstrup et al., aplicando as recomendações 

atuais mencionadas, demonstraram redução, respectivamente, das incidências de 

deiscência da aponeurose (6,6% para 3,8%, p = 0,03) e de hérnia incisional (27,0% para 

15,0%, p = 0,02) em cirurgias de emergência
52, 61

, sugerindo que esses cuidados 

técnicos devam ser seguidos também nessas condições. 

 Apesar de todos os avanços da medicina, inclusive com melhor qualidade de fios 

cirúrgicos e aprimoramento da técnica cirúrgica, a incidência de deiscência da 

aponeurose permanece estável
8, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 68

, provavelmente porque as medidas 
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preventivas, em geral, são pouco eficazes. No entanto, a tela profilática pode ser uma 

ferramenta útil, com potencial de alterar definitivamente a incidência de deiscência da 

aponeurose, se bem empregada, semelhante aos bons resultados já comprovados em 

relação à hérnia incisional. 

 

1.4. A tela profilática  

 

 Em condições eletivas, a tela profilática vem sendo amplamente estudada com o 

objetivo de reduzir não só a incidência de hérnia incisional, mas também a de hérnia 

paracolostômica
4, 69, 70

.  

 Estudos prospectivos e randomizados, publicados por grupos de pesquisadores 

de diversos países, demonstraram a eficácia da tela profilática na prevenção dessas duas 

condições, sem aumento significativo de ocorrências de sítio cirúrgico na maioria deles
4, 

9, 43, 69, 71-94
. Revisões sistemáticas e metanálises reafirmam esses resultados

91, 95-109
. De 

acordo com a metanálise mais recente, a chance de hérnia incisional é 86% menor em 

pacientes que recebem essa medida preventiva (OR 0,14, IC 95% 0,07 - 0,27, I² = 

16%)
108

.  

 Com a tela profilática, a incidência de hérnia incisional foi reduzida a níveis bem 

inferiores aos obtidos com as melhores técnicas de sutura da aponeurose. Israelsson et 

al.
48

 alcançaram incidência de 5,6% aplicando as recomendações atuais para fechamento 

da parede abdominal, inclusive a técnica "small bites" e a relação CF:CA ≥ 4,0. O 

estudo multicêntrico "STITCH"
50

, utilizando o mesmo padrão de sutura da aponeurose, 

obteve 13%. Por outro lado, a aplicação da tela profilática resulta em incidência de 

hérnia incisional menor que 5% na maioria dos estudos
43, 71, 75, 77, 95, 110, 111

, havendo 

vários autores que obtêm taxa de 0%
74, 79, 85, 89, 90, 95

. Esses índices jamais haviam sido 

alcançados na prevenção de hérnia incisional e, por isso, nos últimos anos, muitos 

pesquisadores vêm se dedicando ao estudo dessa intervenção. 

 Outros desfechos, como relação custo-efetividade, qualidade de vida e dor 

crônica também foram estudados, com resultados favoráveis ao uso de tela profilática. 

Considerando as possíveis complicações e os gastos diretos e indiretos, Fischer et al.
112

 

estimaram que o custo médio associado à aplicação da tela profilática é de 15.450 
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dólares, enquanto que a sutura da aponeurose custa 17.182 dólares
66, 112

, concluindo que 

o uso de tela profilática resulta em melhor relação custo-efetividade. Nos Estados 

Unidos, estima-se que cada ponto percentual a menos na incidência de hérnia incisional 

resulte numa economia de 32 milhões de dólares anualmente
113

.  

 O estudo multicêntrico PRIMA
82

, que comparou sutura da aponeurose com tela 

profilática nas posições "onlay" e "sublay" após dois anos de seguimento, não 

demonstrou diferença significativa entre os três grupos com relação a qualidade de vida 

(questionário SF-36) ou dor pós-operatória, baseada em escala visual analógica (p = 

0,61). No entanto, houve maiores índices de dor pós-operatória naqueles que tiveram 

hérnia incisional (p = 0,01), cuja incidência foi maior nos pacientes submetidos a sutura 

da aponeurose sem tela. Outro estudo multicêntrico, publicado por Muysoms et al.
85

, 

também comparou dor crônica entre grupos submetidos a sutura e a tela profilática 

"onlay", não sendo observada diferença entre eles quanto a essa variável. 

 Nas duas últimas décadas, várias evidências demonstraram a segurança da 

utilização de tela profilática em cirurgias eletivas e sua eficácia em reduzir a incidência 

de hérnia incisional. No entanto, algumas questões permanecem indefinidas, como seu 

uso em situações de emergência, seu papel na prevenção da deiscência da aponeurose, a 

melhor indicação para sua utilização, a posição mais favorável na parede abdominal e o 

material ideal a ser utilizado
4, 66, 108, 114

.  

 

 1.4.1. Histórico 

 

 Os primeiros estudos em tela profilática foram publicados no final da década de 

1990, na Europa, em pacientes obesos. O tema veio ganhando importância 

principalmente a partir do final da década de 2000, com estudos em grupos de risco 

mais variados
115

. 

 Em 1998, Pans et al.
94

 publicaram estudo prospectivo randomizado utilizando 

tela profilática pela primeira vez, incluindo apenas indivíduos submetidos a cirurgia 

bariátrica eletiva. A composição da tela era de poliglactina e foi posicionada em região 

intraperitoneal. Porém, não houve redução significativa da incidência de hérnia 

incisional, após quase 30 meses de seguimento (22,9% vs 28,5%, p = 0,43).  
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 Quatro anos depois, estudando o mesmo grupo de risco, Strzelczyk et al.
89

 

divulgaram os primeiros dados favoráveis ao uso de tela profilática, inicialmente numa 

série de casos, em 2002, e posteriormente num estudo prospectivo e randomizado, em 

2006
90

. Dessa vez, a tela utilizada foi de polipropileno e sua posição foi pré-

aponeurótica ("onlay"). A incidência de hérnia incisional foi de 21,1% no grupo de 

sutura e, no grupo de tela, nenhum caso foi detectado após um seguimento que variou 

de 6 a 38 meses. 

 Enquanto isso, em 2003, Gutierrez de la Peña et al.
79

 descreviam redução de 

hérnia incisional com uso tela de polipropileno em posição semelhante (5% vs 0%, p = 

0,02), mas incluindo pacientes com fatores de riscos variados (neoplasia, idade > 70 

anos, insuficiência respiratória, desnutrição, obesidade ou tabagismo). No mesmo ano, 

Rogers et al.
116

 publicaram o primeiro estudo em pacientes submetidos a correção de 

aneurisma de aorta abdominal. Foi realizada uma série de 28 casos que receberam tela 

de polipropileno em posição pré-peritoneal e nenhum paciente evoluiu com hérnia 

incisional
117

. 

 Desde a década de 1990 até o início de 2019, foram publicados pelo menos 

quatorze estudos prospectivos randomizados utilizando tela profilática para evitar hérnia 

incisional após laparotomia mediana
43, 71, 74-79, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 94

 e oito revisões 

sistemáticas com metanálise
91, 95-99, 108, 109

, além de estudos retrospectivos e prospectivos 

não randomizados
80, 81, 84, 87, 89, 110, 111

. A qualidade dos trabalhos é muito variada, assim 

como o posicionamento da tela e a composição da mesma.  

  

 1.4.2. Indicações 

 

 Até o momento, não foi estabelecida uma indicação precisa para uso de tela 

profilática. Diversos autores tiveram bons resultados utilizando-a em grupos específicos 

de pacientes, como em candidatos a cirurgia bariátrica
71, 80, 89, 90, 94, 96, 110

, correção 

eletiva de aneurisma de aorta abdominal (AAA)
85-87, 99, 118

 e cirurgia colorretal
72, 78, 81

 ou 

ainda em pacientes de alto risco para hérnia incisional e DA
43, 73, 79, 83, 84

. No entanto, a 

definição de alto risco não é clara, sendo estabelecida por cada pesquisador dentro de 

sua pesquisa.  
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 Muysoms et al.
4
 consideram que, especificamente no tratamento eletivo do 

AAA, o uso de tela profilática será mandatório num futuro próximo, afirmativa 

recentemente reforçada pelos resultados do estudo multicêntrico PRIMA
118

, de 2017, e 

pelos dados favoráveis de metanálise específica para esse grupo de risco, publicada em 

2018
99

.  

 Em cirurgias eletivas por câncer colorretal, Argudo et al.
72

 sugeriram um 

algoritmo para utilização de tela profilática. Os critérios estabelecidos foram: índice de 

massa corporal (IMC) > 29 kg/m² ou a presença de dois ou mais dos seguintes fatores 

de risco: idade ≥ 70 anos, diabetes, DPOC, anemia (hemoglobina sérica < 12 g/dL), 

desnutrição (albumina sérica < 3 g/dL), insuficiência renal crônica (creatinina sérica > 

1,5 mg/dL), imunossupressão, AAA e laparotomia prévia. Com a aplicação da tela de 

acordo com o algoritmo, os autores demonstraram redução de hérnia incisional de 

46,3% para 10,2% (p = 0,0001). 

 A última diretriz da Sociedade Europeia de Hérnia, publicada em 2015, não faz 

recomendação forte ao uso de tela profilática em nenhum grupo de risco, provavelmente 

porque os estudos não eram tão consistentes. Uma atualização estava prevista para 

2017, porém não foi publicada até o início de 2019
3
.  

 Em relação à prevenção de deiscência da aponeurose, alguns pesquisadores 

sugerem o uso de tela profilática de acordo com determinada numeração de um escore 

de risco, mas essas indicações não foram testadas em estudos prospectivos 

randomizados. Van Ramshorst et al.
17

 indicam-na a partir de 6 pontos no escore de 

Rotterdam, cujo valor máximo é 10,6 (tabela 1). Por considerar que essa pontuação 

subestima a real incidência de DA, Gómez Díaz et al.
35

 sugerem a intervenção a partir 

do escore 4,0. Webster et al.
37

, por outro lado, não mencionam tela profilática, mas 

indicam medidas preventivas intraoperatórias em pacientes de alto risco, o que é 

definido como pontuação ≥ 11 no escore de VAMC (tabela 1). Mir et al.
34

 não 

sugeriram valor específico a partir do qual seu escore (tabela 1) poderia ser utilizado 

para indicar tela profilática, mas consideram que o somatório pode guiar o planejamento 

dessa medida preventiva. 

 Quanto às cirurgias de emergência, a indicação de tela profilática é incerta. O 

único estudo prospectivo e randomizado que incluiu essa condição em percentual 

significativo (34,6% da casuística) foi restrito a pacientes com diagnóstico de câncer 



Introdução  17 
 

colorretal
78

. Kurmann et al.
84

, em estudo de caso-controle, aplicaram-na em pacientes 

com peritonite que apresentaram dois dos seguintes critérios: gênero masculino, IMC > 

25 kg/m², tumor maligno e incisão abdominal prévia. Argudo et al.
73

 também utilizaram 

tela profilática em cirurgias de emergência, com indicações mais subjetivas, mas 

guiando-se pelos seguintes fatores de risco: idade > 60 anos, desnutrição, obesidade, 

DPOC, anemia, diabetes, uso de esteroides, imunossupressão, reoperação, peritonite, 

obstrução intestinal, neoplasia e ressecção de cólon. Esses estudos apontaram segurança 

e eficácia da tela profilática em situações de emergência, mas foram baseados em 

análises retrospectivas. 

 Em nosso serviço, os pacientes que tiveram DA nos cinco anos anteriores ao 

início deste estudo foram avaliados. Observou-se que esses indivíduos apresentavam 

escore de risco pré-operatório de Rotterdam (tabela 2)  ≥ 4,0 ou entre 2,2 e 3,9, sendo 

que nesses últimos sempre havia ao menos uma condição associada dentre as seguintes: 

desnutrição, obesidade, tabagismo e neoplasia maligna. Esse perfil é utilizado para 

indicação de tela profilática em nosso serviço. Essas quatro características são 

importantes fatores de risco para deiscência da aponeurose
5, 7, 8, 10, 14, 17, 22, 23, 32-34

 e já 

foram utilizadas para indicar tela profilática por outros autores
43, 73, 79, 83, 84, 114

. 

 Pacientes desnutridos ou ativamente catabólicos apresentam comprometimento 

da cicatrização. A nutrição inadequada também retarda a resposta imunológica, 

limitando a opsonização de bactérias e a esterilização de feridas. Não só a desnutrição 

proteico-calórica, mas diversas deficiências de vitaminas e minerais, como vitaminas A, 

B1, B2, B6, C, zinco e cobre, predispõem a alterações na cicatrização das feridas
68

. 

Pacientes com excesso de peso também estão sujeitos a maior incidência de deiscência 

da aponeurose e de hérnia incisional, já que apresentam enfraquecimento da 

musculatura abdominal, devido aos hábitos alimentares inadequados e à mobilidade 

reduzida
34

.  

 A justificativa para o tabagismo estar associado a DA é que esse hábito promove 

vasoconstrição, dificultando assim a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, a 

cicatrização das feridas
34, 119

. Já a neoplasia maligna está associada a anemia, déficits 

nutricionais e imunológicos, mas nenhum aspecto específico conhecido justifica a maior 

predisposição a DA dos indivíduos com câncer, a não ser a associação com outras 

condições de risco
24

. 
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 1.4.3. Posição na parede abdominal 

 

 Na abordagem da parede abdominal, existem cinco posições estudadas para 

colocação de tela (figura 1): pré-aponeurótica ("prefascial", "onlay" ou "overlay"), 

intermuscular ("inlay" ou "interposition" ou "bridging"), retromuscular ("retrorectus" ou 

"sublay"), pré-peritoneal ("subfascial" ou "sublay") e intraperitoneal ("underlay")
43, 66, 78, 

80, 120-122
. O termo "sublay" é utilizado pela maioria dos autores para se referir ao espaço 

retromuscular, mas também pode ser relativo às posições pré-peritoneal e 

intraperitoneal 
66, 121

. 

Figura 1 - Posições da tela na abordagem da parede abdominal, com a terminologia adotada pela 

Sociedade Europeia de Hérnia. Uso de imagem autorizado por Filip Muysoms
121

 

 

 Em relação à tela profilática, as posições adotadas nos estudos clínicos 

prospectivos randomizados foram pré-aponeurótica em cinco deles
74, 78, 79, 93, 118

, 

retromuscular em quatro
75, 85, 90, 118

, intraperitoneal em três
76, 83, 94

 e pré-peritoneal em 

três
43, 71, 88

. Apenas dois estudos não demonstraram benefício da tela profilática na 

prevenção de hérnia incisional, ambos utilizando telas absorvíveis, um em posição 

intraperitoneal (Pans et al.) e outro, em posição pré-peritoneal (Sarr et al.)
88, 94

.  

Pré-aponeurótica 
Intermuscular 

Retromuscular 

Pré-peritoneal 

Intraperitoneal 
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 A posição intraperitoneal não era inicialmente recomendada para tela 

profilática
3, 4, 109

, principalmente devido ao estudo de Pans et al.
94

, publicado em 1998, 

cujo resultado não demonstrou diferença estatística significativa entre tela profilática e 

sutura, na incidência de hérnia incisional (22,9% vs 28,5%, p = 0,43). No entanto, 

estudos prospectivos randomizados mais recentes contrariaram esse resultado, 

indicando que a tela intraperitoneal também reduz sua incidência: Brosi et al.
76

, em 

2017 (39% vs 17%, p < 0,001), e Kohler et al.
83

, em 2018 (18,5% vs 7,2%,  p = 0,03). 

 Quanto à posição pré-peritoneal, a metanálise publicada por Borab et al.
95

, em 

2017, fez subanálise dos três estudos que utilizaram esse posicionamento e demonstrou 

que essa posição não reduziu significativamente o risco relativo de hérnia incisional. 

Porém houve elevada heterogeneidade entre os trabalhos (I² = 75%). Ao retirar o estudo 

de Sarr et al.
88

, classificado como "outlier", consideraram que a posição pré-peritoneal é 

efetiva (RR 0,18, p = 0,02, I² = 0%), mas as posições pré-aponeurótica (RR 0,07, p < 

0,00001) e retromuscular (RR 0,04, p = 0,002) tiveram riscos relativos inferiores, sendo 

ainda mais efetivas na prevenção de hérnia incisional. 

 As posições de tela mais utilizadas e que apresentam melhores resultados na 

prevenção de hérnia incisional são a pré-aponeurótica e a retromuscular. Por isso, o 

estudo multicêntrico PRIMA as comparou
86, 117, 118

. Pacientes com AAA ou IMC > 27 

kg/m² submetidos a laparotomia mediana em 11 hospitais da Holanda, Alemanha e 

Áustria foram randomizados nos seguintes grupos: apenas sutura da aponeurose, tela 

profilática "onlay" e tela profilática "sublay". Em 30 dias, a taxa de infecção de sítio 

cirúrgico foi considerada equivalente entre os grupos, mas ocorreu maior incidência de 

seroma na posição "onlay" (18,1%), em relação à "sublay" (7,0%) e à sutura (4,7%), 

com p = 0,002. Após dois anos de acompanhamento, não houve diferença estatística na 

incidência de hérnia incisional quando as técnicas "onlay" e "sublay" foram 

confrontadas (13% vs 18%, p = 0,31). Porém, quando cada posição foi comparada com 

a sutura da aponeurose, os resultados da técnica "onlay" (13% vs 30%, OR 0,37, IC 

95% 0,20 - 0,69, p = 0,0016) foram superiores aos da técnica "sublay" (18% vs 30%, 

OR 0,55, IC 95% 0,30 - 1,00, p = 0,05). Desse modo, os autores acreditam que o reforço 

da sutura da aponeurose com tela profilática em posição "onlay" tem potencial para se 

tornar o fechamento padrão da parede abdominal em pacientes com alto risco para 

hérnia incisional. 
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 Na Divisão de Clínica Cirúrgica III (DCCIII) do Hospital das Clínicas, utiliza-se 

tela em posição pré-aponeurótica ("onlay") para tratamento de hérnia incisional, através 

de técnica padronizada desde a década de 1990, apresentando resultados favoráveis em 

termos de recidiva e infecção de sítio cirúrgico
64, 123

. A tela é fixada por meio de sutura 

contínua em todo seu entorno, assim como nas regiões centrais, até atingir um íntimo 

contato com a parede abdominal, facilitando sua integração através da formação de 

tecido de granulação
11, 64, 124

. Apesar de exigir um grande número de pontos de sutura, é 

uma técnica de fácil execução e aprendizado
79

.  

 Vários serviços também preferem esse posicionamento, mas as técnicas 

utilizadas são distintas, especialmente em relação à fixação e à sobreposição ("overlap") 

da tela. Essas diferenças podem gerar taxas de complicação e recorrência discordantes 

entre os estudos, o que leva a piores resultados dessa posição em algumas revisões 

sistemáticas relativas ao tratamento da hérnia incisional
120, 125, 126

. A posição 

retromuscular, apesar de ter execução mais complexa, é menos sujeita a diferenças 

técnicas entre os serviços.  

 Uma das críticas mais frequentes à posição "onlay" é a maior incidência de 

seroma, que poderia propiciar a infecção de sítio cirúrgico
95, 109, 127

. A criação de um 

espaço pré-aponeurótico, através da dissecção do tecido subcutâneo, é necessária para 

colocação da tela, justificando a maior ocorrência desse evento. Para minimizar a 

complicação, é recomendado que o uso do bisturi elétrico seja moderado, que o tecido 

subcutâneo seja cuidadosamente fixado à tela ao final do procedimento e que um dreno 

tubular com pressão negativa seja rotineiramente colocado nessa região
11, 64, 79, 123

. Outra 

consequência possível dessa posição de tela é a desvascularização do tecido subcutâneo 

e da pele, no caso de hérnias de grandes proporções
125

. Sua repercussão, contudo, pode 

ser reduzida com a preservação de vasos perfurantes, quando possível, durante a 

dissecção do subcutâneo
64

. No caso da tela profilática, essa dissecção é menos extensa e 

não se espera isquemia significativa do retalho.  

 Embora muitos autores prefiram a posição "sublay", deve-se considerar que uma 

complicação no espaço retromuscular pode ser mais mórbida e de difícil acesso, se o 

paciente precisar de intervenção (ex: necessidade de remoção da tela por infecção ou 

dor crônica). Além disso, a colocação de tela nesse espaço é tecnicamente mais difícil, 

podendo ser uma barreira para cirurgiões menos experientes
66

.  
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 Cada técnica de colocação da tela apresenta vantagens e desvantagens e a 

escolha do seu posicionamento deve depender da preferência e da experiência do 

cirurgião
122

. Porém, a utilização da posição pré-aponeurótica é recomendada pela 

DCCIII, pela sua facilidade e pela preservação do espaço retromuscular
66, 114

.  

 

 1.4.4. Composição da tela  

 

 Telas de diversos materiais estão disponíveis no mercado, no entanto, a de 

polipropileno se destaca, por preencher a maioria dos critérios de biocompatibilidade. É 

considerada inerte ao organismo, não alergênica, não carcinogênica, tem resistência às 

trações mecânicas e é passível de fácil esterilização
66, 128, 129

. 

 Em 1958, Usher utilizou-a pela primeira vez para tratamento de defeitos da 

parede abdominal
130

 e atualmente é o material de escolha para correção da maioria das 

hérnias, incluindo as incisionais. Por conta disso, a maior parte dos estudos que 

demonstrou segurança e eficácia da tela profilática utilizou material de polipropileno
4, 43, 

71-73, 75, 77-79, 85, 86, 90, 93, 98, 109, 117, 118
.  

 As telas biológicas, com material absorvível, foram estudadas por alguns 

autores, mas os resultados foram divergentes em relação à eficácia na prevenção de 

hérnia incisional. Bali et al.
74

 obtiveram redução da incidência de hérnia incisional 

utilizando tela de pericárdio bovino em posição pré-aponeurótica (0% vs 30%, p < 

0,008). No entanto, o estudo foi realizado com número pequeno de participantes e 

possui alto risco de viés
4
. Por outro lado, Sarr et al.

88
, em estudo prospectivo 

randomizado e multicêntrico (dois serviços norte-americanos) com baixo risco de viés, 

não demonstraram diferença na incidência de hérnia incisional utilizando tela biológica 

em posição pré-peritoneal (17% vs 20%, p = 0,60). Além disso, observaram maior 

incidência de complicações de ferida operatória.  

 Até 2016, apenas telas sintéticas não absorvíveis, como as de polipropileno, 

eram consideradas seguras e eficazes na profilaxia de hérnia incisional em cirurgias 

eletivas
4
. Porém, dois estudos suíços publicados em 2018, por Kohler et al.

83
 e Brosi et 

al.
76

, demonstraram redução da incidência de hérnia incisional, sem aumento de 

morbidade, com a utilização de materiais absorvíveis, sintéticos e biológicos. Os 
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resultados recentes com esses materiais têm sido promissores
114

, mas são necessários 

outros estudos para que eles se firmem como boas alternativas na profilaxia de hérnia 

incisional. 

 

 1.4.5. Uso de tela em cirurgias de emergência e em cirurgias contaminadas e 

infectadas 

 

 Tradicionalmente, os cirurgiões evitam o uso de próteses para o tratamento de 

hérnias em situações de emergência, especialmente quando estranguladas. Stoppa et 

al.
131

 e outros autores das décadas de 1980 e 1990 consideravam proscrita a utilização 

de tela nessas situações, reservando seu uso para operações sem contaminação. No 

entanto, desde o início da década de 2000, alguns pesquisadores passaram a tolerar seu 

uso nessas circunstâncias, desde que não houvesse infecção local. Outra condição seria 

a posição pré-aponeurótica, pois uma possível infecção seria mais facilmente tratada
132

. 

 Posteriormente, vários autores publicaram estudos em que a prótese inabsorvível 

foi utilizada com segurança em ambientes potencialmente contaminados ou 

contaminados
123, 133, 134

. Em 2000, Birolini et al.
123

 demonstraram  que a aplicação de 

tela de polipropileno pré-aponeurótica em cirurgias de reconstituição de trânsito 

intestinal é segura. A infecção de sítio cirúrgico, que ocorreu em dois dos 20 casos 

analisados, não impediu a integração da tela e não foi necessária sua remoção. 

 Nos últimos anos, foi demonstrado que a hernioplastia de emergência com tela 

também pode ser considerada segura, mesmo se a cirurgia for infectada. Haskins et 

al.
135

 analisaram retrospectivamente 2.448 pacientes submetidos a hernioplastia de 

emergência e não evidenciaram aumento das taxas de complicação de ferida operatória, 

morbidade ou mortalidade com o uso de tela, independentemente do grau de 

contaminação cirúrgica. 

 A Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência (WSES), em suas diretrizes 

atuais (2017), considerou que, em cirurgias de emergência potencialmente 

contaminadas, a tela sintética pode ser utilizada sem aumento de morbidade relacionada 

à ferida operatória (grau de recomendação 1A). No entanto, em cirurgias contaminadas 

ou infectadas, a recomendação foi mais cautelosa. Os autores defenderam que, nesses 
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casos, o reparo herniário seja realizado com sutura primária em hérnias pequenas (< 3 

cm), tela biológica em hérnias maiores (> 3 cm) e peritoniostomia em pacientes 

instáveis hemodinamicamente. Porém, foram consideradas recomendações fracas, 

baseadas em estudos de baixa qualidade (grau de recomendação 2C)
136

.  

 Quanto à tela profilática, apesar de a maioria dos estudos a terem utilizado em 

cirurgias eletivas, sua segurança vem sendo atestada em operações com graus de 

contaminação variados. Em 2003, por exemplo, Gutiérrez de la Peña et al.
79

, em estudo 

prospectivo randomizado, incluíram alguns pacientes que tiveram úlcera péptica 

perfurada e a taxa de infecção de sítio cirúrgico foi similar nos dois grupos (2,5%). No 

estudo de Caro-Tarrago et al.
77

, de 2014, em mais de 70% dos casos, a cirurgia era 

contaminada ou infectada e não houve diferença entre as taxas de infecção de sítio 

cirúrgico nos grupos com e sem tela (p = 0,88). Garcia-Urena et al.
78

, em 2015, 

analisaram tela profilática em pacientes submetidos a cirurgia colorretal, inclusive em 

condições de emergência (cerca de 30% de cada grupo), com pouco mais de 15% de 

cirurgias contaminadas ou infectadas, não sendo observada diferença estatística 

significativa entre os grupos quanto à incidência de infecção de sítio cirúrgico (33,3% 

vs 18,9%, p = 0,12). 

 Por meio de estudo retrospectivo, Argudo et al.
73

, em 2014, demonstraram que, 

mesmo na presença de peritonite, não houve diferença estatística na incidência de 

infecção de sítio cirúrgico (SSI) em pacientes submetidos a colocação de tela profilática 

pré-aponeurótica (26,3% vs 17,9%, p = 0,13). A maioria das infecções foi superficial, 

sendo tratada com drenagem à beira-leito, sem necessidade de remoção da tela. Em 

2013, Kurmann et al.
84

, também retrospectivamente, avaliaram pacientes submetidos a 

aplicação intraperitoneal de tela profilática em laparotomias de emergência, com 

casuística composta apenas de cirurgias contaminadas ou infectadas. Houve redução da 

incidência de hérnia incisional (28,6% vs 3,2%, p < 0,001) e, embora elevada, não foi 

demonstrada diferença na incidência de SSI entre os grupos (61,9% vs 60,3%, p = 

0,603). 

 Várias publicações atestaram a segurança do uso de telas sintéticas em cirurgias 

de emergência, em ambientes contaminados e mesmo infectados, especialmente 

utilizando tela de polipropileno em posição pré-aponeurótica
64, 73, 78, 135, 137-140

. Apesar 

disso, seu uso não é isento de risco e as evidências não são suficientes para convencer 
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grande parte dos cirurgiões. Existe relutância em se utilizar telas sintéticas nessas 

circunstâncias e muitos autores consideram que essa conduta não é recomendada
141-143

. 

 São necessários mais estudos envolvendo cirurgias de emergência, contaminadas 

e infectadas, mas, diante dos dados da literatura, o benefício de se prevenir hérnia 

incisional e deiscência da aponeurose supera o risco de eventuais infecções de sítio 

cirúrgico, já que a condução dessas complicações se limita ao uso de antibióticos e a 

procedimentos à beira-leito, na maioria dos casos
73, 123, 137

. 

 

 1.4.6. Tela profilática em deiscência da aponeurose 

 

 A tela profilática está cada vez mais consolidada para prevenção de hérnia 

incisional. No entanto, os estudos não demonstraram seu sucesso na prevenção de 

deiscência da aponeurose, sendo apenas sugerido por alguns autores que a intervenção 

possa ser efetiva para esse fim também
17, 23, 32, 34, 35, 37

.  

 Uma parte dos estudos em tela profilática não menciona a incidência de 

deiscência da aponeurose ou não teve eventos
74, 75, 77, 79, 83, 90, 94

, enquanto outros 

obtiveram poucos casos, não sendo possível demonstrar diferença estatística 

significativa entre os grupos com e sem tela
43, 71, 76, 78, 84, 85, 88, 117, 144

. A ocorrência de 

DA em número reduzido pode ser explicada pelo fato de a maioria dos trabalhos ter 

abordado apenas indivíduos submetidos a cirurgias eletivas
95-97, 108

.  

 Baseada nos estudos de Abo-Ryia et al.
71

, El-Khadrawy et al.
43

 e Strzelczyk et 

al.
90

, a metanálise publicada em 2017 por Payne et al.
108

 não demonstrou benefício da 

tela profilática na redução da chance de deiscência da aponeurose em cirurgias eletivas 

(OR 0,48, IC 95% 0,08 - 2,74, I² = 0%, p = 0,41). 

 Com relação às cirurgias de emergência, Kurmann et al.
84

 e Argudo et al.
73

 

fizeram estudos retrospectivos caso-controle envolvendo apenas laparotomias nessas 

condições. Os primeiros identificaram 5 casos (7,1%) de DA no grupo de sutura e 

nenhum caso no grupo de tela profilática, sem diferença estatística (p = 0,06). Os 

últimos tiveram quatro casos no grupo de sutura (2,1%) e nenhum no de tela profilática, 

também sem diferença estatística. Já Garcia-Urena et al.
78

, em estudo prospectivo 

randomizado com cerca de 30% da casuística operada em condição de emergência, 
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tiveram incidência de DA praticamente idêntica entre os grupos (3,8% vs 3,7%, p = 

1,00). 

 Ainda que profilaticamente a tela não tenha efetividade comprovada, seu uso no 

tratamento da deiscência da aponeurose é aceito pela maioria dos autores. Nas décadas 

de 1970 e 1980, o uso de tela para reforço da ressutura da parede abdominal após DA 

era considerado uma atitude "heroica e extrema"
22, 145

, mas a tendência atual é que sua 

utilização seja cada vez mais frequente. Nessas circunstâncias, a tela está associada a 

maior número de ocorrências de sítio cirúrgico (SSO), mas também resulta em baixa 

reincidência de deiscência da aponeurose e redução de índices de hérnia incisional, 

sendo assim recomendada
9, 11, 12, 18, 140

. A Sociedade Europeia de Hérnia, em suas 

diretrizes de 2018 para o tratamento da parede abdominal no contexto da deiscência da 

aponeurose
92

, defende que a tela deva ser usada sempre que o fechamento da 

aponeurose for possível, cabendo ao cirurgião essa decisão, assim como a escolha do 

material e da posição da tela na parede abdominal. 

 Baseando-se em dados da literatura e na experiência do nosso serviço, 

acreditamos que a tela profilática possa reduzir a incidência da deiscência da 

aponeurose em laparotomias de emergência, com aumento aceitável de morbidade de 

ferida operatória.  

 

1.5. A proposta do estudo   

 

 O Pronto-Socorro de Cirurgia (PSC) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) é referência para casos de alta 

complexidade, provenientes da rede pública. Frequentemente, trata-se de indivíduos em 

situação nutricional precária e com doenças avançadas, resultantes de sua condição 

socioeconômica e da demora para acesso a hospitais terciários.  

 Ao longo dos últimos anos, observamos elevada incidência de deiscência da 

aponeurose em nossa população, cujo perfil é condizente com alto risco para o evento. 

Diante disso, tornou-se imperativa a adoção de medidas preventivas efetivas, sendo a 

tela profilática a melhor alternativa proposta. A falta de evidências sólidas do benefício 
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dessa intervenção para prevenir DA, especialmente no contexto da cirurgia de 

emergência, motivou nosso grupo a propor a realização deste estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo primário 

 

 Avaliar se o uso profilático de tela em posição pré-aponeurótica reduz a 

incidência de deiscência da aponeurose (evisceração ou eventração) entre os pacientes 

de alto risco submetidos a laparotomia mediana em condições de emergência.  

 

2.2. Objetivos secundários 

 

 Avaliar a morbidade associada ao uso profilático de tela por meio da 

comparação, entre os grupos, de: tempo de internação hospitalar, tempo de internação 

em unidade de terapia intensiva (UTI), tempo operatório,  ocorrências de sítio cirúrgico 

(SSO) e ocorrências de sítio cirúrgico que necessitam de intervenção (SSOPI).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1. Desenho do estudo 

 

 Foi realizado um ensaio clínico randomizado, incluindo os indivíduos atendidos 

pela Divisão de Clínica Cirúrgica III, no PSC/HC/FMUSP. Os pacientes com indicação 

de laparotomia mediana de emergência foram estratificados quanto ao risco de 

deiscência da aponeurose e, de acordo com critérios de inclusão e exclusão, foram 

convidados a participar da pesquisa (tabela 2). 
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Tabela 2 - Critérios de inclusão e exclusão para seleção de pacientes e definição de alto risco 

para deiscência da aponeurose 

Critérios de inclusão 

Adultos (≥ 18 anos) candidatos a laparotomia mediana de emergência, com alto risco para DA 

Escore de risco pré-operatório de Rotterdam* 
   

Variável Escore de risco 
 

Definição de alto risco para DA 
 

Faixa de idade (anos) 

      40-49 

      50-59 

      60-69 

      > 70 

Gênero masculino 

Doença pulmonar crônica 

Ascite 

Icterícia 

Anemia (Hb < 12 g/dL) 

Cirurgia de emergência 

Tipo de cirurgia/órgão operado 

      Vesícula ou via biliar 

      Esôfago 

      Gastroduodenal 

      Intestino delgado 

      Colorretal 

      Vascular 

 

0,4 

0,9 

0,9 

1,1 

0,7 

0,7 

1,5 

0,5 

0,7 

0,6 

 

0,7 

1,5 

1,4 

0,9 

1,4 

1,3 

 

Escore de risco ≥ 4,0 

 

 

ou 

 

 

Escore de risco ≥ 2,2 + obesidade ou 

desnutrição ou neoplasia maligna ou 

tabagismo 
 

  

 
 

 

 

Obesidade: IMC ≥ 30 kg/m² 

 

 

Desnutrição
17, 146-151

: pelo menos 2 dos 

4 critérios: albumina sérica < 3,5 g/dL; 

contagem total de linfócitos < 

2.000/mm³; perda de peso não 

intencional ≥ 10% em 6 meses ou ≥ 5% 

em 1 mês; IMC ˂ 18.5 kg/m² 

 

 

Neoplasia maligna: qualquer neoplasia 

maligna intra-abdominal identificada 

durante a operação        

 

 

Tabagismo: qualquer carga tabágica 

diária 

 
   Critérios de exclusão 

Incisões medianas com tamanho inferior a 1/4 da distância entre o processo xifoide e púbis 

(inclui acessos laparoscópicos); hérnia incisional em linha mediana; tela prévia em linha 

mediana; laparotomia mediana prévia realizada há menos de 30 dias; gravidez; instabilidade 

hemodinâmica grave que impossibilite o aumento do tempo operatório para colocação de tela; 

necessidade de peritoniostomia ou de incisão relaxadora; reoperação nos primeiros 30 dias de 

pós-operatório, exceto se o motivo for exclusivamente por ocorrências de sítio cirúrgico; óbito 

nos primeiros 30 dias de pós-operatório, exceto nos casos em que ocorrer DA antes do evento 

*Tabela adaptada dos estudos de van Ramshorst et al. e Goméz Díaz et al.
17, 35

 

DA = deiscência da aponeurose 

 

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo em 27 de janeiro de 2015. Essa informação está 

disponível publicamente através do portal eletrônico da Plataforma Brasil e pode ser 

acessada com o número de parecer 2024878
152 

(apêndice A). O ensaio clínico também 

foi registrado na base de dados internacional "ClinicalTrials.gov", sob o registro 

NCT03293862
153

. Não houve outras mudanças relevantes no desenho do estudo após o 
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início da coleta dos dados. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

redigido obedecendo às recomendações da Resolução n
o
466 de 12 de dezembro de 2012 

do Conselho Nacional de Saúde, foi assinado por todos os participantes ou seus 

responsáveis, quando aqueles se encontravam incapacitados (apêndice B). 

 

3.2. Procedimento cirúrgico e randomização 

 

 3.2.1. Início do procedimento e fechamento da parede abdominal 

 

 O procedimento de emergência indicado não sofreu nenhuma interferência em 

sua tática até o momento da sutura da aponeurose.  

 O fio utilizado para síntese da parede abdominal em todos os casos foi de 

polidioxanona (PDX®, Atramat®
154

), com espessura "zero" e comprimento de 90 cm. 

A agulha foi curva semicircular (1/2 de um círculo), de 36 mm de comprimento, com 

ponta cilíndrica. Segundo o fabricante, o material mantém força tênsil de 70% em 

quatro semanas, 50% em seis semanas e é completamente absorvido por hidrólise entre 

180 e 200 dias. 

 A sutura da parede abdominal foi contínua, com pontos envolvendo apenas a 

aponeurose, sendo passados a cerca de 5 mm de sua borda ("small bites"), a intervalos 

de 5 mm. O objetivo foi manter a relação entre o comprimento do fio utilizado (CF) e o 

comprimento da incisão da aponeurose (CA) maior ou igual a 4,0. Por conta do 

tamanho padrão do fio (90 cm), a depender da medida da incisão cirúrgica, uma ou mais 

interrupções na sutura contínua foram necessárias. 

 Finalizada a síntese, o comprimento da incisão da aponeurose (CA) foi 

mensurado utilizando régua estéril, de papel. Todas as sobras de fio foram guardadas e 

suas medidas foram somadas ao final do procedimento cirúrgico (figura 2). O resultado 

do somatório foi subtraído do tamanho total do fio e, assim, obtido o comprimento do 

fio utilizado (CF). A relação CF:CA foi então calculada e registrada. 
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Figura 2 - Final da síntese da aponeurose, demonstrando sobras de fio a serem contabilizadas 

(setas amarelas). A figura também mostra régua estéril de papel utilizada para mensuração da 

incisão da aponeurose 

   

 3.2.2. Randomização 

 

 A distribuição aleatória foi realizada com o intuito de oferecer a cada um dos 

pacientes a mesma oportunidade de pertencer ao grupo de tela profilática ou ao grupo de 

sutura. Foi realizada randomização simples por meios eletrônicos 

(www.randomization.com), com proporção de 1:1. Para evitar que a equipe cirúrgica 

tivesse conhecimento prévio do grupo para o qual o paciente havia sido sorteado, essa 

informação foi revestida com papel carbono e lacrada em envelopes foscos, os quais 

foram identificados numericamente. A tabela com a sequência da randomização ficou 

inacessível ao cirurgião ou aos pesquisadores. 

 Para cada caso incluído no estudo, um envelope contendo o resultado da 

randomização foi levado ao centro cirúrgico. A equipe cirúrgica permaneceu cega no 

pré-operatório e no intraoperatório. O envelope de randomização foi aberto somente 

após a síntese completa da parede abdominal. No pós-operatório, os pacientes, o 

cirurgião e os investigadores tiveram conhecimento do sorteio, pois o dreno de 
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subcutâneo empregado nos participantes do grupo de tela profilática deflagrava a 

intervenção. 

 Caso o grupo sorteado fosse "Sutura", a intervenção era considerada finalizada e 

os fechamentos de subcutâneo e pele ficavam a critério do cirurgião responsável. Em 

caso de "Tela Profilática", a sutura da aponeurose era reforçada com prótese sintética 

em posição pré-aponeurótica. 

 

 3.2.3. Tela profilática 

 

 Uma vez sorteada "Tela profilática", o tecido subcutâneo era separado da 

aponeurose anterior do músculo reto abdominal, com auxílio de bisturi elétrico, numa 

extensão de dissecção de 3 a 4 cm, em todas as direções a partir da aponeurose suturada. 

 A tela foi colocada sobre a aponeurose (posição pré-aponeurótica ou "onlay") e 

fixada, sem tensão, por meio de duas suturas contínuas interrompidas com fio de 

poliglactina número 2-0: uma ao longo da periferia da tela e outra em região central, em 

torno da sutura da aponeurose. A tela foi cortada para que adquirisse uma forma elíptica 

e suas extremidades distassem 3 cm da sutura aponeurose, em todas as direções (figura 

3). 
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Figura 3 - Tela profilática pré-aponeurótica em formato elíptico, fixada por meio de sutura 

contínua, com sobreposição ("overlap") de 3 cm. A linha pontilhada indica a sutura da 

aponeurose sob a tela 

 

 Após a fixação da tela, foi utilizado um dreno tubular sob pressão negativa no 

subcutâneo. Para a adequada formação do vácuo, foi realizada aproximação do tecido 

subcutâneo com fio absorvível. Não foi utilizada rotineiramente cinta abdominal no 

pós-operatório. A retirada do dreno em subcutâneo ocorreu quando a quantidade de 

secreção coletada atingia valor inferior a 50 mL em 24 horas.  

 As telas usadas foram de polipropileno, macroporosas e de alta densidade. Suas 

marcas comerciais foram Intracorp®
155

 e Abdotex®
156

. A primeira é produzida pela 

empresa brasileira Venkuri® (figura 4), tem gramatura de 110 g/m
2
, espessura de 0,5 

mm e é considerada macroporosa pelo fabricante, mas sem precisão do diâmetro dos 

poros. A segunda é produzida pela empresa brasileira Barone®, tem gramatura de 100 

g/m
2
, espessura de 0,5 mm e diâmetro dos poros de 0,8 mm. 

 As suturas das aponeuroses e as telas fixadas foram registradas em fotografia 

antes do fechamento das demais camadas da parede abdominal. 
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Figura 4 - Tela de polipropileno macroporosa e de alta densidade utilizada neste estudo

155
 

 

3.3. Cálculo do tamanho da amostra  

 

 A incidência de deiscência da aponeurose varia entre 0,4% e 3,5%, podendo 

chegar a 13,5% ou mais em grupos de alto risco, como em pacientes submetidos a 

cirurgias de emergência
17

.  

 Gómez Díaz et al.
35

 estudaram pacientes de alto risco, com perfil semelhante ao 

de nossa população (apenas laparotomias medianas e cerca de 2/3 de cirurgias 

colorretais), identificando incidência de 12,3% de deiscência da aponeurose quando 

consideradas apenas as cirurgias de emergência. Portanto, esse valor foi utilizado como 

referência para o cálculo do tamanho amostral. Três estudos realizados em países 

emergentes, envolvendo também indivíduos em condições de elevado risco, 

identificaram taxas ainda maiores, de 14,7%, 14,9% e 45,0%, em cirurgias de 

emergência
16, 28, 29

.  

 No grupo submetido a colocação de tela profilática, a estimativa de deiscência 

da aponeurose foi de 0%. Vários estudos demonstraram que a tela pode anular a 

incidência de hérnia incisional em cirurgias eletivas
74, 79, 85, 89, 90

, mas, em relação a 

deiscência da aponeurose e a cirurgias de emergência, os dados são escassos ou de baixa 
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qualidade, especialmente considerando a técnica de fixação da tela utilizada neste 

estudo. Os dois grupos de pesquisadores que estudaram tela profilática em cirurgia de 

emergência o fizeram de forma retrospectiva (estudos caso-controle). Kurmann et al.
84

 

identificaram 5 casos de DA (7,1%) em 70 indivíduos do seu grupo de sutura e Argudo 

et al.
73

, quatro em 190 casos (2,1%). Nesses estudos, não houve deiscência da 

aponeurose quando a tela profilática foi utilizada, mesmo assim, não foi observada 

diferença estatística significativa entre os grupos. 

 Para poder de teste de 80% e um nível de significância de 5%, o tamanho da 

amostra calculado para cada grupo foi de 47. Já prevendo perdas de seguimento entre 

20% e 30%, por óbitos e reoperações de alguns pacientes, estimou-se que cada grupo 

deveria ter aproximadamente 70 pacientes. 

 Os cálculos foram realizados através do endereço eletrônico do Laboratório de 

Epidemiologia e Estatística (Lee), vinculado ao Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia e à Faculdade de Medicina da USP
157

 e revisados pela equipe de estatística 

que deu suporte a este projeto. Os valores calculados são mostrados no apêndice C. 

 

3.4. Seguimento 

 

 Enquanto internados, os pacientes foram avaliados diariamente pelos médicos 

cirurgiões da Divisão de Clínica Cirúrgica III. O pesquisador executante examinou e 

fotografou a ferida operatória e registrou a evolução clínica semanalmente, durante a 

internação. Após a alta hospitalar, o seguimento prosseguiu em consultas ambulatoriais, 

com um ou dois retornos até completar, no mínimo, 30 dias pós-operatórios. 

 Os dados pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios de todos os 

pacientes foram registrados em formulário eletrônico.  
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 3.4.1. Dados coletados em formulário 

 

  3.4.1.1. Dados pré-operatórios 

 

 Identificação: nome, registro de prontuário, gênero, idade, data da 

internação; 

 Critérios de inclusão: características dos pacientes e escore de 

risco pré-operatório (tabela 2); 

 Dados antropométricos: peso, altura, IMC, porcentagem de perda 

de peso em um mês e em seis meses; 

 Condições ou doenças pré-existentes, com ênfase em doença 

pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, ascite, icterícia, anemia 

(Hb < 12 g/dL), neoplasia maligna, desnutrição, obesidade, 

tabagismo e ex-tabagismo; 

 Laparotomia prévia e sua localização; 

 Medicações em uso, com ênfase em AAS (ácido acetilsalicílico), 

cumarínicos e corticoides; 

 Exames laboratoriais em sangue periférico: hemograma completo, 

ureia, creatinina, coagulograma, albumina; 

 Transfusão de hemoderivados, tipo e quantidade; 

 Classificação pré-anestésica de ASA ("American Society of 

Anesthesiologists"). 

 

  3.4.1.2. Dados intraoperatórios 

 

 Data da cirurgia;  

 Transfusão de hemoderivados, tipo e quantidade; 

 Necessidade de droga vasoativa (DVA); 

 Tamanho da incisão cirúrgica e sua topografia; 

 Operação realizada e órgão operado; 

 Grau de contaminação cirúrgica; 
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 Realização de ostomias; 

 Duração da operação; 

 Medida da incisão da aponeurose; 

 Medida da relação entre o comprimento do fio utilizado (CF) e o 

comprimento da incisão da aponeurose (CA); 

 Grupo de estudo sorteado. 

 

  3.4.1.3. Dados pós-operatórios 

 

 Necessidade de pós-operatório em unidade de terapia intensiva 

(UTI) e uso de DVA nos primeiros 7 dias; 

 Transfusão de hemoderivados, tipo e quantidade; 

 Utilização de enoxaparina, heparina não fracionada, AAS e 

cumarínicos nos primeiros 7 dias; 

 Exames laboratoriais em sangue periférico: hemograma completo, 

ureia, creatinina, coagulograma, albumina; 

 Ocorrências de sítio cirúrgico e detalhes do diagnóstico e manejo: 

infecção de sítio cirúrgico (superficial ou profunda), seroma, 

hematoma de ferida operatória, necrose de pele e subcutâneo, 

deiscência superficial de ferida operatória, eventração e 

evisceração; 

 Deiscência da aponeurose (eventração ou evisceração): em qual 

PO, como foi realizado o diagnóstico e como foi tratada. Em caso 

de reoperação: achados, tática, complicações associadas intra-

abdominais e uso de tela no reforço da ressutura de parede 

abdominal; 

 Complicações clínicas e cirúrgicas; 

 Escore de risco de Rotterdam (tabela 1); 

 Desfecho: alta hospitalar ou óbito; 

 Tempos de internação hospitalar e de internação em UTI; 

 Retornos ambulatoriais: datas, anamnese, exame físico, avaliação 

de ocorrências de sítio cirúrgico e outras complicações. 
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3.5. Características clínicas e dados demográficos dos pacientes 

 

 Com o objetivo de avaliar se os grupos de estudo são equivalentes, foram 

analisadas as seguintes variáveis: 

 Variáveis pré-operatórias: gênero, idade, faixa de idade, IMC, obesidade, 

diabetes, neoplasia maligna, carcinomatose peritoneal, tabagismo, ex-

tabagismo, DPOC, ascite identificada clinicamente, incisão abdominal 

prévia, icterícia identificada em exame físico, hemoglobina sérica (Hb), 

anemia (Hb ≤ 12g/dL), transfusão de hemoderivados pré-operatória, 

classificação de ASA, albumina sérica pré-operatória e desnutrição. 

 Variáveis intraoperatórias e pós-operatórias: localização da incisão 

cirúrgica, tamanho da incisão da aponeurose, órgão operado, grau de 

contaminação cirúrgica, realização de ostomia, relação CF:CA, uso de 

DVA no período intraoperatório, necessidade de unidade de terapia 

intensiva (UTI) no período pós-operatório, uso de DVA até o 7º dia pós-

operatório e escore de risco de Rotterdam. 

 

3.6. Análise do objetivo primário 

 

 3.6.1. Deiscência da aponeurose 

 

 Foi estabelecido que pacientes que apresentassem deiscência da aponeurose 

seriam tratados com ressutura da parede abdominal e reforço com tela de polipropileno 

em posição pré-aponeurótica. A sobreposição da tela (“overlap”) a partir da sutura da 

aponeurose deve ser de, no mínimo, 5 cm. Admitiu-se a realização de incisões 

relaxadoras ou técnicas de separação de componentes da parede abdominal para 

aproximação da aponeurose sem tensão. Casos em que a condição clínica fosse 

inadequada para o tratamento cirúrgico poderiam ser conduzidos sem reoperação 

imediata caso a pele permanecesse íntegra (eventração). 
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O diagnóstico de DA foi estabelecido quando, durante os primeiros 30 dias de pós-

operatório, ocorreu um dos seguintes eventos: 

 Evisceração: deiscência de todas as camadas da parede abdominal, inclusive 

pele. Diagnosticada clinicamente quando houve saída de víscera para o meio 

externo ou quando foi possível sua visualização direta, no interior da cavidade 

abdominal, através de deiscência cutânea. Nesse último caso, denominou-se 

evisceração contida; 

 Eventração: deiscência da camada profunda da parede abdominal (aponeurose), 

com pele íntegra. A falha da aponeurose foi identificada por meio de palpação 

criteriosa da parede abdominal, por vezes associada a saída de grande 

quantidade de secreção sero-hemática através da ferida operatória
11, 18

. Todos os 

indivíduos, dos dois grupos de estudo, foram submetidos a tomografia 

computadorizada (TC) de abdome e pelve sem contraste, até por volta do 30º 

PO, para confirmar ou excluir deiscência da aponeurose. Considerou-se 

eventração na TC quando foi identificada solução de continuidade da 

aponeurose ao nível da linha média, com ou sem insinuação de conteúdo 

abdominal através desta.  

 

3.7. Análise dos objetivos secundários 

 

3.7.1. Análises de tempo de internação hospitalar, tempo de internação em 

unidade de terapia intensiva e tempo operatório 

 

 Foram comparados, entre os grupos de estudo, os tempos de internação 

hospitalar e de internação em UTI. Os tempos operatórios também foram analisados, 

com intuito de inferir o tempo adicional para colocação da tela, que inclui a dissecção 

do tecido subcutâneo para exposição de espaço pré-aponeurótico, a fixação da tela com 

pontos cirúrgicos e a colocação de dreno no subcutâneo.  
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3.7.2. Ocorrências de sítio cirúrgico (SSO) e ocorrências de sítio cirúrgico 

que necessitam de intervenção (SSOPI) 

 

 Foi utilizado o termo "ocorrências de sítio cirúrgico" (do inglês "surgical site 

occurence" ou "SSO"), recomendado internacionalmente, para se referir a complicações 

de ferida operatória ou de parede abdominal
143, 158, 159

.  

 As ocorrências de sítio cirúrgico (SSO) foram comparadas entre os grupos, 

conforme definidas a seguir:  

 Deiscência de ferida operatória: abertura espontânea de uma ou mais camadas da 

ferida operatória, sendo classificada como total (evisceração) ou parcial (superficial ou 

profunda). A deiscência pode envolver uma única região da incisão, múltiplas regiões 

ou o seu comprimento total, devendo ser classificada de acordo com a deiscência de 

maior profundidade.  

 Deiscência superficial de ferida operatória: abertura espontânea de pele no pós-

operatório, com visualização de tecido subcutâneo, podendo chegar a expor camadas 

profundas da parede abdominal, mas com a aponeurose necessariamente íntegra.  

 Deiscência da aponeurose: eventração (deiscência profunda da ferida operatória) 

ou evisceração (deiscência total da ferida operatória). Vide definições na subseção 

3.6.1. 

 Necrose de pele e subcutâneo: evidência clínica de tecido desvitalizado em pele 

e em tecido subcutâneo.  

 Infecção superficial de sítio cirúrgico ou "superficial incisional surgical site 

infection" (sSSI): definição baseada nos critérios da Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária)
160

 e do CDC ("Centers for Disease Control and Prevention")
161

. 

Trata-se de infecção que envolve apenas pele e tecido subcutâneo, diagnosticada em até 

30 dias da operação, e que preenche pelo menos um dos critérios a seguir: 

 Drenagem purulenta da incisão superficial;  

 Cultura positiva de secreção ou tecido da incisão superficial, obtida 

assepticamente; 
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 Abertura deliberada da incisão superficial, feita pelo cirurgião, na 

vigência de pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: dor, 

aumento da sensibilidade, edema local, hiperemia ou calor, exceto se a 

cultura for negativa. 

 Infecção profunda de sítio cirúrgico ou "deep incisional surgical site infection" 

(dSSI): definição também baseada nos critérios da Anvisa e do CDC
160, 161

. Trata-se de 

infecção que envolve aponeurose ou camadas musculares, diagnosticada em até 30 dias 

da operação, e que preenche pelo menos um dos critérios a seguir: 

 Drenagem purulenta oriunda das camadas profundas da ferida operatória, 

mas não de órgão ou cavidade abdominal; 

 Abscesso ou outra evidência de infecção envolvendo os planos profundos 

da parede abdominal, identificada em reoperação, exame clínico ou 

exame de imagem. 

 Neste estudo, consideramos como infecção de sítio cirúrgico (SSI) apenas as 

infecções superficiais e profundas de sítio cirúrgico (incisionais). As infecções de sítio 

cirúrgico que envolveram órgão ou cavidade, de acordo com os critérios do CDC e da 

Anvisa, não foram consideradas ocorrências de sítio cirúrgico (SSO) e não foram 

discriminadas nos resultados. A maioria dos pacientes que apresentou essa condição foi 

submetida a reoperação e excluída do estudo (vide "critérios de exclusão" na tabela 2). 

 Seroma: definido clinicamente como uma massa palpável sob a ferida operatória 

decorrente do acúmulo de líquido seroso no subcutâneo, sem sinais de infecção de sítio 

cirúrgico
78

. Dados tomográficos pós-operatórios e tempo de permanência do dreno 

subcutâneo não foram levados em consideração para essa definição. 

 Hematoma de ferida operatória: acúmulo de sangue e coágulos no tecido 

subcutâneo da área de manipulação cirúrgica. Diagnóstico dado clinicamente, quando 

houve abaulamento da ferida operatória e, sob expressão, saída de sangue e coágulos 

entre os pontos da pele. Equimoses nas bordas da ferida operatória ou suas 

proximidades não foram consideradas hematomas. 

 Foi previsto que, em caso de identificação de outras ocorrências de sítio 

cirúrgico, as mesmas deveriam ser englobadas nas demais definições ou descritas 

separadamente. 
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 O termo "ocorrência(s) de sítio cirúrgico que necessita(m) de intervenção" (do 

inglês, "surgical site occurrence requiring procedural intervention" ou "SSOPI") 

também foi utilizado neste estudo, de acordo com recomendações internacionais
159

. As 

ocorrências de sítio cirúrgico (SSO) foram classificadas como SSOPI quando 

necessitaram das seguintes intervenções: abertura de ferida operatória ou retirada de 

pontos para drenagem de secreções, desbridamento cirúrgico da ferida operatória, 

drenagem percutânea de ferida operatória, remoção parcial ou total da tela e reoperação 

para tratamento de SSO. As SSOPI foram ainda subdivididas em "SSOPI à beira-leito" 

e "SSOPI com anestesia geral (reoperação)". As ocorrências de sítio cirúrgico que 

necessitaram de curativos ou produtos especiais, sem nenhuma intervenção dentre as 

descritas, não foram consideradas SSOPI. 

  

3.8. Análise estatística 

 

 A distribuição de frequências foi utilizada para descrever as variáveis 

categóricas (número de casos e percentual relativo), enquanto as medidas de tendência 

central (média e mediana) e de variabilidade (mínimo, máximo e desvio padrão) foram 

utilizadas para as variáveis numéricas.  

O pressuposto da distribuição normal em cada grupo foi avaliado com o teste de 

Shapiro-Wilk.  

Para comparar as variáveis numéricas nos grupos com duas categorias, o teste t 

de Student foi aplicado. Nos casos em que não se observou distribuição normal dos 

dados, o teste não paramétrico U de Mann-Whitney foi utilizado. 

O teste de frequências do qui-quadrado foi adotado para verificar as associações 

das variáveis categóricas com relação aos grupos com duas categorias em tabelas de 

contingência e em tabelas 2 x 2. Quando uma frequência esperada foi menor do que 

cinco, aplicou-se o teste exato de Fisher. 

O nível de significância de 5% (p ≤ 0,05) foi adotado para todos os testes 

estatísticos. 
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O programa STATA versão 10.0 foi utilizado para a realização das análises 

estatísticas (StataCorp. 2007. Stata Statistical Software: Release 10. College Station, 

TX: StataCorp LP). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

  

 Num período de 33 meses, de junho de 2015 a fevereiro de 2018, foram 

randomizados 145 pacientes e 115 foram incluídos na análise, distribuídos entre os 

grupos de sutura e de tela profilática. O número de pacientes incluídos e excluídos é 

demonstrado em fluxograma (figura 5). 

 

 

Figura 5 - Diagrama de fluxo CONSORT ("Consolidated standards of reporting trials") 

mostrando inclusão e exclusão dos pacientes  
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 Dos 145 pacientes randomizados, 30 (20,7%) foram excluídos. Não houve 

diferença estatística significativa entre os grupos inicialmente randomizados em relação 

a reoperação por complicação intra-abdominal ou a mortalidade em 30 dias (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Comparativo entre os grupos com relação a reoperação por complicação intra-

abdominal e a mortalidade em 30 dias nos pacientes inicialmente randomizados (n = 145) 

Variáveis 
Grupos   

Sutura Tela Profilática p-valor  

Reoperação por complicação intra-

abdominal 

  0,47 
   Sim 6 (8,4) 4 (5,4) 

   Não  65 (91,6) 70 (94,6) 

Óbito até o 30º PO 

  0,30    Sim 13 (18,3) 9 (12,2) 

   Não 58 (81,7) 65 (87,8) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) 

p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 

PO = dia(s) pós-operatório(s) 

 

 

 Os óbitos foram atribuídos a complicações clínicas ou cirúrgicas decorrentes dos 

procedimentos de emergência aos quais os pacientes se submeteram.  

 

4.1. Características clínicas e dados demográficos dos pacientes 

 

 As características dos indivíduos e seus dados demográficos foram equivalentes 

entre os grupos de sutura e tela profilática (tabelas 4 e 5), exceto em relação a idade, que 

teve média maior no grupo de sutura (66,1 anos vs 61,0 anos, p = 0,03). 
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Tabela 4 - Distribuição das variáveis clínicas e demográficas pré-operatórias 

Variáveis 
Grupos 

Sutura Tela profilática p-valor  

Gênero     

0,66
a
    Masculino 31 (59,6) 35 (55,6) 

   Feminino 21 (40,4) 28 (44,4) 

Idade 

  

0,03
b
 

   N 52 63 

   Variação 37 - 90 21 - 87 

   Mediana  66,5 62,0 

   Média (±DP) 66,1 (±12,3) 61,0 (±12,6) 

Faixa de idade 

   Até 50 anos  5 (9,6) 11 (17,5) 

0,24
a
    51 - 60 anos  13 (25,0) 17 (27,0) 

   61 - 70 anos 15 (28,9) 22 (34,9) 

   > 70 anos 19 (36,5) 13 (20,6) 

IMC (kg/m²) 

  

0,47
c
 

   N 50 60 

   Variação 16,9 - 41,0 15,7 - 60,2 

   Mediana  23,6 25,3 

   Média (±DP) 24,8 (±5,0) 26,0 (±7,3) 

Obesidade 

  0,51
a
    Sim  9 (17,3) 14 (22,2) 

   Não 43 (82,7) 49 (77,8) 

Diabetes 

  0,08
a
    Sim 11 (21,2) 6 (9,5) 

   Não 41 (78,8) 57 (90,5) 

Neoplasia maligna 

  0,73
a
    Sim 39 (75,0) 49 (77,8) 

   Não 13 (25,0) 14 (22,2) 

Carcinomatose peritoneal 

  
0,77

a
 

   Sim 7 (13,5) 6 (9,5) 

   Não 32 (61,5) 43 (68,2) 

   Sem neoplasia 13 (25,0) 14 (22,2) 

Tabagismo 

  
0,59

a
 

   Sim 7 (13,5) 13 (20,6) 

   Não 27 (51,9) 31 (49,2) 

   Ex-tabagista 18 (34,6) 19 (30,2) 

DPOC 

  0,69
d
    Sim 2 (3,8) 4 (6,4) 

   Não 50 (96,2) 59 (93,6) 

Ascite 

  0,99
a
    Sim 5 (9,6) 6 (9,5) 

   Não 47 (90,4) 57 (90,5) 

Incisão mediana prévia 

  0,34
a
    Sim  9 (17,3) 7 (11,1) 

   Não 43 (82,7) 56 (88,9) 
continua 
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Tabela 4 - Distribuição das variáveis clínicas e demográficas pré-operatórias (conclusão) 

Variáveis 
Grupos 

Sutura Tela profilática p-valor  

Icterícia 

  0,62
d
    Sim 1 (1,9) 3 (4,8) 

   Não 51 (98,1) 60 (95,2) 

Hb pré-operatória (g/dL) 

  

0,20
b
 

   N 52 63 

   Variação 5 - 15,1 6,3 - 16,4 

   Mediana  11,5 12,4 

   Média (±DP) 11,2 (±2,2) 11,8 (±2,9) 

Anemia (Hb < 12 g/dL) 

  0,17
a
    Sim 29 (55,8) 27 (42,9) 

   Não 23 (44,2) 36 (57,1) 

Transfusão de hemoderivados pré-

operatória 

  0,73
a
 

   Sim 11 (21,2) 15 (23,8) 

   Não 41 (78,8) 48 (76,2) 

Classificação de ASA     

NA 

   I 9 (17,3) 9 (14,5) 

   II 22 (42,3) 31 (49,2) 

   III 21 (40,4) 22 (34,9) 

   IV 0 (0,0) 1 (1,6) 

Albumina sérica pré-operatória 

(g/dL) 

  
0,58

b
 

   N 43 54 

   Variação 1,5 - 4,5 1,1 - 4,8 

   Mediana  3,4 3,3 

   Média (±DP) 3,3 (±0,7) 3,2 ± (0,8) 

Desnutrição 

  0,57
a
    Sim 38 (73,1) 43 (68,2) 

   Não 14 (26,9) 20 (31,8) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) ou média (±DP) 
a 
p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 

  b 
p-valor obtido pelo teste t de Student 

   c 
p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 

  d 
p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 

   N = número de pacientes analisados; NA = não avaliável estatisticamente; IMC = índice de 

massa corporal; DPOC = doença pulmonar obstrutiva crônica; Hb = hemoglobina sérica; ASA 

= "American Society of Anesthesiologists" 
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Tabela 5 - Distribuição das variáveis clínicas e demográficas intraoperatórias e pós-operatórias 

Variáveis 
Grupos 

Sutura Tela profilática p-valor  

Localização da incisão 

  
NA 

   Supra e infraumbilical 49 (94,2) 55 (87,3) 

   Supraumbilical 2 (3,8) 7 (11,1) 

   Infraumbilical 1 (1,9) 1 (1,6) 

Tamanho da incisão da 

aponeurose (cm) 

  
0,90

b
 

   N 49 63 

   Variação 14 - 33 10 - 37 

   Mediana  26 25 

   Média (±DP) 25,0 (±4,8) 25,1 (±5,5) 

Órgão operado 

  

NA 

   Cólon ou reto 43 (82,7) 46 (73,0) 

   Estômago ou duodeno 6 (11,5) 12 (19,0) 

   Intestino delgado 2 (3,8) 5 (7,9) 

   Esôfago 0 (0,0) 0 (0,0) 

   Vesícula ou vias biliares 1 (1,9) 0 (0,0) 

Grau de contaminação     

0,95
a
 

   Limpa 0 (0,0) 0 (0,0) 

   Potencialmente contaminada 29 (55,8) 37 (58,7) 

   Contaminada 9 (17,3) 10 (15,9) 

   Infectada 14 (26,9) 16 (25,4) 

Realização de ostomia 

  0,34
a
    Sim 31 (59,6) 32 (50,8) 

   Não 21 (40,4) 31 (49,2) 

Relação CF:CA 

  

0,20
c
 

   N 49 59 

   Variação 2,0 - 7,0 2,3 - 6,1 

   Mediana  3,8 3,5 

   Média (±DP) 3,9 (±1,0) 3,6 (±0,7) 

Relação CF:CA  

  0,21
a
    ≥ 4,0 17 (34,7) 14 (23,7) 

   < 4,0 32 (65,3) 45 (76,3) 

DVA no intraoperatório     

0,49
a
    Sim 21 (41,2) 22 (34,9) 

   Não 30 (58,8) 41 (65,1) 

Pós-operatório em UTI 

  0,42
a
    Sim 37 (71,1) 49 (77,8) 

   Não 15 (28,9) 14 (22,2) 
continua 
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Tabela 5 - Distribuição das variáveis clínicas e demográficas intraoperatórias e pós-operatórias 

(conclusão) 

Variáveis 
Grupos 

Sutura Tela profilática p-valor  

DVA até o 7º PO 

  0,20
a
    Sim 18 (35,3) 15 (24,2) 

   Não 33 (64,7) 47 (75,8) 

Escore de risco de Rotterdam 

  

0,86
c
 

   N 52 63 

   Variação 2,6 - 6,5 2,2 - 8,2 

   Mediana 3,8 3,8 

   Média (±DP) 4,2 (±0,9) 4,3 (±1,3) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) ou média (±DP) 
a 
p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 

  b 
p-valor obtido pelo teste t de Student 

   c 
p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney                                    

N = número de pacientes analisados; NA = não avaliável estatisticamente; CF = comprimento 

do fio utilizado; CA = comprimento da incisão da aponeurose; DVA = droga vasoativa; UTI = 

unidade de terapia intensiva; PO = dia(s) pós-operatório(s) 

 

 

4.2. Tempo de internação hospitalar, tempo de internação em UTI e tempo 

operatório 

 

 4.2.1. Tempos de internação hospitalar e de internação em UTI 

 

 Não houve diferença estatística significativa entre os grupos com relação aos 

tempos de internação hospitalar e de internação em UTI, como demonstrado na tabela 6.  
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Tabela 6 - Comparação de tempos de internação hospitalar e de internação em UTI (em dias) 

Variáveis 
Grupos   

Sutura Tela Profilática p-valor  

Tempo de internação hospitalar 

  

0,97 

   N 52 63 

   Variação 4 - 86 5 - 76 

   Mediana  10,5 11,0 

   Média (±DP) 19,7 (±19,9) 17,1 (±13,8) 

Tempo de internação em UTI 

  

0,89 

   N 52 63 

   Variação 0 - 49 0 - 43 

   Mediana  2,5 3,0 

   Média (±DP) 5,5 (±10,2) 4,4 (±6,6) 

Os dados são apresentados como média (±DP) 

p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 

N = número de pacientes analisados; UTI = unidade de terapia intensiva 

  

 

 4.2.2. Tempo operatório  

 

 As cirurgias realizadas no grupo de tela profilática tiveram tempo operatório 

maior em relação às realizadas no grupo de sutura, com diferença de 50,8 minutos entre 

as médias (tabela 7). 

 

Tabela 7 - Comparação de duração da operação (em minutos) 

Variáveis 
Grupos 

Sutura Tela profilática p-valor  

Duração da operação     

 

0,01 

   N 47 56 

   Variação 120 – 480 120 – 540 

   Mediana  240 300 

   Média (±DP) 258,8 (±92,9) 309,6 (±101,8) 

Os dados são apresentados como média (±DP) 

p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 

N = número de pacientes analisados 
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4.3. Deiscência da aponeurose 

 

 Dos 115 pacientes analisados, sete apresentaram deiscência da aponeurose 

(eventração ou evisceração), todos do grupo de sutura. A incidência de DA no grupo de 

sutura foi de 13,5% e, no grupo de tela profilática, de 0%, com valor de p = 0,003.  

 A média de idade dos que tiveram DA foi de 70,6 anos e a relação entre os 

gêneros masculino e feminino foi de 6:1 (tabela 8). Cinco casos ocorreram após 

cirurgias infectadas e dois após operações potencialmente contaminadas. Apenas um 

caso teve associação com infecção de sítio cirúrgico. 

 Os eventos foram diagnosticados através de anamnese e exame físico e 

confirmados por meio de TC de abdome ou em uma reabordagem cirúrgica da parede 

abdominal. O diagnóstico ocorreu entre o 4º e o 15º dias pós-operatórios, com média no 

9º PO. 

 Dos sete casos de deiscência da aponeurose, quatro foram classificados como 

evisceração contida e três como eventração (tabelas 8 e 9). 

 

Tabela 8 - Características dos pacientes que apresentaram deiscência da aponeurose 

Idade Gênero Classificação 
PO do 

diagnóstico 
Tratamento da parede abdominal 

PO da alta 

hospitalar 

64 Masculino 
Evisceração 

contida 
4 

Ressutura + tela pré-aponeurótica 

(inicialmente peritoniostomia) 
86 

56 Masculino 
Evisceração 

contida 
6 Ressutura + tela pré-aponeurótica 70 

72 Feminino 
Evisceração 

contida 
10 Ressutura + tela pré-aponeurótica 32 

71 Masculino 
Evisceração 

contida 
15 Ressutura + tela pré-aponeurótica 63 

70 Masculino Eventração 7 Não foi reoperado 29 

74 Masculino Eventração 9 Não foi reoperado 24 

87 Masculino Eventração 11 Não foi reoperado 13 

DA = deiscência da aponeurose 

PO = dia(s) pós-operatório(s) 
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Tabela 9 - Deiscência da aponeurose (eventração e evisceração) 

Variáveis 
Grupos 

Sutura Tela profilática p-valor  

Deiscência da aponeurose 

  
 

   Sim 7 (13,5) 0 (0,0) 0,003 

   Não 45 (86,5) 63 (100,0) 
 

D
A

 

(C
la

ss
if

ic
a

çã
o
) Evisceração     

0,04    Sim 4 (7,7) 0 (0,0) 

   Não 48 (92,3) 63 (100,0) 

Eventração     

0,09    Sim 3 (5,8) 0 (0,0) 

   Não 49 (94,2) 63 (100,0) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) 

p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 

DA = Deiscência da aponeurose 

 

 Os quatro pacientes que apresentaram evisceração foram submetidos a ressutura 

da aponeurose e reforço com tela de polipropileno em posição pré-aponeurótica (figura 

6), sendo que um deles inicialmente necessitou de peritoniostomia, por risco de 

síndrome compartimental. Foi realizada incisão relaxadora, para aproximação da 

aponeurose sem tensão, em três pacientes. Em todos os casos reoperados, a DA foi 

atribuída ao enfraquecimento da aponeurose, rompida pelo fio cirúrgico íntegro, 

conforme demonstrado nas figuras 7 e 8. Não foi identificada nenhuma ruptura do fio 

ou do nó cirúrgico como causa da DA. 

 No pós-operatório do tratamento da parede abdominal (após evisceração), dois 

pacientes evoluíram com extensa necrose de pele e tecido subcutâneo, resultando em 

deiscência superficial da ferida operatória e exposição da tela. Foram tratados com 

desbridamento cirúrgico, curativos locais, terapia por pressão negativa (figura 9) e 

posteriormente receberam enxerto autólogo de pele para recobrir a região da deiscência. 

Os demais pacientes evoluíram sem ocorrências de sítio cirúrgico. 

 Em nenhum caso houve reincidência de deiscência da aponeurose após o 

tratamento com tela.  

 Os pacientes que apresentaram DA com pele íntegra (eventração) foram tratados 

com medidas conservadoras, como repouso temporário no leito e uso de cinta 

abdominal, não sendo submetidos a reoperação durante a internação, por elevado risco 

cirúrgico. As tomografias de abdome e pelve realizadas no pós-operatório auxiliaram na 
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confirmação ou exclusão de eventrações suspeitas (figura 10). Nenhuma eventração foi 

diagnosticada exclusivamente por tomografia, ou seja, não houve casos de eventração 

subclínica nos primeiros 30 dias de pós-operatório. 

 A média de tempo de internação dos pacientes que apresentaram DA foi de 45,3 

dias, enquanto que os demais pacientes do grupo de sutura permaneceram internados, 

em média, por 15,7 dias, com valor de p = 0,001. Também houve aumento significativo 

do tempo de internação em UTI (tabela 10). Não houve eventos fatais após a DA. 

 

Tabela 10 - Comparação dos tempos de internação hospitalar e de internação em UTI entre os 

pacientes que apresentaram deiscência da aponeurose e os demais pacientes do grupo de sutura 

Variáveis 
Deiscência da aponeurose   

Sim Não p-valor  

Tempo de internação hospitalar     

0,001 

   N 7 45 

   Variação 13 – 86 4 – 75 

   Mediana 32 10 

   Média (±DP) 45,3 (±27,4) 15,7 (±15,3) 

Tempo de internação em UTI     

0,003 

   N 7 45 

   Variação 2 – 42 0 – 49 

   Mediana 8 2 

   Média (±DP) 16,0 (±16,6) 3,9 (±8,0) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) ou média (±DP) 

p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 

N = número de pacientes analisados 
 

  

 Três outros pacientes do grupo de sutura desenvolveram deiscência da 

aponeurose, mas foram excluídos por apresentarem complicações abdominais com 

indicação de reoperação (deiscências de sutura intestinal e obstrução intestinal precoce) 

e, portanto, não foram analisados. Todos foram a óbito (em média no 28º PO). 

Nenhuma deiscência da aponeurose foi identificada no grupo de tela profilática, mesmo 

entre os pacientes excluídos.  
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Figura 6 - Paciente que apresentou DA. A: alça intestinal (seta) através de uma deiscência de 

pele ao nível da cicatriz umbilical (evisceração contida). B: aspecto intraoperatório após retirada 

dos pontos de pele, com deiscência de toda a sutura da aponeurose. C: aspecto final da ressutura 

da aponeurose reforçada com tela de polipropileno em posição pré-aponeurótica após incisões 

relaxadoras 

 
 

 

Figura 7 - Aponeurose de paciente que apresentou DA no grupo de sutura. Os locais onde o fio 

rompeu a aponeurose são evidentes (setas) 

A B C 
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Figura 8 - Estado da aponeurose após sua ressutura em paciente que apresentou DA. É possível 

observar, em alguns pontos, a aponeurose delgada e translúcida (círculo). O próprio fio utilizado 

para síntese da linha média ocasiona lesão da aponeurose em vários pontos ("button holes")
65

, 

indicados pelas setas. O fechamento da parede abdominal foi reforçado com tela 
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Figura 9 - Pós-operatório de paciente que apresentou evisceração e foi tratado com ressutura da 

aponeurose e reforço com tela de polipropileno pré-aponeurótica. A: extensa necrose de pele e 

tecido subcutâneo, que resultou em deiscência superficial da ferida operatória e exposição da 

tela, por volta do 17º PO. B: aspecto após desbridamento cirúrgico. C: terapia por pressão 

negativa. D: tecido de granulação (seta) recobrindo a tela no 30º PO, após terapia a vácuo, antes 

se receber o enxerto autólogo de pele 

 

A B 

C D 
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Figura 10 - Paciente do grupo de sutura que apresentou eventração no 9º PO . A e B: área de 

deiscência da aponeurose, de 5,0 cm por 3,5 cm, diagnosticada clinicamente por meio da 

palpação da ferida operatória e da saída de grande quantidade de secreção sero-hemática através 

desta. C: TC de abdome e pelve, em corte sagital, confirma a solução de continuidade da 

aponeurose na mesma região. D e E: cortes tomográficos axiais em diferentes níveis do mesmo 

paciente, nos quais se observa que o fio cirúrgico, levemente radiopaco, se desloca para direita 

na região de deiscência da aponeurose (E), comparativamente com uma região de integridade da 

parede abdominal (D) 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D E 
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4.4. Ocorrências de sítio cirúrgico e ocorrências de sítio cirúrgico que necessitam 

de intervenção 

 

 Dentre os 115 pacientes analisados, 15 (28,8%) do grupo de sutura e 27 (42,9%) 

do grupo de tela profilática (p = 0,12) apresentaram ao menos uma ocorrência de sítio 

cirúrgico dentre as seguintes: deiscência superficial de ferida operatória (com ou sem 

exposição de tela), deiscência da aponeurose, infecção de sítio cirúrgico (sSSI ou dSSI), 

seroma, hematoma de ferida operatória e necrose de pele e subcutâneo (tabela 11). Não 

houve fístulas enterocutâneas ou outras SSO no período de seguimento deste estudo. 

 No grupo de sutura, 60% das ocorrências de sítio cirúrgico necessitaram de 

intervenção (9 de 15 casos), o que ocorreu em 51,8% das SSO do grupo de tela 

profilática (14 de 27 casos). 

 

Tabela 11 - Número de pacientes com complicações de ferida operatória e de parede abdominal 

(SSO e SSOPI) 

Variáveis 
Grupos   

Sutura Tela profilática p-valor  

SSO     

0,12    Sim 15 (28,8) 27 (42,9) 

   Não  37 (71,2) 36 (57,1) 

SSOPI 

  0,51    Sim 9 (17,3) 14 (22,2) 

   Não 43 (82,7) 49 (77,8) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%)  

   p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 

   SSO = "Surgical site occurrence" ou ocorrência(s) de sítio cirúrgico  

  SSOPI = "Surgical site occurrence requiring procedural intervention" ou ocorrência(s) de sítio 

cirúrgico que necessita(m) de intervenção 

 

 As incidências de seroma, infecção de sítio cirúrgico e deiscência superficial de 

ferida operatória foram maiores no grupo de tela profilática (tabela 12).  
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Tabela 12 - Ocorrências de sítio cirúrgico 

Variáveis 
Grupos   

Sutura Tela profilática p-valor  

SSI     

0,05
a
    Sim 4 (7,7) 13 (20,6) 

   Não 48 (92,3) 50 (79,4) 

Seroma     

0,03
a
    Sim 3 (5,8) 12 (19,0) 

   Não 49 (94,2) 51 (81,0) 

Hematoma de ferida operatória     

0,99
b
    Sim 1 (1,9) 1 (1,6) 

   Não 51 (98,1) 62 (98,4) 

Necrose de pele e subcutâneo     

 NA    Sim  0 (0,0) 1 (1,6) 

   Não 52 (100,0) 62 (98,4) 

D
ei

sc
ên

ci
a
 d

e 
F

O
 Deiscência superficial de 

ferida operatória     
0,008

a
 

   Sim  3 (5,8) 15 (23,8) 

   Não 49 (94,2) 48 (76,2) 

Deiscência da aponeurose     

0,003
b
    Sim 7 (13,5) 0 (0,0) 

   Não 45 (86,5) 63 (100,0) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%)  
a 
p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 

b 
p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 

 NA = não avaliável estatisticamente 

SSI = "Surgical site infection" ou infecção de sítio cirúrgico 

FO = ferida operatória 

 

 O somatório das ocorrências de sítio cirúrgico (SSO) da tabela 12 é diferente do 

valor total de SSO discriminado na tabela 11, já que alguns pacientes apresentaram mais 

de uma SSO (detalhado no anexo A).  

 As SSO do grupo de tela profilática tiveram resolução espontânea ou com 

intervenções à beira-leito em 92,6% dos casos (25 de 27 pacientes), o que ocorreu em 

73,3% dos casos do grupo de sutura (11 de 15 pacientes). Apenas quatro casos do grupo 

de sutura e dois do grupo de tela profilática necessitaram de intervenção sob anestesia 

geral (reoperação), não havendo diferença estatística significativa entre os grupos 

(tabela 13). Do grupo de sutura, todos os casos reoperados foram por evisceração 

(detalhados anteriormente, na tabela 8 e na subseção 4.3), enquanto os motivos que 
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levaram às duas reoperações do grupo de tela profilática foram hematoma de ferida 

operatória e necrose de pele e subcutâneo (tabela 14).  

 

Tabela 13 - Comparação das incidências de SSO e SSOPI, de acordo com o manejo 

Variáveis 
Grupos   

Sutura Tela profilática p-valor  

SSO com resolução espontânea       

   Sim 6 (11,5) 13 (20,6) 
0,19

a
 

   Não 46 (88,5) 50 (79,4) 

SSOPI à beira-leito       

  Sim 5 (9,6) 12 (19,0) 
0,16

a
 

   Não  47 (90,4) 51 (81,0) 

SSOPI com anestesia geral 

(reoperação)     
  

   Sim 4 (7,7) 2 (3,2) 
0,41

b
 

   Não 48 (92,3) 6,1 (96,8) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) 
a 
p-valor obtido pelo teste das frequências do qui-quadrado 

b 
p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 

SSO = "Surgical site occurrence" ou ocorrência(s) de sítio cirúrgico 

SSOPI = "Surgical site occurrence requiring procedural intervention" ou ocorrência(s) de sítio 

cirúrgico que necessita(m) de intervenção 

 

 

Tabela 14 - Características dos pacientes que foram reoperados no grupo de tela profilática 

(SSOPI com anestesia geral) 

Idade Gênero SSOPI 
PO da 

reoperação 
Intervenção Desfecho 

71 Masculino 

Hematoma de ferida 

operatória (intoxicação 

cumarínica) 

17 
Hemostasia e lavagem de 

tecido subcutâneo 

Alta no 

27º PO 

51 Feminino 

Necrose de pele e 

subcutâneo 

(vasculopatia grave) 

14 

Desbridamento de ferida 

operatória e terapia por 

pressão negativa (quatro 

reabordagens para troca de 

curativo à vácuo) 

Óbito no 

44º PO 

SSOPI = "Surgical site occurrence requiring procedural intervention" ou ocorrência(s) de sítio 

cirúrgico que necessita(m) de intervenção 

PO = dia pós-operatório 

 

 Não foi observada diferença quanto aos tempos de internação dos pacientes que 

tiveram SSO ou SSOPI entre os grupos, independentemente do manejo adotado. Entre 

os que foram reoperados (SSOPI com anestesia geral), o tempo médio de internação foi 



Resultados  64 
 

de 62,7 dias no grupo de sutura e 35,0 dias no grupo de tela profilática, porém não 

houve diferença estatística significativa (tabela 15).  

 

Tabela 15 - Comparação de tempos de internação (em dias) entre os pacientes que 

apresentaram SSO e SSOPI, de acordo com o manejo 

Variáveis 
Grupos   

Sutura Tela profilática p-valor  

SSO      

0,73 

   N 15 27 

   Variação 4 – 86 7 – 46 

   Mediana  17 17 

   Média (±DP) 27,1 (±25,5) 19,5 (±11,6) 

SSOPI  

  

0,61 

   N 9 14 

   Variação 4 – 86 7 – 46 

   Mediana  21 17,5 

   Média (±DP) 33,7 (±31,3) 21,2 (±14,2) 

SSO com resolução espontânea 

  

0,86 

   N 6 13 

   Variação 9 – 29 7 – 37 

   Mediana 15,5 17 

   Média (±DP) 17,2 (±7,9) 17,7 (±8,3) 

SSOPI à beira-leito 
  

0,24 

   N 5 12 

   Variação 4 – 21 7 – 46 

   Mediana 9 14 

   Média (±DP) 10,4 (±6,9) 18,9 (±13,7) 

SSOPI com anestesia geral 

(reoperação)  
  

0,16 
   N 4 2 

   Variação 32 – 86 27 – 43 

   Mediana  66,5 35 

   Média (±DP) 62,7 (±22,6) 35,0 (±11,3) 

Os dados são apresentados como média (±DP) 

p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 

N = número de pacientes analisados 

SSO = "Surgical site occurrence" ou ocorrência(s) de sítio cirúrgico 

SSOPI = "Surgical site occurrence requiring procedural intervention" ou ocorrência(s) de sítio 

cirúrgico que necessita(m) de intervenção 

 

 Houve dois casos de hematoma de ferida operatória, um em cada grupo. No 

grupo de sutura, o paciente teve a complicação atribuída a um vaso com sangramento 

ativo na derme, na vigência de leve alteração de coagulação (INR = 1,60, cujo valor da 

normalidade varia de 0,95 a 1,20). O hematoma ocorreu no 3º PO e envolveu apenas o 
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terço cranial da incisão cirúrgica. Foi realizada reabordagem da derme e do tecido 

subcutâneo superficial, sob anestesia local à beira-leito, sem acesso à aponeurose. Após 

hemostasia e retirada de coágulos, o quadro foi resolvido. Posteriormente, o paciente 

evoluiu com eventração na região sob a qual ocorreu o hematoma, mas esta não foi 

tratada na mesma internação devido ao elevado risco cirúrgico para a reoperação.  

 No grupo de tela profilática, um paciente teve hematoma, envolvendo toda a 

incisão cirúrgica. A complicação foi atribuída a coagulopatia secundária a intoxicação 

cumarínica. O warfarin havia sido iniciado poucos dias antes, para tratamento de um 

evento tromboembólico. No dia do diagnóstico do hematoma, o valor do INR era 4,79. 

A complicação foi tratada com correção da coagulopatia e reabordagem cirúrgica para 

retirada de coágulos. Após a resolução do quadro, ocorreu infecção de sítio cirúrgico, 

tratada com drenagem local. Apesar das ocorrências de sítio cirúrgico, a tela teve boa 

integração e o paciente não evoluiu com DA. 

 Apenas um paciente, pertencente ao grupo de tela profilática, apresentou necrose 

de pele e subcutâneo. A complicação foi tratada com desbridamentos e terapia por 

pressão negativa no tecido subcutâneo. A tela foi mantida e teve boa integração, mas o 

paciente evoluiu a óbito no 44º PO, por infarto agudo do miocárdio (IAM). Apresentava 

vasculopatia aterosclerótica grave. Sua cirurgia inicial (abdome agudo vascular), a 

complicação mencionada (necrose de pele e subcutâneo) e o desfecho (IAM) foram 

associados à doença de base.  

 Todas as SSI do grupo de sutura foram consideradas superficiais (sSSI). No 

grupo de tela profilática, as infecções foram superficiais (sSSI) em oito pacientes 

(12,7%) e profundas (dSSI) em cinco (7,9%). Todas as infecções profundas de sítio 

cirúrgico foram associadas a deiscência superficial da ferida operatória com exposição 

de tela.  

 As deiscências superficiais do grupo de sutura expuseram apenas tecido 

subcutâneo, não havendo exposição da aponeurose. Já no grupo de tela profilática, sete 

pacientes (11,1%) tiveram exposição de aponeurose e tela, com diferença estatística 

significativa entre os grupos (tabela 16). Desses sete casos, cinco tiveram infecção de 

sítio cirúrgico associada, dos quais dois necessitaram de remoção parcial da tela.  

 O motivo para a remoção dos fragmentos, com medidas de 3 cm por 1 cm em 

um caso e 5 cm por 2 cm em outro, foi a inadequada integração da tela exposta, em 
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associação com infecção de sítio cirúrgico. Nos demais pacientes, sua integração foi 

considerada adequada. Nenhum caso necessitou de remoção completa da tela. 

  

Tabela 16 - Deiscência superficial de ferida operatória e associação com infecção de sítio 

cirúrgico 

Deiscência 

superficial de FO 

  Grupos   

 
Sutura Tela profilática p-valor  

Exposição apenas 

de subcutâneo 

SSI 1 (1,9) 3 (4,8) - 

Sem SSI 2 (3,9) 5 (7,9) - 

Total 3 (5,8) 8 (12,7) 0,21
a
 

Exposição da 

aponeurose e/ou 

tela 

SSI 0 (0,0) 5 (7,9) - 

Sem SSI 0 (0,0) 2 (3,2) - 

Total 0 (0,0) 7 (11,1) 0,02
b
 

TOTAL 

 

3 (5,8) 15 (23,8) 0,008
a
 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) 
a 
p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 

b 
p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 

SSI = "Surgical site infection" ou infecção de sítio cirúrgico 

FO = ferida operatória 

 

 Os pacientes que tiveram exposição de tela foram tratados com curativos locais, 

não sendo realizada terapia por pressão negativa. Foram seguidos em ambulatório, com 

consultas mais frequentes, e necessitaram de semanas para cicatrização completa por 

segunda intenção, não ultrapassando os 90 dias pós-operatórios. Não houve diferença 

estatística entre os tempos de internação dos pacientes que tiveram exposição de tela em 

relação aos demais indivíduos do grupo de tela profilática (tabela 17). 

 

Tabela 17 - Comparação de tempo de internação (em dias) entre os pacientes que apresentaram 

exposição de tela/aponeurose no grupo de tela profilática e os que não apresentaram 

Variáveis 
Grupo de Tela profilática   

Exposição de 

tela/aponeurose 

Sem exposição de 

tela/aponeurose 
p-valor 

Tempo de internação hospitalar     

0,25 

   N 7 56 

   Variação 7 – 43 5 – 76 

   Mediana  20,0 10,5 

   Média (±DP) 23,3 (±15,5) 16,3 (±13,6) 

Os dados são apresentados como média (±DP) 

p-valor obtido pelo teste U de Mann-Whitney 

N = número de pacientes analisados 
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 Ao comparar as incidências de deiscência de ferida operatória (superficiais, 

profundas ou totais), não foi observada diferença estatística entre os grupos (tabela 18).  

 

Tabela 18 - Distribuição de deiscência de ferida operatória (superficiais, profundas ou totais) 

Variáveis 
Grupos   

Sutura Tela profilática p-valor  

Deiscência de ferida operatória     

0,55    Sim 10 (19,2) 15 (23,8) 

   Não 42 (80,8) 48 (76,2) 

Os dados são apresentados como número de pacientes (%) 

p-valor obtido pelo teste de frequências do qui-quadrado 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 



Discussão  69 
 

5. DISCUSSÃO 

 

 Este ensaio clínico randomizado foi realizado em cirurgias de emergência e 

incluiu pacientes de alto risco para deiscência da aponeurose. A tela profilática foi 

efetiva em evitar DA, sem aumento de ocorrências de sítio cirúrgico ou de SSOPI. 

Apesar da maior incidência de algumas SSO específicas, mais de 90% delas tiveram 

resolução espontânea ou com intervenções à beira-leito. Alguns autores já haviam 

sugerido que a tela profilática poderia ser eficaz na redução da incidência de DA
17, 23, 32, 

34, 35, 37
, mas estudos anteriores não comprovaram essa hipótese

43, 71, 76, 78, 84, 85, 88, 108, 117, 

144
.  

 Os resultados obtidos podem servir de base para futuras recomendações de 

fechamento da parede abdominal em cirurgias de emergência. A maioria dos trabalhos 

em tela profilática utilizou casuística envolvendo apenas cirurgias eletivas e, por conta 

disso, não há substrato suficiente para indicação dessa intervenção em cirurgias de 

emergência
79, 91, 95-98

 e nem mesmo existe uma recomendação formal para a melhor 

forma de sutura da aponeurose nessas circunstâncias
3
.  

 Os métodos desenvolvidos neste estudo deverão ser reproduzidos em outras 

instituições e em outros perfis de pacientes, para que a tela possa se firmar como medida 

preventiva para deiscência da aponeurose. 

 

5.1. Critérios de inclusão e perfil dos pacientes estudados 

 

 Uma importante contribuição deste estudo para nosso serviço foi a 

uniformização da indicação de tela profilática. Por meio dos critérios de inclusão 

adotados e dos resultados obtidos, oferecemos substrato e embasamento teórico para 

que residentes e cirurgiões recém-formados possam indicar a tela profilática sem 

depender apenas da análise subjetiva do estado da aponeurose no intraoperatório ou da 

experiência dos cirurgiões assistentes.  

 Fatores de risco considerados relevantes em nossa população (desnutrição, 

obesidade, tabagismo e neoplasia maligna) foram aliados ao escore de risco pré-
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operatório de Rotterdam
17

 para compor critérios de inclusão objetivos (tabela 2). A 

desnutrição, que possui definição mais sujeita a imprecisão, foi determinada por meio 

de parâmetros bioquímicos e de massa corporal, com valores de referência respaldados 

pela literatura
148-150, 152, 153

. Apesar de a análise completa do estado nutricional ser mais 

recomendada, a coleta de dados detalhados do perfil antropométrico e a aplicação do 

questionário de avaliação subjetiva global não seriam praticáveis em situações de 

emergência. Dessa forma, os critérios de inclusão foram considerados eficazes em 

selecionar indivíduos de alto risco para deiscência da aponeurose, o que é atestado pelo 

escore de Rotterdam obtido na casuística estudada (médias de 4,2 no grupo de sutura e 

4,3 no grupo de tela profilática). 

 Os pacientes analisados encontravam-se, em geral, em condições clínicas 

desfavoráveis, refletindo a situação de emergência. Aproximadamente 70% foram 

considerados desnutridos, 50% tinham anemia (Hb < 12 g/dL) e 40% foram 

classificados como ASA III ou IV. Durante o procedimento cirúrgico, cerca de 40% 

tiveram instabilidade hemodinâmica e necessitaram de droga vasoativa, o que perdurou 

pela primeira semana pós-operatória em aproximadamente 30% dos casos estudados. 

Além disso, cerca de 75% dos pacientes preencheram critérios para admissão em UTI 

no pós-operatório. 

 Nesse contexto, os elevados índices de mortalidade e de reoperação observados 

já eram previstos. Segundo a literatura, aproximadamente um em cada cinco indivíduos 

submetidos a laparotomia de emergência evolui a óbito no pós-operatório
1, 162

. Em 

nosso estudo, desfechos fatais e quaisquer procedimentos que violaram o fechamento 

inicial da parede abdominal até o 30º PO foram excluídos, mas a perda de seguimento 

de cerca de 20% não comprometeu a representatividade da casuística
163

.  

 Os procedimentos cirúrgicos foram considerados contaminados ou infectados 

em cerca de 40% dos casos e mais de 50% envolveram a confecção de ostomia, já que a 

casuística foi composta predominantemente por cirurgias de ressecção colorretal 

(aproximadamente 75%), em sua maioria por neoplasia maligna. Pacientes submetidos a 

esses procedimentos são considerados de alto risco para DA
17

 e para hérnia 

incisional
164

. Os resultados obtidos reforçam a tendência da literatura em aconselhar a 

tela profilática em cirurgias colorretais
72, 78, 81

. 
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 As características clínicas e os dados demográficos dos participantes de cada 

grupo foram considerados equivalentes, atestando a efetividade da randomização 

realizada. Apesar de ter sido detectada diferença estatística significativa com relação à 

média de idade (66,1 anos vs 61,0 anos, p = 0,03), não consideramos que isso represente 

uma diferença clinicamente significativa ou que isso tenha comprometido a 

homogeneidade entre os grupos, o que pode ser presumido pela análise das outras 

variáveis, incluindo o escore de Rotterdam. Além disso, quando a idade é analisada por 

faixas etárias, a diferença não é observada. 

 

5.2. Deiscência da aponeurose 

 

 5.2.1. Incidência 

 

A incidência de deiscência da aponeurose, sem estratificação de risco, varia de 

0,4% a 3,5%
18

. Em pacientes de alto risco submetidos a cirurgia de emergência, a 

incidência é maior, variando entre 12,3% e 14,9%
16, 28, 29, 35

. Considerando as 

características dos participantes deste estudo, a incidência de DA foi dentro do 

esperado, de 13,5%. Além dos fatores já mencionados, a incidência pode ter sido 

elevada devido a maior detecção dos eventos, já que se trata de estudo prospectivo. A 

incidência de DA é mais elevada em pacientes submetidos a cirurgias de emergência, 

porque, em geral, estes encontram-se em pior condição nutricional e a chance de 

contaminação do campo operatório é maior do que em cirurgias eletivas. Além disso, o 

desempenho do cirurgião pode ser afetado no período noturno, levando a fechamento 

subótimo da parede abdominal
16, 28, 34

.  

 Em países emergentes, a incidência de DA é elevada mesmo em cirurgias 

eletivas. No Sudoeste Asiático, por exemplo, 5,3% a 8,3% dos indivíduos submetidos a 

laparotomia desenvolvem essa complicação. Contribuem para isso o retardo para 

atendimento em hospital terciário e a maior prevalência de desnutrição, anemia e outras 

comorbidades que afetam a cicatrização
16, 28, 30, 34

. Essas condições são semelhantes às 

identificadas nos serviços públicos brasileiros, como no Hospital das Clínicas da 
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FMUSP, o que ressalta a importância de uma intervenção profilática efetiva, 

especialmente em países menos desenvolvidos. 

 

 5.2.2. Morbidade 

 

Neste estudo, a morbidade dos pacientes que apresentaram deiscência da 

aponeurose foi considerada elevada. Houve aumento significativo dos tempos de 

internação e de permanência em UTI entre os indivíduos que apresentaram DA, 

comparados com os demais participantes do mesmo grupo.  

Segundo Rosen et al.
165

, o tempo de permanência hospitalar de indivíduos que 

apresentam deiscência da aponeurose é quatro vezes maior e suas internações são três 

vezes mais caras. Van Ramshorst et al.
17

 identificou aumento médio de internação de 20 

dias (16 dias vs 36 dias, p < 0,001). Em nosso estudo, a diferença das médias foi ainda 

maior, de aproximadamente 30 dias (15,7 dias vs 45 dias, p = 0,001). 

Além do prolongado tempo de internação, dois pacientes submetidos a 

tratamento cirúrgico da evisceração evoluíram com necrose de pele e tecido subcutâneo, 

resultando em deiscência superficial da ferida operatória e exposição da tela. Essa 

ocorrência de sítio cirúrgico pode ser justificada pela extensa dissecção do tecido 

subcutâneo, necessária para ressutura da aponeurose sem tensão e colocação da tela pré-

aponeurótica, no contexto de pacientes desnutridos e em condições críticas. Na 

abordagem profilática, essa complicação foi rara neste estudo, provavelmente porque a 

dissecção é menos extensa e se utiliza tela estreita, com apenas 3 cm de sobreposição 

("overlap") a partir da sutura da aponeurose. 

Os pacientes que não foram reoperados na mesma internação hospitalar 

permaneceram menos tempo internados, mas a morbidade pós-operatória ainda foi 

considerável, tendo em vista que suas condições clínicas eram críticas a ponto de não 

terem o tratamento cirúrgico da DA indicado, por elevado risco cirúrgico. 

Posteriormente, esses indivíduos deverão ser submetidos a hernioplastia incisional, 

necessitando de reinternação. Por serem, em geral, pacientes de alta complexidade e 

elevado risco cirúrgico mesmo para procedimento eletivo, podem ter suas operações 

postergadas e sofrer as consequências de uma hérnia incisional de maiores dimensões, 
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que eventualmente culmina em prejuízo da qualidade de vida, situações de emergência, 

como encarceramento e estrangulamento, e até mesmo óbito. 

O prejuízo da qualidade de vida foi demonstrado por Van Ramshorst et al.
26

, ao 

acompanhar 23 pacientes que tiveram deiscência da aponeurose, sendo a maioria tratada 

de forma não operatória. Após cerca de 40 meses de seguimento, ao compará-los com 

indivíduos que não apresentaram DA, foram identificados piores escores relativos a 

imagem corporal e qualidade de vida. 

 

 5.2.3. Mortalidade 

 

Vários autores associam deiscência da aponeurose a elevada mortalidade durante 

a internação hospitalar
18, 23, 26, 165

, mas isso não foi observado neste estudo. Entre os 

pacientes analisados, sete do grupo de sutura tiveram deiscência da aponeurose e 

nenhum evoluiu a óbito.  

Possíveis motivos para a elevada mortalidade relacionada à DA são as 

complicações cirúrgicas intra-abdominais associadas, como deiscências de anastomoses 

e de suturas intestinais. No presente estudo, os indivíduos que apresentaram 

complicações intracavitárias com necessidade de reoperação foram excluídos e, entre 

esses casos, três pacientes do grupo de sutura tiveram deiscência da aponeurose e 

evoluíram a óbito. Se tivessem sido incluídos na análise, a mortalidade dos que 

desenvolveram deiscência da aponeurose seria de 30%, compatível com dados da 

literatura
18, 23, 26

. 

Complicações cirúrgicas intra-abdominais com necessidade de reoperação 

acarretam elevada mortalidade. Mik et al.
166

 analisaram 121 reoperações após ressecção 

de câncer colorretal e demonstraram que a fístula de anastomose aumentou 

significativamente a chance de óbito (OR 2,95, IC 95% 1,00 - 8,39, p = 0,048). Por 

outro lado, a deiscência da aponeurose isoladamente não exerceu influência nesse 

desfecho, já que, dos 22 eventos identificados, nenhum evoluiu a óbito.  

Reoperações indicadas exclusivamente por deiscência da aponeurose ou por 

obstrução intestinal apresentam mínimo risco de morte segundo Ching et al.
167

, que 

analisaram retrospectivamente 55 relaparotomias. Por outro lado, reabordagens por 
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hemorragias ou infecções de sítio cirúrgico que envolveram órgão ou cavidade foram 

associadas a risco moderado, enquanto fístulas de anastomoses resultaram em alto risco 

para o evento fatal. Na casuística desses pesquisadores, a deiscência da aponeurose foi a 

causa da reoperação em seis casos, havendo apenas um paciente com complicação intra-

abdominal associada (fístula entérica), o único que evoluiu a óbito.  

A deiscência da aponeurose não é considerada fator de risco independente para 

mortalidade, segundo Tolstrup et al.
61

. Os autores observaram que essa complicação 

exerceu influência sobre o desfecho fatal apenas quando submetida a análise univariada, 

não sendo um fator significativo na análise multivariada, o que corrobora com a 

hipótese de que outros fatores influenciam a mortalidade desses indivíduos, e não a 

complicação da parede abdominal em si. As variáveis associadas a maior chance de 

óbito foram idade acima de 80 anos, “status performance”, neoplasia maligna, 

procedimentos contaminados e infectados quanto ao grau de contaminação cirúrgica, 

fibrilação atrial, DPOC e cirrose hepática. Nessa publicação, os pesquisadores não 

mencionaram se complicações cirúrgicas intra-abdominais foram incluídas na análise 

univariada. 

Outros estudos também identificaram apenas comorbidades dos pacientes e 

complicações clínicas pós-operatórias como fatores de risco independentes para 

mortalidade após cirurgias eletivas e de emergência. Porém, deiscência da aponeurose, 

complicações cirúrgicas intra-abdominais e reoperações não foram incluídas na 

exploração de variáveis preditoras de óbito nesses estudos
162, 168-170

.  

Diante disso, podemos sugerir que a elevada mortalidade associada à deiscência 

da aponeurose não se deve necessariamente à complicação da parede abdominal, mas 

principalmente às complicações cirúrgicas intracavitárias associadas, como fístulas 

entéricas. Outras questões que contribuem para o desfecho fatal são as intercorrências 

clínicas pós-operatórias, mais frequentes em pacientes com comorbidades que, em 

geral, são as mesmas que os caracterizam como indivíduos de alto risco para deiscência 

da aponeurose. 
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 5.2.4. Tela profilática 

 

 A DA aparentemente decorre da atuação de fatores mecânicos em aponeurose 

fragilizada por déficit de cicatrização
13, 17, 34, 47, 53

. Possivelmente, a tela profilática, 

implementada pela técnica descrita neste estudo, previne a DA através de fatores 

relacionados à cicatrização e à resistência mecânica. Essa hipótese baseia-se em 

observação clínica e na fisiologia da cicatrização. 

 Sabe-se que a fase proliferativa da cicatrização se inicia nas primeiras horas de 

pós-operatório. A formação do tecido de granulação ocorre a partir do 3
o
 dia, enquanto 

que no 7
o
 PO já é observada migração de fibroblastos, que são responsáveis pela 

formação do colágeno
32, 171

. A DA surge em média nesse período (7
o
 PO ou 8

o
 PO, a 

depender da referência consultada)
7, 12-15

. 

 A tela de polipropileno utilizada tem constituição macroporosa e é envolvida no 

processo de cicatrização tecidual nos primeiros dias. Um estudo em microscopia 

eletrônica evidenciou que, ao longo dos primeiros 30 dias da implantação da tela em 

posição pré-aponeurótica, já ocorre incorporação precoce do tecido (baseado em 

deposição de colágeno, densidade capilar e acúmulo de células) e grande resistência à 

tração, refletindo uma ancoragem firme na parede abdominal
124

. Essa análise poderia 

justificar biologicamente a redução da incidência de DA com o uso de tela.  

 Além disso, de acordo com a técnica cirúrgica adotada neste estudo, vários 

pontos de sutura são aplicados no entorno do fechamento da aponeurose (até 3 cm em 

todas as direções). A tela serve de substrato para que esses pontos distribuam a tensão 

ao longo da área recoberta pela mesma, mantendo as bordas da aponeurose coaptadas, 

sem que ela se rompa. Esse efeito mecânico oferece as condições necessárias, nos 

primeiros dias de pós-operatório, para que a cicatrização se concretize
17, 34, 47, 66

. Essa 

técnica foi tão eficaz em evitar DA que, mesmo diante das ocorrências mais mórbidas 

de sítio cirúrgico (necrose de pele e subcutâneo, hematoma de ferida operatória, 

infecções profundas de sítio cirúrgico e deiscências superficiais com exposição de tela), 

a parede abdominal se manteve íntegra. 

 Essas explicações são sugeridas para justificar a redução de DA, mas este estudo 

não as testou, sendo necessária utilização de métodos direcionados para essa finalidade. 
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5.3. Fechamento da parede abdominal 

 

 O fechamento da parede abdominal, tanto no grupo de sutura quanto no grupo de 

tela profilática, foi realizado seguindo as orientações atuais para o que se considera a 

melhor técnica. Houve o cuidado de se revelar o resultado da randomização apenas após 

completada toda a sutura da aponeurose. O objetivo foi evitar que o cirurgião, 

acomodado com o sorteio de tela, realizasse uma sutura descuidada ou que, uma vez 

sorteada sutura, a executasse com maior rigor. Isso poderia configurar um viés. 

 Quanto à sutura da aponeurose, alguns tópicos merecem discussão. 

 

 5.3.1. A relação entre comprimento do fio utilizado e comprimento da 

incisão da aponeurose 

 

 Em nosso serviço, não era rotineiro o fechamento da aponeurose com uma 

relação CF:CA ≥ 4,0. Para este estudo, os cirurgiões foram instruídos e treinados para 

atingirem essa relação, executando o fechamento "small bites". No entanto, na maioria 

dos casos a relação atingida foi inferior a quatro, o que poderia ser considerado uma 

limitação deste estudo. Porém, isso ocorreu tanto no grupo de sutura quanto no de tela 

profilática e os grupos foram considerados equivalentes e comparáveis em relação a isso 

(tabela 5). 

 A relação CF:CA ≥ 4,0 foi atingida em 34,7% dos fechamentos do grupo de 

sutura, mas nenhum paciente teve relação inferior a dois, o que propiciaria a ocorrência 

de deiscência da aponeurose segundo publicação original sobre o tema
53

. 

 Vários estudos em tela profilática realizaram sutura da aponeurose sem 

preocupação com essa relação
71, 79, 83, 88, 90, 94

. Outros autores indicaram que a sutura 

deveria ser realizada com relação CF:CA ≥ 4,0, porém não mensuraram o valor real 

alcançado
43, 74-76, 78, 93, 117, 118

. Atingir essa relação, na prática, não é considerado simples. 

Mesmo realizando a técnica "small bites" rigorosamente, a tração excessiva do fio, por 

exemplo, pode reduzir a relação alcançada
121

. Muysoms et al.
85

, em estudo 
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multicêntrico sobre tela profilática, foram os únicos a medi-la e apenas 31% dos casos 

do grupo de sutura tiveram relação CF:CA ≥ 4,0. 

 Alguns centros europeus são rigorosos e determinam que a sutura inteira da 

aponeurose seja refeita caso a relação ideal não seja atingida
58

. Em nosso estudo, a 

síntese foi realizada apenas uma vez, independentemente da relação alcançada. A 

aponeurose de pacientes submetidos a cirurgia de emergência, em geral, encontra-se 

fragilizada e a própria passagem dos pontos na parede abdominal poderia lesioná-la, 

como foi demonstrado na figura 8. Em pacientes eletivos, retirar todos os pontos de 

sutura e repassá-los pode ser factível, porém, ao menos em condições de emergência, 

acreditamos que essa atitude não deva ser recomendada. 

 Apesar de ser muito valorizada na literatura internacional, a Sociedade Europeia 

de Hérnia, uma das mais respeitadas mundialmente, faz recomendação fraca quanto à 

obtenção de relação CF:CA ≥ 4,0 e não a considera obrigatória, mas sugere que todos os 

estudos prospectivos registrem o valor alcançado, o que foi realizado em nosso 

trabalho
3
. Essas diretrizes são para cirurgias eletivas, já que, em cirurgias de 

emergência, não há evidências de boa qualidade para recomendar a melhor relação 

CF:CA ou qualquer outra técnica específica para o fechamento da parede abdominal. 

 Em nossa realidade, essa relação não costuma ser uma preocupação para a 

maioria dos profissionais. O fechamento da aponeurose ainda é um procedimento que 

frequentemente se baseia na preferência pessoal do cirurgião, como reflexo muito mais 

da tradição e da experiência do que de estudo e pesquisa acerca do tema
6
. Alcançar a 

relação ideal exige treinamento e é essencial que os profissionais apresentem mudanças 

de atitude em relação ao fechamento da aponeurose para que essa técnica possa ser 

estabelecida na prática
57, 58

. O trabalho prospectivo conduzido por Israelsson et al.
57

, 

intervindo e motivando os cirurgiões a atingirem uma relação CF:CA ≥ 4,0, demonstrou 

redução dos índices pessoais de hérnia incisional, de 19% para 11%, entre os que 

atingiram a relação desejada. Em uma equipe treinada, o tempo médio adicional para se 

realizar a sutura dessa forma é de cinco minutos
58

. 

 A variabilidade entre as relações CF:CA alcançadas neste trabalho reflete 

melhor a realidade dos serviços de cirurgia brasileiros e internacionais e acreditamos 

que isso reforce a aplicabilidade clínica deste estudo, ao invés de comprometer os 

resultados. 
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 5.3.2. Tipo de sutura e material utilizado 

 

 Apesar de a proposta ter sido a sutura da aponeurose de forma contínua 

ininterrupta, verificou-se posteriormente que o fio padronizado tinha comprimento 

inadequado para a sutura contínua de uma grande incisão de aponeurose. Por conta 

disso, as suturas de aponeurose realizadas neste estudo foram contínuas interrompidas 

(figura 2).  

 Acreditamos que isso não comprometeu os resultados, mas deve ser mencionado 

como limitação do estudo, tendo em vista que a literatura atual defende a realização de 

sutura contínua ininterrupta para fechamento da parede abdominal
3
. 

 Neste estudo, a agulha escolhida para fechamento da aponeurose nos dois grupos 

foi cilíndrica e de dimensões reduzidas. Acreditamos que a agulha cortante possa 

danificar a aponeurose já fragilizada, apesar de não existirem dados na literatura que 

suportem essa afirmação
3
. Assim como outros autores, também defendemos a utilização 

de agulhas com dimensões reduzidas
39, 65

, como a utilizada neste trabalho, que foi de 36 

mm. 

 Um ensaio clínico multicêntrico europeu ("STITCH Trial"), ao comparar os 

fechamentos "small bites" e "large bites", recebeu críticas por ter utilizado uma agulha 

de 31 mm para o grupo "small bites" e de 48 mm para o grupo "large bites", sendo que a 

agulha de maior dimensão havia sido usada justamente no grupo que teve piores 

resultados
50

.  

 Mesmo não havendo estudos consistentes para basear recomendações formais, 

especialistas em parede abdominal defendem o uso de agulha cilíndrica e de dimensões 

reduzidas para sutura da aponeurose
39

.  

 

5.4. Ocorrências de sítio cirúrgico 

 

 Devido às características da casuística estudada, a incidência de SSO foi elevada 

nos dois grupos. Violação do trato gastrointestinal, confecção de ostomias e presença de 

comorbidades como tabagismo, diabetes, desnutrição, obesidade e idade avançada 
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contribuem para isso, segundo o "Ventral Hernia Working Group" (VHWG), que 

desenvolveu uma graduação ("Hernia Grading System") para avaliar o risco de SSO 

após correção de hérnia incisional
143

.   

 Apesar do percentual elevado de indivíduos acometidos, as SSO tiveram 

resolução espontânea em mais de 40% dos casos. A incidência de SSO com necessidade 

de intervenção (SSOPI) foi de aproximadamente 20% em cada grupo, sendo a maioria 

dos casos conduzida com procedimentos simples à beira-leito, como drenagens de 

secreções. 

 A intervenção deste estudo não aumentou de forma significativa o número de 

indivíduos acometidos por SSO ou SSOPI. No entanto, treze pacientes do grupo de tela 

profilática apresentaram mais de um tipo de complicação de ferida operatória (anexo 

A), fazendo com que determinadas ocorrências de sítio cirúrgico tenham 

individualmente maior incidência no grupo de tela profilática: seroma, infecção de sítio 

cirúrgico e deiscência superficial de ferida operatória. 

 

 5.4.1. Seroma 

 

  A tela em posição pré-aponeurótica é associada a maior ocorrência de seroma
95, 

109
. As incidências dessa complicação nos grupos de sutura e de tela profilática deste 

estudo (5,8% vs 19,0%) tiveram valores muito semelhantes aos identificados no estudo 

multicêntrico PRIMA (4,7% vs 18,1%), que foi realizado em condições eletivas. Em 

análise multivariada, os pesquisadores identificaram que a tela profilática em posição 

"onlay" é um fator independente para formação de seroma (OR 4,3, p = 0,004)
117

.  

 A elevada incidência dessa complicação é um dos principais motivos pelos quais 

alguns autores evitam esse posicionamento de tela. Além disso, o acúmulo de secreção 

no tecido subcutâneo poderia propiciar infecção de sítio cirúrgico
127

. No entanto, nem o 

seroma, nem o uso de tela sintética ocasionaram maior incidência de SSI no estudo 

PRIMA
117

. Em nosso estudo, realizado em condições de emergência, apenas dois dos 12 

pacientes que tiveram seroma no grupo de tela profilática apresentaram SSI (anexo A). 

 O seroma é considerado uma SSO de baixa morbidade
117

. No grupo de tela 

profilática deste estudo, metade dos casos de seroma necessitou de intervenções simples 
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à beira-leito e o restante teve drenagem espontânea entre pontos de sutura ou absorção 

do líquido, sem repercussão clínica. 

 A fim de reduzir o acúmulo de secreção, um dreno tubular sob pressão negativa 

em subcutâneo é rotineiramente utilizado na maioria dos serviços que aplicam tela 

profilática em posição pré-aponeurótica
77, 79, 89

. Gutiérrez de la Peña et al.
79

 defendem 

que seja mantido por 48 a 72 horas. Em nosso serviço, assim como alguns autores 

sugerem, baseamo-nos no débito diário para sua retirada
64, 77

. 

 

 5.4.2. Hematoma de ferida operatória 

 

 Dois pacientes tiveram hematoma de ferida operatória neste estudo, um em cada 

grupo. Ambos tiveram distúrbio de coagulação, mas o paciente do grupo de tela 

profilática apresentou alteração mais pronunciada do coagulograma e, 

consequentemente, maiores dimensões do hematoma. 

 No entanto, deve-se admitir que a dissecção do subcutâneo é mais extensa 

quando se usa tela, o que expõe maior quantidade de tecido ao risco de sangramento. 

Além disso, forma-se um espaço morto, que possibilita que um hematoma ocupe uma 

maior área, podendo atingir proporções pronunciadas.  

 Para minimizar o risco de hematoma de ferida operatória, recomendamos a 

revisão de hemostasia meticulosa durante e após a fixação da tela. Caso o paciente 

necessite de terapia anticoagulante no pós-operatório, é aconselhável que as drogas 

sejam introduzidas cautelosamente, evitando superdosagens, e que sejam utilizados 

exames laboratoriais de controle para que possíveis alterações sejam prontamente 

corrigidas.  

 

 5.4.3. Necrose de pele e subcutâneo 

 

 Sabe-se que a colocação de tela na posição "onlay" pode reduzir a perfusão dos 

tecidos superficiais, em decorrência da lesão de vasos perfurantes durante a dissecção 

do espaço pré-aponeurótico
125

. Em geral, vasos colaterais compensam essa 
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desvascularização e mantêm um bom aporte sanguíneo para pele e tecido subcutâneo, 

especialmente quando a tela tem intenção profilática, já que a sobreposição ("overlap") 

utilizada é menor, de apenas 3 cm
109

.  

 O único paciente que evoluiu com necrose de pele e subcutâneo pertencia ao 

grupo de tela profilática e possuía vasculopatia sistêmica. Provavelmente, a dissecção 

do subcutâneo piorou a vascularização, já deficiente, desse tecido, precipitando a 

complicação.  

 Apesar de ter havido apenas um caso de necrose de pele e subcutâneo neste 

estudo, por precaução, recomendamos evitar a tela profilática pré-aponeurótica em 

pacientes com vasculopatias periféricas graves. Nos demais casos, deve-se preservar o 

maior número possível de vasos perfurantes durante a aplicação da tela profilática
64

, 

especialmente em indivíduos que possuam alguma predisposição local ou sistêmica para 

a isquemia do retalho de pele e subcutâneo.  

 

 5.4.4. Deiscência superficial de ferida operatória e infecção de sítio cirúrgico 

 

 No grupo de sutura, a deiscência superficial de ferida operatória teve baixa 

incidência (5,8%) e não expôs as camadas mais profundas da parede abdominal. Por 

outro lado, essa foi a SSO mais frequente do grupo de tela profilática (23,8%), havendo 

exposição de tela e aponeurose em 11,1% dos casos do grupo, uma condição mórbida 

que não aumentou tempo de internação hospitalar, mas exigiu cuidados locais, retornos 

ambulatoriais frequentes e tempo de resolução prolongado.  

 Apesar de profundas, as deiscências com exposição de tela não acometeram toda 

a extensão da incisão, mas uma pequena parte. Além disso, tratamentos complexos para 

resolução da complicação, como rotação de retalhos ou cobertura com enxertos não 

foram realizados, apenas curativos locais e cicatrização por segunda intenção. 

Reabordagens para aproximação de camadas superficiais da ferida não foram propostas, 

devido às condições clínicas inadequadas dos pacientes 

 Para explicar essa complicação no grupo de tela profilática, duas hipóteses 

foram levantadas. A primeira é que a redução de perfusão das camadas superficiais, 
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decorrente da dissecção do subcutâneo para colocação da tela, tenha ocasionado a 

deiscência. A segunda é que esses pacientes iriam apresentar deiscência não só de pele e 

subcutâneo, mas de todas as camadas da parede abdominal e o que impediu a 

evisceração foi o reforço com a tela. Na primeira hipótese, a tela é considerada 

prejudicial e, na segunda, benéfica. Essa questão não pode ser respondida através deste 

estudo, mas as hipóteses poderão ser testadas em pesquisas futuras. 

 Caso a segunda hipótese seja verdadeira, os pacientes teriam uma morbidade 

ainda maior se não tivessem recebido tela profilática, já que a reoperação é praticamente 

mandatória em casos de evisceração
17

. Ainda reforçando essa hipótese, observou-se que 

a incidência de deiscência da aponeurose no grupo de sutura (13,5%) é semelhante à 

incidência de deiscência superficial de ferida operatória com exposição de tela no grupo 

de tela profilática (11,1%). Também vale ressaltar que não foi observada diferença entre 

os grupos quanto a deiscência de ferida operatória, considerando as superficiais, 

profundas e totais (19,2% vs 23,8%, p = 0,55).  

 Neste estudo, metade dos pacientes que apresentaram deiscência superficial de 

ferida operatória também tiveram o diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico. Essa foi a 

associação mais frequente entre SSO e, segundo a literatura, ocorre em 52% a 61% dos 

casos
38

. Bactérias e células do sistema imunológico, presentes na infecção, aumentam a 

produção de enzimas de degradação que podem dificultar o processo de cicatrização e 

enfraquecer a ferida, ocasionando deiscência. Por outro lado, a solução de continuidade 

ocasionada pela deiscência pode também predispor a infecção de sítio cirúrgico. 

Portanto, a SSI pode ser a causa ou a consequência da deiscência superficial de ferida 

operatória e, frequentemente, não fica claro qual ocorrência de sítio cirúrgico surgiu 

primeiro. Essa associação é reconhecida inclusive na definição de infecção profunda de 

sítio cirúrgico do CDC
38, 161

. 

 No contexto dessa associação, dois casos necessitaram de remoção parcial da 

tela neste estudo, o que representa 3,1% do grupo de tela profilática. Além de ser 

considerado um percentual baixo, pelo contexto em que a tela foi aplicada, os 

fragmentos removidos foram muito pequenos, comparados com o tamanho total da tela.  

 Em nenhum caso foi necessária a remoção completa da tela. A versatilidade da 

tela de polipropileno macroporosa permite sua utilização mesmo em condições de 

emergência e em cirurgias contaminadas ou infectadas
47, 73, 123

. Isso foi demonstrado 
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neste estudo, já que mesmo as infecções profundas de sítio cirúrgico foram resolvidas 

sem necessidade de remoção da tela.  

 Esse resultado pode ser atribuído não só ao material utilizado, mas também à 

técnica empregada, na qual se aplica grande quantidade de pontos de sutura, mantendo 

íntimo contato entre a tela e a aponeurose. Segundo Birolini et al.
123

, permitir 

ondulações na tela e formação de espaço morto entre ela e a aponeurose são erros 

técnicos que não devem ser tolerados, já que dificultam a formação de tecido de 

granulação e são as principais causas de infecção e formação de sinus, condições nas 

quais, por vezes, é necessária a retirada da tela. Quando adequadamente posicionada e 

fixada, a sua incorporação ocorre independentemente de ocorrências de sítio cirúrgico, 

como infecções
64, 123

. Mesmo em posição sublay, a infecção da tela com necessidade de 

remoção não é comum. Carbonell et al.
172

 utilizaram tela de polipropileno nessa 

posição, em cirurgias contaminadas e potencialmente contaminadas, apresentando taxa 

de remoção completa de 4%. 

 

5.5. Aumento do tempo operatório 

 

 Uma das desvantagens que gera resistência à colocação de tela profilática é o 

aumento do tempo operatório. Prolongar a operação desestimula o cirurgião mais 

imediatista a propor essa medida preventiva, especialmente em cirurgias de emergência.  

 No entanto, a morbidade associada a tela profilática é considerada baixa e o 

tempo adicional para sua aplicação não está relacionado a aumento de complicações, 

como ocorrências de sítio cirúrgico
78, 85, 98, 109, 118

. Além disso, a maior duração da 

operação é compensada pela redução da incidência de hérnia incisional e, como 

demonstrado em nossos resultados, também de deiscência da aponeurose. A não ser em 

condições de instabilidade hemodinâmica grave, acreditamos que esse tempo adicional 

não prejudique a evolução clínica dos pacientes, mesmo em situações de emergência.  

 Segundo dados de metanálise, o aumento médio do tempo operatório para a 

aplicação de tela profilática é de 17,62 minutos, mas varia conforme a técnica 

empregada
109

. De acordo com a literatura, em posição pré-aponeurótica, o tempo é de 
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16 a 20 minutos
78, 85, 117

, porém, em nosso estudo, a duração da cirurgia foi, em média, 

50,8 minutos mais longa no grupo que recebeu essa intervenção. 

 A minuciosa fixação da tela na aponeurose é a maior responsável pelo tempo 

investido na sua colocação. Como já discutido na subseção anterior, a técnica utilizada 

neste estudo, proposta por Birolini et al.
64, 123

, preconiza a aplicação de vários pontos de 

sutura contínua, a fim de se evitar a formação de espaço morto entre ela e a aponeurose. 

Esse princípio, além de propiciar condições adequadas para incorporação da tela, seria 

responsável por distribuir a tensão na parede abdominal, aumentando a resistência da 

aponeurose à ruptura. Acreditamos que esse fator mecânico seja fundamental para a 

prevenção da deiscência da aponeurose (subseção 5.2.4). Na literatura, a fixação da tela 

em posição "onlay" não costuma ser tão rigorosa quanto recomendamos, sendo 

utilizados poucos pontos de sutura e, por esse motivo, o tempo gasto para sua aplicação 

é encurtado
74, 173-178

. É possível que essa fixação menos rigorosa também justifique o 

surgimento de deiscência da aponeurose, em alguns estudos prévios, apesar da aplicação 

de tela profilática pré-aponeurótica
78, 117, 144

. 

 Reconhecemos que reduzir o tempo de fixação da tela seria importante para 

aumentar a aderência dos cirurgiões a essa medida preventiva. Alternativas para 

economia de tempo poderão ser analisadas em estudos futuros, como utilização de cola 

de fibrina, dispositivos para fixação mecânica e uso de tela autofixante. 

 Shahan et al.
179

, em série retrospectiva com 97 casos, tiveram bons resultados no 

tratamento de hérnia incisional usando tela pré-aponeurótica fixada com cola de fibrina. 

As ocorrências de sítio cirúrgico tiveram incidência aceitável e, em três anos de 

seguimento, não houve recidiva ou necessidade de remoção de tela. Schug-Pass et al.
180

 

demonstraram, em estudo experimental, que esse método oferece à aponeurose grande 

resistência à tração, quando comparado com sutura contínua da parede abdominal (64,5 

N vs 37,3 N, p = 0,003), mas não o compararam com outras formas de fixação.  

 Em relação à tela profilática, o estudo multicêntrico PRIMA
117

 utilizou cola de 

fibrina e comparou as posições pré-aponeurótica e retromuscular. Não foram relatadas 

intercorrências relacionadas à forma de fixação, atestando a segurança do método 

adesivo. Porém, o tempo para colocação da tela não teve redução tão expressiva em 

relação a outros estudos que a fixam com pontos, levando, em média, 20 minutos para 

utilização de tela pré-aponeurótica e 32 minutos para a retromuscular. Além disso, 
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foram relatados seis casos de deiscência da aponeurose no grupo de tela "onlay" e nove 

no grupo de tela "sublay", sugerindo que, para esse desfecho, a cola de fibrina como 

única forma de fixação não seja uma boa opção. 

 Rhemtulla et al.
70, 114

 ofereceram outra alternativa, que é a utilização de 

dispositivos para fixação mecânica ("tacking suture"), associada ou não à cola de 

fibrina. Trata-se de uma opção interessante para reduzir o tempo gasto na aplicação de 

tela profilática pré-aponeurótica e que também confere maior firmeza na fixação. No 

entanto, é possível que seja uma opção mais onerosa. Pela quantidade de pontos de 

fixação e por proporcionar um íntimo contato entre a tela e a aponeurose, é a técnica 

que mais se assemelha à utilizada em nosso estudo. O tempo médio para uso da tela 

profilática dessa forma é de 28 minutos, cerca de 22 minutos menor do que o tempo 

médio estimado em nossos resultados. 

 

5.6. Implicações do uso profilático de tela pré-aponeurótica em pacientes de alto 

risco para deiscência da aponeurose submetidos a laparotomias de emergência  

 

 Ao indicar a tela profilática, deve-se ter conhecimento de que o tempo operatório 

será maior, cabendo ao cirurgião avaliar se isso implicará em prejuízo para o paciente, 

principalmente de acordo com suas condições hemodinâmicas no intraoperatório.  

 Em indivíduos de alto risco submetidos a cirurgias de emergência, o médico e o 

paciente devem ter ciência de que a aplicação da tela prevenirá deiscência da 

aponeurose e hérnia incisional, mas aumentará o risco de determinadas ocorrências de 

sítio cirúrgico (seroma, infecção de sítio cirúrgico e deiscência superficial da ferida 

operatória), cujo tratamento, na maioria das vezes, será expectante ou envolverá 

procedimentos à beira-leito. Caso ocorra deiscência superficial com exposição da tela, 

podem ser necessários cuidados locais mais frequentes e a resolução completa pode 

levar algumas semanas.  

 Optando por evitar a tela profilática nessas circunstâncias, a incidência de 

deiscência da aponeurose não será desprezível e o cirurgião pode ter que lidar com 

reconstruções de parede abdominal mais complexas. O paciente deve ser alertado de 

que o tratamento de uma eventual evisceração pode acarretar complicações de ferida 
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operatória mais mórbidas, como necrose de pele e subcutâneo, e que o tempo de 

internação hospitalar será consideravelmente maior. Além de DA, mais tardiamente, 

haverá elevado risco de desenvolver hérnia incisional.  

 Com relação a implicações em longo prazo, alguns estudos constataram que a 

tela profilática não leva a prejuízo de qualidade de vida ou dor crônica, porém foram 

realizados no contexto de cirurgias eletivas
85, 118

. Em nosso trabalho, devido ao tempo 

de seguimento estabelecido, não foram avaliadas alterações de qualidade de vida ou 

complicações tardias, como dor e infecção crônica. 

 Complicações graves resultantes do uso de tela profilática podem ocorrer, mas 

são consideradas raras. Neste estudo, os dois pacientes reoperados por SSO no grupo de 

tela profilática apresentavam condições específicas que propiciaram essas ocorrências: 

intoxicação cumarínica e vasculopatia periférica grave. A tela profilática pode ter 

agravado as SSO, mas, sem essas condições, provavelmente a intervenção não 

provocaria hematoma de ferida operatória ou necrose de pele e subcutâneo tão 

exuberantes. Mais estudos em laparotomias de emergência são necessários para se 

estabelecer outras condições em que a colocação de tela profilática pré-aponeurótica 

não é propícia. 

 Diante do exposto, consideramos que a aplicação de tela profilática em 

laparotomias de emergência acarreta morbidade aceitável. O benefício de se reduzir a 

incidência de DA supera os possíveis danos da utilização da tela. Recomendamos seu 

uso em pacientes com perfil de risco semelhante ao estudado e com a mesma técnica 

empregada neste estudo. Não temos substrato para sugerir sua aplicação em populações 

com perfil distinto ou utilizando outras técnicas operatórias. O paciente e o cirurgião 

devem estar cientes dos riscos e benefícios dessa medida preventiva. 

 

5.7. Perspectivas para próximos estudos 

 

 O presente estudo foi desenhado para responder a questões específicas, mas a 

estrutura criada em nosso serviço para a elaboração deste projeto gera entusiasmo e 

oportunidade para a elaboração de outros estudos, seguindo a linha de pesquisa. 
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Portanto, algumas ideias para projetos futuros vieram à tona e deverão ser postas em 

prática nos anos seguintes:  

 

 Análise de tomografias computadorizadas realizadas no pós-operatório recente 

de laparotomia mediana para se estabelecer sinais preditores de hérnia incisional 

durante o acompanhamento; 

 Determinação de fatores preditores para DA em nossa população, com criação 

de um escore de risco nesse perfil de pacientes; 

 Análises biomoleculares da aponeurose de indivíduos que tiveram DA ou hérnia 

incisional (ex: determinação da atividade de metaloproteinases tipos 2 e 9 e suas 

relações com colágenos tipos 1 e 3); 

 Seguimento em longo prazo dos participantes deste estudo para comparação de 

incidência de hérnia incisional, escala de dor crônica, índice de qualidade de 

vida e outras possíveis complicações tardias; 

 Elaboração e estudo de alternativas para reduzir o tempo empregado para 

colocação da tela profilática (ex: fixação das telas com cola de fibrina, 

dispositivos mecânicos ou uso de telas autofixantes); 

 Emprego de telas profiláticas de material biológico, cuja vantagem poderia ser a 

menor incidência de infecção de sítio cirúrgico.  

 

5.8. Considerações finais 

 

 Este foi o primeiro estudo nacional sobre tela profilática. O rigor metodológico e 

o profissionalismo com que foi executado atestam a seriedade das pesquisas realizadas 

em nossa instituição e valorizam a pesquisa clínica brasileira. Seguindo a tradição dos 

estudos em parede abdominal produzidos pela Divisão de Clínica Cirúrgica III do HC 

FMUSP, seus resultados agregam evidências científicas relevantes ao cenário nacional e 

internacional. 

 A tela profilática, além de se mostrar efetiva na prevenção de deiscência da 

aponeurose (eventração e evisceração), teve sua segurança atestada no ambiente de 

emergência, o que inclui cirurgias contaminadas e infectadas. Isso demonstra a 
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versatilidade da técnica utilizada, com tela de polipropileno em posição pré-

aponeurótica. 

 Compartilhando da opinião de outros pesquisadores no assunto, acreditamos 

que, com o avançar das pesquisas, a questão que irá surgir diante de uma laparotomia 

mediana será: "em qual paciente não é necessária tela profilática?"
4
. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 6.1. Quanto ao objetivo primário 

 

 O uso profilático de tela em posição pré-aponeurótica evitou a deiscência da 

aponeurose (evisceração ou eventração) em pacientes de alto risco submetidos a 

laparotomia mediana em condições de emergência, reduzindo a incidência de 13,5% 

para zero. 

 

 6.2. Quanto aos objetivos secundários 

 

 A morbidade associada ao uso profilático de tela foi considerada aceitável. A 

utilização de tela profilática não alterou os tempos de internação hospitalar ou de 

internação em UTI. Houve aumento médio de 50,8 minutos no tempo operatório. Não 

foi observada diferença em relação a ocorrências de sítio cirúrgico (SSO) ou a 

ocorrências de sítio cirúrgico que necessitaram de intervenção (SSOPI). As incidências 

de seroma, infecção de sítio cirúrgico e deiscência superficial de ferida operatória foram  

maiores nos pacientes que receberam tela profilática, porém mais de 90% das 

ocorrências de sítio cirúrgico no grupo que recebeu tela profilática teve resolução 

espontânea ou com intervenções à beira-leito.  
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Anexo A: Ocorrências de sítio cirúrgico por paciente em cada grupo  

 

Tabela A1 - Ocorrências de sítio cirúrgico no grupo de sutura 

Pacientes  

SSI 

Seroma Hematoma  
Isquemia 

e necrose 

Deiscência 

superficial  
DA 

Nº de 

SSO 

Resolução 

sSSI dSSI 
Sem 

intervenção 

Intervenção à beira-

leito 
Reoperação 

1           X   1 X     

2             X 1     X 

3           X   1 X     

4             X 1     X 

5     X         1   X   

6             X 1 X 

 

  

7 X             1   X   

8             X 1     X 

9 X             1 X     

10     X         1   X   

11     X         1 X     

12           
 

X 2 X 

 

  

13       X     X 2   X   

14 X           X 2     X 

15 X         X   2 X     

SSI = “Surgical site infection” ou infecção de sítio cirúrgico; sSSI = “Superficial incisional surgical site infection" ou Infecção superficial de sítio cirúrgico; 

dSSI = “Deep incisional surgical site infection" ou Infecção profunda de sítio cirúrgico; SSO = "Surgical site occurrence" ou ocorrência(s) de sítio cirúrgico; 

DA = Deiscência da aponeurose (eventração ou evisceração) 
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Tabela A2 - Ocorrências de sítio cirúrgico no grupo de tela profilática 

Pacientes 

SSI 

Seroma Hematoma  
Isquemia 

e necrose 

Deiscência 

superficial 
DA 

Nº de 

SSO 

Resolução 

sSSI dSSI 
Sem 

intervenção 

Intervenção à beira-

leito 
Reoperação 

1     X         1   X   

2           X   1 X     

3     X         1 X     

4     X         1   X   

5     X         1 X     

6           X   1 X     

7           X   1 X     

8 X             1   X   

9 X             1   X   

10           X   1 X     

11     X         1 X     

12     X         1   X   

13 X             1 X     

14     X         1   X   

15 X         X   2 X     

16     X     X   2 X     

17 X         X   2   X   

18 X   X         2 X     

19     X     X   2 X     

20     X     X   2   X   

21 X     X       2     X 

22 X         X   2   X   

23   X       X   2   X   

24   X       X   2   X   

25   X       X   2 X     

26   X X     X   3   X   

27   X     X X   3     X 

SSI = “Surgical site infection” ou infecção de sítio cirúrgico; sSSI = “Superficial incisional surgical site infection" ou Infecção superficial de sítio cirúrgico; 

dSSI = “Deep incisional surgical site infection" ou Infecção profunda de sítio cirúrgico; SSO = "Surgical site occurrence" ou ocorrência(s) de sítio cirúrgico; 

DA = Deiscência da aponeurose (eventração ou evisceração) 
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Apêndice A: Parecer consubstanciado do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Apêndice B: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Apêndice C: Cálculo do tamanho amostral 

 

Valores calculados através do endereço eletrônico do Laboratório de Epidemiologia e 

Estatística (Lee), vinculado ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e à Faculdade 

de Medicina da USP 

 

 

 


