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Resumo 

 

RESUMO 

 
Introdução: o cuidado com a ferida operatória é controverso na literatura, 

com recomendações diversas, desde não se colocar curativo, mantê-lo por 

24 a 48h, ou mantê-lo até a retirada das suturas. Objetivo: Avaliar a 

influência do tempo de permanência do curativo após mamoplastia redutora 

na colonização cutânea, na infecção da ferida operatória e na opinião das 

pacientes. Métodos: 70 pacientes com indicação para mamoplastia redutora 

foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos. No grupo PO1 o curativo 

foi retirado no 1
o 

dia pós-operatório e no grupo PO6 o curativo foi retirado 

no 6º dia pós-operatório. A colonização cutânea foi verificada por meio de 

culturas de coletas em momentos padronizados. A avaliação da ferida 

operatória quanto à infecção seguiu os critérios definidos pelo Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). A opinião das pacientes quanto ao 

curativo foi verificada no 13º dia pós- operatório. Resultados: no 6º dia 

pós-operatório houve um maior número de unidades formadoras de 

colônias, no grupo PO1. Nove pacientes (12,9%) apresentaram infecção, 

sete no grupo PO1 (20%) e duas no grupo PO6 (6%). Das pacientes do 

grupo PO1, 66% prefeririam manter o curativo por um dia e do grupo PO6, 

83% prefeririam manter o curativo por seis dias. Conclusões: a colonização 

no 6º dia pós-operatório foi maior no grupo PO1. Não houve diferença entre 

os grupos quanto à ocorrência de infecção da ferida operatória. As pacientes 

demonstraram preferência e acharam mais seguro a permanência do 

curativo até o sexto dia pós-operatório. 
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Introdução 

 

 

A proteção das feridas tem sido uma ação instintiva do homem, 

existindo evidências de que o curativo já era realizado há cerca de 4000 

anos (LIONELLI & LAWRENCE, 2003). As razões para o uso de 

curativos em ferida cirúrgica incisional incluem proteção mecânica contra 

traumas, prevenção de contaminação e de perdas de fluídos, isolamento 

térmico e estimulação da migração epitelial (MICHIE & HUGILL, 1994).  

O curativo ideal deveria ter as seguintes características: proteção 

contra bactérias e corpos estranhos, absorção de exsudatos, prevenção da 

perda de calor e fluídos pela ferida, compressão para minimizar edema e 

obliterar o espaço resultante da divulsão dos tecidos, não aderir à ferida 

para minimizar lesão durante a troca, manter a temperatura e a umidade 

para favorecer a epitelização e diminuir a dor (LIONELLI & LAWRENCE, 

2003). 

A utilização de curativo pós-operatório é controversa na literatura. 

Alguns autores recomendam não utilizar ou sugerem que ele deva ser 

removido precocemente para facilitar a observação da ferida, liberar o 

paciente mais precocemente para sua rotina de higiene pessoal e diminuir 

custos (PALUMBO, MONNIG, WILKINSON, 1956; NAHOUM & 

BORTOLAZZO, 1957; HOWELLS & YOUNG, 1966; AJAO, 1977; 

CHRINTZ et al., 1989; LEÃO et al., 2001; HEAL et al., 2006). Em um 

ensaio clínico aleatório com 1.202 pacientes, CHRINTZ et al. (1989) 

observaram que a retirada do curativo no primeiro dia pós-operatório não 

implicou diferença na taxa de infecção pós-operatória em relação ao grupo 

em que o curativo foi mantido até a remoção das suturas. Destacaram que a 

retirada precoce do curativo facilita a higiene pessoal e diminui custos.  

Outros autores preconizam manter o curativo colocado no centro 

cirúrgico, sob condições ideais de antissepsia, por 48h ou até a remoção das 

suturas, desde que ele permaneça seco (HOLM et al., 1998; STICHA, 
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SWIRIDUK, WERTHEIMER, 1998; THOMAS et al., 2000; 

ROSENFELDT et al., 2003; ALVAREZ, 2005). Em uma pesquisa com 

495 ortopedistas, STICHA, SWIRIDUK, WERTHEIMER (1998) 

verificaram que 98,6% mantinham o curativo até a retirada dos pontos, 

entre 10 e 14 dias. 

A infecção da ferida operatória persiste como a maior causa de 

morbidade no paciente cirúrgico. A ocorrência estimada de infecção da 

ferida operatória no Brasil é em torno de 11% (OLIVEIRA, BRAZ, 

RIBEIRO, 2007). Nos Estados Unidos da América, a infecção da ferida 

operatória é responsável por um quarto das infecções hospitalares, 

resultando em prolongamento do período de internação hospitalar e 

aumento de custos (NICHOLS, 2001).  

Alguns trabalhos mostraram que o curativo pode alterar a taxa de 

infecção da ferida operatória. ALVAREZ (2005) demonstrou que o uso de 

curativo oclusivo por duas semanas, após esternotomia em cirurgias 

cardíacas, diminuiu a incidência de infecção da ferida operatória. 

ROSENFELDT et al. (2003) demonstraram que o curativo oclusivo e 

compressivo reduziu a taxa de infecção da ferida operatória em cirurgia no 

membro inferior. 

Vários são os fatores de risco para infecção da ferida operatória, 

alguns relativos ao paciente, outros à cirurgia e outros aos cuidados pós-

operatórios com a ferida cirúrgica (SEGERS et al., 2007). Os fatores 

relacionados ao paciente incluem idade, estado nutricional, diabetes 

mellitus, tabagismo, obesidade, presença de infecção concomitante à 

distância, colonização da ferida operatória, imunossupressão, internação 

prolongada antes da cirurgia e baixa concentração de oxigênio no local da 

incisão. Os fatores de risco relacionados ao ato cirúrgico são as falhas de 

assepsia e antissepsia, o tempo de duração do ato operatório, a ventilação 
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da sala de cirurgia, a técnica cirúrgica inadequada como uso abusivo do 

bisturi elétrico, falha na hemostasia, trauma excessivo aos tecidos, falha na 

obliteração de espaços provocados pela divulsão dos tecidos, utilização de 

implantes e drenos (MANGRAM et al., 1999). Todos estes fatores devem 

ser levados em consideração em cirurgia eletiva, particularmente as de 

caráter estético (PEROTTI et al., 2002).  

O risco de infecção para cirurgias limpas é estimado em 1 a 2% 

(PEROTTI et al., 2002). Particularmente nos procedimentos estéticos, 

mesmo uma infecção superficial e sem repercussão sistêmica pode tornar-

se um importante problema quando prejudica o principal objetivo do 

procedimento, que é o resultado estético (ANDENAES et al., 1995). 

Embora o cuidado com a ferida operatória faça parte do cotidiano do 

cirurgião, a conduta adotada é baseada em escassa evidência científica 

(HEAL et al., 2006). Segundo STICHA, SWIRIDUK, WERTHEIMER 

(1998), a manutenção do curativo pós-operatório por 10 a 14 dias é baseada 

na tradição e não tem embasamento científico. MANGRAM et al. (1999) 

publicaram as diretrizes para prevenção de infecção da ferida operatória 

recomendadas pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

estabelecendo que, se uma ferida incisional é fechada por primeira 

intenção, a incisão deve ser protegida por um curativo estéril por 24 a 48 

horas. Porém, a orientação com relação a quando o paciente poderia tomar 

banho com a ferida cirúrgica descoberta ainda é, segundo esses autores, 

uma questão a ser resolvida. 

Não foram encontrados, na literatura, trabalhos que trouxessem 

evidências sobre o tempo ideal de permanência do curativo após 

mamoplastia redutora, o que motivou este estudo. 
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Objetivo 

 

 

 

 

 

Avaliar a influência do tempo de permanência do curativo após 

mamoplastia redutora na colonização cutânea, na infecção da 

ferida operatória e na opinião das pacientes. 
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Literatura 

 

 

3.1. Sobre curativo 

 

HEIFETZ, LAWRENCE, RICHARDS (1952) publicaram estudo 

experimental em coelhos, nos quais uma incisão de dois centímetros foi 

realizada na linha média do abdome, e suturada com fio de seda. Após 15, 

30, 60 e 180 minutos, ressecaram a ferida cirúrgica com margens que 

englobavam as suturas, em quatro animais, um em cada tempo. Estudaram 

microscopicamente as feridas e concluíram que o espaço entre as margens 

da ferida é progressivamente selado. Nesta mesma publicação, relataram 

outro experimento com seis coelhos. Neste experimento, realizaram a 

incisão e sutura na parede abdominal e após 15, 30 minutos, 1h, 2h, 4h e 8h 

contaminaram estas feridas com Staphylococcus aureus. Cinco dias após a 

contaminação, ressecaram estas feridas para serem estudadas. Observaram 

que somente o animal contaminado aos 30 minutos desenvolveu infecção. 

Em um terceiro grupo de 12 coelhos, realizaram a incisão abdominal e 

suturaram. Em seis animais foi realizado curativo com compressas de gazes 

e no outro grupo de seis animais a ferida permaneceu exposta. Nos dias 1, 

3, 4, 6, 8 e 10 após a cirurgia, um animal de cada grupo foi submetido à 

ressecção da ferida cirúrgica para estudo microscópico quanto à 

cicatrização. Concluíram que não houve diferença entre os grupos em 

relação à cicatrização. 

 

NAHOUM & BORTOLAZZO (1957) revisaram a literatura e 

descreveram sua experiência pessoal sobre a inutilidade de curativos nas 

feridas operatórias. Ressaltaram como vantagens de não se usar curativo na 

ferida operatória o conforto do paciente, a possibilidade da observação da 

ferida e a diminuição de custos. 
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HOWELLS & YOUNG (1966) acompanharam 116 feridas 

cirúrgicas nas quais não foi utilizado curativo pós-operatório. Verificaram 

cinco casos de infecção da ferida operatória. Argumentaram que não 

utilizar curativo economiza material e tempo da enfermagem, poupa o 

paciente da ansiedade pela troca do curativo e permite a observação da 

ferida pelo médico assistente. 

 

CHRINTZ et al. (1989) investigaram a necessidade do uso de 

curativos após cirurgias limpas e potencialmente contaminadas. Um total 

de 1.202 pacientes foram alocados em dois grupos, um utilizando o 

curativo por um dia e o outro mantendo o curativo até a retirada dos pontos. 

Encontraram taxas de infecção de 4,9 e 4,7%, respectivamente. Na 

definição de infecção da ferida operatória, consideraram secreção purulenta 

na ferida, abscesso da tela subcutânea e secreção purulenta no local de 

entrada e saída das suturas. Estabeleceram, como vantagens da retirada do 

curativo pós-operatório após 24h, a facilidade para o exame da ferida, a 

economia de material e de horas de trabalho da enfermagem e a facilidade 

para o paciente seguir sua rotina de higiene pessoal. 

 

FLEISCHMANN, MEYER, BAER (1996) estudaram 43 pacientes 

com incisões em membro inferior, utilizando como curativo pós-operatório 

um filme de poliuretano transparente colocado diretamente sobre a ferida 

operatória. Afirmaram que a flora bacteriana da pele é uma potencial fonte 

de infecção da ferida operatória. Investigaram a proliferação da flora 

bacteriana sob este curativo e concluíram que a colonização bacteriana da 

pele sob o filme ocorre por meio de uma regeneração multifocal da flora 

residente residual. 
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HOLM et al. (1998) estudaram 73 pacientes quanto ao efeito do 

curativo hidrocolóide e do curativo com compressas de gazes na 

cicatrização de feridas cirúrgicas no abdome. Não encontraram diferença 

significante entre os grupos estudados em relação à infecção. Ressaltaram 

que o curativo ideal deveria ser uma barreira contra a contaminação e 

abreviar o tempo de cicatrização da ferida, mantendo-a úmida e protegida. 

 

STICHA, SWIRIDUK, WERTHEIMER (1998) analisaram 100 

pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos no pé e tornozelo, que 

tiveram seus curativos retirados no quarto dia pós-operatório e liberados 

para o banho com a ferida operatória exposta. A incidência de infecção da 

ferida operatória foi de 1%. Realizaram também uma pesquisa com 495 

ortopedistas especializados em cirurgias do tornozelo e do pé e verificaram 

que 98,6% retiravam o curativo entre 10 e 14 dias. Concluíram que o uso 

de curativos por tempo prolongado (10 a 14 dias) no tratamento de feridas 

cirúrgicas é baseado na tradição e não tem embasamento científico. 

 

THOMAS et al. (2000) realizaram um ensaio clínico aleatório com 

60 pacientes, com o objetivo de determinar se o tratamento de uma ferida 

cirúrgica com um curativo hidrocolóide resultaria em benefício clínico 

quanto à cicatrização e comparar a flora bacteriana sob o curativo 

hidrocolóide e sob o curativo seco. Todos os curativos eram abertos no 

quinto dia pós-operatório, e embora neste dia o aspecto geral das feridas 

fosse melhor no grupo com curativo hidrocolóide, não foi encontrado 

benefício clínico quanto à cicatrização. Realizaram culturas no pré-

operatório, no quinto dia e no vigésimo oitavo dia, e não encontraram 

diferença entre os grupos quanto à flora bacteriana.  



 

11 

 

Literatura 

 

 

LEÃO et al. (2001) realizaram um ensaio clínico aleatório com 260 

pacientes distribuídos em um grupo com retirada do curativo em 12h e outro 

com retirada do curativo em 24h e não encontraram diferença na taxa de 

infecção entre os dois grupos. Comentaram que o uso prolongado do curativo 

oclusivo no pós-operatório aumenta os custos, ocupa o tempo da enfermagem 

para uma atividade que seria desnecessária e causa desconforto ao paciente. 

Ressaltaram que o curativo deve ser mantido em situações em que se espera 

uma drenagem maior de secreção pela ferida e em locais sujeito a trauma. 

 

PIZARRO et al. (2001) realizaram um ensaio clínico aleatório com 105 

pacientes, compararam o uso de um curativo oclusivo com compressa de gaze 

sintética de rayon/poliéster, coberta com fita porosa adesiva que era deixado 

sobre a ferida por sete a dez dias até a retirada dos pontos, com o curativo 

tradicional com compressas de gazes de algodão coberto com esparadrapo, 

que era trocado diariamente. Não houve diferença entre os dois grupos em 

relação à infecção. Ressaltaram que o curativo oclusivo teve um alto grau de 

aceitação pelos pacientes devido à comodidade e ao conforto de não ter a 

ferida manipulada até a retirada dos pontos. 

 

LIONELLI & LAWRENCE (2003) descreveram uma breve história 

dos curativos. Dois mil e duzentos anos antes de Cristo, já era prescrito lavar a 

ferida, colocar pomadas ou misturas de ervas e então cobrir a ferida. 

Relataram que o primeiro curativo com antisséptico foi introduzido por Lister, 

em 1867. Recomendam para feridas cirúrgicas um curativo com três camadas. 

A primeira, em contato com a ferida, deve ser de um material não aderente e 

hidrófilo. A segunda deve ter uma grande capacidade de absorção, a terceira e 

obrigatória camada tem a função de fixar e pode proporcionar compressão e 

imobilização da ferida. 
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ROSENFELDT et al. (2003) desenvolveram um curativo oclusivo 

circunferencial para o membro inferior, após a retirada da veia safena para 

ser utilizada na cirurgia cardíaca. O curativo reduzia a tensão nas margens 

da ferida cirúrgica, eliminava o espaço resultante da divulsão dos tecidos e 

prevenia contaminação externa. Utilizando os critérios do CDC para o 

diagnóstico de infecção da ferida operatória, realizaram um ensaio clínico 

aleatório com 152 pacientes e concluíram que o curativo oclusivo 

circunferencial diminuiu a taxa de infecção em 50%. 

 

LAURA, CLARK, HARVEY (2004) realizaram um ensaio clínico 

aleatório com 58 pacientes para estudar a preferência entre o uso de faixa 

compressiva e sutiã após cirurgia oncológica da mama. Revisaram a 

literatura e não encontraram evidências sobre a satisfação das pacientes 

com o uso de faixas compressivas. Analisaram o conforto, a irritação 

cutânea, a facilidade de colocação sem ajuda e a aparência. Verificaram 

que o uso do sutiã de tamanho adequado diminui o desconforto pós-

operatório em comparação com o uso da tradicional faixa compressiva. 

 

WYNNE et al. (2004) compararam três tipos de curativo quanto a 

proteção, infecção e cicatrização, conforto do paciente e custo efetividade, 

em 737 pacientes submetidos à esternotomia. Não encontraram diferença 

entre os grupos em relação à infecção e cicatrização. O curativo seco e 

absorvente utilizado foi superior ao hidrocolóide e ao filme transparente de 

poliuretano em relação a custo efetividade e ao conforto do paciente. 

Ressaltaram que embora o estudo não tenha encontrado relação entre 

infecção da ferida operatória e curativo, ela provavelmente exista e ensaios 

clínicos devem ser realizados neste sentido. 
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ALVAREZ (2005) relatou que o uso de um curativo oclusivo por 

duas semanas diminuiu a incidência de infecção da ferida operatória após 

esternotomia. Durante o período de um ano, todos os pacientes operados 

receberam um curativo que permanecia por cinco dias e depois a ferida 

permanecia descoberta. No outro ano, todos os pacientes operados 

receberam outro tipo de curativo, oclusivo, que permaneceu por duas 

semanas. Comentou que embora interessante e novo, é necessário a 

realização de um ensaio clínico aleatório para confirmar este resultado. 

 

DIXON, DIXON, DIXON (2006) realizaram um ensaio clínico 

aleatório com 778 pacientes para avaliar o efeito da aplicação de pomada 

na ferida cirúrgica antes da colocação do curativo oclusivo, comparando 

com curativo sem a aplicação de pomada. Verificaram que o uso de 

pomada de antibiótico ou de vaselina não trouxe benefício ao paciente, e 

devido ao risco de selecionar microrganismos resistentes ao antibiótico 

tópico mupirocina, este não deve ser utilizado em feridas cirúrgicas limpas. 

 

HEAL et al. (2006) realizaram um ensaio clínico aleatório 

multicêntrico com 1.247 pacientes, submetidos a pequenos procedimentos 

cirúrgicos em pele. Um grupo de pacientes permanecia com o curativo seco 

por 48h, sendo orientado a não molhar o curativo nas primeiras 48h. O 

outro grupo foi orientado a retirar o curativo com 12h e tomar banho 

normalmente, molhando a ferida cirúrgica. Não encontraram diferença na 

taxa de infecção pós-operatória entre os dois grupos e concluíram que as 

feridas provenientes de pequenos procedimentos cirúrgicos em pele podem 

ser molhadas e permanecerem descobertas. 
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PADDLE-LEDINEK, NASA, CLELAND (2006) ressaltaram que, no 

período de 1988 a 2002, mais de 200 novos tipos de curativos foram 

adicionados ao British Drug Tariff. Realizaram um estudo in vitro sobre o 

efeito de diferentes tipos de curativos na viabilidade e proliferação de 

queratinócitos. Concluíram que curativos impregnados com prata são 

citotóxicos e só deveriam ser utilizados na presença de infecção. 

 

SEGERS et al. (2007) realizaram um ensaio clínico aleatório com 1185 

pacientes comparando dois diferentes curativos e a relação com a infecção da 

ferida operatória. O grupo estudo utilizou um curativo impermeável à água e 

ao ar, por 48h. O grupo controle utilizou um curativo permeável à água e ao 

ar, trocado diariamente. Nos dois grupos, após 72h, se a ferida operatória 

estivesse sem exudato e sem sinais de infecção, permanecia descoberta. Não 

encontraram diferença na taxa de infecção entre os dois grupos. 

 

McGHEE & STEELE (2010) realizaram um estudo com 104 mulheres 

com o objetivo de verificar se o sutiã utilizado era do tamanho correto. 

Enfatizaram que diversos estudos já publicados na literatura demonstraram 

que o uso de sutiã de tamanho incorreto não oferece a proteção adequada, e 

pode levar a alterações posturais, dor cervical, dor torácica, desconforto nas 

mamas induzido pelo exercício, e ao aparecimento de um sulco profundo nos 

ombros causado por alça muito apertada. Verificaram que 85% das pacientes 

do estudo utilizavam sutiã de tamanho incorreto, e que esses sintomas podem 

desaparecer com o uso do sutiã de tamanho correto. Concluíram que as 

mulheres têm dificuldade de escolher um sutiã de tamanho correto e que 

médicos e profissionais de saúde deveriam orientá-las sobre a importância do 

uso do sutiã de tamanho correto e a maneira de escolhê-lo, principalmente nas 

pacientes com sinais e sintomas de hipertrofia mamária. 
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3.2. Sobre mamoplastia redutora e uso de antibióticos em 

Cirurgia Plástica 

 

KRIZEK, KOSS, ROBSON (1975) conduziram uma pesquisa sobre o uso 

de antibiótico profilático em Cirurgia Plástica nos Estados Unidos da América, 

com a participação de 1.025 cirurgiões plásticos. Em mamoplastia redutora, 

17,4% sempre utilizavam antibiótico profilático, 12,5% frequentemente 

utilizavam, 19,4% raramente utilizavam e 50,7% nunca utilizavam. Entre os 

fatores que influenciavam o uso de antibiótico profilático foram citados 

cardiopatia reumática, uso de agentes imunossupressores, diabetes mellitus, 

cirurgia em local submetido à radioterapia, desnutrição e cirurgia com mais de 

duas horas de duração. 

 

KRIZEK et al. (1985) realizaram uma pesquisa sobre o uso de antibiótico 

profilático em Cirurgia Plástica nos Estados Unidos da América, com a 

participação de 1.718 cirurgiões plásticos. Verificaram que o uso de antibiótico 

profilático em mamoplastia redutora é muito semelhante ao uso em 

abdominoplastia, e o uso aumentou em relação ao estudo prévio (KRIZEK, 

KOSS, ROBSON,1975). Observaram que o uso indiscriminado de antibióticos 

pode ser perigoso nos pacientes com alergia à droga, pode provocar efeitos 

colaterais, e causa um desequilíbrio na flora microbiana ao eliminar 

microorganismos sensíveis e selecionar os resistentes. Observaram ainda que o 

custo econômico pode ser elevado e deve ser levado em consideração. 

Verificaram um aumento no uso de antibiótico profilático em Cirurgia Plástica 

em comparação com o estudo anterior. Concluíram que embora o estudo 

represente o atual uso de antibióticos na prática clínica, isto não significa que a 

conduta é a correta. 
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PLATT et al. (1993) realizaram um estudo multicêntrico sobre a 

efetividade do uso de antibiótico profilático em cirurgia da mama, 

abrangendo cirurgia oncológica e mamoplastia redutora, com um total de 

2.587 cirurgias. Definiram antibioticoterapia profilática como o uso de 

antibiótico por via parenteral, a qualquer hora do dia da cirurgia e antes do 

final do procedimento.  Em 44% dos procedimentos foi utilizado 

antibiótico profilático, e encontraram uma taxa de infecção de 3,8% em 

mamoplastia redutora. Concluíram que o uso de antibioticoterapia 

profilática reduz a taxa de infecção pós-operatória, mas o seu uso não se 

justifica nos casos de baixo risco, como em cirurgias menores da mama 

com tempo de duração menor do que 30 minutos.  

 

SERLETTI et al. (1994), em um estudo retrospectivo, avaliaram 106 

pacientes submetidas à mamoplastia redutora, 47 recebendo antibiótico 

profilático e 59 sem uso de antibiótico profilático. Concluíram que o uso de 

antibiótico profilático não foi efetivo na prevenção de infecção. Dos fatores 

de risco avaliados a obesidade foi o único fator nos quais os pacientes se 

beneficiaram do uso de antibiótico profilático. 

 

SHORT et al. (1996) realizaram um estudo retrospectivo 

comparando 161 cirurgias de mamoplastia redutora realizadas em regime 

de internação hospitalar com 170 procedimentos realizados em regime 

ambulatorial, ou seja, sem internação hospitalar. Não encontraram 

diferença na incidência de complicações na comparação entre os grupos e 

concluíram que a mamoplastia redutora pode ser realizada em regime 

ambulatorial, com segurança. Ressaltaram que esta abordagem traz uma 

economia de aproximadamente 50% nas despesas com hospital. 
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MATARASSO, WALLACH, RANKIN (1998) avaliaram o uso 

rotineiro de drenos em mamoplastia redutora. Analisaram 

retrospectivamente 50 pacientes submetidas à cirurgia sem a utilização de 

drenos. A idade média das pacientes foi de 28 anos e a média do peso de 

tecido ressecado foi de 953g. Afirmaram que um ensaio clínico aleatório, 

no qual a única variável fosse o uso de drenagem após mamoplastia 

redutora seria a maneira ideal de investigar o assunto. Concluíram que o 

uso de drenos em mamoplastia redutora não diminui as complicações e seu 

uso rotineiro deveria ser evitado. Entretanto, eles reconhecem que, em 

certas situações, o uso de drenos pode ser necessário, e isso depende do 

julgamento do cirurgião. 

 

BARAN, SENSOZ, ULUSOY (1999) estudaram durante seis anos 

1.400 pacientes submetidos a vários procedimentos em Cirurgia Plástica, os 

quais foram aleatoriamente distribuídos em um grupo em que foi utilizado 

antibiótico profilático e outro sem o uso de antibiótico profilático. Ao final 

do estudo, não encontraram diferença na taxa de infecção entre os dois 

grupos e concluíram que o uso rotineiro de antibiótico profilático em 

Cirurgia Plástica não é necessário, devendo ser utilizado apenas nos 

pacientes com alto risco para infecção, tais como pacientes diabéticos e 

imunodeprimidos. 

 

GUPTA et al. (2000) realizaram um ensaio clínico aleatório 

multicêntrico com 351 pacientes e verificaram que o uso de antibiótico 

profilático, em cirurgia eletiva para tratamento do câncer de mama, não 

modificou a taxa de infecção pós-operatória quando comparado com o 

grupo controle. 
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PELED et al. (2000) conduziram uma pesquisa sobre o uso de 

antibiótico profilático em Cirurgia Plástica em Israel, com a participação de 

66 cirurgiões plásticos. O resultado mostrou que uma alta porcentagem dos 

cirurgiões utilizava antibiótico profilático em cirurgia estética e em cirurgia 

reconstrutora (71% utilizavam em mamoplastia redutora), e a experiência 

pessoal foi a principal razão para esta prescrição. Concluíram que embora a 

taxa de infecção em Cirurgia Plástica seja extremamente baixa e não exista 

comprovação científica que abone o uso de antibiótico profilático, a 

maioria dos cirurgiões plásticos em Israel ainda prefere usá-los. 

 

 

de JONG (2001) alertou para o risco  cirúrgico e cardiorrespiratório 

aumentado nos pacientes portadores de obesidade. Advoga que a 

determinação do índice de massa corporal (IMC) deveria ser uma rotina, 

assim como o são alguns exames pré-operatórios, e os pacientes com IMC 

acima de 30kg/m
2
 deveriam ser operados em regime de internação 

hospitalar e nunca em caráter ambulatorial, devido ao risco aumentado de 

depressão respiratória. 

 

 

SORENSEN et al. (2002) analisaram 425 pacientes submetidas à 

cirurgia mamária quanto à associação entre o tabagismo e complicações. 

Concluíram que independente de outros fatores de risco concomitantes, o 

tabagismo aumenta o risco de infecção, necrose de retalhos e epidermólise 

nas pacientes submetidas à cirurgia mamária. 
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KOMPATSCHER et al. (2003) compararam retrospectivamente a 

incidência e o risco de infecção após mamoplastia redutora. Um grupo 

recebeu antibiótico e o outro não recebeu, com uma taxa de infecção da 

ferida operatória de 3,9% e 3,7% respectivamente. O curativo era trocado 

no primeiro dia pós-operatório para remover o dreno e então permanecia 

por 14 dias, até a remoção das suturas. Concluíram que o tempo cirúrgico 

superior a duas horas é o principal fator de risco para a infecção pós-

operatória. 

 

LYLE et al. (2003) realizaram uma pesquisa sobre o uso de 

antibiótico profilático em Cirurgia Plástica nos Estados Unidos da 

América, com a participação de 1.804 cirurgiões plásticos, com o objetivo 

de comparar com dois estudos prévios (KRIZEK, KOSS, ROBSON, 1975; 

KRIZEK et al. 1985). Concluíram que o uso de antibiótico profilático pelos 

cirurgiões plásticos está aumentando, especialmente nos procedimentos 

estéticos e que a revisão da literatura demonstra que este aumento não tem 

evidência científica do aumento da incidência de infecção da ferida 

cirúrgica ou da eficácia do uso de antibiótico profilático. Ressaltaram que 

não existem dados científicos para a elaboração de um guia sobre o uso de 

antibiótico profilático em Cirurgia Plástica. 

 

AHMADI, COHEN, SHAYANI (2005) realizaram um ensaio clínico 

aleatório com 50 pacientes submetidas à mamoplastia redutora, distribuídas 

em três grupos: sem antibiótico, com antibiótico profilático e o terceiro 

grupo usando antibiótico também no pós-operatório. Verificaram que o uso 

do antibiótico não afetou a taxa de infecção, mas observaram que a ferida 

cirúrgica evoluiu melhor no grupo que usou antibiótico profilático. 
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CUNNINGHAM et al. (2005) analisaram as complicações em 

mamoplastia redutora em um estudo prospectivo com 179 pacientes, com 

uma taxa de complicação de 43%. A demora na cicatrização da ferida foi a 

complicação mais comum (21,6%) e diretamente relacionada com 

tabagismo e peso total de tecido ressecado. A taxa de infecção da ferida 

operatória foi de 1,2%. Destacaram o fato de que a presença de 

complicações não teve resultado negativo nos escores do questionário sobre 

qualidade de vida utilizado, o Short Form-36. 

 

IWUAGWU, PLATT, DREW (2006) entrevistaram 140 cirurgiões 

plásticos da Irlanda e Reino Unido sobre condutas em mamoplastia 

redutora. Quarenta e sete por cento não utilizavam antibióticos, 67% 

utilizavam retalho com pedículo inferior para o complexo aréolo-papilar, 

79% utilizavam drenos rotineiramente. Concluíram que a mamoplastia 

redutora era um procedimento muito realizado pela maioria dos cirurgiões 

plásticos, mas que, apesar disto, as condutas são muito diversas e há 

necessidade de melhores evidências para uma padronização. 

 

O'GRADY, THOMA, DAL CIN (2005) avaliaram as taxas de 

complicações em 133 mamoplastias redutoras, comparando as mamas com 

ressecção de até 1000g de tecido (n=216) com as mamas com ressecção 

maior do que 1000g de tecido (n=50). Todas as pacientes receberam 

cefalexina por 24h. Entre os dois grupos, não houve diferença estatística 

com relação à necrose de aréolas, formação de cistos, perda de 

sensibilidade areolar e qualidade da cicatriz. Concluíram que houve menor 

taxa de infecção e deiscência no grupo de mamas com ressecção menor que 

1000g. 
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HALL, WILSHER, HALL (2006) realizaram um ensaio clínico 

aleatório com 618 pacientes com o objetivo de determinar se uma única dose 

de antibiótico poderia prevenir infecção em cirurgia mamária não 

reconstrutora. Os pacientes foram randomizados para receber uma dose de 

antibiótico profilático ou não, na indução da anestesia. Concluíram que o uso 

de antibiótico profilático não diminuiu a taxa de infecção da ferida operatória. 

 

TEJIRIAN, DIFRONZO, HAIGH (2006), através de uma revisão 

sistemática com metanálise, concluíram que o uso de antibiótico profilático 

diminui a taxa de infecção pós-operatória em cirurgia mamária. Comentaram 

que embora a cirurgia mamária seja considerada uma cirurgia limpa, em que a 

taxa de infecção esperada seria de 1,5%, estudos tem relatado taxas de 

infecção de 3 até 30%, o que justificaria o uso de antibiótico profilático. 

 

BARTSCH et al. (2007) realizaram um estudo prospectivo com 50 

pacientes submetidas à mamoplastia redutora, sendo 25 pacientes tabagistas e 

25 não tabagistas, e constataram que o grupo de pacientes tabagistas 

apresentou mais complicações. Concluíram que o tabagismo é um fator de 

risco para mamoplastia redutora. 

 

BIKHCHANDANI, VARMA, HENDERSON (2007), com o objetivo 

de determinar se a mamoplastia redutora deveria ser contraindicada para 

pacientes tabagistas, estudaram retrospectivamente 402 pacientes operadas 

entre 1999 e 2004. Das pacientes tabagistas, 35% apresentaram complicações, 

enquanto, no grupo de não tabagistas, esta taxa foi de 13%. O risco de uma 

paciente fumante desenvolver uma complicação é 2,3 vezes maior e a 

probabilidade de infecção é 3,3 vezes maior. Fumantes têm três vezes mais 

chance de sofrer necrose na região de interseção entre a cicatriz horizontal e a 
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vertical da mamoplastia em “T invertido”. Advertiram que embora não exista 

consenso na literatura, as pacientes deveriam ser alertadas para suspenderem o 

tabagismo um mês antes da cirurgia e só voltar a fumar após a cura da ferida 

cirúrgica. Concluíram que a abstenção do tabagismo deveria ser um critério 

para a realização de mamoplastia redutora. 

 

FREIRE et al. (2007) estudaram um grupo de 100 pacientes portadoras 

de hipertrofia mamária. Cinquenta pacientes foram submetidas à mamoplastia 

redutora e 50 pacientes foram colocadas em uma lista de espera. Avaliaram a 

capacidade funcional e a dor postural nos dois grupos e concluíram que a 

mamoplastia redutora melhorou a capacidade funcional e a dor postural nas 

pacientes portadoras de hipertrofia mamária. 

 

Ng et al. (2007) realizaram uma pesquisa no Reino Unido envolvendo 

266 cirurgiões que atuam em cirurgia mamária e encontraram uma importante 

variação na conduta com relação ao uso de antibiótico profilático em cirurgia 

mamária, o que reflete a falta de evidência científica sobre o assunto. Os 

autores não recomendam o uso de antibiótico profilático para mamoplastia 

redutora. 

 

GRAVANTE et al. (2008a) estudaram a influência do tabagismo e da 

quantidade de tecido ressecado na infecção da ferida operatória em 

mamoplastia redutora. Foram selecionadas 87 pacientes para o estudo, com 24 

casos de infecção da ferida operatória (27,6%). Os microrganismos mais 

frequentes foram o Staphylococcus Epidermidis e o Staphylococcus Aureus. 

Foi utilizado antibiótico profilático e medidas de prevenção de trombose 

venosa. Concluíram que o tabagismo e a quantidade de tecido ressecado são 

importantes fatores de risco para complicações em mamoplastia redutora. 
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GRAVANTE et al. (2008b) realizaram uma revisão da literatura sobre 

incidência, etiologia, fatores de risco e medidas de prevenção para infecção 

pós-operatória em Cirurgia Plástica, analisando 85 artigos. Encontraram uma 

incidência de infecção em mamoplastia redutora de 1,1 a 22%, com os 

seguintes agentes etiológicos: Staphylococcus aureus, S. epidermidis, 

Streptococcus pyogenes, Bacterióides fragilis e Enterococcus cloacae. Os 

fatores de risco encontrados foram: obesidade (IMC > 30kg/m
2
), ressecção de 

tecido superior a 1kg por mama, duração da cirurgia maior do que 2h, uso de 

esteróides e outros imunossupressores. Concluíram que a infecção permanece 

como um importante problema em Cirurgia Plástica, com muitos pontos ainda 

a serem esclarecidos. Esperam que, no futuro, ensaios clínicos aleatórios 

possam esclarecer essas dúvidas e fornecer orientações seguras de prevenção 

e tratamento. 

 

LANDES et al. (2008) realizaram um estudo com o objetivo de 

identificar fatores de risco para infecção da ferida operatória em Cirurgia 

Plástica. Em um estudo retrospectivo, analisaram 333 pacientes submetidas a 

procedimento cirúrgico em centro cirúrgico e com acompanhamento de no 

mínimo um mês. Em 75% das cirurgias foi utilizado antibiótico profilático. A 

taxa de infecção da ferida operatória foi de 9,3%. Argumentaram que, quando 

uma ferida operatória é contaminada com uma quantidade de microrganismos 

maior que 10
5
 por grama de tecido, o risco de infecção é alto, e está sempre 

relacionado à resistência do hospedeiro. Os fatores de risco encontrados 

foram: obesidade e sobrepeso, tabagismo, diabetes mellitus e 

imunossupressão.  Observaram um abuso na indicação de antibioticoterapia 

profilática comparando com as indicações encontradas na literatura. 
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OKORO et al. (2008) realizaram uma pesquisa com os cirurgiões 

plásticos nos Estados Unidos da América sobre as condutas em 

mamoplastias redutoras. Dos 5.112 questionários enviados, 2.665 foram 

recebidos. Destes, 69% utilizavam retalho com pedículo inferior para o 

complexo areolopapilar, 92% utilizavam profilaxia para trombose venosa 

profunda, 58% utilizavam drenos e 93% utilizavam antibiótico profilático. 

 

SABINO-NETO et al. (2008) estudaram um grupo de 100 pacientes 

portadoras de hipertrofia mamária, que foram alocadas aleatoriamente para 

dois grupos. Um grupo foi submetido à mamoplastia redutora e o outro 

grupo foi colocado em uma lista de espera. Todas as pacientes foram 

avaliadas inicialmente quanto à autoestima e capacidade funcional. 

Concluíram que a mamoplastia redutora melhorou a autoestima e a 

capacidade funcional das pacientes portadoras de hipertrofia mamária. 

 

STEVENS et al. (2008) relataram, em estudo retrospectivo, a 

realização de 444 mamoplastias redutoras, sem internação hospitalar. A 

média de idade foi de 38 anos, do IMC foi de 27kg/m
2
, 40 pacientes eram 

fumantes, a média do peso de tecido ressecado foi de 1.228g e a média do 

tempo de cirurgia foi de 115 minutos. Relataram as seguintes 

complicações: seroma (n=1), hematoma (n=4), infecção da ferida 

operatória (n=8), deiscência menor que dois centímetros (n=56), necrose 

parcial do complexo aréolo-papilar (n=2) e embolia pulmonar (n=1). 

Concluíram que a mamoplastia redutora pode ser realizada 

ambulatorialmente com segurança. 
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CORION et al. (2009), em um ensaio clínico aleatório com 107 

pacientes portadoras de hipertrofia mamária, avaliaram o uso de dreno. 

Constataram semelhantes taxas de complicação nos grupos com e sem uso 

de dreno e concluíram que o uso de dreno em mamoplastia redutora não 

diminui o risco de complicações, além de ser desconfortável e aumentar o 

tempo de permanência hospitalar.  

 

HENRY, CRAWFORD, PUCKETT (2009) analisaram 

retrospectivamente 485 prontuários de pacientes submetidas à mamoplastia 

redutora, quanto aos fatores de risco e complicações, com o objetivo de 

relacionar o fator de risco com um determinado tido de complicação. 

Observaram que 52% das pacientes apresentaram pelo menos uma 

complicação, sendo a demora na cicatrização a mais comum (27,4%), e a 

taxa de infecção da ferida operatória de 1,8%.  Relataram que quanto maior 

o IMC e quanto maior o volume ressecado maior o número de 

complicações.  

 

SETALA et al. (2009) investigaram a relação entre obesidade e 

complicações em uma casuística de 273 pacientes submetidas à mamoplastia 

redutora, na qual 78% das pacientes tinham IMC acima de 25kg/m
2
. 

Relataram uma taxa de complicação de 52%, sendo a demora na cicatrização 

por infecção da ferida operatória a mais comum (26%). Concluíram que, 

embora a chance de complicação seja efetivamente maior nas pacientes com 

sobrepeso e obesas, o benefício que a cirurgia proporciona para pacientes com 

queixas relativas à hipertrofia mamária excede os riscos de complicações 

locais.  
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3.3. Sobre colonização cutânea e infecção da ferida 

operatória 

 

GARNER (1986) publicou o “CDC guidelines for prevention of 

surgical wound infections, 1985”. Estabeleceu que uma ferida cirúrgica pode 

ser considerada infectada se houver drenagem de material purulento, mesmo 

sem a confirmação por meio de cultura. Ressaltou que esta definição clínica 

tem vantagens quando comparada com aquelas baseadas no resultado de 

culturas porque uma cultura positiva não necessariamente indica infecção, 

uma vez que muitas feridas cirúrgicas, infectadas ou não, são colonizadas por 

bactérias. Além disso, alguns patógenos são mais difíceis de crescerem em 

meios de cultura e a técnica utilizada na cultura pode ser falha ou inadequada 

para o patógeno em questão. Por outro lado, pacientes com imunossupressão 

podem não apresentar material purulento na ferida cirúrgica infectada. Por 

isso, é mais lógico diagnosticar uma ferida cirúrgica como infectada se o 

cirurgião assim a considerar. Os pequenos abscessos que podem se formar nas 

suturas cirúrgicas, não são considerados infecção da ferida operatória. 

 

HORAN et al. (1992) publicaram o “CDC definitions of nosocomial 

surgical site infections, 1992: a modification of CDC defintions of surgical 

wound infections” alterando o termo “surgical wound infection” para 

“surgical site infection”. Ressaltaram que o novo termo define melhor o 

problema, pois a palavra “wound” faz referência à incisão da pele, e o termo 

“site” abrange a incisão na pele assim como os órgãos e os espaços 

anatômicos abertos e/ou manipulados durante o procedimento cirúrgico. 

Para fins de normatização e comparação de pesquisas de vigilância 

epidemiológica, classificaram as infecções da ferida operatória em incisional 
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superficial, quando compreende somente pele e tela subcutânea, incisional 

profunda, quando compromete a fáscia e músculo, ou cavitária, quando 

atinge órgão ou espaço os quais a incisão atingiu ou foram manipulados 

durante o procedimento cirúrgico. Estabeleceram critérios para o diagnóstico 

de infecção da ferida operatória, que é a que ocorre dentro de 30 dias após o 

procedimento e apresenta pelo menos um dos seguintes eventos: drenagem 

de secreção purulenta, patógenos isolados por meio de cultura de secreção 

coletada de maneira asséptica, dor, edema localizado, vermelhidão e calor 

local ou diagnóstico de infecção pelo cirurgião. 

 

ANDENAES et al. (1995) realizaram um ensaio clínico aleatório com 

315 pacientes. Enfatizaram a necessidade de seguimento pós-operatório por 

30 dias para o diagnóstico de infecção da ferida operatória. Propuseram um 

novo método de vigilância baseado em um questionário autoaplicável 

enviado e devolvido por via postal. Apesar de este método ter tido menor 

adesão do que o grupo que foi designado para ser acompanhado 

ambulatorialmente, concluiu-se que é um método efetivo e de baixo custo. 

Observaram ainda que a taxa de infecção da ferida operatória aumenta à 

medida que aumenta o tempo de duração da cirurgia. 

 

LEAPER (1995) fez uma revisão dos fatores de risco para 

infecção em cirurgia. Relatou que alguns são bem conhecidos e podem 

ser modificados para menores riscos de infecção. Ressaltou que a 

habilidade do cirurgião, embora não seja facilmente mensurável, tem o 

seu papel como fator de risco, pois cirurgias mais rápidas, em mãos 

experientes, deixando o mínimo de dano tecidual, prevenindo 

hematoma e fechando o espaço resultante da divulsão dos tecidos, têm 

menores taxas de infecção. 
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ROBSON (1997) define infecção da ferida operatória como a 

entrada, o crescimento, as atividades metabólicas, e os resultantes 

efeitos fisiopatológicos nos tecidos do paciente. Ressalta que o 

organismo humano convive normalmente com um determinado número 

de bactérias e que um delicado equilíbrio entre os fatores de resistência 

do hospedeiro e a ação destas bactérias é que permite a convivência do 

ser humano com uma grande variedade de bactérias. Este equilíbrio 

pode ser quebrado tanto pela diminuição das defesas quanto pelo 

número de bactérias inoculadas, resultando em infecção. Relata que 

100.000 bactérias por grama de tecido são necessárias para causar 

infecção na ferida, e isto é comprovado em vários trabalhos na 

literatura. Estabelece que uma ferida que cicatriza normalmente, 

mesmo com uma cultura positiva, não é infectada. Porém, uma ferida 

que drena secreção purulenta, mesmo com cultura negativa, é uma 

ferida infectada. 

 

CHO & LO (1998) relataram que a flora normal da pele varia em 

cada parte do corpo e pode ser dividida em flora residente e flora 

transiente. O Staphylococcus epidermides faz parte da flora residente, 

especialmente na parte superior do corpo humano. Não é muito comum 

com fonte de infecção de ferida cirúrgica, mas é a causa mais comum de 

endocardite bacteriana e infecção em enxertos vasculares. O 

Staphylococcus aureus normalmente não faz parte da flora residente, mas 

pode ser encontrado em áreas intertriginosas e nas fossas nasais, e são os 

patógenos mais comumente encontrados nas infecções cirúrgicas. O 

Streptococcus pyogenes pode ser parte da flora transitória e é o principal 

causador de infecção dentro do seu grupo. Ressaltaram que o diagnóstico 
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de infecção de uma ferida cirúrgica não pode ser feito baseado apenas no 

resultado de uma cultura, mas sim na correlação com aspectos clínicos tais 

como edema, dor, calor, rubor e secreção purulenta. Ressaltaram também a 

importância da diferenciação entre a colonização de uma ferida cirúrgica e 

da infecção de uma ferida cirúrgica. 

 

FOGARTY et al. (1999) realizaram um estudo prospectivo com 62 

pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos com duração superior a 

seis horas, com o objetivo de verificar a relação entre o tempo de duração 

da cirurgia e taxa de complicação. Os pacientes foram distribuídos em três 

grupos: cirurgia em cabeça e pescoço, reconstrução mamária e cirurgias 

dos membros inferiores e superiores. O tempo de duração das cirurgias 

entre os três grupos foi semelhante, mas houve uma importante diferença 

nas complicações encontradas em cada grupo.  Concluíram que o tempo de 

duração da cirurgia não é o maior determinante de complicações no pós-

operatório, e que o tipo de cirurgia e o estado geral de saúde do paciente 

são fatores de risco mais importantes. 

 

MANGRAM et al. (1999) publicaram novas orientações do Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) para a prevenção de infecção da 

ferida operatória. Mantiveram os critérios de definição de infecção da 

ferida operatória em incisional superficial, incisional profunda e cavitária. 

Recomendam proteger as feridas cirúrgicas suturadas primariamente com 

curativo por 24 à 48h. Não orientam se o curativo deve ou não ser mantido 

após as primeiras 48 horas, nem sobre o tempo após o qual o paciente 

poderia tomar banho com a ferida cirúrgica exposta. Consideram estes 

tópicos como problemas ainda não resolvidos. 
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NICHOLS (2001) afirmou que a infecção da ferida operatória 

permanece com a maior fonte de afecção no paciente cirúrgico, 

correspondendo a quase um quarto das infecções hospitalares nos Estados 

Unidos. A incidência de infecção da ferida operatória varia de cirurgião 

para cirurgião, de hospital para hospital, de um procedimento cirúrgico 

para outro e de paciente para paciente. Relata que os fatores mais críticos 

na prevenção da infecção da ferida operatória, embora difíceis de 

quantificar, são a técnica do cirurgião e de sua equipe e o estado de saúde 

do paciente. Mencionou que, em cirurgia classificada como limpa, a taxa 

de infecção da ferida operatória é menor que 3%. Recomenda o uso de 

antibiótico profilático. 

 

OLIVEIRA, BRAZ, RIBEIRO (2007) realizaram um estudo 

descritivo com o objetivo de determinar a incidência de infecção da ferida 

operatória e a sua associação com a condição clínica do paciente, com o 

potencial de contaminação da cirurgia e a topografia da infecção, em um 

hospital universitário. Adotaram as recomendações do National 

Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS). No período de 3 anos, 

contabilizaram 17.144 cirurgias, com notificação de 538 (3,1%) casos de 

infecção da ferida operatória, sendo 10,1% em cirurgias infectadas e 2,1% 

em cirurgias limpas. Quanto à topografia, 60,5% foram incisionais 

superficiais, 24,4% foram incisionais profundas e 15,1% foram cavitárias. 

Afirmaram que a ocorrência de infecção da ferida operatória no Brasil é em 

torno de 11%. Destacaram a importância do seguimento após a alta 

hospitalar para a correta determinação da incidência de infecção da ferida 

operatória. 
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OLIVEIRA & CIOSAK (2007) realizaram um estudo prospectivo com 

357 pacientes submetidos à cirurgia do aparelho digestivo, com o objetivo de 

determinar a incidência da infecção da ferida operatória em um hospital 

universitário. Encontraram 64 (18,4%) casos de infecção da ferida operatória, 

sendo 16 (4,5%) durante o período de internação e 48 (13,9%) no 

acompanhamento ambulatorial. Observaram um aumento de quatro vezes na 

taxa de infecção da ferida operatória quando a vigilância após a alta foi 

realizada. Alertaram que apesar da recomendação do CDC para o seguimento 

pós-operatório por 30 dias para o diagnóstico de infecção da ferida operatória, 

alguns estudos restringem o período de seguimento ao período de internação, o 

que causa diferenças significativas nas taxas de incidência de infecção da ferida 

operatória. Concluíram que o acompanhamento após a alta hospitalar deve ser 

adotado pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar. 

 

OLSEN et al. (2008) determinaram os custos associados a infecção da 

ferida operatória em cirurgia da mama. Encontraram uma incidência de 

infecção de 12,4% em mastectomia com reconstrução imediata com prótese, 

6,2% em mastectomia com reconstrução imediata com o retalho 

musculocutâneo transverso do abdome, 4,4% após mastectomia somente, e 

1,1% após mamoplastia redutora. Concluíram que a taxa de infecção da ferida 

operatória em cirurgia do câncer de mama é maior do que o esperado para uma 

cirurgia limpa e maior do que na cirurgia mamária não relacionada a câncer. 

 

VEIGA et al. (2008a) avaliaram prospectivamente a influência de banho 

pré-operatório com polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I) degermante em 114 

pacientes submetidas a cirurgias plásticas eletivas limpas, em tronco. 

Demonstraram que o banho pré-operatório com PVP-I foi efetivo na redução da 

colonização cutânea por estafilococos. 
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VEIGA et al. (2008b) compararam, em ensaio clínico aleatório com 

250 pacientes, a efetividade de dois antissépticos, PVP-I e clorexidina, na 

antissepsia pré-operatória em cirurgias plásticas limpas em tronco. A 

clorexidina foi mais efetiva na redução da colonização do campo operatório 

por estafilococos coagulase-negativos ao final da cirurgia, mas não houve 

diferença nas taxas de infecção pós-operatória entre os grupos.  

 

ANDERSON & KAYE (2009) discutiram a patogênese da infecção 

da ferida operatória, que é uma complexa relação entre as características 

microbiológicas (grau de contaminação e virulência do agente em questão), 

as características do paciente (idade, estado nutricional, estado 

imunológico) e as características cirúrgicas (tipo e duração da cirurgia, 

introdução de corpos estranhos, quantidade de danos aos tecidos). 

Afirmaram que o período de maior risco para infecção é do início da 

incisão até o fechamento da ferida cirúrgica, e as bactérias Gram positivas 

da flora residente presentes no campo operatório são a principal causa de 

infecção. Fontes exógenas de contaminação, que incluem a equipe 

cirúrgica, a sala cirúrgica, e os instrumentos cirúrgicos, são apenas 

ocasionalmente causadoras de infecção da ferida operatória. O número de 

patógenos inoculados em uma ferida cirúrgica permanece como um dos 

principais fatores de risco para a infecção da ferida operatória. 

 

VEIGA et al. (2009) realizaram um ensaio clínico aleatório para 

avaliar a efetividade do banho com clorexidina no pré-operatório de 

cirurgias plásticas limpas em tronco. Cento e cinquenta pacientes foram 

alocadas para três grupos, com 50 pacientes cada: grupo clorexidina, grupo 

placebo, que tomou banho utilizando um produto semelhante, mas que não 

continha clorexidina, e grupo controle, que não tomou banho pré-
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operatório. Concluíram que o banho com clorexidina foi efetivo na 

diminuição da colonização cutânea, mas não houve diferença na taxa de 

infecção pós-operatória.  

 

VEIGA FILHO et al. (2010) avaliaram o uso de antibióticos em 100 

pacientes submetidas à mamoplastia redutora. A um grupo de 50 pacientes 

foi administrado antibiótico por sete dias e ao outro grupo não foi prescrito 

antibiótico. Verificaram que o uso de antibióticos reduziu a ocorrência de 

infecção da ferida operatória. 
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4.1. DESENHO DA PESQUISA 

 

Ensaio clínico aleatório, primário, intervencional, longitudinal, prospectivo, 

analítico, em centro único. Em observância às determinações da Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde, o projeto deste estudo foi analisado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e aprovado 

sob o protocolo nº 2142/08 (Anexo 1). Segundo normativa do International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) para ensaios clínicos aleatórios, o 

projeto deste estudo foi registrado junto ao Clinical Trials.gov – Protocol 

Registration System, sob o protocolo nº NCT01002391 (Anexo 2).  

O fluxograma do estudo é apresentado na Figura 1.  

 

 

Figura 1. Fluxograma do delineamento do estudo 

 

. 
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4.2. CASUÍSTICA 

Foram selecionadas 70 pacientes com indicação para mamoplastia redutora, 

no ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

(Hospital da Universidade do Vale do Sapucaí). Os dados coletados foram 

registrados em ficha padronizada (Apêndice 1). As pacientes que participaram deste 

estudo leram, concordaram, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 2). 

 

4.2.1. Critérios de Elegibilidade 

Critérios de inclusão: pacientes do gênero feminino, entre 18 e 60 anos de idade, de 

qualquer etnia, com indicação para mamoplastia redutora. 

Critérios de exclusão: índice de massa corporal (IMC) superior a 30kg/m
2
, 

diagnóstico ou história de doenças mamárias malignas, cirurgia mamária prévia, 

diabetes mellitus e outras doenças imunodepressoras, imunossupressão, doenças 

crônicas não controladas, pacientes tabagistas ou que não conseguiram abster-se de 

fumar por no mínimo um mês (BIKHCHANDANI, VARMA, HENDERSON, 

2007). 

 

4.2.2. Caracterização da Casuística 

As variáveis: idade, IMC, tempo de duração da cirurgia e peso de 

tecido ressecado foram analisadas estatisticamente e os grupos PO1 e PO6 

foram comparáveis. A mediana da idade foi de 34 anos nos dois grupos, a 

mediana do IMC foi de 25,3kg/m
2
 no grupo PO1 e 25,4kg/m

2
 no grupo PO6, 

a mediana do tempo de cirurgia foi de 210 minutos no grupo PO1 e de 200 

minutos no grupo PO6, e a mediana do peso ressecado foi de 955 gramas no 

grupo PO1 e de 740 gramas no grupo PO6. A comparação entre os grupos é 

apresentada na tabela 1. Os dados individuais das pacientes do grupo PO1 e 

do grupo PO6 são apresentados nos Apêndices 3 e 4. 
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Tabela 1. Comparação entre os grupos quanto as variáveis idade, IMC, 

tempo de duração da cirurgia e peso total de tecido ressecado. 

  Grupo PO1  Grupo PO6  PO1 x PO6 

Variável  Variação  Mediana  Variação  Mediana  Mann Whitney 

Idade  (anos)  18 - 54  34  18 – 59  34  z=0,16;  p=0,87 

IMC
1 
(kg/m

2
)  22,4 – 29,5  25,3  20,8 – 29,3  25,4  z=0,40;  p=0,69 

Tempo (min)  120 - 270  210  150 - 300  200  z=0,50;  p=0,61 

Peso (g)  175 – 2420  955  255 – 1710  740  z=1,90;  p=0,06 

 (1)IMC = índice de massa corporal 

 

4.3. PROCEDIMENTOS 

 

4.3.1. Avaliação pré-operatória 

Para todas as pacientes foram solicitados exames hematológicos 

(hemograma, coagulograma, dosagem de creatinina e glicemia de jejum), 

eletrocardiograma e mamografia. 

 

4.3.2. Randomização e sigilo de alocação 

As pacientes foram alocadas para o grupo PO1 (n=35), em que o 

curativo foi retirado no primeiro dia pós-operatório ou para o grupo PO6 

(n=35), em que o curativo foi retirado no sexto dia pós-operatório. 

Foi gerada uma sequência aleatória por computador, utilizando-se o 

programa BioEstat® 5.0. Neste programa, na guia “Estatística”, na opção 

“amostragem aleatória sem reposição”, colocou-se o tamanho da população 

de 70 e o tamanho de amostra de 35, obtendo-se uma sequência aleatória de 

35 números, que formaram a sequência aleatória do grupo PO1. Os outros 

35 números formaram a sequência aleatória do grupo PO6. Setenta 

envelopes opacos foram numerados e dentro de cada envelope foi colocado 

um cartão onde estava escrito “grupo PO1” para os números da sequência 
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gerada pelo BioEstat® 5.0 ou “grupo PO6” para os números da sequência 

que completavam a sequência gerada pelo BioEstat®. 

O sigilo de alocação foi garantido pelos envelopes opacos e lacrados. 

Somente ao término da cirurgia, após a realização do curativo no centro 

cirúrgico, o envelope foi aberto pelo cirurgião assistente e a paciente 

alocada para um dos grupos. 

 

4.3.3. Procedimento cirúrgico 

As pacientes foram internadas na véspera da cirurgia, quando também 

foi realizado o planejamento cirúrgico com marcação das incisões. Tomaram 

banho com clorexidina degermante cerca de duas horas antes da cirurgia 

(VEIGA et al., 2009). A antissepsia do campo operatório foi realizada com 

clorexidina solução degermante 4%, seguida de solução alcoólica 0,5% 

(VEIGA et al., 2008b). Todas as pacientes foram submetidas à mamoplastia 

redutora por técnica com cicatriz resultante em “T invertido” (Figura 2).  

 

 

Figura 2. (A) Paciente portadora de hipertrofia mamária com 

marcação pré-operatória de técnica com cicatriz resultante em “T 

invertido”. (B) Pós-operatório de três meses. 
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Foram realizadas as incisões e ressecções, hemostasia e suturas. Para o 

reposicionamento do tecido mamário e para a sutura contínua intradérmica 

foi utilizado o náilon 000. Nas suturas separadas subdérmicas foi utilizado o 

náilon 4-0. Para as suturas na aréola, pontos separados em “U” com náilon 5-

0. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sempre pela mesma equipe 

de cirurgiões e anestesiologistas, no centro cirúrgico do Hospital das 

Clínicas Samuel Libânio, sob anestesia geral. Não foram utilizados drenos e 

nenhuma paciente recebeu antibióticos no pré-operatório, durante a cirurgia 

ou no pós-operatório imediato.  

 

4.3.4. Curativo 

Ao final da cirurgia o campo operatório foi limpo com solução salina 

a 0,9% e seco com compressa estéril. A ferida foi coberta com quatro 

camadas de compressa de gazes (7,5 x 7,5cm) esterilizadas (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Início da colocação das 

compressas de gazes em quatro camadas. 

 

Após a cobertura de toda ferida com as compressas de gazes, a pele 

circunvizinha foi desengordurada com álcool 70% e as compressas de 

gazes completamente cobertas com fita adesiva microporosa (Figura 4). 
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Figura 4. (A) Curativo finalizado, 

compressas de gazes fixadas e 

completamente cobertas com fita adesiva 

microporosa, visão inferior. (B) Visão 

anterior. 

 

Após a retirada do curativo, as pacientes dos dois grupos foram 

orientadas a manter sua rotina de higiene pessoal e a lavar a ferida 

operatória com água corrente e o sabão habitual. Todas as pacientes foram 

orientadas a utilizarem sutiã por 30 dias, iniciando seu uso logo após a 

cirurgia. 

 

4.3.5. Coleta de material para estudo da colonização cutânea 

Para padronizar a área de coleta de material para estudo 

microbiológico, foram utilizados campos de papel-filtro fenestrados, com 

abertura de 5cm por 10cm, esterilizados (Figura 5).  
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Figura 5. (A) Campo de papel-filtro, com abertura padrão de 5cm 

por 10cm. (B) Campo de papel-filtro esterilizado. 

 

 

O campo foi colocado sobre a ferida cirúrgica da mama direita, com a 

maior abertura paralela à ferida cirúrgica horizontal e o centro da abertura 

coincidindo com a junção da ferida horizontal com a vertical (Figura 6). Foi 

realizada a coleta nesta área padronizada de 50cm
2
, com swab (coletor de 

material para cultura) estéril, embebido em solução salina a 0,9%. 

 

 

Figura 6. Coleta de material para estudo 

microbiológico com swab, em área 

padronizada da mama direita, delimitada por 

papel filtro fenestrado. 
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O swab foi passado de maneira a percorrer toda a área delimitada 

pelo campo de papel filtro, com o cuidado de não coletar no mesmo local 

repetidamente. Após a coleta em toda a área delimitada, o swab foi girado 

180º e passado de modo a percorrer toda a área novamente.  

O swab foi acondicionado em tubo de ensaio estéril contendo 1ml de 

solução salina a 0,9% e identificado apenas com o número do protocolo da 

paciente para que o microbiologista não soubesse a qual grupo a paciente 

pertencia. O tubo de ensaio foi conduzido ao laboratório de Microbiologia 

da Universidade do Vale do Sapucaí para cultura (Figura 7). 

 

Figura 7. Tubo de ensaio estéril contendo 1ml de 

solução salina a 0,9% e Swab. 

 

No laboratório, foram realizadas semeaduras nos meios ágar sangue 

(para verificar a presença de colônias hemolíticas), ágar manitol (seletivo 

para Staphylococcus sp.), ágar Sabouraud (seletivo para fungos) e ágar 

Teague (seletivo para enterobactérias). As placas (Figura 8) foram incubadas 

a 37°C e a leitura do número de unidades formadoras de colônias (UFC) foi 

realizada 48h após a incubação (Figura 9).  

 

 

Figura 8. Meios de cultura na ordem em que foram semeados: ágar sangue, 

ágar manitol, ágar Sabouraud e ágar Teague  
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Figura 9. UFC em ágar manitol 

 

A coleta de material para estudo microbiológico foi realizada em três 

momentos no grupo PO1 e em dois momentos no grupo PO6 (Quadro 1). 

Quadro 1. Momentos da coleta de material para estudo microbiológico nos grupos PO1 e PO6 

Momento da coleta Grupo PO1 Grupo PO6 

Término da cirurgia - antes do curativo X X 

1º dia pós-operatório - na retirada do curativo X - 

6º dia pós-operatório - na retirada do curativo - X 

6º dia pós-operatório - no retorno ambulatorial X - 

 

 

4.3.6.  Avaliação da infecção da ferida operatória 

Para a definição de infecção da ferida operatória foram utilizados os 

critérios padronizados pelo Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) e publicados MANGRAN et al. (1999). É considerada infecção da 

ferida operatória a que ocorre até o 30º dia pós-operatório. As infecções da 

ferida operatória são classificadas em: 

a) Incisional superficial: envolve pele e tecido subcutâneo no local da 

incisão, com a presença de pelo menos um dos seguintes tópicos: 

- drenagem de secreção purulenta pela incisão, com ou sem confirmação 

laboratorial; 
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- isolamento de microrganismos em cultura de fluidos ou tecidos da 

incisão, obtida de maneira asséptica; 

- presença de pelo um dos seguintes sinais ou sintomas de infecção: dor ou 

sensibilidade, edema localizado, hiperemia e calor; 

- abertura deliberada da incisão superficial pelo cirurgião, ao menos que a 

cultura da incisão seja negativa; 

- diagnóstico de infecção incisional superficial pelo cirurgião ou médico 

assistente.  

Não é considerada infecção incisional superficial os abscessos 

limitados ao ponto de penetração da sutura. 

b) Incisional profunda: envolve tecidos profundos (planos fasciais e/ou 

musculares), com a presença de pelo menos um dos seguintes tópicos: 

- secreção purulenta oriunda da profundidade da incisão; 

- deiscência espontânea ou abertura da ferida pelo cirurgião associada à 

presença de febre (temperatura corporal maior que 38°C) e dor localizada;  

- achados de abscesso ou outras evidências de infecção em planos 

profundos por observação direta durante revisão cirúrgica ou por exames 

de imagem ou histopatológicos; 

- diagnóstico de infecção incisional profunda pelo cirurgião ou médico 

assistente. 

c) Cavitária: envolve órgãos ou cavidades, com a presença de pelo menos 

um dos seguintes tópicos: 

- drenagem purulenta proveniente de um dreno posicionado em cavidade 

ou órgão;  

- isolamento de microrganismos em fluídos ou tecidos de órgão ou 

cavidade; 
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- achados de abscesso ou outras evidências de infecção em 

órgãos/cavidades por observação direta durante revisão cirúrgica ou por 

exames de imagem ou histopatológicos; 

- diagnóstico de infecção cavitária pelo cirurgião ou médico assistente. 

A Figura 10 (Anexo 3) mostra uma representação esquemática da 

classificação de infecção da ferida operatória proposta pelo CDC. 

A avaliação clínica da ferida operatória quanto à presença de infecção 

foi realizada semanalmente até o 30º dia pós-operatório. Em caso de 

ocorrência de infecção da ferida operatória, foi instituída antibioticoterapia, 

a critério do cirurgião assistente. 

 

4.3.6.  Avaliação do tempo de permanência do curativo pelas pacientes 

No segundo retorno ambulatorial (13º dia pós-operatório) foi 

solicitado a cada paciente o preenchimento de um instrumento estudo- 

específico (Apêndice 5) para avaliação do tempo de permanência do 

curativo quanto à segurança, conforto e praticidade. Também foi verificada 

a preferência da paciente em permanecer com o curativo por um ou seis 

dias, independentemente do tempo que havia permanecido com o mesmo 

após a sua cirurgia.  

 

Os dados obtidos quanto à colonização cutânea, infecção da ferida 

operatória e opinião das pacientes foram comparados entre os grupos. A 

estatística descritiva foi efetuada através de cálculos da mediana, da média 

e do desvio padrão para as variáveis numéricas, e da freqüência absoluta e 

relativa para as variáveis categóricas. Utilizou-se o teste de Mann-Whitney 

para comparação entre o grupo PO1 e grupo PO6 quanto à idade, IMC, 

tempo de duração da cirurgia e peso de tecido ressecado.  
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A análise de variância por postos de Friedman foi utilizada para 

comparar o número de unidades formadoras de colônias (UFC) nos três 

momentos de coleta (antes do curativo, primeiro dia e sexto dia pós-

operatório) do grupo PO1. O teste foi aplicado de forma independente para 

cada meio de cultura (ágar sangue, ágar manitol, ágar Sabouraud e ágar 

Teague). Sempre que houve significância estatística, aplicou-se o teste de 

comparações múltiplas para determinar qual grupo diferiu de forma 

significante dos demais. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar o 

número de UFC nos dois momentos de coleta (antes do curativo e no sexto 

dia pós-operatório) do grupo PO6. Este teste também foi aplicado de forma 

independente para cada meio de cultura. Para a comparação entre o grupo 

PO1 e grupo PO6 quanto ao número de UFC antes do curativo e no sexto 

dia pós-operatório, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, aplicado para 

cada meio de cultura. O teste do Qui-quadrado ou o teste exato de Fisher 

foram utilizados para a comparação entre o grupo PO1 e grupo PO6 quanto 

à ocorrência de infecção da ferida operatória. Estes testes também foram 

utilizados para verificar a associação entre a infecção da ferida operatória e 

as variáveis idade, IMC, tempo de duração da cirurgia e peso de tecido 

ressecado, em cada grupo. Para isso, para cada variável, cada grupo foi 

subdividido em dois: até a mediana e acima da mediana. Utilizou-se o teste 

de Fisher e o Teste de Kolmogorov-Smirnov para analisar a opinião das 

pacientes.  

O nível de rejeição da hipótese de nulidade foi fixado em 5% ( 

0,05). O programa BioEstat 5.0 foi utilizado para os cálculos da análise 

estatística. 
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Foram realizadas 70 mamoplastias redutoras, 35 nas quais o curativo 

foi retirado no 1º dia pós-operatório (grupo PO1) e 35 nas quais o curativo 

foi retirado no 6º dia pós-operatório (grupo PO6). No acompanhamento 

ambulatorial, uma paciente do grupo PO1 faltou a um retorno na terceira 

semana de seguimento. Não houve perdas nem exclusões. 

 

5.1. Colonização: 

Os números de unidades formadoras de colônias (UFC) de cada 

paciente, do grupo PO1 e do grupo PO6, em cada momento de coleta, são 

apresentados nos Apêndices 6, 7, 8, 9 e 10. 

A tabela 2 apresenta os resultados quanto ao número de UFC no 

grupo PO1 em cada um dos três momentos de coleta. O número de UFC da 

coleta antes do curativo e no primeiro dia pós-operatório foi 

significantemente menor do que no sexto dia pós-operatório, nos meios de 

cultura ágar manitol e ágar sangue. 

A tabela 3 apresenta os resultados quanto ao número de UFC no 

grupo PO6, nos dois momentos de coleta. Não houve diferença significante 

entre o número de UFC da coleta antes do curativo e no sexto dia pós-

operatório. 

A tabela 4 apresenta a comparação estatística entre o grupo PO1 e o 

grupo PO6, quanto ao número de UFC da coleta realizada antes do curativo 

e no sexto dia pós-operatório. No sexto dia pós-operatório, o número de 

UFC foi significantemente maior no grupo PO1, nos meios ágar manitol e 

ágar sangue. 
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Tabela 2. Número de UFC no grupo PO1 nos três momentos de coleta: antes do 

curativo, no 1º dia pós-operatório e no 6º sexto dia pós-operatório, em cada meio de 

cultura. 

  Número de unidades formadoras de colônias
 

  
Ágar manitol 

 
Ágar sangue 

 
Ágar Teague 

 
Ágar Sabouraud 

       Antes 

Variação  0 - 300  0 - 300  0 - 300  0 - 0 

Mediana  0  0  0  0 

Média  ± DP1  9,2 ± 50,6  18,1 ± 70,5  8,6 ± 50,7  0,0 ± 0,0 

      1º dia  

Variação  0 - 300  0 - 300  0-15  0 - 0 

Mediana  0  0  0  0 

Média ± DP1  17,2 ± 70,6  21,5 ± 72,3  0,4 ± 2,5  0,0 ± 0,0 

      6º dia  

Variação  0 – 300  0 – 300  0 – 300  0 – 10 

Mediana  29  71  0  0 

Média ± DP1  113,6 ± 137,8  145,9 ± 144,7  9,4 ± 50,8  0,3 ± 1,7 

Antes x 1º dia x 6º dia  
 

Friedman 

 χ2=26,90 

 

p=0,000 

 

χ2= 19,80 

 

p=0,000 

 

χ2=0,04 

 

p=0,979 

 

χ2=0,04 

 

p=0,979 
(1)DP = desvio padrão 
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Tabela 3. Número de UFC no grupo PO6 nos dois momentos de coleta: antes do 

curativo e no 6º dia pós-operatório, em cada meio de cultura. 

  
 

Número de unidades formadoras de colônias
 

  
 

Ágar manitol  Ágar sangue  Ágar Teague  Ágar Sabouraud 

      Antes  

Variação  0 - 45  0 - 63  0 - 31  0 - 0 

Mediana  0  0  0  0 

Média ± DP
1
  4,5 ± 11,6  4,9 ± 14,5  0,9 ± 5,2  0,0 ± 0,0 

      6º dia  

Variação  0 - 300  0 - 300  0 - 300  0 - 0 

Mediana  0  0  0  0 

Média ± DP
1 

 21,7 ± 71,4  38,2 ± 96,1  19,1 ± 71,1  0,0 ± 0,0 

Antes x 6º dia 

 
Wilcoxon 

 

z = 0,80 

 

p = 0,422 

 

z = 1, 95 

 

p = 0,051 

 

z = 1,60 

 

p = 0,109 

 

z = 0,00 

 

p = 1,000 

 (1)DP = desvio padrão 

 

 

Tabela 4. Comparação entre o grupo PO1 e o grupo PO6 quanto ao número de 

UFC antes do curativo e no sexto dia pós-operatório. 

                                               Grupo PO1 X Grupo PO6 
                                                    Teste de Mann-Whitney 

  Antes   6º dia 

Ágar manitol  z = 0,45; p = 0,651 

 

  z = 4,80; p = 0,000 
Grupo PO1 > Grupo PO6 

Ágar sangue  z = 0,14; p = 0,893 

 

  z = 4,65; p = 0,000 
Grupo PO1 > Grupo PO6 

Ágar Teague  z = 0,06; p = 0,995   z = 0,21; p = 0,837 

Ágar Sabouraud  z = 0,00; p = 1,000   z = 0,21; p = 0,837 
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5.2. Infecção da ferida operatória: 

Das 70 pacientes, nove (12,9%) apresentaram infecção da ferida 

operatória, sendo sete (20%) no grupo PO1 e duas (5,7%) no grupo PO6. 

 No grupo PO1, seis casos de infecção da ferida operatória foram 

diagnosticados no segundo retorno pós-operatório (13º dia) e um no quarto 

retorno (27º dia). No grupo PO6, um caso de infecção da ferida operatória foi 

diagnosticado no primeiro retorno pós-operatório (6º dia) e o outro na terceira 

semana (20º dia).   

A tabela 5 apresenta a comparação entre o grupo PO1 e o grupo PO6 

quanto à ocorrência de infecção da ferida operatória.  

 

Tabela 5. Comparação entre o grupo PO1 e o grupo PO6 

quanto à ocorrência de infecção da ferida operatória. 

 

Infecção 
 Grupo  

 

Total 
Grupo PO1  Grupo PO6 

 n %  n %  n % 

Sim  7 20  2 6  9 13 

Não  28 80  33 94  61 87 

Total  35 100  35 100  70 100 

Teste de Fisher: p = 0,089 

 

Para verificar a associação entre a ocorrência de infecção da ferida 

operatória e a idade, o índice de massa corporal (IMC), o tempo de duração da 

cirurgia e o peso de tecido ressecado, foi realizada uma análise dentro de cada 

grupo. Para isso, cada grupo foi dividido em dois subgrupos, um até a mediana e 

outro acima da mediana. Os resultados são apresentados nas Tabelas 6 a 13. 
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Tabela 6. Associação entre idade (até a mediana ou acima da 

mediana) e a ocorrência de infecção da ferida operatória, no 

grupo PO1.
 

 

Infecção 

 Idade (anos) 
 

Total  Até 34   > 34   

Sim  1  6  7 

Não  16  12  28 

Total  17  18  35 

 Teste de Fisher: p = 0,088 

 

 

 

 

Tabela 7. Associação entre idade (até a mediana ou acima da 

mediana) e a ocorrência de infecção da ferida operatória, no 

grupo PO6.
 

 

Infecção 

 Idade (anos) 
 

Total 
 

Até 34  > 34  

Sim  2  0  2 

Não  17  16  33 

Total  19  16  35 

Teste de Fisher: p = 0,489 
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Tabela 8. Associação entre IMC (até a mediana ou acima da 

mediana) e a ocorrência de infecção da ferida operatória, no 

grupo PO1. 

 

Infecção 

 IMC (Kg/m
2
) 

 

Total  Até 25,3  > 25,3  

Sim  4  3  7 

Não  14  14  28 

Total  18  17  35 

Teste de Fisher: p = 1,000 
 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Associação entre IMC (até a mediana ou acima da 

mediana) e a ocorrência de infecção da ferida operatória, no 

grupo PO6. 

 

Infecção 

 IMC (Kg/m
2
) 

 

Total  Até 25,4  > 25,4  

Sim  1  1  2 

Não  19  14  33 

Total  20  15  35 

Teste de Fisher:  p = 1,000 
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Tabela 10. Associação entre o tempo de duração da cirurgia 

(até a mediana ou acima da mediana) e a ocorrência de 

infecção da ferida operatória, no grupo PO1. 

 

Infecção 

 Tempo (minutos) 

 

Total  Até 210  > 210  

Sim  4  3  7 

Não  15  13  28 

Total  19  16  35 

Teste de Fisher: p = 1,000 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Associação entre o tempo de duração da cirurgia 

(até a mediana ou acima da mediana) e a ocorrência de 

infecção da ferida operatória, no grupo PO6. 

 

Infecção 

 Tempo (minutos) 

 

Total  Até 200  > 200  

Sim  1  1  2 

Não  17  16  33 

Total  18  17  35 

Teste de Fisher: p = 1,000 
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Tabela 12. Associação entre o peso de tecido ressecado (até a 

mediana ou acima da mediana) e a ocorrência de infecção da 

ferida operatória, no grupo PO1. 

 

Infecção 

 Peso (gramas) 
 

Total  Até 955  > 955  

Sim  3  4  7 

Não  15  13  28 

Total  18  17  35 

Teste de Fisher: p = 0,691 

 

 

 

 

 

Tabela 13. Associação entre o peso de tecido ressecado (até a 

mediana ou acima da mediana) e a ocorrência de infecção da 

ferida operatória, no grupo PO6. 

 

Infecção 

 Peso (gramas) 

 

Total  Até 740  > 740  

Sim  1  1  2 

Não  17  16  33 

Total  18  17  35 

Teste de Fisher:  p = 1,000 
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5.3. Avaliação do tempo de permanência do curativo pelas pacientes: 

A comparação entre o grupo PO1 e o grupo PO6 com relação à 

preferência das pacientes quanto ao tempo de permanência do curativo é 

apresentada na tabela 14.  

 

Tabela 14. Comparação entre o grupo PO1 e o grupo 

PO6 com relação à preferência das pacientes quanto 

ao tempo de permanência do curativo. 

Grupo 

 Preferência   

Total  1 dia  6 dias  

  n %  n %  n 

Grupo PO1  23 66  12 34  35 

Grupo PO6  6 17  29 83  35 

Total  29 41  41 59  70 

Teste de Fisher: p = 0,000 

 

As comparações entre o grupo PO1 e o grupo PO6 quanto à opinião 

das pacientes com relação ao tempo de permanência do curativo e os 

quesitos segurança, conforto e praticidade são apresentadas nas Tabelas 14, 

15 e 16. Os dados individuais da coleta da opinião das pacientes são 

apresentados nos Apêndices 11 e 12. 
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Tabela 15. Comparação entre o grupo PO1 e o grupo PO6 

com relação à avaliação do curativo pelas pacientes quanto 

ao quesito Segurança. 

 

Opção* 

 Segurança  

 

Total 
 

Grupo PO1  Grupo PO6 

 
n %  n % 

Excelente  15 43  30 86  45 

Muito bom
 

 14 40  4 11  18 

Bom
 

 6 17  1 3  7 

Total  35 100  35 100  70 

Teste de Kolmogorov-Smirnov:  p < 0,05 
*Não houve opção regular e ruim 

 

 

 

Tabela 16. Comparação entre o grupo PO1 e o grupo PO6 

com relação à avaliação do curativo pelas pacientes quanto ao 

quesito Conforto. 

 

Opção* 

 Conforto  

 

Total  
Grupo PO1  Grupo PO6 

 
n %  n % 

Excelente  16 45  15 43  31 

Muito bom
 

 8 23  12 34  20 

Bom
 

 9 26  1 3  10 

Regular  2 6  7 20  9 

Total  35 100  35 100  70 

Teste de Kolmogorov-Smirnov:  p > 0,05 

*Não houve opção ruim 
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Tabela 17. Comparação entre o grupo PO1 e o grupo PO6 

com relação à avaliação do curativo pelas pacientes quanto 

ao quesito Praticidade. 

 

Opção* 

 Praticidade  

 

Total  
Grupo PO1  Grupo PO6 

 
n %  n % 

Excelente  15   17   32 

Muito bom
 

 10   11   21 

Bom
 

 9   3   12 

Regular  1   4   5 

Total  35   35   70 

Teste de Kolmogorov-Smirnov:  p > 0,05 

 *Não houve opção ruim 

 

 

 

Não houve complicações relacionadas à anestesia. As complicações 

pós-operatórias são apresentadas no Quadro 2, no Apêndice 13.  
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O uso do curativo pós-operatório é controverso na literatura. Alguns 

autores recomendam não utilizá-lo ou sugerem que ele deva ser removido 

precocemente (PALUMBO, MONNIG, WILKINSON, 1956; NAHOUM & 

BORTOLAZZO, 1957; HOWELLS & YOUNG, 1966; AJAO, 1977; 

CHRINTZ et al., 1989; LEÃO et al., 2001; HEAL et al., 2006), enquanto 

outros recomendam que ele seja mantido por 48h ou até a remoção das 

suturas (HOLM et al., 1998; STICHA, SWIRIDUK, WERTHEIMER, 

1998; THOMAS et al., 2000; ROSENFELDT et al., 2003; ALVAREZ, 

2005).   

O tempo de permanência do curativo após cirurgias eletivas difere 

muito entre as especialidades e, dentro destas, difere de cirurgião para 

cirurgião, o que pode significar que a conduta adotada baseia-se mais em 

tradição, no conhecimento passado de geração a geração, do que em 

evidências científicas (STICHA, SWIRIDUK, WERTHEIMER, 1998; 

SEGERS et al., 2007).  

IWUAGWU, PLATT, DREW (2006), no Reino Unido e na Irlanda, 

e OKORO et al. (2008), nos Estados Unidas da América, pesquisaram a 

conduta adotada na prática clínica, por cirurgiões plásticos, em 

mamoplastia redutora. Os questionários abordavam a técnica utilizada, o 

uso de infiltração local de soluções vasoconstritoras, o uso de drenos, a 

profilaxia de trombose venosa profunda, o tipo de anestesia e o uso de 

antibiótico. Mas nada foi perguntado sobre o curativo ou o seu tempo de 

permanência. 

A mamoplastia redutora é um dos procedimentos mais realizados em 

Cirurgia Plástica, sendo um tratamento eficaz para as pacientes com 

sintomas relacionados à hipertrofia mamária (BIKHCHANDANI, 

VARMA, HENDERSON, 2007). 
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Além de tratar os sintomas da hipertrofia mamária, FREIRE et al. 

(2007) e SABINO-NETO et al. (2008) demonstraram que a mamoplastia 

redutora também melhora a autoestima e capacidade funcional das 

pacientes. 

O cuidado da ferida operatória em mamoplastia redutora não é um 

consenso entre os cirurgiões, suscitando dúvida quanto ao tempo de 

permanência do curativo pós-operatório.  

Diversos estudos sobre o uso de curativo pós-operatório foram 

encontrados na literatura, mas nenhum relacionado à mamoplastia redutora, 

o que motivou a realização deste estudo. Idealizou-se um ensaio clínico 

aleatório, por ser o mais poderoso desenho de pesquisa para evidenciar a 

eficácia de uma intervenção (HOCHMAN et al., 2005).  

Segundo MORAIN (1995), o cirurgião plástico tende a ser empírico 

por natureza e a confiar mais na sua intuição e experiência do que em 

resultados de pesquisas. Ele credita a isso o fato da literatura sobre Cirurgia 

Plástica estar repleta de descrições de técnicas cirúrgicas, estudos 

retrospectivos de revisões de prontuários e relatos de casos. Ressalta que, 

apesar do valor destas publicações, tendenciosidades sempre podem 

aparecer nos estudos retrospectivos, durante a escolha das fotografias e 

desenhos, na metodologia da análise e na apresentação dos resultados, e 

afirma que o ensaio clínico aleatório é o elemento deficiente na literatura 

em Cirurgia Plástica. 

Foram excluídas, da casuística do presente estudo, pacientes com 

índice de massa corporal (IMC) superior a 30kg/m
2
. Vários autores 

demonstraram a relação entre IMC superior a 30kg/m
2 

e o aumento da taxa 

de complicações em mamoplastia redutora, tais como deiscência e infecção 

(de JONG, 2001; O'GRADY, THOMA, DAL CIN, 2005; HENRY, 

CRAWFORD, PUCKETT, 2009; SETALA et al., 2009). Foram excluídas 
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também pacientes tabagistas ou que não conseguiram abster-se do tabaco 

por um período de, no mínimo, um mês antes da cirurgia. SORENSEN et 

al. (2002), BARTSCH et al. (2007) e BIKHCHANDANI, VARMA, 

HENDERSON (2007) observaram que, independentemente de outros 

fatores de risco concomitantes, o tabagismo aumenta o risco de infecção, de 

necrose de retalhos e  de epidermólise nas pacientes submetidas à cirurgia 

mamária. BIKHCHANDANI, VARMA, HENDERSON (2007) relataram 

que o tempo de abstenção do tabagismo no pré e no pós-operatório não está 

bem estabelecido, mas um mínimo de quatro semanas antes e até a aparente 

cicatrização da ferida no pós-operatório é o tempo mínimo de abstenção 

que se deve estabelecer, e esta foi a conduta adotada no presente estudo.  

Segundo PLATT et al. (1993), pacientes portadoras de diabetes 

mellitus e outras doenças imunodepressoras, devem receber antibiótico 

profilático. O presente estudo foi planejado para ser realizado sem o uso de 

antibiótico profilático e pacientes portadores destas condições clínicas não 

fizeram parte da casuística. 

Os critérios de elegibilidade e o processo de randomização se 

mostraram eficientes em selecionar uma casuística homogênea. As 

variáveis: idade, IMC, tempo de duração da cirurgia e peso de tecido 

ressecado foram analisadas estatisticamente e não houve diferença entre os 

grupos PO1 e PO6.  

Os dois grupos tiveram a mesma mediana para idade (34 anos) e a 

mediana do IMC foi de 25,3 e 25,4Kg/m
2
 respectivamente. Também não 

houve diferença significante entre os grupos em relação ao tempo cirúrgico 

(210 e 200 minutos para os grupos PO1 e PO6, respectivamente) e peso de 

tecido ressecado (955 e 740g). Estes dados corroboram os de 

CUNNINGHAM et al. (2005) que, em um estudo com 179 pacientes 

submetidas à mamoplastia redutora, encontraram uma mediana de 39,4 
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anos para a idade, 29,7Kg/m
2
 de média para o IMC e 814g para tecido 

ressecado por mama. Observaram que quanto maior o peso de tecido 

ressecado em mamoplastia redutora, maior é a taxa de complicações, fato 

não observado no presente estudo. 

SHORT et al. (1996) e STEVENS et al. (2008) publicaram que a 

realização da mamoplastia ambulatorialmente é segura, e tem como 

vantagem a redução de custos. Diferentemente destes autores, as pacientes 

do presente estudo foram internadas na véspera da cirurgia, quando também 

foi realizado o planejamento cirúrgico com marcação das incisões, e 

receberam alta no primeiro dia pós-operatório. Todos os procedimentos 

cirúrgicos foram realizados pela mesma equipe de cirurgiões e 

anestesiologistas, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, um hospital 

universitário que no ano de 2009 apresentou uma taxa de infecção da ferida 

operatória de 0,49%, segundo dados da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar do referido hospital. Todas as cirurgias foram realizadas sob 

anestesia geral.  

As pacientes tomaram banho pré-operatório com clorexidina solução 

degermante a 4%, como preconizado por VEIGA et al. (2009). A 

antissepsia da pele foi realizada com clorexidina solução degermante 4%, 

seguida de solução alcoólica a 0,5% como preconizado por MANGRAM et 

al. (1999), que ressaltaram uma vantagem deste antisséptico sobre o 

polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I),  que é o fato de não ser inativado pelo 

sangue. VEIGA et al. (2008b) demonstraram que a colonização cutânea por 

Staphylococcus sp. foi significantemente menor quando a antissepsia foi 

realizada com clorexidina, em comparação com PVP-I . 

A técnica cirúrgica com cicatriz resultante em “T invertido” foi 

utilizada em todas as pacientes. Esta técnica dá origem a uma ferida 

operatória com um componente horizontal, um vertical e outro periareolar. 



 

64 

 

Discussão 

 

 

É uma ferida operatória relativamente extensa quando comparada com as 

de outros procedimentos cirúrgicos em tronco, como lipoaspiração ou 

mamoplastia de aumento. Não foram utilizados drenos após as cirurgias. 

MATARASSO, WALLACH, RANKIN (1998) e CORION et al. (2009) 

demonstraram que uso de dreno no pós-operatório de mamoplastia redutora 

é desnecessário, pois não diminui o risco de complicações. 

Nenhuma paciente deste estudo recebeu antibiótico profilático. O uso 

de antibiótico profilático em mamoplastia redutora é controverso na 

literatura. KRIZEK, KOSS, ROBSON (1975), KRIZEK et al. (1985) e 

LYLE et al. (2003) pesquisaram o uso do antibiótico profilático em 

Cirurgia Plástica nos Estados Unidos da América. KRIZEK et al. (1985) e 

LYLE et al. (2003) verificaram um aumento na utilização do antibiótico 

profilático em Cirurgia Plástica, particularmente nos procedimentos 

estéticos. LYLE et al. (2003) revisaram a literatura e concluíram que o 

aumento na utilização de antibiótico profilático em Cirurgia Plástica não 

tem embasamento científico, e que não existem dados suficientes para 

prover um guia de utilização de antibiótico profilático em Cirurgia Plástica. 

PELED et al. (2000) em Israel, PERROTI et al. (2002) nos Estados Unidos 

da América e Ng et al. (2006), no Reino Unido, também realizaram 

pesquisas junto aos cirurgiões plásticos sobre o uso do antibiótico 

profilático na prática clínica, e também concluíram que ele é amplamente 

utilizado, embora não tenham encontrado relação entre esta prática clínica e 

o que é proposto na literatura.  

PLATT et al. (1993) concluíram que o uso de antibiótico profilático 

reduz o risco de infecção em cirurgia mamária, porém, apenas 4% da 

casuística era mamoplastia redutora. Recomendaram que o uso de 

antibiótico profilático em cirurgia mamária deve ser avaliado em cada caso 

em particular, pesando o custo benefício do seu uso. TEJIRIAN, 
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DiFRONZO, HAIGH (2006) realizaram uma metanálise em cirurgia 

mamária oncológica, e concluíram que o uso de antibiótico profilático 

reduz o risco de infecção em cirurgia mamária. SERLETTI et al. (1994) e 

AHMADI, COHEN, SHAYANI (2005) relataram que o uso de antibiótico 

profilático em mamoplastia redutora é desnecessário, pois não diminui a 

taxa de infecção pós-operatória.  

VEIGA-FILHO et al. (2010) observaram que o uso de antibiótico em 

mamoplastia redutora diminui a taxa de infecção da ferida operatória, mas 

salientaram que é necessário a realização de um ensaio clínico aleatório, 

com casuística suficiente, para demonstrar se o uso de antibiótico em 

mamoplastia redutora realmente traz benefício, quando levados em 

consideração os seus efeitos adversos, o risco de desenvolvimento de 

resistência microbiana e o seu custo.  

A padronização do uso de antibiótico em cirurgia é difícil, devido ao 

número de variáveis envolvidas nos resultados de cada estudo. Tipo de 

antibiótico, dosagem, momento do início e tempo de administração, fatores 

relacionados ao paciente (idade, patologias associadas, IMC, etc.), fatores 

relacionados ao tipo de cirurgia, fatores relacionados ao cirurgião, fatores 

relacionados às condições ambientais, todos interferem nos resultados, 

tornando difícil a comparação de resultados dos estudos existentes 

(AHMADI, COHEN, SHAYANI, 2005; HALL, WILSHER, HALL, 2006)  

No decorrer do presente estudo, não houve complicações 

relacionadas à anestesia. As complicações pós-operatórias incluíram nove 

casos de infecção da ferida operatória, oito casos de hematoma, quatro 

casos de deiscência e dois casos de seroma. Dos oito casos de hematoma, 

cinco cursaram com infecção e três sem infecção. Os hematomas foram 

todos de pequeno volume, com diagnóstico após o sexto dia pós-operatório. 

Nenhuma paciente necessitou de internação para tratamento das 
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complicações e não houve necrose de aréola, complicação frequentemente 

citada na literatura (MATARASSO, WALLACH, RANKIN, 1998; 

CUNNINGHAM et al., 2005; O'GRADY, THOMA, DAL CIN, 2005; 

STEVENS et al., 2008; CORION et al. 2009; HENRY, CRAWFORD, 

PUCKETT, 2009; SETALA et al., 2009).  

SETALA et al. (2009) relataram uma taxa de complicação em 

mamoplastia redutora de 52%, sendo a infecção superficial da ferida 

operatória a mais comum (26%), seguida de necrose ou deiscência (18%), 

infecção profunda da ferida operatória (8%) e seroma (8%). 

BIKHCHANDANI et al.(2007) encontraram uma taxa de complicação em 

mamoplastia redutora de 19%, sendo de 35% no grupo tabagista e de 13% 

no grupo não tabagista.  

O curativo realizado ao final da cirurgia foi padronizado, cobrindo-se 

a ferida operatória com compressas de gazes de algodão, esterilizadas. 

Compressa de gaze é um termo genérico para designar uma variedade de 

produtos para curativo, que podem ser fabricadas com fibras de algodão ou 

de produtos sintéticos. Atualmente, existem muitas opções de curativos. 

PADDLE-LEDINEK, NASA, CLELAND (2006) ressaltaram que, no 

período de 1988 a 2002, mais de 200 novos tipos de curativos foram 

adicionados ao British Drug Tariff, uma lista de produtos médicos e 

farmacêuticos publicada mensalmente no Reino Unido.  

Embora a evolução dos materiais disponíveis para curativo tenha 

sido imensa, o uso de compressa de gaze no curativo pós-operatório ainda 

prevalece na maioria dos países (JONES, 2006). Vários estudos 

compararam curativos convencionais, com utilização de gaze, com os 

curativos hidrocolóides. A maioria demonstrou que, a longo prazo, não há 

diferença na qualidade da cicatriz (MARSHALL, MERTZ, EAGLSTEIN, 
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1990; MICHIE & HUGGIL, 1994; HOLM et al., 1998; THOMAS et al., 

2000; WYNNE et al., 2004).  

Uma desvantagem do uso do curativo convencional, com compressas 

de gazes, é a dificuldade que tem o paciente para não molhar o curativo ao 

tomar banho (PIZARRO et al., 2001), fato observado no presente estudo. 

Uma vantagem é o baixo custo, talvez a razão de ser amplamente utilizado. 

CHO & LO (1998) não recomendam compressas de gazes como curativo 

de rotina para a ferida pós-operatória. Argumentam que, quando molhadas, 

elas não oferecem proteção contra contaminação, e também podem aderir à 

ferida e causar dano durante a troca do curativo. No presente estudo as 

pacientes foram orientadas a não molhar o curativo. 

Após a realização do curativo, ainda no centro cirúrgico, em todas as 

pacientes foi colocado um sutiã sobre o curativo, e o seu uso recomendado 

por 30 dias. Esta conduta, amplamente difundida na prática clínica, não 

encontra embasamento na literatura científica, constituindo uma 

perspectiva de estudo futuro.  

LAURA, CLARK, HARVEY (2004) verificaram que as pacientes 

preferem usar sutiã a uma faixa compressiva, no pós-operatório de cirurgia 

oncológica da mama, pois o uso do sutiã de tamanho adequado diminui o 

desconforto pós-operatório. McGHEE & STEELE (2010) estudaram 104 

mulheres voluntárias e verificaram que 85% utilizavam sutiã de tamanho 

incorreto, o que levava a alterações posturais, dor cervical e torácica, 

desconforto nas mamas induzido pelo exercício, e aparecimento de um 

sulco profundo nos ombros causado por alça muito apertada. Concluíram 

que as mulheres têm dificuldade em escolher um sutiã de tamanho correto, 

e que médicos e profissionais de saúde deveriam orientá-las sobre a 

importância do uso do sutiã de tamanho correto e a maneira de escolhê-lo.  
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Nenhum estudo sobre a influência da compressão do sutiã na 

evolução da ferida operatória em mamoplastia foi encontrado. 

ROSENFELDT et al. (2003) idealizaram um curativo compressivo para o 

membro inferior, após retirada de veia safena para ser utilizada na 

revascularização do miocárdio e verificaram que este curativo reduzia a 

incidência de hematoma e reduzia a taxa de infecção em 50%. Dos oito 

casos de hematoma na casuística do presente estudo, cinco cursaram com 

infecção. Se o sutiã não tivesse sido utilizado, poderia haver maior 

incidência de hematoma? Isto poderia alterar a taxa de infecção? Todos os 

sutiãs utilizados eram de tamanho adequado? A compressão exagerada 

poderia causar algum malefício à evolução da ferida operatória? São 

questões a serem esclarecidas em futuros estudos. 

O seguimento para a coleta de dados de cada paciente foi de um mês, 

em uma fase do tratamento em que a paciente sente a necessidade do 

cuidado médico. Este fato facilitou o seguimento de todas as pacientes e 

não houve perdas nem exclusões. Apenas uma paciente do grupo PO1 

faltou ao seu terceiro retorno. 

Diferentemente do curativo utilizado no presente estudo, com 

compressas de gazes, THOMAS et al. (2000) estudaram a colonização 

cutânea com o uso de curativo oclusivo em feridas agudas em face, por 

cinco dias. Verificaram que o mesmo não alterou a natureza e a densidade 

da flora bacteriana residente. Eles também realizavam a leitura das placas 

de cultura após 48h de incubação, mas classificavam o crescimento das 

unidades formadoras de colônias em leve, moderado e intenso, diferente do 

método do presente estudo que propôs análise quantitativa, do número de 

unidades formadoras de colônias.  

FLEISCHMANN, MEYER, BAER (1996), THOMAS et al. (2000) e 

AHMADI, COHEN, SHAYANI (2005), verificaram que, na colonização 
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de feridas cirúrgicas, o Staphylococcus epidermidis foi a bactéria mais 

encontrada. Os achados do presente estudo corroboram os destes autores.  

Dada a natureza das variáveis estudadas e a variabilidade dos valores 

encontrados, foram utilizados testes não paramétricos para a análise 

estatística neste estudo. Apesar disso, na Tabelas 2 e na Tabela 3 foram 

apresentados os valores da média e do desvio padrão para se dar uma idéia 

a cerca da variabilidade dos valores encontrados. 

Quando comparadas as coletas realizadas antes do curativo nos dois 

grupos, não foram observadas diferenças quanto ao crescimento de unidades 

formadoras de colônias, mostrando que os grupos eram comparáveis e 

apresentavam as mesmas condições antes da realização do curativo. Porém, 

quando comparados em relação à coleta realizada no sexto dia pós-

operatório, observou-se um maior crescimento de Staphylococcus sp. no 

grupo PO1, com diferença estatística, ou seja, a permanência do curativo por 

seis dias propiciou uma menor colonização por Staphylococcus sp. 

Segundo ANDERSON & KAYE (2009), a colonização pré-

operatória com Staphylococcus aureus está relacionada ao aumento do risco 

de infecção da ferida operatória. Porém, ROBSON (1997) ressalta que a 

pele humana nunca é livre de microrganismos. Mesmo na ausência de 

infecção, o organismo humano convive com uma variedade de bactérias, 

muitas das quais com potencial para causar infecção, mas esta só é causada 

por um desequilíbrio entre a presença de bactérias e a resistência do 

hospedeiro. 

HORAN et al. (1992), publicaram uma recomendação do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) para se mudar o termo “Surgical 

Wound Infection” para “Surgical Site Infection”, ponderando que, na 

terminologia cirúrgica, a palavra “wound” se referiria somente à incisão da 

pele, levando à confusão na classificação da infecção incisional profunda e 
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a cavitária. Muitos autores, como OLIVEIRA, BRAZ, RIBEIRO (2007) e 

OLIVEIRA & CIOSAK (2007) traduziram “Surgical Site Infection” como 

“infecção do sítio cirúrgico”. Pesquisando o termo “infecção do sítio 

cirúrgico” na Biblioteca Virtual em Saúde (disponível em 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php), encontrou-se 77 citações, 

enquanto o termo “infecção da ferida operatória” levou a 27.027 citações. 

Então, preferiu-se adotar o termo “infecção da ferida operatória”, por ser 

um descritor em ciências da saúde. 

Para a avaliação quanto à infecção da ferida operatória, foram 

utilizados os critérios do CDC, publicados por MANGRAM et al. (1999). 

Todos os casos de infecção do presente estudo foram classificados como 

incisional superficial, que envolve pele e tecido subcutâneo no local da 

incisão, com a presença de pelo menos um dos seguintes tópicos: drenagem 

de secreção purulenta pela incisão; isolamento de microrganismos em 

cultura de fluidos ou tecidos da incisão, obtida de maneira asséptica; 

presença de pelo um dos sinais ou sintomas de infecção: dor ou 

sensibilidade, edema localizado, hiperemia, calor e abertura deliberada da 

incisão superficial pelo cirurgião, ao menos que a cultura da incisão seja 

negativa; diagnóstico de infecção incisional superficial pelo cirurgião ou 

médico assistente. MANGRAM et al. (1999) recomendam ainda que os 

abscessos limitados ao ponto de penetração da sutura não sejam 

considerados infecção incisional superficial e a observação da ferida pós-

operatória quanto à infecção, deve ser realizada por 30 dias.  

PLATT et al. (1993) definiram infecção da ferida operatória como 

ferida com eritema e drenagem de secreção purulenta, ou ferida que foi 

aberta para o tratamento de infecção e não foi fechada. Somente eritema 

não foi considerado suficiente para dar diagnóstico de infecção. Essa 

definição foi modificada em relação à definição do CDC, publicada por 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php
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MANGRAM et al. (1999) e esta modificação pode gerar dificuldade de 

comparação dos resultados com outros estudos. Além disso, PLATT et al. 

(1993) seguiram os pacientes por 15 dias, o que pode ter contribuído para 

gerar um resultado subestimado. No presente estudo, um caso de infecção 

teve o seu diagnóstico no quarto retorno ambulatorial, no 28º dia pós-

operatório, o que mostra a importância de um seguimento de 30 dias.  

Outro exemplo da importância do seguimento após a alta hospitalar é 

um estudo em cirurgia do aparelho digestivo de OLIVEIRA & CIOSAK 

(2007), que encontraram 64 (18,4%) casos de infecção da ferida operatória, 

sendo 16 (4,5%) durante o período de internação e 48 (13,9%) no 

acompanhamento ambulatorial. Os resultados de estudos que utilizam 

diferentes critérios para diagnóstico de infecção da ferida operatória e 

diferentes tempos de acompanhamento, não são comparáveis. 

Das 70 pacientes submetidas à mamoplastia redutora neste estudo, 

nove (12,9%) apresentaram infecção da ferida operatória, sendo sete (20%) 

pacientes no grupo PO1 e duas (5,7%) pacientes no grupo PO6. Esta 

diferença entre os grupos não foi significante. Porém, houve uma tendência 

a maior ocorrência de infecção no grupo PO1. Talvez, com uma amostra 

maior, uma diferença significante poderia ter sido encontrada.  

As taxas de infecção da ferida operatória em mamoplastia redutora 

apresentadas na literatura, diferem muito entre os autores. CUNNINGHAM 

et al. (2005) encontraram uma taxa de infecção da ferida operatória de 

1,2%. O'GRADY, THOMA, DAL CIN (2005) encontraram uma taxa de 

16,3%. BIKHCHANDANI et al.(2007) encontraram uma taxa de infecção 

da ferida operatória em mamoplastia redutora de 5,5%, sendo de 10% no 

grupo de pacientes tabagistas e de 4% no grupo de não tabagistas. 

STEVENS et al. (2008) encontraram uma taxa de infecção da ferida 
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operatória, em mamoplastia redutora, de 1,8%, CORION et al. (2009) de 

22,4%, e SETALA et al. (2009) de 34%.  

Existe um problema metodológico na determinação da real taxa de 

infecção da ferida operatória (O'GRADY, THOMA, DAL CIN, 2005). Por 

melhor que seja a intenção do pesquisador, o diagnóstico clínico de 

infecção é subjetivo, podendo variar de um dia para o outro, com o mesmo 

observador, e podendo variar de observador para observador. Não existe 

uma maneira objetiva de se obter o diagnóstico de infecção da ferida 

operatória. Casos exuberantes de infecção são facilmente diagnosticados, 

mas sempre poderá haver casos dúbios. Exames hematológicos dentro da 

normalidade, cultura negativa, não descartam o diagnóstico de infecção da 

ferida operatória, que é obrigatoriamente clínico. Esta subjetividade no 

diagnóstico pode explicar as diferenças nas taxas de infecção da ferida 

operatória encontradas na literatura.  

As nove pacientes do presente estudo, que apresentaram infecção da 

ferida operatória, foram tratadas com cefalosporina de primeira geração por 

uma semana, em regime ambulatorial, com regressão dos sinais e sintomas. 

O uso de antibiótico para tratamento da infecção não excluiu as pacientes 

do estudo, pois a coleta das amostras para cultura foi realizada até o sexto 

dia pós-operatório, portanto, em um período em que as pacientes não 

estavam utilizando antibiótico. Muitos autores também utilizaram 

cefalosporina como profilaxia e/ou tratamento de infecção em cirurgia 

mamária (PLATT et al., 1993; SERLETTI et al., 1994; PELED et al., 

2000; KOMPATSCHER et al., 2003; AHMADI, COHEN, SHAYANI, 

2005; VEIGA-FILHO et al., 2010). É um antibiótico efetivo para o 

tratamento de infecção por bactérias Gram positivas, o microorganismo 

mais comumente encontrado nas infecções da ferida operatória em cirurgia 

mamária (SERLETTI et al., 1994). 
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O'GRADY, THOMA, DAL CIN (2005) compararam as taxas de 

complicações em mamoplastia redutora entre pacientes com ressecção de 

tecido até 1.000g e acima de 1.000g, e encontraram uma taxa de infecção 

da ferida operatória de 16,3%, sendo de 13,4% no grupo com menor 

ressecção e 34% no grupo com maior ressecção, com diferença significante 

entre os grupos.  

SETALA et al. (2009), avaliando uma casuística em que 78% das 

pacientes apresentavam  IMC acima de 25kg/m
2
, encontraram uma taxa de 

infecção da ferida operatória em mamoplastia redutora de 34%. 

Enfatizaram que os benefícios que a mamoplastia redutora proporciona 

para as pacientes com sintomas relativos à hipertrofia mamária, 

compensam o risco de complicações locais. 

No presente estudo, a análise da associação entre a ocorrência de 

infecção da ferida operatória com a idade, o IMC, o tempo de duração da 

cirurgia e o peso de tecido ressecado, foi realizada para os grupos PO1 e 

PO6 separadamente, para verificar se o tempo de permanência do curativo 

influenciou estas associações. Para isso, cada grupo foi dividido em dois 

subgrupos, um até a mediana e outro acima da mediana. Não houve 

associação entre infecção da ferida operatória com idade, IMC, tempo de 

cirurgia e peso de tecido ressecado em nenhum dos grupos. 

Quanto à opinião das pacientes sobre o curativo, quando foram 

indagadas sobre a preferência por permanecer por um ou seis dias com o 

curativo, independentemente de quantos dias ela havia ficado, no grupo 

PO1, 66% permaneceriam por um dia e 34% mudariam para seis dias. No 

grupo PO6, 83% permaneceriam por seis dias e 17% mudariam para um 

dia. A diferença entre os grupos foi significante, demonstrando a 

preferência das pacientes pela permanência do curativo por um período 

maior, quando puderam opinar.  
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MICHIE & HUGILL (1994) avaliaram a opinião dos pacientes 

quanto ao curativo utilizando uma escala analógica visual. PIZARRO et al. 

(2001) compararam a permanência do curativo por sete a dez dias com o 

curativo trocado diariamente, e também encontraram preferência das 

pacientes por permanecer com o curativo por mais tempo. WYNNE et al. 

(2004) verificaram que a satisfação do paciente aumenta com a redução da 

visibilidade da ferida operatória e do próprio curativo. Coletaram os dados 

no quinto dia pós-operatório, utilizando uma escala analógica visual para 

questionar sobre a percepção do curativo, limitação de movimentos, dor na 

remoção do curativo e conforto. 

Na comparação entre os grupos quanto ao quesito segurança, as 

pacientes do grupo PO6 acharam a permanência do curativo por seis dias, 

mais seguro, e esta diferença foi significante (p<0,05). Quanto aos quesitos 

conforto e praticidade não houve diferença entre os grupos.  

Como perspectivas deste estudo, percebeu-se a necessidade de 

validar um instrumento para avaliação do curativo pelas pacientes, e 

verificar se existe relação entre o uso do sutiã no pós-operatório de 

mamoplastia redutora e a ocorrência de complicações locais, tais como 

hematoma e infecção da ferida operatória. 
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1. A colonização cutânea, no sexto dia pós-operatório, foi maior no 

grupo PO1. 

 

2. Não houve diferença significante entre os grupos quanto à ocorrência 

de infecção da ferida operatória. 

 

3. As pacientes demonstraram preferência pela permanência do 

curativo até o sexto dia pós-operatório, e o consideraram mais 

seguro. 
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Background: There is controversy in the literature regarding the treatment 

of surgical wounds, which includes different approaches to wound 

management, such as “not to dress the wound” to “leave the dressing in 

place for 24-48 hours” or “until sutures are removed”. Objective: To 

evaluate the effect of the length of time the dressings were left in place after 

reduction mammaplasty on skin colonization, surgical site infection, and 

patient opinion. Methods: Seventy patients undergoing reduction 

mammaplasty were randomly divided into two groups: group PO1 (dressing 

was removed on the first postoperative day) and group PO6 (dressing was 

removed on the sixth postoperative day). Skin colonization was detected by 

culture of samples collected at predefined time points. Surgical site 

infections were classified according to the guidelines of the Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). Patient satisfaction was assessed on 

postoperative day 13. Results: A larger number of colony-forming units 

were measured in group PO1 on postoperative day 6. Nine (12.9%) patients 

had surgical site infection (seven from group PO1, and two from group 

PO2). In group PO1, 66% of the patients chose to keep the dressing for one 

day, while 83% of the patients in group PO6 chose to keep the dressing for 

six days. Conclusions: Higher colonization levels were observed in group 

PO1 on the sixth postoperative day. There was no difference in surgical site 

infection between groups. Most of the patients chose to keep the dressing in 

place for six days postoperatively, and felt it was safer. 
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Apêndice 1.  Protocolo de coleta de dados: colonização e infecção.    
                                                                           

 PACIENTE Nº________ 
Idade:_____ Cor:_____  

 

Dados da Cirurgia: 
Alocado para o grupo:  (    ) PO1     (    ) PO6  

Tipo cirurgia: ______________________________________  Data: ____ / ___ / ____ 

Tipo anestesia: ______________________  Tempo de cirurgia: ___________________ 

Intercorrências:_________________________________________________________ 
 

Resultados Microbiológicos: 

 

Antes do curativo: 

A. Manitol Manitol  + Coagulase Gram A. Saboraud A. Teague A. Sangue Hemólise 

 

 

       

 

1º dia pós-operatório: 

A. Manitol Manitol  + Coagulase Gram A. Saboraud A. Teague A. Sangue Hemólise 

 

 

       

 

6º dia pós-operatório: 

A. Manitol Manitol  + Coagulase Gram A. Saboraud A. Teague A. Sangue Hemólise 

 

 

       

 

 

Dados do seguimento pós-operatório:  

 

Semana 1: (   ) febre   (  )secreções (   ) sinais flogísticos? 

Quais:_________________________________________________________________Obs: 

__________________________________________________________________ 

Semana 2: (   ) febre   (  )secreções (   ) sinais flogísticos? 

Quais:_________________________________________________________________Obs: 

__________________________________________________________________  

Semana 3: (   ) febre   (  )secreções (   ) sinais flogísticos? 

Quais:_________________________________________________________________Obs: 

__________________________________________________________________ 

Semana 4: (   ) febre   (  )secreções (   ) sinais flogísticos? 

Quais:_________________________________________________________________Obs: 

__________________________________________________________________ 
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Apêndice 2.  Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do trabalho: “Mamoplastia redutora: influência do tempo de manutenção do curativo na 

colonização cutânea e infecção pós-operatória”  

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesta 
pesquisa.  

Serão convidadas a participar desta pesquisa mulheres que apresentam hipertrofia 

mamária (mamas grandes), que desejam se submeter à mamoplastia redutora (cirurgia plástica 

para redução das mamas) e têm indicação médica para isso. Só serão convidadas pacientes que já 
tenham a cirurgia agendada. Portanto, nenhuma paciente será favorecida no agendamento da 

cirurgia por participar do estudo, nem será prejudicada no agendamento por não participar. 

O objetivo deste estudo é avaliar se o tempo que o curativo é mantido, após a cirurgia, 
pode alterar o crescimento de bactérias na pele ou a ocorrência de infecção pós-operatória. Para 

isso, seu curativo será mantido por um ou por seis dias (isso só será definido depois da cirurgia), 

e você não deve molhá-lo. Será coletado material de sua pele para verificar a presença de 

bactérias, antes de colocar o curativo e após a retirada dele. Isso será realizado através de um 
swab (cotonete) estéril, passado suavemente sobre a pele na região da cirurgia, e não causa dor 

ou desconforto.  

Você será avaliada uma vez por semana por um cirurgião plástico, que vai verificar se 
existe infecção pós-operatória. Já é rotina a paciente retornar toda semana, no primeiro mês após 

a cirurgia (para avaliação e retirada dos pontos, que não é feita de uma só vez), portanto isso não 

significa retornos adicionais. 
Sua participação neste estudo não é remunerada, assim também como os pesquisadores 

não terão qualquer benefício financeiro com ele. 

A paciente não terá benefício direto com a realização desta pesquisa. Somente no final 

do estudo poderemos concluir se existe diferença no crescimento de bactérias e nas taxas de 
infecção relacionada ao tempo que o curativo é mantido após a mamoplastia redutora. Ainda não 

foram realizados estudos que esclareçam definitivamente esta questão.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Joel Veiga 

Filho, que pode ser encontrado na Avenida Comendador José Garcia, 777, Pouso Alegre – MG, 

telefone: (35)3422-2345. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj14, 

telefone: (11)5571-1062, Fax: (11)539-7162, ou E-mail: cepunifesp@epm.br. 

O paciente tem garantida a liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar 

do estudo em qualquer momento sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras pacientes, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum paciente. 
Os pacientes serão informados sobre os resultados parciais da pesquisa, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 
existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico 

na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.  
Os dados e o material coletado serão utilizados somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo "Mamoplastia redutora: influência do tempo de 

manutenção do curativo na colonização cutânea e infecção pós-operatória”. 
  Eu discuti com o Dr. Joel Veiga Filho sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Apêndice 3. Dados individuais das pacientes do grupo PO1. 

 
 

Nº 
Protocolo 

Idade IMC Tempo (min) Pedículo mama D mama E Total 

3 18 22,4 195 SM 320 285 605 

5 22 28,5 230 SM 1005 925 1930 

6 38 23,8 180 SL 185 155 340 

7 30 24,7 150 SM 160 195 355 

9 43 25,2 240 I 850 740 1590 

10 36 25 270 I 1145 1275 2420 

11 23 22,6 120 SM 120 135 255 

14 45 25,3 180 SM 75 100 175 

18 35 27,4 240 SM 640 520 1160 

19 30 27 160 I 960 700 1660 

20 33 29,5 240 I 640 820 1460 

25 54 28,7 240 SM 675 700 1375 

26 34 22,8 180 SM 120 100 220 

27 40 26,4 180 I 425 475 900 

28 25 23,4 260 SM 482 480 962 

29 19 26 180 SM 725 950 1675 

30 20 28,5 240 I 860 1120 1980 

33 24 22,6 210 SM 160 360 520 

38 22 26,2 210 SM 600 650 1250 

39 41 26,4 180 SM 625 650 1275 

40 31 25,2 180 SM 210 225 435 

41 28 23,2 180 SM 375 330 705 

44 40 24,8 230 SM 400 450 850 

46 47 26,4 200 SM 450 425 875 

47 54 24,5 165 SM 490 435 925 

49 36 25,9 180 SM 825 900 1725 

50 36 24,8 210 I 475 480 955 

51 36 23,9 220 I 250 275 525 

52 21 28,6 230 SM 410 480 890 

55 46 24,6 225 SM 300 350 650 

56 41 27,2 250 SM 490 560 1050 

60 42 27,5 240 SM 750 630 1380 

62 31 25,9 240 SM 520 530 1050 

64 24 25,6 210 SM 650 650 1300 

66 22 24 180 SM 160 170 330 
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Apêndice 4. Dados individuais das pacientes do grupo PO6. 

 

 
Nº 

Protocolo 
Idade IMC Tempo (min) Pedículo mama D mama E Total 

1 29 25,4 180 SM 540 285 825 
2 33 21,2 170 SM 125 130 255 
4 18 21,3 180 SM 305 250 555 
8 22 22,7 180 SM 390 355 745 
12 34 27,9 180 SM 225 60 285 
13 37 26,7 170 SM 615 870 1485 
15 25 24,6 180 SM 310 245 555 
16 38 28,1 200 SM 895 815 1710 
17 38 25,4 165 SM 440 390 830 
21 34 24 150 SM 170 170 340 
22 25 29,3 195 SM 375 275 650 
23 23 23,9 240 I 405 330 735 
24 24 25,8 190 SM 400 400 800 
31 53 26,9 240 SM 775 925 1700 
32 46 22,8 240 SM 550 540 1090 
34 48 26,7 180 SM 440 460 900 
35 35 28 270 I 650 400 1050 
36 42 23,5 210 SM 235 340 575 
37 19 24,6 200 SM 380 360 740 
42 44 26,4 180 SM 280 270 550 
43 20 22,9 180 SM 175 240 415 
45 45 27,1 220 SM 425 450 875 
48 32 23,3 210 SM 450 550 1000 
53 28 25,5 215 SL 330 315 645 
54 32 25,4 210 SM 310 215 525 
57 59 27,1 210 SM 315 245 560 
58 23 27,7 210 SM 380 340 720 
59 20 25 180 SM 500 460 960 
61 40 26,8 210 SM 560 520 1080 
63 24 20,8 270 SM 250 250 500 
65 24 25,2 180 SM 400 450 850 
67 42 27 300 I 280 245 525 
68 37 24,8 210 SM 235 250 485 
69 50 23,2 255 SM 435 410 845 

70 39 25,4 210 SM 400 390 790 
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Apêndice 5. Instrumento estudo-específico para coleta da opinião das 

pacientes. 

 

 
 

 

Como você avaliaria o tempo que foi mantido o curativo que foi realizado após sua cirurgia 

das mamas, em relação a: 

 

1. Segurança 

(     ) Excelente  (     ) Muito bom    (     ) Bom      (     ) Regular    (     ) Ruim 

 

2. Conforto 

(     ) Excelente  (     ) Muito bom    (     ) Bom      (     ) Regular    (     ) Ruim 

 

3. Praticidade 

(     ) Excelente  (     ) Muito bom    (     ) Bom      (     ) Regular    (     ) Ruim 

 

4. Independente de quantos dias você ficou com o curativo, se você pudesse escolher, 

você ficaria com o curativo por: 

(       ) 1 dia                        (       ) 6 dias 
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Apêndice 6. UFC antes do curativo, no grupo PO1. 

 
Número de 
protocolo 

da paciente 
Manitol Teague Sabouraud Sangue 

3 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 11 

7 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 3 0 0 4 

11 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 300 0 300 

28 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 

39 0 0 0 0 

40 8 0 0 0 

41 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 

46 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 

50 300 0 0 300 

51 0 0 0 0 

52 0 0 0 0 

55 0 0 0 0 

56 7 0 0 7 

60 5 0 0 10 

62 0 0 0 0 

64 0 0 0 0 

66 0 0 0 0 
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Apêndice 7. UFC no 1º dia pós-operatório, no grupo PO1. 
 

Número de 

protocolo 

da paciente 
Manitol Teague Sabouraud Sangue 

3 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 31 

7 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

14 0 0 0 1 

18 0 15 0 4 

19 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 

30 300 0 0 300 

33 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 

39 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 

41 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 

46 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 

51 0 0 0 113 

52 0 0 0 0 

55 0 0 0 0 

56 1 0 0 3 

60 0 0 0 0 

62 300 0 0 300 

64 0 0 0 0 

66 0 0 0 0 
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Apêndice 8. UFC no 6º dia pós-operatório no grupo PO1. 
 

Número do 

protocolo 

da paciente 
Manitol Teague Sabouraud Sangue 

3 51 0 0 8 

5 300 300 0 300 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

9 41 0 0 300 

10 14 0 0 10 

11 0 0 0 0 

14 26 0 0 2 

18 300 0 0 300 

19 15 0 0 9 

20 300 0 0 300 

25 83 0 0 81 

26 49 0 0 71 

27 33 0 0 55 

28 0 0 0 36 

29 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 

33 2 0 0 0 

38 10 30 0 300 

39 0 0 0 0 

40 29 0 0 18 

41 10 0 0 300 

44 4 0 0 0 

46 300 0 0 300 

47 5 0 10 300 

49 300 0 0 300 

50 300 0 0 300 

51 300 0 0 300 

52 300 0 0 300 

55 300 0 0 300 

56 1 0 0 0 

60 300 0 0 300 

62 300 0 0 300 

64 300 0 0 300 

66 3 0 0 17 
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Apêndice 9. UFC antes do curativo no grupo PO6. 
 

Número do 

protocolo 

da paciente 
Manitol Teague Sabouraud Sangue 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

15 40 0 0 4 

16 4 0 0 0 

17 31 0 0 45 

21 0 0 0 2 

22 1 0 0 3 

23 21 31 0 43 

24 45 0 0 63 

31 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 

42 0 0 0 0 

43 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 

53 0 0 0 0 

54 0 0 0 0 

57 0 0 0 0 

58 14 0 0 0 

59 0 0 0 10 

61 0 0 0 0 

63 0 0 0 0 

65 0 0 0 0 

67 0 0 0 0 

68 0 0 0 0 

69 0 0 0 0 

70 0 0 0 0 
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Apêndice 10. UFC no 6º dia pós-operatório, no grupo PO6. 

 
Número do 
protocolo 

da paciente 
Manitol Teague Sabouraud Sangue 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

8 11 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

15 0 0 0 300 

16 0 0 0 300 

17 0 0 0 30 

21 0 0 0 4 

22 32 0 0 51 

23 93 300 0 300 

24 0 67 0 27 

31 300 300 0 0 

32 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 

42 8 0 0 0 

43 4 0 0 0 

45 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 

53 0 0 0 0 

54 0 0 0 0 

57 0 0 0 0 

58 2 0 0 0 

59 300 0 0 300 

61 0 0 0 0 

63 0 0 0 0 

65 0 0 0 0 

67 0 0 0 0 

68 0 0 0 0 

69 0 0 0 0 

70 10 0 0 25 
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Apêndice 11. Preferência das pacientes quanto ao tempo de 

permanência do curativo e aos quesitos segurança, conforto, 

praticidade, do grupo PO1. 

 

Protocolo Segurança Conforto Praticidade Escolha 

3 E E E PO6 

5 MB MB MB PO6 

6 E E E PO1 

7 MB B B PO1 

9 B R R PO6 

10 E E E PO1 

11 B B B PO1 

14 B MB MB PO1 

18 MB B B PO6 

19 E E E PO1 

20 MB B MB PO1 

25 MB MB MB PO6 

26 E E MB PO1 

27 E E E PO1 

28 MB E E PO1 

29 MB E E PO1 

30 E R B PO1 

33 MB B MB PO1 

38 B MB E PO1 

39 E E E PO1 

40 MB MB MB PO1 

41 MB MB B PO6 

44 MB MB MB PO1 

46 E E MB PO1 

47 E E E PO1 

49 E E E PO1 

50 E E E PO6 

51 MB B B PO6 

52 B B B PO6 
55 MB E E PO6 

56 B B B PO1 

60 MB MB MB PO1 

62 E E E PO6 

64 E E E PO1 

66 E B B PO6 
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Apêndice 12. Preferência das pacientes quanto ao tempo de 

permanência do curativo e aos quesitos segurança, conforto, 

praticidade, do grupo PO6. 

 
Protocolo Segurança Conforto Praticidade Escolha 

1 E E E PO6 

2 E E MB PO6 

4 E E E PO6 

8 E R E PO6 

12 E R E PO1 

13 MB MB MB PO6 

15 E R R PO1 

16 E MB MB PO6 

17 E MB B PO6 

21 E MB E PO6 

22 E E E PO6 

23 E B B PO6 

24 E MB MB PO6 

31 MB MB MB PO1 

32 E E E PO6 

34 E E E PO6 

35 E MB E PO6 

36 B R R PO6 

37 MB R R PO1 

42 E E E PO6 

43 E E E PO6 

45 E MB MB PO6 

48 E E E PO6 

53 MB R B PO1 

54 E MB MB PO6 

57 E E E PO6 

58 E MB MB PO6 

59 E E E PO6 

61 E E E PO6 

63 E R R PO1 

65 E E E PO6 

67 E E MB PO6 

68 E MB MB PO6 

69 E E E PO6 

70 E MB MB PO6 
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Apêndice 13. Complicações pós-operatórias. 
 

 

Quadro 2. Complicações pós-operatórias das 70 pacientes, por grupo. 

Complicação Grupo PO1 Grupo PO6 Total 

Infecção da ferida operatória 7 2 9 

Hematoma 7 1 8 

Deiscência 3 1 4 

Seroma 1 1 2 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética. 
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Anexo 2. Registro do ensaio clínico aleatório. 
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Anexo 3. Representação esquemática da classificação de 

infecção da ferida operatória. 

 

 

 

Figura 10. Representação esquemática da 

classificação de infecção da ferida operatória, de 

acordo com os critérios do CDC. 
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